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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é condição para a obtenção do título de bacharel em Direito 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo como tema central o posicionamento do 

Poder Judiciário frente a questões de cunho eminentemente político, em especial nas decisões 

sobre a implementação de políticas públicas pelo Judiciário no Brasil.

A questão que aqui se trata é alvo de amplo debate teórico e jurisprudencial, 

tendo, aos poucos, cada vez mais tomado o rumo contrário ao qual se busca neste trabalho.  Não 

se trata de uma matéria simples, argumentos calcados em princípios e interpretações errôneas 

acerca de institutos teóricos, são utilizados para justificar a interferência do Judiciário em 

questões políticas, as quais são, por excelência, de competência da Administração.  

Num primeiro momento, far-se-á uma elucidação da teoria Pós-Positivista, a qual 

surgiu como superação do Positivismo normativista e em contraposição ao chamado 

neoconstitucionalismo, de onde extrai-se a teoria da ponderação alexyana e a nova 

jurisprudência dos valores. Como forma de se evitar a mera subsunção do fato à norma, o Pós-

positivismo diferencia norma de texto normativo, colocando a norma como um instituto de 

aplicação indissolúvel à análise do caso concreto. O exercício do intérprete pós-positivista é o 

de encontrar a decisão mais correta, a que mais segue um encadeamento histórico e jurídico. No 

neoconstitucionalismo, por sua vez, pode haver um decisionismo do intérprete, que faz 

prevalecer o princípio que mais lhe convém, que toma decisões sob o fundamento de diversos 

princípios, criados indiscriminadamente para cada situação. Faltam parâmetros e objetividade 

para indicar até que ponto seria correta a intervenção judicial. 

Em seguida, trata-se do caráter Social da Constituição Republicana do Brasil de 

1988, onde o Estado assume um caráter Social, alocando para si diversas funções, garantindo 

aos cidadãos direitos fundamentais. Ocorre que, conforme se verá mais detalhadamente, os 

poderes Legislativo e Executivo carecem de recursos suficientes para suprir todas as demandas 

do povo. Soma-se a isso, problemas como a corrupção e a má administração pública. Como 

meio de concretizar tais direitos, o povo busca no Judiciário uma solução imediata, e este, sob o 
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argumento de fazer cumprir os direitos constitucionalmente garantidos, se substitui na figura do 

legislador e do administrador, tomando decisões políticas.

O ativismo judicial, instituto com raiz norte-americana, que teve como precursor 

o “judicial review”, onde a Suprema Corte tinha a função de revisar os atos da Administração e 

declará-los constitucionais ou não, tem, nos Estados Unidos, forte doutrina preocupada com os 

limites que a função jurisdicional deve adquirir. Imagine, se no sistema norte-americano, da 

commom law, onde o Judiciário já tem uma postura muito mais evidente, já há uma 

preocupação de se estar atribuindo muito poder a uma função estatal só, no Brasil, país de 

sistema civil law e com uma Consituição rígida, o problema é ainda maior.

Atente-se que em momento algum se nega a existência das ineficiências da 

Administração, ou se quer diminuir a função jurisdicional ao ultrapassado “juiz boca da lei”. O 

que se busca é uma análise crítica da postura do Judiciário em questões que, de acordo com a 

Constituição Federal, são atribuídas aos representantes democraticamente eleitos.

O controle judicial da Administração é necessário. É requisito essencial para a 

manutenção do sistema de freios e contrapesos da separação de poderes. No entanto, fala-se de 

um controle de legalidade, onde o magistrado deve analisar o cumprimento das leis pelos atos 

administrativos e a preservação dos mandamentos constitucionais. Analisar tecnicamente o ato 

administrativo, observando se a lei que o instituiu foi devidamente cumprida, em nada se 

confunde com a alteração de tal lei, adentrando-se no mérito da questão indiscriminadamente.

Numa tentativa de remediar as deficiências do sistema, o Judiciário assume uma 

nova postura, mais pró-ativa e, consequentemente, mais influente.

Em especial no âmbito da implementação das políticas públicas, programas de 

ação governamental que buscam, de acordo com um planejamento prévio, realizar objetivos 

sociais garantidos, o Poder Judiciário tem se mostrado determinante, ordenando medidas 

omissivas e comissivas à Administração.

Tratados os institutos do ativismo judicial e das políticas públicas em capítulos 

próprios, o capítulo final tem por objetivo demonstrar a especificamente o protagonismo 

judicial na implementação de políticas públicas, através de um apanhado teórico e de casos 
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práticos onde o Poder Legislativo e a Administração foram substituídos pelos tribunais 

superiores.

Dessa forma, as hipóteses tratadas nesse estudo estarão dispostas em quatro 

capítulos, o primeiro destinado ao estudo das teorias pós-positistas e neoconstitucionalistas; o 

segundo destinado à compreensão das raízes do ativismo judicial e das formas de controle da 

Administração pelo judiciário; o terceiro destinado a conceituação das políticas públicas e de sua 

importância no Estado Social de Direito; e o quarto destinado a fazer uma correlação entre o 

ativismo judicial na implementação de políticas públicas e uma crítica negativa à essa nova 

postura do Judiciário.

Serão adotados, para a construção do trabalho, o método dedutivo, e, 

procedimentalmente, o método histórico, com o uso de pesquisa teórica e jurisprudencial.
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CAPÍTULO I: NOÇÕES  TEÓRICAS INICIAIS: O PÓS-POSITIVISMO, A 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E SUA FORÇA NORMATIVA

 A compreensão histórica da mudança nos paradigmas da teoria do direito, utilizando-se 

como marco inicial a superação do Positivismo Kelseniano pelo Pós-positivismo, termo criado 

por Friedrich Müller na década de 701, é essencial para explicar a atual estrutura legal da 

Constituição Brasileira, bem como a crítica ao seu devido cumprimento.

 Inicialmente, convém evocar a máxima do Positivismo Normativista, onde os estudos 

sobre Direito e Moral consideravam ambos elementos autônomos, isolando-se a moral do 

ordenamento jurídico. Havia, para os teóricos positivistas, clara distinção kantiana do ser (Sein) 

e do dever ser (Sollen)2. 

 Em contraposição, com a teoria de Müller, chamada adequadamente de “teoria 

estruturante da norma”, norma e texto normativo não mais se confundem. O texto normativo é o 

programa da norma (input), ou seja, distingue-se apenas ontologicamente de norma, constituindo 

um início à construção da norma propriamente dita, a qual seria conceito indissolúvel ao caso 

concreto.

 Em relação à mudança na compreensão do conceito de norma, Georges Abboud explica: 

“Nesse novo paradigma, a norma deixa de ser um ente abstrato, ou seja, ela passa a inexistir ante 

casum, uma vez que não se equipara mais ao texto legal, consequentemente, a norma passa a ser 

coconstitutiva da formulação do caso concreto.” 3

 Ou seja, o texto normativo, ou o enunciado legal, representado pelos códigos de lei, pelos 

precedentes jurisprudenciais, pelos princípios, entre outros, deve ser aplicado juntamente com 

outros elementos legais concretizando-se na singularidade de cada caso concreto.
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1ABBOUD, Georges. Discricionariedade: alcance da atuação administrativa e judicial no Estado 
Constitucional. 620 f.. 2013. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 

2 Isso (separar ser de dever-ser) significa despir o mundo jurídico de ser contaminado pelo “mundo dos fatos”. A 
empreitada positivista via na ciência, sem valores ou fatos, a resposta para a verdade jurídica. Com isso, perdurou no 
imaginário do século XX a ideia neokantiana de que “teoria” e “prática” (ser e dever-ser) são necessariamente 
desunidos.

3 Georges Abboud. Op. cit. p. 20.



 Importante salientar que tal conceito não implica dizer que haveria um decisionismo ou 

relativismo dos significados do texto normativo pelos aplicadores do direito, mas, sim, que a 

interpretação deve estar calcada numa cadeia histórica e casuísta dos enunciados. 

 Ademais, na Teoria Estruturante da Norma de Müller, o texto normativo corresponde aos 

limites extremos dos possíveis significados que poderá adquirir a depender do caso concreto em 

que será aplicado. Entende-se que o texto da norma (Normtest) não contém a norma em si, mas 

contém normatividade, aptidão para, nos casos concretos, produzir a norma. 

 Diz-se que “Somente após a interpretação a norma é produzida, a norma é realizada na 

linguagem, diante da problematização, quanto é contraposta aos fatos jurídicos e à controvérsia 

judicial que pretende solucionar”.4

 Ainda, no Pós-Positivismo o silogismo como técnica consolidada de interpretação e 

aplicação de regras jurídicas cai por terra. A forma de aplicação da norma mediante a subsunção, 

no conceito sujeito-objeto, é superada, juntamente com o conceito de norma abstrata.

 Aproximando-se tal paradigma para o presente estudo, pode-se afirmar que a sentença 

judicial e mesmo a decisão administrativa, em especial nos casos de implantação de políticas 

públicas, não podem ser mais ser vislumbradas como ato meramente silogístico.

 O modelo pós-positivista poderia entender-se similar, dessa forma, ao 

“constitucionalismo juspositivista ou garantista” defendido por Luigi Ferrajoli. Para ele, a 

perspectiva garantista corresponde a uma democracia que se faz pelo e através do direito, 

tornando-se uma democracia substancial.

 No entanto, da lição de Lenio Streck, em referência aos estudos de Ferrajoli, extrai-se 

“Seu constitucionalismo juspositivista ou garantista não é uma superação do positivismo, mas, 

sim, um reforço do positivismo jurídico.5 

 Como antítese ao garantismo de Ferrajoli, tem-se o modelo neoconstitucionalista, ou o 

“constitucionalismo principiológico”, o qual transforma direitos fundamentais em valores ou 
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4 Georges Abboud. Op. cit. p. 44.

5STRECK, Lênio. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo.  IN FERRAJOLI, Luigi; STRECK, 
Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate com 
Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 59.



princípios morais. Assim, segundo o autor, abre-se caminho à ponderação, largamente 

preconizada por Robert Alexy, fragilizando a normatividade do direito.

 Streck explica: “[...] sob a bandeira ‘neoconstitucionalista’ defende-se, ao mesmo tempo, 

um direito constitucional da efetividade; um direito assombrado pela ponderação de valores; uma 

concretização ad hoc da Constituição e uma pretensa constitucionalização do ordenamento, 

[...]”.6

 Para melhor compreender a teoria do neoconstitucionalismo, recorre-se à sua origem pela 

mudança radical pós-Segunda Guerra Mundial, que mudou definitivamente a estrutura das 

Constituições, as quais passaram a não mais só estabelecer a separação de poderes e as 

formalidades do processo legislativo, mas a positivar inúmeras garantias fundamentais, 

consagrando direitos fundamentais em seu texto legal.

 Pode-se fazer um contraponto com o positivismo, uma vez que, no neoconstitucionalismo 

existem mais princípios que regras e mais ponderação que subsunção; já no positivismo, 

predominam as regras e a subsunção, restando aos “hard cases”7 a solução por ponderação.

 Sobre o neoconstitucionalismo, extrai-se das palavras de Luigi Ferrajoli, o qual 

apresenta-o na denominação de “constitucionalismo principialista”: 

Este constitucionalismo principialista e argumentativo, de nítida matriz 
anglo-saxônica, caracteriza-se, portanto, (a) pelo ataque ao positivismo 
jurídico e à tese da separação entre direito e moral; (b) pelo papel central 
associado à argumentação a partir da tese de que os direitos 
constitucionalmente estabelecidos não são regras, mas princípios, entre 
eles em virtual conflito, que são objetos de ponderação, e não de 
subsunção; e (c) pela consequente concepção de direito “como uma 
prática jurídica”, confiada, sobretudo, à atividade dos juízes.8

 Utilizado muitas vezes como subterfúgio para mascarar decisionismos, a regra da 

proporcionalidade, tão aclamado pelos juristas e corolário máximo dos neoconstitucionalistas, 

não pode partir da subjetividade pura e simples do aplicador, deve, assim como nos demais 

casos, impor-se uma regra/preceito que seja adequada naquela situação específica.
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6 Ibidem. p. 62

7 casos difíceis, estudados por Ronald Dworkin em A matter of principles.

8  FERRAJOLI, Luigi.  Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In FERRAJOLI, 
STRECK, TRINDADE, Op. cit. p. 21



 Apoiam-se, os defensores da “intromissão de valores no direito”, na ideia de que os 

princípios abrem o mundo jurídico a uma gama maior de possibilidades, como se a superação da 

aplicação de regras pudesse autorizar ao julgador uma abertura interpretativa.

Dentro do modelo neoconstitucionalista9 , os estudos de Alexy destacam a máxima da 

divisão entre princípios e regras, onde princípios seriam mandados de otimização e regras 

mandados de definição. A ideia de que a “ponderação” alexyana deve resolver o problema de 

aplicação de princípios é fundada em uma liberdade para que o intérprete, valendo-se da 

“máxima da proporcionalidade”, enxergue a colisão principiológica na teoria, e tente aplica-la no 

mundo prático. Ou seja, essa concepção esbarra na já mencionada dicotomia entre “ser” e 

“dever-ser”, e portanto, mesmo querendo ultrapassar o positivismo kelseniano, a Jurisprudência 

dos Valores parte das mesmas premissas e paradigmas filosóficos que deram causa à Teoria Pura 

do Direito.

 Ao contrário disso, os princípios, quando enxergados sob a ótica da teoria estruturante de 

Müller, e conforme conclui Lenio Streck, possibilitam “um ‘fechamento interpretativo’ próprio 

da blindagem hermenêutica contra discricionarismos judiciais”.10

 Seguindo o raciocínio de Dworkin - que em grande parte será demonstrado neste trabalho 

como premissa teórica - pode-se dizer que os princípios servem como determinantes na 

concretização do direito, devendo, nos casos concretos, levar ao encontro de uma determinada 

resposta correta. Já as regras, podem ser classificadas como espécies objetivas de solução de 

conflitos.11

 Georges Abboud, Henrique Garbellini Carnio  Rafael Tomaz de Oliveira asseveram que : 

“para Dworkin, não há uma cisão radical entre regras e princípios que estão, de 
modo permanente, implicados na prática interpretativa que é o direito. Há uma 
diferença entre regra e princípio porque, quando nos ocupamos das controvérsias 
jurídicas e procuramos argumentar para resolvê-las, somos levados a nos 

13

9 Frisa-se que o problema, na verdade, não são as teorias neconstitucionais em si, mas a má interpretação delas e sua 
utilização como subterfúgio para decisões ativistas. Vide artigo: VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Luiz. O 
proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais n. 798, 2002.

10 STRECK, Lenio Luiz . Op. cit. p. 69

11 Ibidem. p. 69



comportar de modo distinto de quando argumentamos com regras e quando 
argumentamos com princípios”.12

 Em contraposição, para Alexy, o qual deixa claro que o elemento discricionário do 

intérprete legal é inevitável, princípios, por serem mandados de otimização, diferentemente das 

regras, funcionariam como cláusulas de abertura para o jurista no momento da decisão.13

 Rafael Tomaz de Oliveira, fazendo uma retrospectiva do Tribunal Constitucional alemão, 

remete ao período Pós-Segunda Guerra Mundial, onde os juristas passaram a utilizar conceitos 

supralegais, fundamentando suas decisões em um direito natural de valores ou axiológico, e, 

assim, explica a origem da jurisprudência dos valores, que se deu em um segundo momento. 

Nela, foram construídos mecanismos que pretendem explicar, através de procedimentos, “o não 

relativismo dos valores e, consequentemente, o caráter minimamente discricional da atividade 

judicativa no Tribunal”.14 

 O referido autor explica que, a partir desse momento, surge um conceito de utilização de 

princípios novo: a ponderação. Através dela, opera toda a lógica dos estudos de Alexy, que é 

profundo defensor da jurisprudência de valores.

 Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, em estudo realizado sobre Ingeborg Maus, afirma 

que, sob a ótica da filósofa, a estrutura jurídica pós Segunda Guerra apresentaria um 

subjetivismo exacerbado na interpretação da Constituição: “A emergência de um Direito 

suprapositivo fez com que a Corte Constitucional, além de aumentar, por conta própria, suas 

funções, se considerasse competente para julgar até a própria Constituição, dando-lhe a 

interpretação que lhe parecesse melhor”15. Ainda, parafraseando Ingeborg Maus: “Quando a 

Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar 

de qualquer mecanismo de controle social”.16

14

12ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria e à 
filosofia do direito. São Paulo: RT, 2013. p. 304

13 STRECK, Lenio Luiz. Op. Cit. p. 62

14OLIVEIRA, Rafael Tomaz de.  Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica e a (in)determinação 
do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 61

15 BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Ingeborg Maus e o judiciário como superego da sociedade. revista 
CEJ, Brasília, jul./set.2005.p. 11

16 Ibidem. p. 11



 No Brasil, Luís Roberto Barroso, seguindo a teoria da argumentação de Alexy, diferencia  

qualitativamente regras e princípios, sob o argumento de que este é “um dos pilares da moderna 

dogmática constitucional, indispensável para a superação do positivismo legalista, em que as 

normas se cingiam a regras jurídicas”.17

 Luís Roberto Barroso, fortemente baseado no positivismo analítico de H.L.A. Hart, 

conceitua regras como “proposições normativas aplicáveis sob a forma de tudo ou nada (all or 

nothing).” O Autor vai além, caindo na armadilha de um sincretismo teórico, onde há, num 

mesmo panorama, a teoria de Ronald Dworkin, Pós-Positivista por excelência e a teoria da 

ponderação de Alexy, maior expoente atual da jurisprudência dos valores, admitindo que a 

aplicação das regras “se dá, predominantemente, mediante subsunção”.18

 Em crítica a este raciocínio, Georges Abboud assevera, “conceber a norma como simples 

silogismo é conceituar a sentença como um ato meramente lógico embasado num paradigma 

racionalista lógico-matemático, pois crer que um fato determinado pode simplesmente ser 

solucionado por lógica é algo completamente ingênuo”.19

 Ao analisar os princípios, Barroso atribui a estes uma maior carga valorativa em relação 

às regras, afirmando que sua aplicação se dá, predominantemente, por meio da ponderação, o 

que, neste trabalho, não se apresenta como a forma adequada e, principalmente, constitucional, 

de solução para nenhum caso concreto. 

 Nesse sentido, Georges Abboud, parafraseando Friedrich Müller:

“Tal procedimento (a ponderação) não satisfaz as exigências, imperativas no 
Estado de Direito e nele efetivamente satisfazíveis, a uma formação da decisão e 
representação da fundamentação, controlável em termos de objetividade da 
ciência jurídica no quadro da concretização da constituição e do ordenamento 
jurídico infraconstitucional. O teor material normativo de prescrições de direitos 
fundamentais e de outras prescrições constitucionais é cumprido muito mais e de 
forma mais condizente com o Estado de Direito com ajuda dos pontos de vista 
hermenêutica e metodicamente diferenciadores e estruturante da análise do 
âmbito da norma e com uma formulação substancialmente mais precisa dos 
elementos de concretização do processo prático de geração do direito, a ser 
efetuada, do que com representações necessariamente formais de ponderação, 
que conseqüentemente insinuam no fundo uma reserva de juízo (Urteilsvirbehalt) 
em todas as normas constitucionais, do que com categorias de valores, sistema de 
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17 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 330

18Ibidem, p. 330.

19 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: RT, 2011, p. 70.  



valores e valoração, necessariamente vagas e conducentes a insinuações 
ideológicas”.20

 Com a forte utilização da teoria da argumentação de Alexy pelos juristas brasileiros, 

Streck alerta para o fato de que:

 “[...] os tribunais brasileiros passaram a utilizar esse conceito como se fosse um 
enunciado performático, uma espécie de álibi teórico capaz de fundamentar os 
posicionamentos mais diversos” [...] o uso descriterioso da ponderação foi uma 
das razões do aumento da fragmentação da aplicação do direito, sendo um dos 
motivos do surgimento das súmulas vinculantes e da repercussão geral no Brasil. 
Ou seja, esses fortes institutos vinculativos foram uma espécie de ‘resposta 
darwiniana’do establishment ao ‘estado de natureza hermenêutico’, representado 
por ativismos e decisionismos”.21

 

 Os estudos sobre a teoria de Alexy demonstram a presença irrefutável da teoria 

kelseniana, a qual, positiva ou negativamente, é ainda muito discutida no Pós-Positivismo .  

 Apesar de o conceito de Kelsen de separação entre direito e ciência do direito ter sido 

superado, Rafael Tomaz de Oliveira afirma que:

 é preciso reconhecer que há uma espécie de ‘acerto filosófico’em Kelsen, na 
medida em que ele percebeu que o direito não é uma mera realidade factual, mas 
que há um elemento transcendental que o compõe. O problema surge quando este 
elemento transcendental é reduzido à subjetividade e organizado de modo 
matemático dedutivo a partir de sua lógica deôntica de proposições.22

 Atente-se para a crítica do autor ao subjetivismo e ao uso de silogismos na aplicação do 

direito que são fatores intrínsecos ao intervencionismo judicial no âmbito político.

 A problemática que dá origem a toda a crítica que aqui se faz ao ativismo judicial é que: 

“Hodiernamente, diversos setores da doutrina e dos Tribunais, a pretexto de trabalharem em um 

paradigma neconstitucionalista, passam a argumentar com fundamento em valores e utilizando a 

proporcionalidade em detrimento da legalidade e principalmente a constitucionalidade vigente, 

descambando em regra para discricionariedades e arbitrariedades”.23 
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20Ibidem. p. 86-87

21FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. Op. Cit. p. 74.

22 OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Op. cit., p. 120.

23 ABBOUD,  Georges Abboud. Op. cit. p. 69.



 Assim, a correta compreensão das teorias acima expostas possibilita identificar quando o 

intérprete legal se utiliza erroneamente de argumentos calcados nessas teorias, proferindo 

decisões baseadas em experiência e concepções subjetivas e afrontando o ordenamento jurídico.

1.1 A dicotomia normativa existente no Direito Brasileiro 

 Adiante, necessário tratar da estrutura normativa e de suas formas de interpretação em 

nosso ordenamento jurídico.

 Com caráter misto, na Constituição Brasileira de 1988 encontram-se elencados princípios 

e regras. Tais ordenamentos são entendidos de diversas maneiras diferentes, a depender do autor.  

 Em relação aos diversos conceitos jurídicos de princípios, o que se precisa ter claro para a 

real concepção é que, conforme destaca Rafael Tomaz de Oliveira: 

os princípios não são apenas objetos puramente subsistentes à disposição do 
conhecimento jurídico e à espera de serem descobertos. Quando se argumenta 
com princípios, aí já sempre se instaurou o sentido. Ou seja: quando tratamos do 
conceito de princípios, não experimentamos algo que se esgota com uma simples 
experiência empírica, mas há algo que desde sempre aconteceu neste encontro24.

 José Afonso da Silva conceitua princípios como “ordenações que se irradiam e imantam 

os sistemas de normas, são [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de 

condensações’ nos quais confluem valores e bens constitucionais”.25

 Odete Medauar, citando Karl Larenz, afirma que “Em direito, princípios são fórmulas nas 

quais estão contidos os pensamentos diretores do ordenamento, de uma disciplina legal ou de um 

instituto jurídico”26. Para a autora, princípios “constituem as bases nas quais assentam institutos 

e normas jurídicas”.27

17
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 Miguel Reale ensina que princípios são “enunciações normativas de valor genérico que 

condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico para sua aplicação e integração 

e para a elaboração de novas normas”.28

 O alemão Robert Alexy, autor da teoria da ponderação fortemente utilizada pelos juristas 

no Brasil, diferencia princípios de regras afirmando que princípios seriam mandados de 

otimização, enquanto regras seriam mandados de definição.

 Em relação a esse conceito Alexyano, a jurista Ingeborg Maus infere que “Os princípios 

possuiriam forma jurídica, mas seriam regidos por conteúdos morais. Dessarte, Alexy coloca a 

argumentação jurídica como um caso especial da argumentação moral”.29

 Georges Abboud destaca que “toda reflexão sobre o conceito de princípio e as 

possibilidades de sua determinação precisam atentar para o fato de que eles são construídos no 

interior de uma comunidade histórica que desde sempre é compreendida antecipadamente na 

historicidade”.30

 Dessa forma, pode-se compreender melhor o que Lenio Luiz Streck quis dizer com a 

função de “fechamento hermenêutico” que os princípios assumem na normatização dos casos 

concretos.  Georges Abboud explica que: 

“a dimensão prática e o caráter de transcendentalidade histórica dos princípios 
não os fazem aparecer como cláusulas permissivas de um projeto livre no 
momento da decisão judicial. Mas esse projeto - enquanto projeto jogado - opera 
como uma limitação da decisão a ser tomada, visto que, em sua fundamentação, 
esta deverá prestar contas ao sentido histórico-temporal que a comum-unidade de 
princípios projeta naquele caso, naquele problema que se deve decidir”.31

 No que concerne ao conceito de regras, H.L.A. Hart as define como normas de incidência 

“tudo ou nada”32, onde as normas seriam ou válidas por inteiro, ou não aplicáveis. 

 Gilmar Ferreira Mendes explica o conceito de regras da seguinte forma:
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28 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 339.
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31  Ibidem. p. 308.
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(...) em se tratando de regras de direito, sempre que a sua previsão se verificar 
numa dada situação de fato concreta, valerá para essa situação exclusivamente a 
sua consequência jurídica, com o afastamento de quaisquer outras que 
dispuserem de maneira diversa. (...) Se, ao contrário, aqueles mesmo fatos 
constituírem hipótese de incidência de outras regras de direito, estas e não as 
primeiras é que regerão a espécie, também integralmente e com exclusividade.33

 

 Por fim, a distinção de Canotilho entre regras e princípios segundo alguns critérios é 

oportuna:

a) Grau de abstração: os princípios jurídicos são normas com um grau de 
abstração relativamente mais elevado do que o das regras de direito;

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por 
serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (e.g. do 
legislador ou do juiz), enquanto as regras são suscetíveis de aplicação direta;

c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios 
são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico 
devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (e.g. os princípios 
constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico 
(e.e. o princípio do Estado de Direito);

d) Proximidade da idéia de direito: os princípios são Standards juridicamente 
vinculantes, radicados nas exigtências de justiça (Dworkin) ou na idéia de 
direito (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo 
meramente funcional

e) Natureza normogenética: os princípios são fundamentos de regras, isto é, 
são normas que estão na base  ou constituem a ratio de  regras jurídicas, 
desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante
(grifou-se).34

 Infere-se, portanto, que, na formação da norma a ser aplicada ao caso concreto, haverá a 

incidência de regras, apenas ontologicamente diferentes dos princípios, os quais serão aplicados 

na medida em que há uma hierarquização da valores, sem que se excluam uns em detrimento de 

outros. A melhor interpretação constitucional, que levará à maior eficácia dos direitos 

fundamentais, será, dessa forma, a que estiver sistematicamente de acordo com o ordenamento, 

levando em consideração precedentes jurisprudenciais, regras e princípios que se irão se 

sobrepor a cada situação individual analisada.
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 Ao englobar todos esses conceitos, tem-se o ordenamento jurídico, que seria “o conjunto 

ou complexo de normas que, dentro de um contexto de relações sociais, outorgam sentido a cada 

uma dessas prescrições que o integram”35.

 A estrutura rígida normativa do Brasil deve, portanto, ser amplamente defendida, 

independentemente do direito que se esteja pleiteando. As diversas teorias interpretativas da 

norma devem ser utilizadas de forma a respeitar a estrutura, sem que haja subjetivismos dos 

julgadores.

1.2 A Constituição Federal de 1988, seus princípios e seu caráter garantista

 O Estado do Bem-Estar Social, ou Estado Social Democrático, de onde adveio nossa 

Constituição Republicana de 1988, foi antecedido pelo modelo de Estado Liberal, que, no século 

XIX, se destacou pelas liberdades negativas36, com um Estado evitando qualquer interferência na 

liberdade econômica dos cidadãos, e uma consequente crise social, em razão da exploração de 

classes trabalhadores e enorme desigualdade social.

 Diante de tal panorama, no século XX, os Estados passaram a tutelar mais direitos 

fundamentais e a garantir, através das Constituições, assistência às classes sociais menos 

favorecidas.

 Na Constituição Brasileira de 1988, tipicamente coerente com o modelo do Estado Social 

Democrático, o legislador garante aos cidadãos diversos direitos, em especial os direitos 

fundamentais elencados em alguns de seus artigos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, [...]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

20

35CADERMATORI, Luiz Henrique Urquhart. Discricionariedade administrativa no Estado constitucional de 
direito. Curitiba: Juruá, 2007. p. 84.

36 também chamadas de direitos humanos de primeira geração, os quais se remumiam basicamente no direito à vida 
e à liberdade.



[...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei.

[...]

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 
dependerão de autorização do Congresso Nacional.37

 Extrai-se da obra de ROCHA (2010, p. 19) a afirmação de que:

 “a Constituição Federal de 1988 saiu de uma postura indiferente aos anseios da 
maioria da população para refletir uma nova postura, de maior intervenção no 
domínio econômico social, que se traduz pelo aumento das ações dos 
administradores públicos no sentido de implementar os ‘direitos fundamentais-
sociais positivos, ou de cidadania que a Constituição estabelece”.

 

 O Estado Democrático de Direito pressupõe, nesse viés, um caráter prospectivo, ou seja, 

o texto constitucional não surge como uma resposta aos ‘fatos sociais’, numa tentativa de 
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remediá-los, mas, sim, como uma direção apontando para a reconstrução da sociedade, sua 

transformação. 

 José Afonso da Silva aponta a mudança no caráter social do Estado explicando: 

O individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado liberal 
provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado e 
deste especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, 
permitiram que se tivesse consciência da necessidade da justiça social [...].38

 Ainda, citando Lucas Verdú, o autor expõe que “O Estado de Direito, na tualidade, deixou 

de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, 

enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social”.39

 Cumpre destacar que José Afonso da Silva alerta para uma questão de extrema 

importância na interpretação dos objetivos do Estado Social de Direito: 

[...] a Constituição de 1988 não promete a transição para o socialismo com o 
Estado Democrático de Direito, apenas abre as perspectivas de realização social 
profunda pela prática dos direitos sociais, que ela inscreve, e pelo exercício dos 
instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as exigências 
de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana”.40

 Tal nova postura Constitucional implica, automaticamente, no controle das ações estatais, 

tanto pela própria Administração (controle interno), como pelo Judiciário (controle externo), 

especialmente pelo cunho social adotado, tendo como fim maior a concretização dos princípios 

fundamentais.

 Implicitamente, surgem, neste Estado Social, diversas concepções distintas do significado 

e da forma de satisfazer o “interesse público”, do que seria a justiça e como alcançá-la na prática.

 Arthur Sanches Badin41 assevera que “a positivação dos direitos econômicos e sociais ao 

longo do século XX, que caracteriza a emergência do Estado de Bem-Estar Social, rompeu com 

o monopólio do processo político como foro institucionalizado de participação e vocalização do 

interesse público [...]” Para o autor, marcos históricos como a Revolução Russa (1917), as 

Constituições Mexicana (1917) e de Weimar (1919), as duas Grandes Guerras Mundiais (1914 e 
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1939) e a quebra da bolsa de Nova Iorque (1929) foram responsáveis pela “ascensão (ou 

aspiração) de novas camadas sociais à maior participação no processo político”.42

 Fazendo uma comparação didática entre o Estado Liberal e o Estado de Bem-Estar 

Social, Arthur Sanchez Badin destaca que: 

 “Enquanto no modelo liberal o direito cumpria uma função marcadamente 
retributia, acentuado o caráter reparador da intervenção do Judiciário nos casos 
de disrupção da ordem, o direito do Estado de Bem-Estar Social carrega consigo 
a issão de instrumentalizar a efetivação de uma justiça distributiva, a promover a 
reequalização da distribuição de renda, riqueza e oportunidades”.43

 

 Pode-se afirmar que no Estado Garantista/Social, há uma forte normatização de 

programas de ação governamental, onde são eleitas as finalidades sociais desejáveis, 

subordinando-as à estrutura dos direitos.

 José Afonso da Silva enaltece a importância da lei no Estado Democrático de Direito. 

Para o autor, o Estado deverá estar em plenas condições de, mediante o uso das leis, realizar 

ações que interfiram diretamente na mudança da situação da sociedade. Outrossim, na medida 

em que a Constituição oportuniza mudanças sociais, políticas e econômicas, a lei aumentará sua 

importância, uma vez que é a expressão fundamental do direito positivado, ou seja, é 

desdobramento indispensável do conteúdo disposto na Constituição. 44

 O mesmo autor conclui: “A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito 

consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que 

realize a justiça social”.45

 Assim, as Funções do Estado, divididas em Legislativa, Executiva e Judiciária devem, no 

limite de sua competência, garantir tais direitos, concretizá-los, tirando-os do texto constitucional 

e colocando-os em prática. Para tanto, aos cidadãos brasileiros é garantido o direito de pleitear 

suas necessidades em Juízo diretamente, além de poderem livremente votar pelo representante 

político que melhor os represente.
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 O que se pode adiantar, desde já, é que o controle judicial de tais ações, apesar de 

necessário quando acionado, demanda restrições essenciais, indispensáveis à manutenção do 

caráter democrático da estrutura constitucional pós-positivista brasileira.

 Ou seja, apesar de haver controle judicial de toda a legalidade no procedimento adotado 

na implementação das garantias constitucionais, o controle do Judiciário não poderia adentrar no 

âmbito político, nas decisões de mérito.

 A fim de obter uma noção da complexidade do assunto, a concretização da justiça social 

garantida pelo nosso ordenamento constitucional implica na compreensão do significado de 

conceitos hodiernamente utilizados pelos juristas como justificativas para sua intervenção em 

questões de cunho político.

 Ainda que justifiquem a atuação judiciária em questões políticas numa necessidade de se 

concretizar os direitos sociais a qualquer custo, com a análise dos valores principiológicos das 

decisões administrativas, não se pode admitir que caiba ao Judiciário definir qual a medida mais 

importante a ser tomada pela Administração, ou o que quis dizer o legislador com determinada 

disposição legal, ou, ainda, quais valores preponderam sobre outros.

 Helly  Lopes Meirelles, sobre tal matéria, opina: “o entendimento que parece ser mais 

coerente a respeito deste tipo de controle jurisdicional é o de que a justiça não tem o poder de 

substituir uma deliberação corporativa ou governamental”46.

 Deve-se saber que há uma linha muito tênue que distingue os conceitos de arbitrariedade 

e discricionariedade. Em países como o Brasil, tal distinção é eventualmente inexistente. Nos 

estudos de Streck, discricionariedade “é delegação em favor de um poder que não tem 

legitimidade para se substituir ao legislador, circunstância que se agrava nos casos em que o 

poder discricionário pode alterar a própria Constituição”.47

 Numa visão garantista, “a Constituição, mais do que uma norma que vincula outra norma 

inferior, estrutura-se como um complexo programa que visa à ordenação ou à 
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constitucionalização social, política, econômica, cultural e assim por diante. Portanto, pretende 

atingir todas as relações de poder, sejam elas públicas ou privadas, que existem na sociedade”48.

 Nessa etapa, o que se pode afirmar, em consonância com todo o posicionamento crítico 

do presente trabalho, é que a discricionariedade judicial é incompatível com o modelo 

democrático no qual o Brasil está inserido.
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CAPÍTULO II: ATIVISMO JUDICIAL

2.1 A influência do Judiciário Norte-Americano e seus teóricos no protagonismo judicial 

brasileiro (O judicial review e o caso Madison vs. Marbury)

 Matéria de impetuosas discussões teóricas, a tensão entre o ativismo judicial, 

compreendido aqui como a apropriação de matérias que envolvam situações políticas, de 

competência dos poderes Legislativo e Executivo pelo Poder Judiciário, numa tentativa de  

concretizar os direitos constitucionalmente previstos, e seus limites teve origem norte-americana.

 Diante de tal informação, não se pode considerar o fenômeno do protagonismo judicial 

como algo exclusivamente brasileiro. Um estudo que traga as raízes de tal alteração no Judiciário  

e que demonstre as congruências e diferenças entre o que está acontecendo no Brasil e o que já 

aconteceu ou ainda acontece em outros países.

 Utilizar-se-á, para tal comparação, os Estados Unidos, onde o protagonismo judicial se 

mostrou mais expressivo e mais influente no direito brasileiro.

 A atividade judicial norte-americana é reconhecidamente mais ampla e intensa do que a 

brasileira. O constitucionalismo norte-americano é “marcado pela existência de uma Suprema 

Corte notoriamente participativa na definição dos mais polêmicos temas”49.

 Tal característica é facilmente compreendida como decorrência do sistema jurídico 

adotado pelos Estados Unidos: a commom law. Nela, “a construção do direito está muito mais 

assentada na primazia das decisões tomadas caso a caso [...] se estrutura a partir da doutrina do 

stare decisis, herança dos colonizadores ingleses”50.

 No lugar da previsão abstrata de regramentos, os juízes norte-americanos, ao julgar um 

caso concreto, devem analisar os julgamentos passados e respeitar as regras estabelecidas nesses 

julgados. Há, dessa forma, um efeito vinculante da chamada jurisprudência. 
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 Ao assumir uma nova postura, julgando não somente conflitos jurídicos, mas também se 

posicionando em relação a decisões políticas, o judiciário norte-americano fez surgir o “judicial 

review”.

 O que se pode dizer sobre a real origem do judicial review é que sofreu forte contribuição 

do caso Marbury vs Madison51, em decisão proferida pelo Chief Justice (Ministro presidente da 

Corte) Marshall. Em referido caso, a decisão proferida “estabelecia limites ao agir 

governamental a partir do que estava previsto no texto constitucional [...]”52  Tal caso foi um 

marco no direito norte-americano e, pode-se dizer, em todo o âmbito do controle de 

constitucionalidade como hoje se conhece. 

 Sob a bandeira da primazia da Constituição, o Juiz Marshall declarou que a lei judiciária  

- Judiciary Act of 178953- que destinava a solução de tal conflito à Suprema Corte era 

inconstitucional, uma vez que ampliava a competência de tal Corte para além do que a própria 

Constituição havia definido.

 Nesse contexto, destacaram-se dois argumentos conflitantes: se por um lado a aplicação 

dos dispositivos constitucionais era ilimitada e inquestionável; por outro, indagava-se sobre a 

legitimação do controle de constitucionalidade pelos tribunais. Seria essa função abusiva? 

 Com o passar do tempo e, após enfrentar diversos entraves, o controle de 

constitucionalidade de leis nos Estados Unidos pelo Judiciário tomou espaço quando os 

Federalistas conseguiram introduzir a ideia de defesa de interesses contramajoritários. Ou seja, a 

intervenção das Cortes teve maior aceite54 , na medida em que se compreendia o “governo das 

leis” (rule of law), em oposição ao “governo dos homens”.
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 Clarissa Tassinari, utilizando os estudos de Christopher Wolfe, divide o judicial review 

em três espécies diferentes, de acordo com um critério temporal. Seriam eles: a “tradicional era”, 

que vai do estabelecimento da Constituição até 1890; a “transitional era”, que se inicia após a 

primeira e vai até aproximadamente 1937 (ainda com reflexos do New Deal, do presidente  

Franklin Roosevelt); e a “modern era”, o atual momento do cenário jurídico dos Estados 

Unidos.55

 Na “tradicional era” há uma nova visão da Constituição. Trata-se do período em que se 

passou a compreender que do texto constitucional emanam valores, que ela estabelece princípios, 

os quais merecem tanto respeito como as leis. “[...] nesse primeiro momento, o judicial review 

poderia ser visto tão somente como uma postura da Corte de dar preferência à aplicação da 

Constituição em face das leis”56.

 A “transitional era” ficou marcada por uma abertura à Corte para que invalidasse leis que 

consideresse excessivamente intromissimas na política econômica do país. Segundo Christopher 

Wolfe: “isso demonstrou ser muito mais uma questão de vontade (will) - ou de legislação - da 

Corte do que propriamente de julgamento e interpretação”.57  Passou a existir, nesse período, a 

invasão da Suprema Corte no âmbito legislativo, proferindo decisões que assumiram caráter mais 

nitidamente político que jurídico ao conter a produção legislativa do Estado em determinadas 

matérias.

 Por fim, a “modern era” é preponderantemente caracterizada pelo protagonismo judicial. 

“Inseridos na commom law, os juízes passaram não apenas a atribuir à lei caráter secundário, mas 

a reescrevê-las”58.

 Ainda que seja evidente a superação do caráter “juiz boca da lei” do Judiciário, mesmo na 

cultura da commom law, há preocupação com os avanços desenfreados da atuação jurisdicional. 

Clarissa Tassinari assinala que “é inegável que, mesmo em um país cuja base jurídica seja a 
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commom law, muitos autores tenham investido na tentativa de encontrar alternativas para se 

colocar freios à atividade jurisdicional”59.

 O panorama jurídico norte-americano, que tanto influenciou e ainda influencia o ativismo 

judicial brasileiro, mostrou-se como uma procura, desde o surgimento do judicial review, de 

encontrar meios de concretizar os direitos garantidos constitucionalmente. Entretanto, durante 

essa transição os limites de legitimidade foram sendo ultrapassados a medida que a Suprema 

Corte foi se tornando mais ativa, interferindo em questões de cunho político, e restringindo 

quaisquer intervenção estatal nas questões econômicas e sociais.

 Dessa forma, permite-se afirmar que há latente receio por parte juristas e autores 

americanos, mesmo que inseridos e adaptados ao sistema da commom law, onde a figura dos 

juízes é muito mais expressiva, de que se instaure uma juristocracia, um governo dos juízes.

 John Hart Ely, explica que o problema principal do “judicial review” norte-americano é 

que “um corpo que não é eleito ou de outra forma, politicamente responsável em qualquer 

significado estará dizendo aos representantes eleitos pela população que eles não podem 

governar como gostariam”60.

 No Brasil, a preocupação é ainda mais relevante. Isso porque, se num país 

tradicionalmente adaptado ao sistema da commom law, com stare decisis, uma Suprema Corte 

imensamente expressiva, sem uma Política de Estado Social, onde o Governo não dá garantias 

aos cidadãos, já existe uma séria preocupação com a extravagância na intervenção de juízes, no 

Brasil, país calcado numa estrutura normativa ampla, onde se tem diversos direitos estampados 

no ordenamento, tal preocupação se torna quase um caos.

 Georges Abboud, Henrique Garbellini Carnio e Rafael Tomaz de Oliveira, citando 

Jerome Frank, explicam:

no civil law, os juristas, ao interpretarem a lei, recorrem à história 
legislativa, artifício que não é utilizado na mesma medida pelos juristas 
da commom law, justamente porque a legislação não é considerada a 
principal forma de manifestação e desenvolvimento do próprio direito. 
[...] o Legislativo do commom law, atua de forma mais restrita, 
respeitando a terminologia jurídica e as divisões tradicionais das 
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matérias, operando mediante instituições e conceitos jurídicos já 
consolidados.61

 

 Lênio Streck, trazendo o problema do ativismo judicial para a realidade brasileira, faz a 

crítica: 

Aqui, o próprio Executivo incentiva práticas ativistas (há estados como o 
Rio de Janeiro que fornecem até fraldas e xampu). E o que diríamos ou o 
que diremos se o STF decidir que todos os precatórios devem ser pagos 
até o ano 2018 (voto do ministro Luiz Fux modulando os efeitos das 
ADIs 4.357 e 4.425, perquirindo a EC de 2009), intervindo nos 
orçamentos dos Executivos? Pelo que se vê, o STF está fazendo juízos 
políticos (a ADI tem pedido de vista do ministro Barroso, na seção de 24 
de outubro de 2013), ingressando em seara não sua. Para corroborar o 
que digo, leia-se os votos divergentes dos ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli e Teori Zavascki (em parte). Em resumo, poder-se-ia questionar 
alguns votos apenas dizendo que, em uma democracia, quem administra 
é o Executivo. Se administra mal, troquemos o(s) Executivo(s). De 
quatro em quatro anos, tem eleição. No STF, não há eleição.62

 
 Adiante, haverá a possibilidade de se discutir melhor a situação do protagonismo judicial 

nas chamadas políticas públicas e qual seriam os principais riscos de tal tendência no Brasil. O 

que se pode afirmar, nesse momento, é que a forte influência do posicionamento da Suprema 

Corte norte-americana acabou gerando um sincretismo de teorias, onde institutos da commom 

law foram trazidos para um país de cultura romano-canônica, tipicamente de civil law e de uma 

tradição incorrigível de “judicializar” tudo, buscando no Juiz a figura do “Deus” provedor, de 

herói que irá solucionar todos os problemas. 

 Dessa forma, aqui, em terrae brasilis, o debate acerca do atual posicionamento dos 

magistrados é ainda mais importante. Seja na busca por argumentos favoráveis à maior atuação 

juridicional na seara política, seja no combate severo aos avanços dessa atuação, a existência da 

“judicialização” é fato incontestável, e precisa ser devidamente compreendido.
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2.2. A separação de poderes e a função jurisdicional

 Demonstradas as origens mais influentes do ativismo judicial no Brasil, primordial que se 

analise os fundamentos e razões de ser da separação de poderes, ou, melhor dizendo, a separação 

das funções do Estado, considerando que o poder seja um só, indissolúvel.

 Em menção aos estudos de James Madison em seus célebres “Federalist  Papers”,63  que 

serviram de base justificadora da recém surgida federação americana, Edinilson Donisete 

Machado escreve:

 a separação de poderes, por ser um princípio que se convencionou ser 
necessário à manutenção da liberdade, necessita, para a sua realização, 
da observância de alguns requisitos nos arranjos políticos estabelecidos 
pelo poder constituinte originário, dentre os quais cabe ressaltar: a) a 
organização de cada poder deverá obedecer à menor interferência 
possível dos demais entes de poderes; b) que as nomeações para as 
supremas magistraturas legislativas, executiva e judiciária saiam do 
povo, por meio de canais que não tenham comunicação entre si; c) que 
haja independência financeira entre os poderes; d) que os detentores dos 
poderes recebam emolumentos e que não possam ser retirados ou 
reduzidos pelos detentores.

 O “pai” da teoria da separação de poderes, Montesquieu, não foi responsável por criar 

algo inédito, foi ele quem sistematizou de forma lógica e sustentável a distribuição de funções 

políticas a diferentes pessoas.

 Mostesquieu justifica a função da distribuição de poderes, em síntese, da seguinte forma:

Quando na mesma pessoa ou mesmo corpo de magistratura o poder 
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois 
pode-se temer que o mesmo monarca ou mesmo o senado aoenas 
estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá 
também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder 
legislativo e do executivo. Se  estivesse  ligado ao poder legislativo, o 
poder sobre  a vida e  a liberdade dos  cidadãos seriam arbitrários, 
pois  o juiz  seria legislador. Se estivesse  ligado ao poder executivo, o 
juiz poderia ter a força de um opressor [...]64 (grifou-se)

 É importante, dessa forma, compreender que Montesquieu primava pela ideia de que o 

poder não se concentrasse nas mãos de uma só classe social, de maneira a acarretar, 
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obrigatoriamente, num consenso, onde não há sobreposição de um Poder sobre o outro, e onde há 

plena liberdade política.

 Conforme dito acima, portanto, “não há que se falar em divisão de poderes, mas sim em 

funções do Estado, posto que efetivamente não se vislumbram três Estados, mas sim órgãos de 

execução do poder político, que emanam do próprio Estado”.65

 Para a existência plena da separação de poderes, assim como objetivava Montesquieu, é 

imprescindível a aplicação do sistema de freios e contrapesos: 

o Executivo participa do Legislativo (mediante o veto e pela mensagem), 
e no Judicial (mediante o direito de perdão). Por sua parte, o direito do 
Executivo, no preenchimento de cargos públicos e na ratificação de 
tratados, precisa do consentimento do Legislativo (que também 
desempenha função judicial, nos casos de juízo político), ao mesmo 
tempo em que, dentro dos limites constitucionais, compete-lhe a 
organização do poder judicial. Finalmente, os tribunais têm a faculdade 
de estabelecer suas próprias regras de procedimento.66

 

 Além de equilibrar as funções legislativa, executiva e judiciária, o sistema de freios e 

contrapesos é, concomitantemente, o mecanismo de interdependência entre elas.67

 Aquilo que não se pode ocultar, na interpretação de qualquer “problema” ou de qualquer 

“inovação” na atuação judicial é que a única fonte do poder Estatal, dividido de acordo com 

Funções, é a soberania do povo. 

 Deste modo, ao fazer qualquer crítica, seja positiva ou negativa, a respeito do novo 

panorama jurisdicional brasileiro, considerando o crescente protagonismo judicial, deve-se ter 

em mente a origem e o objetivo basilar de toda a estrutura de Poder que conhecemos, que é a 

vontade soberana dos cidadãos.

 Será visto adiante, no capítulo a respeito do ativismo judicial nas políticas públicas 

propriamente dito, que, apenas a visão que restringe os poderes da atuação jurisdicional é 

condizente com esse enunciado.
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 O papel da função jurisdicional seria, enquanto instituição política, o de fazer o controle 

da constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos produzidos tanto pelo Legislativo, 

quanto pelo Executivo.

 O alerta que se faz desde já é o de que “a autonomia judicial não pode ser excessiva, 

posto que poderá vir a exteriorizar apenas a vontade individual do julgador [...]”.68A única 

maneira de se evitar que haja um efetivo desvio da função judicial para o âmbito das questões 

políticas é observando-se corretamente o ordenamento em que estamos inseridos, por via de 

regras e princípios. 

 Por esta razão, os estudos no capítulo anterior sobre as teorias pós-positivistas e 

neoconstitucionalistas são tão importantes.

 A atuação jurisdicional deve estar independente do político. Primeiramente, pela razão 

lógica de lhe faltar legitimidade democrática. Ao delegar requisitos de política ao Judiciário, 

estar-se-ia violando a própria competência, que “é a de controle e não de escolha da vontade das 

maiorias [...]”.69

 Garcia de Enterría, ao se manifestar a respeito dos tribunais constitucionais, leciona: “Um 

Tribunal Constitucional não pode recusar a validez de uma lei somente pelas consequências 

políticas implicadas com ela [...]. Em caso de conflito entre o Direito e a política o juiz está 

somente vinculado ao Direito [...]”.70

 Claro que, diante de questões de injustiça, a pretensão requerida é nobre. O Judiciário, 

diante de tais questões pode e deve “fazer alguma coisa”, não podendo, entretanto, adentrar no 

âmbito político. “O que compete à comunidade dos intérpretes é promover o controle das 

escolhas relizar e constatar se seus fins estão de acordo com a vontade política inicial, qual seja, 

a Constituição”.71
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 Ressalta-se que, ainda que consideradas equivocadas, as opções da Administração, 

quando constitucionais, não são passíveis de controle jurisdicional. É o que se poderá verificar 

no próximo tópico.

2.3  O controle jurisdicional da Administração Pública no Brasil: O princípio da 

inafastabilidade do controle do Poder Judiciário

 No Estado Social Democrático Brasileiro, a atividade administrativa é controlada por 

mecanismos jurídicos e legislativos, com a premissa de que “[...] nenhum instituto jurídico 

formal será satisfatório sem a participação popular. A democracia é a solução mais eficiente para 

o controle do exercício do poder”72. 

 O controle das atividades administrativas divide-se, segundo leciona Marçal Justen Filho, 

em duas espécies quanto à natureza da atividade. São elas: a de legalidade e a de mérito.  

O  controle da legalidade objetiva verificar se a conduta controlada é compatível 
com a disciplina prevista numa norma jurídica, tal como se passa, por exemplo, 
quando o Poder Judiciário revisa ato administrativo de anulação de um contrato 
por vício. A validade da anulação de um contrato depende da verificação dos 
requisitos fixados na norma jurídica. O controle de mérito visa à revisão do 
conteúdo da decisão discricionária, tal como se passa no caso da revisão pelo 
Poder Judiciário de rescisão de um contrato por inconveniência.  

 A principal distinção entre os “controles” exercidos na Administração Pública 

corresponde à classificação em controle interno e controle externo.

 O controle interno é o exercido pelo próprio Poder, e diz respeito à verificação de 

defeitos e ilegalidades no exercício das funções administrativas. Para Odete Medauar:

A função de controle sobre si própria apresenta-se inerente à atividade 
administrativa, havendo, inclusive, órgãos ou funcionários dotados dessa 
atribuição específica [...]. O controle interno visa ao cumprimento do princípio da 
legalidade, à observância dos preceitos da ‘boa administração’, a estimular a ação 
dos órgãos, a verificar a conveniência e a oportunidade de medidas e decisões no 
atendimento do interesse público (controle de mérito), a verificar a proporção 
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custo-benefício na realização das atividades e a verificar a eficácia de medidas na 
solução de problemas.73

 Urge ressaltar que, no âmbito do controle interno, que é dever-poder do Estado, “O 

exercício do controle conduz não apenas à identificação de defeitos ou imperfeições. [...] é 

essencial, ademais disso, que a verificação de um defeito ou de uma insuficiência sejam 

acompanhados da adoção ou da proposição de providências compatíveis”74.

 Das possíveis consequências da correção pelo controle interno, ou seja, do êxito de tal 

instituto, destacam-se: a anulação do ato ilegal, a revogação do ato inconveniente, a ratificação 

ou suprimento do ato contaminado por defeito sanável e a orientação para a alteração futura do 

procedimento adotado.75

 O controle externo, por sua vez, traduz-se na “submissão da atividade administrativa à 

fiscalização exercitada por órgãos externos à estrutura do Poder que os praticou”76. Para melhor 

compreensão de tal dever-poder, pode-se dizer, linhas gerais, que tal controle, em relação às 

atividades administrativas, é exercido pelo Poder Legislativo (incluindo o Tribunal de Contas), 

pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (de especial relevância para o presente trabalho).

 Ao contrário do controle interno, o controle externo é discriminado na Constituição, não 

sendo atividade inerente ao cargo exercido pelo agente estatal. 

 Impende fazer uma reserva quanto à extensão do controle externo, a qual Marçal Justen 

Filho retrata em sua obra: “O controle externo não significa a supressão da separação de Poderes 

nem importa a redução da autonomia no exercício de competências próprias. É vedado que, a 

pretexto de exercitar controle-fiscalização, um órgão pretenda assumir o exercício de 

competências reservadas a outrem pela Constituição ou pela lei”.77

 Dentre as possibilidades de controle externo, dar-se-á especial destaque para o controle 

jurisdicional da Administração, o qual poderá ser: “repressivo ou corretivo, podendo apresentar 
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conotação preventiva. É desencadeado por provocação (não existe jurisdição sem autor) e 

efetuado por juízes dotados de independência”.78

 É, cada vez mais, o instrumento de controle da atividade estatal mais importante no 

Brasil. Tal importância está estampada no princípio da inafastabilidade do controle do Poder 

Judiciário, o qual decorre do disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito;

 Eduardo Appio explica:

Atuando na fiscalização e controle externo das atividades de governo, o 
Ministério Público e os órgãos do Poder Judiciário assumem um encargo 
demarcado pela Constituição Federal, fixando um ponto de equilíbrio em 
relação aos órgãos que desempenham as demais funções, seja no âmbito 
penal, seja no civil, podendo, inclusive, adotar medidas concretas, tais 
como a alteração da lei orçamentária anual.79

 

 Odete Medauar diferencia em sua obra, as duas vertentes doutrinárias que divergem 

quanto à correta extensão do controle jurisdicional nos atos administrativos.

 Este trabalho, conforme restará concluído adiante, se alia à corrente do controle restrito, 

minoria na atual conjuntura da jurisprudência pátria.

 Em relação ao controle mais restrito80, Odete Medauar expõe: 

Em geral, os argumentos dessa linha são os seguintes: impossibilidade da 
ingerência do Judiciário em atividades típicas do Executivo, ante o 
princípio da separação de poderes, daí o âmbito do Judiciário ser a 
legalidade em sentido estrito - os integrantes do Judiciário são 
desprovidos de mandato eletivo, não tendo legitimidade para apreciar 
aspectos relativos ao interesse público. De acordo com essa linha, no 
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controle do ato administrativo o Judiciário apreciaria somente matéria 
relativa à competência, forma e licitude do objeto.81

 O posicionamento contrário, alvo de toda a crítica exposta no presente trabalho, entende, 

linhas gerais, que:

pelo princípio da separação de poderes, o poder detém o poder, cabendo 
ao Judiciário a jurisdição e, portanto, o controle jurisdicional da 
Administração, sem que se possa cogitr de ingerência indevida; por outro 
lado, onde existe controle de constitucionalidade da lei, a invocação da 
separação de poderes para liminar a apreciação jurisdicional perde 
grande parte de sua força.82

 

 Georges Abboud, em sua tese de doutoramento defendida recentemente, sistematiza as 

possibilidades de intervenção do controle do Judiciário em casos de inconstitucionalidade ou 

ilegalidade quando o ato administrativo:

1.º Decidir uma questão jurídica ou uma questão judicializável. Nesse 
ponto, novamente é importante a questão das políticas públicas. Se o ato 
administrativo versar sobre política pública referente à direito 
fundamental não há discricionariedade, porque se trata de questão que 
pode, inclusive, ser judicializada perante inércia do Administrador.
2.º Solucionar, em sede administrativa, um conflito de interesses. Trata-
se de referência aos atos administrativos que em sua substância exercer 
atividade similar à jurisdicional, resolvendo litígios em processo 
administrativo.
3.º Em que for possível aferir sua constitucionalidade. Alusão ao fato de 
que todo ato administrativo que decida questão jurídica pela 
Administração deve se submeter ao que preceitua o art. 37 da 
Constituição. Novamente, até o ato administrativo de competência 
privativa da Presidência da República (art. 84 da CF) não está imune à 
Constituição, ou seja, ao controle de constitucionalidade.
4.º Aquele que atinge direito subjetivo ou interesse jurídico. Sempre que 
um ato atingir direito subjetivo de alguém, nascerá uma pretensão que 
permitirá ajuizar ação contrária ao próprio ato. Logo, esse ato não poderá 
ser discricionário e a ilegalidade/inconstitucionalidade de seu mérito 
pode ser examinada pelo Judiciário.
5.º Pela própria força do ato torna-se obrigatória sua motivação. A 
obrigatoriedade de se motivar advém tanto do que dispõe o inc. IX e X 
do art. 93 da CF, bem como em função da obrigação da Administração 
em proporcionar o melhor ato administrativo ao cidadão. Nessa senda, é 
por meio da motivação que a Administração demonstra que diante de 
uma multiplicidade de possibilidade, a que foi decidida é a mais 
constitucionalmente adequada. Assim, na motivação, a Administração 
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evidencia porque escolheu aquela possibilidade do mesmo modo em que 
esclarece porque deixou de escolher as demais.83

 Portanto, evidente que é necessária a observação e o controle por parte do Judiciário nos 

demais Poderes, uma vez que o sistema da divisão de poderes só existe, em seu conceito atual, 

em consonância com o instituto de freios e contrapesos, no Brasil representado pelas funções 

atípicas84 dos Poderes.

 Ocorre que, ao extrapolar esse controle, analisando o mérito de todos os atos 

administrativos, alterando o texto legislativo de leis objeto de ações diretas de 

inconstitucionalidade, proferindo decisões acerca de matérias exclusivamente políticas85, se 

permite que “o juiz simplesmente substitua as escolhas feitas pelo legislador e administrador 

pelas suas, escamoteando-as sob a retórica do direito”.86

 Como marco simbólico da maior expansão do ativismo judicial, tem-se a Emenda 

Constitucional n. 45, que realizou a “reforma do judiciário”,87 estimulando posturas pró-ativistas 

não só no Supremo Tribunal Federal, mas em todas as instâncias judiciais.
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85  É o que se pode observar na decisão proferida pelo STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL  AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA  ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na atualidade, o império da 
lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e 
oportunidade do administrador.  2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a execução de 
política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a fim de atender 
a propostas políticas certas e determinadas. 4.  Recurso especial provido (STJ - REsp: 493811 SP 2002/0169619-5, 
Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 10/11/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 15.03.2004 p. 236RDDP vol. 14 p. 120).

86 BADIN, Arthur Sanchez. Op. cit. p. 24.

87 A implementação da reforma do Poder Judiciário, que se deu por meio da aprovação da Emenda Constitucional n.º 
45 em 2004. Essa emenda provocou uma série de alterações no texto constitucional, no sentido de renovar e 
reafirmar a importância do exercício da função jurisdicional. A reforma do Poder Judiciário acaba por promover 
mudanças tanto na estrutura do órgão, como no seu funcionamento. Serão tratadas, neste artigo, apenas as mudanças 
estruturais ocorridas no Poder Judiciário,  sob pena de desfoque da proposta inicial. HERTEL, Jaqueline Coutinho 
Saiter. A emenda constitucional n. 45 e a reforma do Judiciário. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 844, 25 out. 
2005 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7465>. Acesso em: 15 nov. 2013.
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 Convém elucidar que há uma importante distinção entre os conceitos de judicialização da 

política e de ativismo judicial. Enquanto a judicialização é uma situação fática, o ativismo é uma 

postura assumida pelo julgador. 

 A judicialização é uma decorrência fática e circunstancial do modelo constitucional e das 

ineficiências dos demais Poderes em atender aos anseios sociais. O ativismo, por sua vez, é a 

pró-atividade do magistrado, sua interferência no papel que é do legislador ou do administrador.

 Sobre tal diferenciação Lênio Luiz Streck esclarece: “Se verificarmos bem, veremos que 

a judicialização é contingencial. Ela não é um mal em si. Ocorre na maioria das democracias”.88

 Em relação à denominação “ativismo judicial” utilizada no presente trabalho, não é 

demais esclarecer que, apesar de receber diversos sentidos nas mais variadas obras a respeito do 

assunto, entende-se, no presente trabalho, que ativismo remete à “criação do direito” pelos 

tribunais, e não apenas de expansão da atividade juridicional.89

 É o que Georges Abboud elucida: 

O ativismo é pernicioso para o Estado Democrático de Direito não 
podendo, portanto, diferenciar-se entre o bom e o mau ativismo. 
Ativismo é toda decisão judicial que se fundamenta em: convicções 
pessoais, senso de justiça do intérprete em detrimento da legalidade 
vigente e legalidade -aqui entendida como legitimidade do sistema 
jurídico e não como mero positivismo estrito ou subsunção do fato ao 
texto normativo.90

 Na medida em que tais conceitos foram expostos, far-se-á uma diferenciação entre a 

discricionariedade administrativa e a discricionariedade judicial, classificação esta com a qual 

este trabalho não se coaduna e, inclusive, desaprova. 

2.4 A distinção entre discricionariedade e vinculatividade no âmbito administrativo e 

judicial

 No Direito Administrativo, “a discricionariedade se verifica quando a norma legislativa 

não contempla disciplina exaustiva no tocante à hipótese de incidência ou ao mandamento 
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88 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit. p. 5.

89 TRINDADE, André Karam. p. 116.

90 ABBOUD, Georges. Op. Cit. p. 566.



normativo e atribui ao titular da competência administrativa o dever-poder de formular a escolha 

mais adequada no caso concreto”.91  Em suma, pode-se inferir que o poder discricionário da 

Administração é “a faculdade conferida à autoridade administrativa de, ante certa circunstância, 

escolher uma entre várias soluções possíveis”.92

 Diz-se que a discricionariedade administrativa “é basicamente uma liberdade de opções 

dentre alternativas igualmente justas, ou ‘indiferentes jurídicos’, já que a decisão se baseia em 

fundamentos extrajurídicos (de oportunidade, econômicos etc.), não incluídos na lei e remetidos 

ao julgamento subjetivo do Poder Público”.93

 Em relação direta com o poder discricionário está o mérito administrativo, que consiste 

no “juízo de conveniência e oportunidade da escolha, no atendimento do interesse público, juízo 

esse efetuado pela autoridade à qual se conferiu o poder discricionário”.94

 Objeto de diversas justificativas para sua existência, a razão de ser da atividade 

discricionária, nas palavras de Odete Medauar, é legitimada pelo seguinte raciocínio: 

o Poder Executivo tem a função de direção política e administrativa, aí 
incluído o poder regulamentar; tais funções não poderiam ser 
desempenhadas corretamente se tudo fosse predeterminado, de modo 
absoluto, pela lei; o Estado contemporâneo, muito complexo, com 
amplas funções, não pode atuar sem flexibilidade; torna-se fundamental 
deixar margem de maleabilidade à Administração em época de rápidas 
mudanças, grandes metrópoles, convivência de massa, problemas sociais, 
grandes tragédias exigem, por vezes, rapidez de atuação e certa margem 
de escolha; a discricionariedade atende, portanto, a necessidade 
institucional.95

 

 Urge diferenciar a discricionariedade da Administração dos conceitos jurídicos 

indeterminados. “No que diz respeito aos conceitos indeterminados, a lei se refere a uma esfera 
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91 Ibidem. p. 120.

92 MEDAUAR, Odete. Op Cit. p. 121.

93 CADEMATORI, Luiz Henrique Urquhart. Discricionariedade Administrativa no Estado Constitucional de 
Direito. Curitiba: Juruá, 2007. p. 142.

94 Ibidem. p. 123.

95 Ibidem. p. 124



da realidade cujas delimitações não são precisas no seu enunciado. Não obstante isso, ela tenta 

delimitar uma hipótese concreta”.96  

 Dos conceitos jurídicos indeterminados, ao contrário das decisões discricionárias, sempre 

se poderá extrair uma única solução justa e legal. As opções discricionárias serão todas válidas e 

estarão sujeitos à escolha do Poder Público, que levará em consideração fatores sociais, 

econômico etc.

 Em contrapartida, a discricionariedade judicial, baseada nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade na fundamentação de decisões é algo que extrapola a função jurisdicional. 

Isso porque, diante de conceitos indeterminados e casos mais complexos, não se deve abrir 

espaço para uma decisão solipsista,97 subjetiva, onde o julgador, mediante seus próprios critérios 

pessoais, opte pela decisão mais “razoável”. No Estado Constitucional Brasileiro, a decisão deve 

ser fundamentada na norma mais apropriada àquele caso concreto, a qual deverá ser 

incessantemente perseguida pelo julgador.

 Georges Abboud afirma: “não há espaço para a discricionariedade na solução das 

questões jurídicas. Até mesmo porque é marca indelével da discricionariedade a anomia que lhe 

é ínsita”98.

 André Karam Trindade, ao questionar sobre a possibilidade de juízes criarem direitos e ao 

chamar atenção para a necessidade da criação de uma “teoria da decisão”no Brasil, em menção 

aos estudos de Luigi Ferrajoli, destaca:

Rompendo com a tradição paleopositivista, embora ainda reconheça que 
existam espaços de discricionariedade judicial que são fisiológicos ao 
poder de cognição, Ferrajoli adverte para a necessidade de combater a 
discricionariedade decorrente do poder de disposição — que vem sendo 
estimulado pela técnica alexyana da ponderação —, uma vez que o seu 
exercício implica uma invasão de competência na esfera política.
Observa-se, assim, que até mesmo um positivista contemporâneo com 
Ferrajoli entende que a discricionariedade judicial — seja ela concebida 
como aceitável, reduzível ou eliminável — deve ser combatida, nas 
sociedades democráticas, através de mecanismos idôneos que evitem a 
produção de juízos decisionista ou arbitrários. 
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96  “por exemplo: decisões tomadas por autoridade pública, invocando grave perturbação da ordem ou excepcional 
interesse público” in CADEMARTORI, op. cit. p. 141.

97 Um magistrado solipsista seria aquele que decide de acordo utilizando como fundamentos próprias experências, 
subjetivismos.

98 ABBOUD, Georges. Op. cit. p. 250.



Isto porque, no paradigma do Estado Constitucional de Direito, existe 
certa unanimidade no sentido de que a atividade dos juízes, 
especialmente no que se refere à interpretação e aplicação das normas 
jurídicas, não admite a criação do direito, visto que todos se encontram 
limitados pela lei e vinculadas à Constituição.99

 É primordial que se tenha claro a imensidão de possibilidades que argumentos baseados 

em critérios principiológicos conferem ao julgador. Ora, pelo princípio, por exemplo, da 

“eficiência”, qualquer cidadão poderia invocar a alteração da modalidade licitatória escolhida 

pelo Município. O princípio é absolutamente constitucional, presente no artigo 37 da 

Constituição Federal. Ocorre que, cabe ao Judiciário, o qual supostamente deveria cumprir a 

inércia, usurpar toda a competência da Administração e decidir qual a melhor opção para tal 

contratação?

 Sob o argumento do cumprimento dos direitos sociais constitucionais e a utilização de 

princípios amplos e genéricos, a lista de decisões judiciais em matéria política poderia se tornar 

infinita.

 Arthur Sanchez Badin consigna:

Ora, esse uso inadequado e abusivo da teoria dos princípios gera 
(consciente ou inconscientemente) arbitrariedades que vêm sendo 
sugestivamente chamadas por alguns professores de ‘farra dos princípios: 
basta ao juiz tirar um princípio da cartola (de preferência um de conteúdo 
bastante rarefeito, como ‘dignidade da pessoa humana’), para justificar 
retoricamente, com aparência de racionalidade, a substituição da opção 
do legislador ou do administrador pela sua. [...] reduzem as opções feitas 
pelo legislador e pelo administrador a pó, com grave déficit 
democrático.100

 

42

99  TRINDADE, André Karam. A ecografia das decisões e o fim das surpresas no Direito. Revista Consultor 
Juírido. Publicado em 26.10.2013. Acesso em 30.10.2013. p. 2.

100 BADIN, Arthur Sanchez. Op. cit. p. 84-85.



 André Karam Trindade, ao explicar toda a recepção das tendências norte-americanas e 

alemãs (como a jurisprudência de valores101), na realidade brasileira, conclui:

O resultado disto, entretanto, foi a institucionalização de um verdadeiro 
ativismo judicial às avessas, em que se confere discricionariedade aos 
juízes para, nos casos concretos, buscarem em suas consciências uma 
solução que atenda aos fins de justiça social, autorizando-os tanto à 
criação do direito quanto ao gerenciamento processual, o que implica 
uma intervenção indevida tanto na esfera administrativa quanto 
legislativa.102

 

 O mesmo autor, em artigo publicado na Revista Consultor Jurídico já referido, ao fazer 

uma analogia ao antigo ditado popular “De barriga de mulher grávida, de urna eleitoral e de 

cabeça de juiz, ninguém sabe o que pode sair”, alerta: 

É preciso assumir que um pouco de mistério sempre cai bem. É bom 
esperar para saber o sexo do bebê. Surpresas desse quilate por vezes não 
devem ser quebradas por uma ecografia. Também é bom aguardar para 
saber o resultado das eleições. Por vezes, a boca de urna e as pesquisas 
tiram a emoção da disputa no pleito. Mas, quando se trata da decisão 
judicial, não acredito que alguém do povo possa gostar de ser 
surpreendido. Seria algo “correr sozinho e chegar em segundo lugar”. 
Por isso, a necessidade de uma teoria da decisão.103

 O que se pode inferir é que, sob a falsa impressão de estarem utilizando argumentos 

principiológicos, julgadores proferem decisões solipsistas (subjetivas), tornando a tão aclamada 

discricionariedade judicial um risco104, um fator que remete o administrado a uma justiça 

imprevisível, além de preterir as determinações feitas por agentes eleitos.
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101  Segundo Rafel Tomaz de Oliveira, A chamada jurisprudência dos valores,  portanto, representa mais uma 
continuidade do que uma verdadeira ruptura com o método da jurisprudência dos interesses. Como já adiantamos 
linhas acima, a principal diferença entre essas duas correntes metodológicas reside no fato de que a jurisprudência 
dos interesses possui um acentuado corte sociológico (da identificação dos interesses em conflito que levaram o 
legislador a editar a norma), ao passo que a jurisprudência dos valores é revestida de um colorido filosófico: auxiliar 
o julgador a identificar os valores que subjazem ao direito naquele dado conflito levado à sua apreciação.[...]o caso 
da Jurisprudência dos valores, o polo da discussão é deslocado para a atividade jurisdicional e o principal problema 
a ser enfrentado é a fundamentação da decisão final. Aqui a preocupação é orientar a decisão dos juízes segundo os 
valores que constituem os fundamentos do convívio social.

102BADIN, Arthur Sanchez. Op. cit. p. 117.

103 TRINDADE, André Karam. Op. cit. p. 4.

104  Salienta-se que o entendimento aqui adotado é o defendido por Lênio Luiz Streck. Há, para diversos autores, a 
possibilidade da discricionariedade interpretativa do Judiciário, na medida em que poderá optar, dentre algumas 
teorias, a que utilizará para realizar a interpretação do ordenamento.



 A inarredável conclusão a que se chega, neste ponto do trabalho, é que é impossível, no 

Estado de Direito Constitucional, aceitar que um ato jurisdicional seja revestido de 

“discricionariedade”. Isso, pois essa classificação (entre atos discricionários e vinculados) remete 

a uma liberdade de escolha que nada tem a ver com o ato de julgar, de decidir. Essa pretensa 

liberdade, ao invés de trazer para a decisão juízos valorativos – e é o que aparentemente querem 

os que defendem a tese –, afasta o julgador dos valores que realmente incidem no caso concreto. 

É uma porta aberta para ativismos não autorizados, que corrompem a autonomia do Direito sob 

uma falsa – se não falaciosa – ideia de justiça que, em realidade, traduz a imposição de 

preferências sociopolíticas subjetivas do julgador.
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CAPÍTULO III: POLÍTICAS PÚBLICAS

 Dadas as definições da atuação do controle externo do Judiciário na Administração, 

passa-se a restringir o alcance desse controle aos atos administrativos que criam e implementam 

as políticas públicas.

 É necessário, para a garantia do bem-estar social que se tratou anteriormente, garantir aos 

jusdicionados políticas públicas, enquanto benefícios coletivos ou individuais coletivamente 

fruíveis, que demandam atuação governamental pautada pelos limites e mandamentos da 

Constituição Federal.

 Segundo Bucci , Política Pública pode ser conceituada como:

o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente regulados (...) visando coordenar os 
meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização 
de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como 
tipo ideal, política pública deve visar à realização de objetivos definidos, 
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à 
sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento 
dos resultados.105

 Citando Muller e Surel, Comparato e Bobbio Mateucci e Pasquino, Bucci traz o conceito: 

As políticas públicas são instrumentos de ação dos governos - o 
government by policies que desenvolve e aprimora o government by law. 
A função de governar - o uso do poder coativo do Estado a serviço da 
coesão social - é o núcleo da ideia de política pública, redirecionando o 
eixo de organização do governo da lei para as políticas. As políticas são 
uma evolução em relação à ideia de lei em sentido formal, assim como 
esta foi uma evolução em relação ao government by men, anterior ao 
constitucionalismo. E é por isso que se entende que o aspecto funcional 
inovador de qualquer modelo de estruturação do poder político caberá 
justamente às políticas públicas.106

 Rodolfo de Camargo Mancuso define políticas públicas como: 

[...] conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em 
sentido largo, voltada à consecução de programa ou meta previstos em 
norma constitucional, ou legal, sujeitando-se ao controle judicial amplo e 
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105 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito in BUCCI, Maria Paula Dallari (coord). 
Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 39

106 MULLER e SUREL; COMPARATO; BOBBIO, MATEUCCI E PASQUINI apud BUCCI, Maria Paula Dallari. 
Op. cit. p. 251-252.



exauriente, especialmente no tocante à eficiência dos meios empregados 
e à avaliação dos resultados alcançados.107

 Para Álvaro Filipe Oxley da Rocha (2010, p. 21), “pode-se conceituar políticas públicas 

como sendo o conjunto de atos e não atos que uma autoridade pública decide por em prática para 

intervir (ou não intervir), em um domínio específico [...]”.

 Ainda, o mesmo autor (2010, p. 21) destaca que, nas políticas públicas “estabelecem-se 

relações de causalidade entre as ações (políticas) públicas e os efeitos destas sobre o tecido 

social; a partir disso, a avaliação de políticas públicas torna-se tema de alto relevo nos estudos de 

administração pública”.

 Lívia R. S. B. Lage atenta o leitor: “Veja que política pública não se confunde com o 

próprio direito social em si. É, na verdade, um programa de governo para se alcançar a 

efetivação desse direito”108.

 Ada Pellegrini, ao citar Oswaldo Canela Junior, prescreve:

Por política estatal - ou políticas públicas - entende-se o conjunto de 
atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a serem 
atingidas. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), atos 
(Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) que visam à realização 
dos fins primordiais do Estado. 
Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo 
Legislativo e pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição, 
caber ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que 
provocado, o que se convencionou chamar de ‘atos de governo’ou 
‘questões políticas’, sob o prisma do atendimento aos fins do Estado (art. 
3 da CF).109

 Nas palavras de Marçal Justen Filho (2013, p. 684), para que haja o exercício correto das 

competências estatais, em todas as esferas da Administração, “O agente estatal é investido de 

poderes jurídicos como instrumento de cumprimento do dever de satisfazer as necessidades 

coletivas e promover o bem de todos”.
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107 MACUSO, Rodolgo de Carmago. A ação civil pública como instrumento de controle judicial das chamadas 
políticas públicas. In: MILARÉ, Edis (coord.). Ação Civil pública: lei 7.347/1985. 2 ed. São Paulo: RT, 2002. 

108  LAGE, Lívia Regina Savergnini Bissoli.  Políticas Públicas como programas e ações para o atingimento dos 
objetivos fundamentais do Estado in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (coord.). O controle 
jurisdicional de políticas públicas. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 162.

109  CANELA JUNIOR, Oswaldo.  A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletyivo: um 
novo modelo de jurisdição. Orientador Kazuo Watanabe. Tese de doutorado. p. 17-19 apud GRINOVER, Ada 
Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Texto inédito.



 Assim, a implantação de políticas públicas tem como principal norte o princípio maior da 

Administração Pública, que é a supremacia do interesse público.

3.1. Instrumentos essenciais à devida implantação de políticas públicas

 Segundo Edinilson Donisete Machado, unindo os conceitos de Araújo Castor e Dworkin, 

“a política é o padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em 

algum aspecto econômico, público ou social da comunidade”110.

 Flávia Piovesan, elencando as características do Estado Social, apresenta a importante 

distinção: “O Estado Social se legitima antes de tudo pela realização de políticas, isto é, 

programa de ação. Essas políticas públicas englobam todo o conjunto de atuações estatais no 

campo social, mediante as políticas sociais”111.

 A necessidade de regulação econômica social como atividade administrativa compreende, 

além da intervenção estatal na ordem econômico, sua intervenção nos problemas sociais.

A realização de inúmeros outros fins, de natureza sociopolítica, também 
é buscada pela regulação, que não pode restringir-se a preocupações 
meramente econômicas. É necessáro proteger o meio ambiente, por 
exemplo. A racionalidade econômica imediatista pode conduzir à 
destruição deste. A regulação também se orienta a garantir direitos de 
minorias e a promover outros valores políticos, sociais e culturais.112

 Para que tais procedimentos sejam imunes a defeitos, necessário que se estabeleça um 

planejamento público. “No âmbito federal, vêm sendo editados diversos diplomas dispondo 

sobre as políticas públicas setoriais, impondo a obrigatoriedade dp planejamento e subordinando 

a validade de decisões administrativas à compatibilidade com as diretrizes consagradas”113

 As políticas públicas apresentam-se, na atividade estatal, de diversas formas. Há, por 

exemplo, situações em que o Estado, por uma vinculação espontânea, escolhe objetivos cujo 

adimplemento não dependem apenas da atividade estatal, mas, sim, de uma atuação conjunta 
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110 MACHADO, Edinilson Donisete. Op. cit. p. 42.

111 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra as omissões legislativas. 2 ed. São Paulo: RT, 2003. p. 36.

112 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 9 ed. São Paulo: RT, 2013.p. 703.

113 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit. p. 686



com a iniciativa privada. Então, com a formulação de políticas públicas, há um incentivo, por 

parte do Estado, para que os particulares apliquem melhor seus recursos e esforços no 

desenvolvimento de certas atividades essenciais ao crescimento econômico e até social. Dentre 

tais incentivos, destacam-se a redução da carga tributária de certos setores, a destinação de 

recursos governamentais em mão de obra especializada e a parceria com Estados estrangeiros 

para expandir o comércio internacional.114 

 Espera-se, portanto, para que todas essas prestações públicas sejam alcançadas, uma 

atuação forte e engajada do Estado, em prol da sociedade, com a adequada destinação dos 

recursos públicos e com a correta garantia e o correto resguardo dos direitos fundamentais dos 

administrados.

 

3.1.1 Análise de Impacto Regulatório

 Para que uma política pública seja efetivamente implementada, é necessário que se 

examine e avalie os prováveis benefícios, custos e efeitos que dela serão gerados, tanto em 

relação à sua implantação propriamente dita, como em seu desenvolvimento.

 Pode-se dizer que a Análise de Impacto Regulatório é a ferramenta que propicia toda essa 

análise prévia. É, portanto:

o conjunto de procedimentos que antecede e subsidia o processo de 
tomada de decisão, disponibilizando dados empíricos, a partir dos quais 
os tomadores de decisão podem avaliar as opções existentes e as 
possíveis consequências. Abrange desde a identificação e análise do 
problema a ser enfrentado e análise de alternativas existentes, até o 
procedimento de consulta pública e de tomada de decisão.115
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114 Ibidem. p. 687

115  http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/
Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio acesso em 2 de 
novembro de 2013.

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio


 Nesse sentido, A Análise de Impacto Regulatório pode ser entendida como um processo 

de gestão de riscos regulatórios focado em resultados, orientado por princípios, ferramentas e 

mecanismos de transparência, participação e accountability.116

 As agências reguladoras117 estão gradualmente incorporando a prática de realizar Análises 

de Impacto Regulatório, com o participação do programa governamental de Política Regulatória 

do Governo Federal (PRO-REG118). A ANVISA, Agência Nacional da Vigilância Sanitária119, 

funcionou como agência-piloto para a implementação da da Análise de Impacto Regulatório no 

governo federal do Brasil.

 Dentre as principais atividades do PRO-REG, Valéria Athayde Fontanelle de Lima, 
destaca: 

1. Fortalecimento da capacidade de formulação e análise de políticas. 
Objetivos: capacitação dos Ministérios, especialmente na formulação, 
análise, acompanhamento e avaliação das políticas, levando em conta os 
impactos sobre a concorrência e a competitividade, ambiente de 
negócios, capacidade de atração de investimentos e demais efeitos 
potenciais acerca dos consumidores e usuários dos serviços prestados
2. Melhoria da coordenação e do alinhamento estratégico entre políticas 
setoriais e o processo regulatório. Objetivos: cooperação 
interinstitucional entre os Ministérios e as agências reguladoras, de modo 
que as políticas e os processos regulatórios possam ser harmonizados, 
especialmente por meio do intercâmbio de informações e das decisões.
3. Fortalecimento da autonomia, transparência e desempenho das
agências reguladoras. Objetivos: fortalecimento da autonomia, da 
transparência e do desempenho das agências, com vistas ao 
aprimoramento da qualidade regulatória.
4. Apoio aos mecanismos para o exercício do controle social.
Objetivos: fortalecimento dos mecanismos de controle social das 
atividades desempenhadas pelas agências reguladoras pela sociedade 
civil organizada, por meio da facilitação do acesso às informações e 
também na melhoria da capacidade dessa participação.120
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116 http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/
Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio acesso em 2 de 
novembro de 2013.

117 Qualquer órgão da Administração Direta ou entidade da Administração Indireta com função de regular a matéria 
específica que lhe está afeta. Na Administração Indireta estão sujeitas ao princípio da especialidade, pelo qual a 
agência exerce e é especializada na matéria que lhe foi atribuída por lei. ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. 
Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 529.

118 Instituído pelo Decreto Federal n.º 6.062, de 16/03/07

119 Lei de Criação: Lei n.º 9.782/99

120 LIMA, Valéria Athayde Fontelles de. A avaliação do Impacto Regulatório e sua aplicação no Brasil. 
Dissertação de mestrado apresentada na UFRJ, no Rio de Janeiro, 2010. p. 112.
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio/Assuntos+de+interesse/Analise+de+Impacto+Regulatorio
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 Ainda, carente de sistematização técnica e com processo de avaliação ainda pouco 

aprofundado, tal tema merece ainda maiores debates teóricos para sua otimização.

 Valéria Athayde Fontelles de Lima, citando informações da OECD121 - Organization for 

Economic Co-opeation and Devolepment - , fez um quadro das medidas de melhoria para a 

adoção da Análise de Impacto Regulatório, destacando:

1. Maximizar o comprometimento político à implantação da AIR;
2. Alocar cuidadosamente as responsabilidades para o programa de AIR;
3. Treinar os reguladores;
4. Utilizar um método analítico consistente flexível porém consistente;
5. Desenvolver e implementar estratégias para a coleta de dados;
6. Focar os esforços à AIR;
7. Integrar a AIR ao processo de elaboração de política, iniciando tão 
logo seja
possível;
8. Comunicar os resultados;
9. Envolver o público de forma extensiva;
10. Aplicar a AIR à regulação já existente, assim como às novas 

regulações.122

 Diante disso, constata-se que o Estado está, aos poucos, munindo-se de instrumentos que 

melhorem a efetividade e a qualidade da implementação de políticas públicas. A utilização de 

padrões técnicos, de análises econômico-orçamentárias, bem como a departamentalização da 

Administração em entidades especializadas, garantem uma atividade estatal menos custosa, ou 

seja, que disperdice menos recursos públicos, e mais eficaz, que garanta mais direitos à maior 

quantidade possível de brasileiros.

 Nesse sentido, a atividade da Administração não pode ser substituída pela jurisdicional, 

que, além de não possuir a mesma estrutura especializada, não tem a competência constitucional 

previamente definida para opinar em casos de realocação de recursos públicos, formação e 

execução de políticas governamentais.
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em 10 de outubro de 2013.

122 LIMA, Valéria Athayde Fontelles de.Op. cit. p. 81.
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CAPÍTULO IV: ATIVISMO JUDICIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

 Pormenorizadas as principais noções acerca do tema aqui tratado, passa-se à analise do 

problema investigado em si. Foram apresentadas, nos capítulos anteriores, as origens teóricas dos 

diferentes posicionamentos acerca do ativismo judicial enquanto instituto contemporâneo do 

Judiciário brasileiro, bem como as bases conceituais das políticas públicas. Além disso, já foram 

apreciados alguns atos dos intérpretes legais e alguns pontos dos defensores de uma postura 

ativista jurisdicional, os quais restaram condenados pelo presente trabalho.

 Nessa ocasião, então, será feita a convergência do problema do protagonismo judicial na 

sua principal exponte, a implementação de políticas públicas. É no cenário de decisões judiciais 

sobre a ação ou omissão da Administração em relação às tutelas previstas em políticas públicas 

que se vizualiza mais facilmente a interferência do Poder Judiciário em matérias de competência 

do órgão estatal.

 Prefacialmente, impende transcrever as palavras de Edinilson Donisete Machado, para 

esclarecer a orientação que se segue: “o campo que envolve decisões sobre política pública é 

aquele que inova de forma vinculativa, geral e universal, por caminhos procedimentais, para 

alcançar os efeitos desejados pela sociedade”.123

 As alocações pelo Poder Judiciário das análises sobre a viabilidade ou não de 

implementar-se alguma política pública, seja para fomentar a economia, assegurar a saúde ou 

intensificar a segurança, se mostram cada vez mais visíveis no cenário brasileiro. A grande 

questão é que tal acontecimento não condiz com o modelo constitucional democrático no qual o 

Brasil está inserido. 

 A realização de questões políticas, como as contidas nos casos envolvendo políticas 

públicas, ao contrário do que dizem os pró-ativistas, distancia o Poder Judiciário da 

normatividade constitucional. É o que adverte Paulo Bonavides: 

Acontece porém que a moderna metodologia de interpretação da 
Constituição ampliou demasiadamente a importância do fator político ao 
ocupar-se da matéria social, empobrecendo assim a consistência jurídica 
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123 MACHADO, Edinilson Donisete. Op. cit. p. 43.



da Constituição normativa ou conduzindo-a a um estado de crise e 
carência que se avizinha da desintegração.124

4.1. A necessidade de o Juiz Brasileiro se ater à revisão dos atos administrativos

 Inerente à subsistência do modelo democrático de separação de funções do Poder 

Político, é a interferência de um Poder sobre o outro, num sistema de freios e contrapesos, como 

já explanado.

 Reprisa-se que há funções chamadas típicas dos Poderes e atípicas, onde estes adquirem 

funções excepcionais, em casos igualmente extraordinários. É o que ocorre, por exemplo, quando 

o Poder Executivo assume o papel de legislador, na elaboração de medidas provisórias125, ou 

quando o Senado Federal assume a função jurisdicional de julgar membros dos tribunais 

superiores nos crimes de responsabilidade126.

 Dentro das funções típicas da Poder Judiciário, constitucionalmente definidas, está o 

julgamento das ações, com a interpretação da Constituição e das normas infraconstitucionais, 

aplicando-as ao caso concreto. É garantida pela Carta Maior, para que haja a desvinculação 

política do Órgão Judicial, a autonomia administrativa e financeira127.

 Excepcionalmente, em casos devidamente elencados na Constituição Federal, poderá o 

Judiciário, além dessas funcões típicas, interferir como revisor dos atos administrativos, como 
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124 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Consitucional. 13 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 484.

125  “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.” BRASIL, Constituição da República 
Federativa Brasileira.

126 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem 

como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles; 

 II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-
Geral da União nos crimes de responsabilidade;” Ob. cit.

127 “Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.” Op. cit.



uma forma de assegurar o devido cumprimento dos preceitos constitucionais e eventuais abusos 

da Administração.

 Nesse contexto, Loewenstein divide a atuação jurisdicional em três classes: 

1) i dever dos tribunais de supervisionar e de comprovar a concordância 
das ações do Poder Executivo com sua legalidade; 2) a competência 
judicial para o controle da constitucionalidade das leis emitidas pelo 
governo e pelo parlamento; 3) em algumas ordens jurídicas, a decisão 
arbitral sobre conflitos, que se pode produzir no exercício das funções 
atribuídas aos outros detentores do poder.128

 Nessa divisão, a atuação que corresponderia à judicialização da política seria a terceira. E 

é, portanto, a qual pode vir a apresentar juízes ativistas e decisões de cunho político, típicas 

protagonismo judicial.

 Luis Roberto Barroso elenca diferentes condutas que correspondem à manifestação do 

ativismo judicial - maior e mais intensa atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos 

e fins constitucionais-, sendo elas: a) aplicação direta do texto constitucional a situações que não 

foram expressamente abarcadas pelo seu texto, sem que haja manifestação alguma do legislador 

ordinário; b) a declaração de inconstitucionalidade de textos legais emitidos pelo legislador, 

baseando-se em critérios mais flexíveis do que os manifesta violação da Carta Maior; c) a 

imposição de ações e abstenções à Administração, em especial nas matérias de políticas 

públicas.129

 A autocontenção, que para o referido autor seria o oposto ao ativismo judicial, seria 

caracterizada, então, por: a) evitar a direta aplicação da Constituição Federal às situações que não 

estejam expressamente contidas no seu âmbito de atuação, aguardando, assim, a prévia 

manifestação do legislador ordinário; b) definir critérios rígidos e mais conservadores na 

declaração de inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo; c) privar-se de interferir na 

regulamentação e implementação de políticas públicas.130
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129  BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática.  Acesso em 2 de 
outubro de 2013. p. 6.

130 Op. cit. p. 7.



 Pode-se afirmar,  diante de tudo que já foi abordado, que este trabalho se coaduna  bem 

mais com a auto-contenção judicial. Apesar de haver inúmeros argumentos que tentam permitir e 

até racionalizar o ativismo judicial, como a alegação de que se estaria garantindo a democracia, 

ou que os juízes, ao interferirem de forma mais ampla no âmbito do Poder Público, não estariam 

criando Direito, apenas decidindo imparcial e tecnicamente, não há como concordar com tais 

teses.

 Edinilson Donisete Machado aponta: “Partindo do sistema normativo, pelo ponto de vista 

interno, verifica-se que os juízes devam promover uma firme adesão ao conteúdo das normas 

básicas do ordenamento e que se mantenham imparciais em relação aos conflitos de interesses 

que têm que resolver e distantes das questões externas ao ordenamento”131. 

 Os próprios autores defensores do protagonismo judicial alertam para o risco de, 

extravasado tal ativismo, haja uma desorganização da atividade administrativa, com o 

comprometimento da alocação dos já escassos recursos públicos, bem como o risco de instaurar-

se um Judiciário populista.

 Michel Troper adverte: 

[...] para admitir que a corte garanta o respeito à vontade do povo 
estabelecida na constituição é necessário pressupor que esta se limita a 
aplicar a constituição, sem exercer o poder discricionário, porque a 
interpretação não é mais que uma função do conhecimento do que o povo 
está realmente em situação de corrigir as interpretações dadas à sua 
vontade.132

 

 A visão de que o ativismo judicial seria mais uma solução que um problema à garantia 

dos direitos constitucionais, parece, no mínimo, ingênua. Acreditar que poderão ser impostos 

limites à atuação protagonista do Judiciário, tornando os casos de ativismo apenas eventuais e 

devidamente controlados, é abrir o caminho para um descontrole que, na verdade, já existe.

 Não se pode negar as deficiências e insuficiências da representatividade, onde o 

Judiciário se viu na obrigação de suprir aquelas demandas sociais que não puderam ser satisfeitas 

pelo Legislativo e pelo Executivo. Mas, reitera-se, esta não é uma solução democrática.
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em: ,www.cervantesvirtual.com/portal/isonomia/cuadernos.shtml. Acesso em 13 de janeiro de 2013. p. 72.
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 Ao observar casos concretos como, por exemplo, as decisões proferidas nas ADI 4.357 e 

ADI 4.425, propostas para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda 

Constitucional n.62/2009(que altera dispositivos constitucionais acerca do  regime de pagamento 

de precatórios) 133 ; ou ainda, a decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental em RE 

com Agravo  n.  639.337/SP, 134 de relatoria do Ministro Celso de Mello, que procurava recorrer 

de decisão que ordenou, sob pena de astreintes, o Município de São Paulo a matricular crianças 

de até cinco anos em unidades de educação infantil próximas a suas residências ou ao trabalho 

dos responsáveis, Edinilson Donisete Machado conclui:

pode-se constatar que há uma transformação do juiz sentenciante em 
legislador, ou governante, uma vez que faz opções políticas, sem 
qualquer deliberação prévia. Há, dessa forma, claro exercício de 
competência alheia e não controle de constitucionalidade, como se usa 
para ofuscar o ativismo.135

 Importante ressaltar que, ao contrário do que erroneamente têm manifestado alguns 

autores, a atividade do controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal é 

essencial à preservação da Constituição da República Federativa do Brasil e, na maioria das 
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133Trata-se de petição acostada aos autos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na qual se 
noticia a paralisação do pagamento de precatórios por alguns Tribunais de Justiça do País, determinada após o 
julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, realizado em 14/03/2013, pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal. Segundo narra a peça, os recursos estão disponíveis, mas a Presidência de 
alguns Tribunais entendeu por paralisar os pagamentos/levantamentos de valores enquanto não modulados os efeitos 
da r. decisão. Requer-se, em seguida, seja determinada a continuidade dos pagamentos até que o e. Plenário module 
os efeitos da v. decisão,  com a consequente expedição de ofícios a todos os Tribunais de Justiça. Pede-se ainda 
sejam os entes devedores instados ao repasse e ao depósito dos recursos junto aos Tribunais locais, sob pena de 
incidência do regime sancionatório. É o relato suficiente. Decido. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional nº 62/09, assentando a invalidade de 
regras jurídicas que agravem a situação jurídica do credor do Poder Público além dos limites constitucionalmente 
aceitáveis. Sem embargo, até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o preciso alcance da sua decisão, não se 
justifica que os Tribunais Locais retrocedam na proteção dos direitos já reconhecidos em juízo. Carece de 
fundamento, por isso, a paralisação de pagamentos noticiada no requerimento em apreço. Destarte, determino, ad 
cautelam, que os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos 
pagamentos de precatórios,  na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de 
quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. Expeça-se ofício aos Presidentes de todos os Tribunais de Justiça 
do País. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2013.Ministro Luiz FuxRelatorDocumento assinado digitalmente (STF 
- ADI: 4357 DF , Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/04/2013, Data de Publicação: DJe-069 
DIVULG 15/04/2013 PUBLIC 16/04/2013)

134 STF - ARE: 639337 SP , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 23/08/2011,  Segunda Turma, 
Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125

135 MACHADO, Edinilson Donisete. Op. cit. p. 128.



vezes, nada tem de relação com a postura ativista que aqui se trata. É o que Lênio Luiz Streck, ao 

analisar a obra de Thamy Pogrebinschi136, esclarece:

[...] há que dizer que o fato de o STF (ou o PJ lato sensu) declarar ou não 
declarar um ato normativo inconstitucional — e a pesquisa se fixou 
apenas nisso — não tem, necessariamente, relação com o ativismo/
judicialização da política (ponho a barra porque a autora não distingue 
esses dois conceitos). O STF (ou outros tribunais) podem declarar a 
inconstitucionalidade de leis em alto índice e ainda assim, 
necessariamente, tal atitude não poderá ser epitetada como ativista/
judiciopolítica. Se as leis forem inconstitucionais, é bom para a 
democracia — ou, diria, condição de possibilidade da democracia — que 
sejam assim declaradas. Ativismo ou judicialização não se capta a partir 
do código “constitucionalinconstitucional” e tampouco do código “ação 
deferida-ação indeferida”.137

 Os atos administrativos, dessa forma, devem ter, todas as vezes em que forem vinculados, 

o controle pelo Poder Judiciário em relação ao respeito à legalidade. Nos atos discricionários, por 

sua vez, “o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa 

nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.138

 Isso se dá porque o Judiciário não pode invadir o espaço que, por lei, é da Administração. 

Caso contrário, estaria-se substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legitimada 

democraticamente feita pela autoridade administrativa, que, através da análise da oportunidade e 

conveniência, é a melhor competente para decidir diante de um caso concreto sobre a 

possibilidade de formação e implementação de uma política pública. Assim, cabe à função 

jurisidicional, verificar, sob o aspecto da legalidade e moralidade, os atos da Administração, sem, 

no entanto, modificar, unilateralmente, questões de mérito que sabem à análise subjetiva do 

agente administrativo democraticamente eleito.
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4.2. Juristocracia: um risco à Constituição Republicana Brasileira

 

 A intervenção judicial no controle das políticas públicas surgiu, então, como uma resposta 

à nova postura do Estado social de direito, o qual passou a garantir à população diversos bens 

mínimos ao desenvolvimento humano, sem ter, no entanto, uma estrutura legislativa e 

administrativa capaz de suprir todos esses direitos constitucionalmente garantidos.

 A maior parte do que foi abordado sobre o ativismo judicial até esta etapa pode ser 

resumido pelo que Eduardo Appio declara:  

Este fenômeno se apresenta nos casos em que, a título de controlar a 
execução de uma política pública, os juízes não somente anulam os atos 
administrativos praticados, mas alteram o seu conteúdo, através de uma 
atividade substitutiva, promovendo medidas de cunho prático a partir de 
direitos previstos de modo genérico na Constituição.139

 

 A evidente ineficiência das demais funções políticas, pela morosidade no processo 

legislativo, ou os problemas de corrupção no âmbito do Executivo são utilizados 

indiscriminadamente como o principal argumento daqueles que defendem uma maior atividade 

jurisdicional.

 Sobre tal argumento, Garapon emite a seguinte declaração: “O juiz torna-se o novo anjo 

da guarda da democracia e reclama um status privilegiado, o mesmo do qual ele expulsou os 

políticos. Investe-se de uma missão salvadora em relação à democracia, coloca-se em posição de 

domínio, inacessível à crítica popular, Alimenta-se do descrédito do Estado, da decepção quanto 

ao político[...]”.140

 Por exemplo, ao emitir decisões judiciais que concedem medidas liminares em sede de 

implementação de políticas públicas, sem que tenham sido debatidas e aprovadas pelos poderes 

competentes (Legislativo e Judiciário), o Poder Judiciário acaba ocasionando a preterição de 

outras, que, por sua vez, foram previamente debatidas e aprovadas, e, além disso, acaba 
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atribuindo direitos subjetivos a certos indivíduos, em prejuízo de outros, que estejam nas mesmas 

condições de fato e de direito.141

 Ora, Edinilson Donisete Machado, ao evocar o princípio máximo da isonomia dos Estado 

Social, afirma: “Direitos sociais, para que possam expressar a vida em sociedade, jamais poderão 

perder o caráter de igualdade, sob pena de se cometer, no caso concreto, injustiça e a distribuição 

desigual de recursos públicos, [...]”.142

 É o que Marco Antonio da Costa Sabino constata: 

[...] quando se fala em direitos sociais, fala-se em quem ganha e quem 
perde. Essa bilateralidade de efeitos advém do simples fato de que, sendo 
escassos os recursos e infinitas as necessidades, a definição a respeito do 
modo, da seara e da estratégia de aplicabilidade de recursos sempre 
ensejará o ganho de uns, a perda de outros.143

 Inegável reconhecer que tal tarefa, a de distribuição dos recursos, é de extrema 

complexidade. Interesses antagônicos se colidem constantemente, a sociedade demanda 

inúmeras prestações do Estado, e a Constituição garante a todos, indiscriminadamente, os 

direitos sociais mínimos. Dessa forma, pode-se ter ideia da relevância do presente tema.

 Ao redestinar os recursos de obras previamente orçadas144  e definidas pelos outros 

poderes, para políticas públicas que o juiz reputar piroritárias, estar-se-ia concentrando, nas mãos 

do Poder Judiciário, todas as demais funções do Estado.

 Eduardo Appio, apesar de em alguns momentos de sua obra reconhecer a possibilidade de 

interferência do Poder Judiciário no âmbito de decisões de cunho político, reconhece:

Este postulado implicaria grave ofensa à democracia, pois a imposição 
coercitiva de políticas públicas pelo Poder Judiciário significaria uma 
verdadeira aristocracia judiciária, incompatível com o sistema 
representativo (CF/88, art. 1o, parágrafo único). Esta postura conduz a 
uma superposição de esferas, critérios e lógicas decisórias, a uma erosão 
de valores precípuos de cada um dos Poderes da República e a uma 
sobrecarga no  policy making do país. A tensão institucional e a assim 
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chamada “crise de governabilidade” são as consequências mais visíveis 
desta “diferenciação” de papéis.145

 Não se nega, em nenhum momento, que a proatividade dos juízes não é algo tentador 

frente a tantas omissões do Estado. Agir, quando as funções competentes parecem ignorar os 

anseios sociais, é mais do que gratificante, traz a ideia de se estar fazendo um ato de justiça. E, 

quem não gostaria de ser herói por um dia? De poder afirmar que tal direito só foi efetivado por 

causa de uma decisão , de uma ato seu? De ter a sensação de dever cumprido, de “justiça” feita 

pelas próprias mãos?

 Ocorre que, ao se investir na função de magistrado, a pessoa do Juiz, seu subjetivismos, 

não podem, na medida do possível, interferir nas suas decisões. As ideologias, bem como as 

concepções morais e políticas do Juiz devem ser incessantemente controladas ao emitir juízos em 

questões de direito, onde este está obrigatoriamente vinculado a um ordenamento rígido.

 Em relação a essas decisões “justiceiras” emitidas pelo Judiciário, que fazem escolhas 

políticas em sede de políticas públicas, usurpando o direito de representatividade 

constitucionalmente garantido através do sufrágio universal, há a substituição da vontade dos 

membros dos demais Poderes pela dos magistrados, havendo a consequente substituição de um 

ato de vontade de agentes políticos eleitos pela vontade dos não-eleitos.

 Ora, estaria-se falando do juiz McGyver do Prof. Dr. Alexandre Morais da Rosa e do 

Prof. Dr. Rafael Tomaz de Oliveira? 146  Ou será que poderíamos intitular tais membros do 
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Judiciário como os Juízes Hércules, de François Ost 147  (que não se confunde com o modelo de 

Juiz Hércules de Ronald Dworkin)? 148

 O Juiz McGyver, segundo os autores acima mencionados, seria, no contexto brasileiro, 

aquele que, procura um “jeitinho” nos casos considerados mais complexos, “que sempre se 

apresenta como uma forma maquiada de solver um problema sem que ele seja efetivamente 

resolvido, no mais lídimo sintoma do complexo: o efeito semblante: a fundamentação é a 

aparência do que poderia ser uma decisão, vazia de fundamentos, cheia de ementas...”149.

 À indagação sobre qual, então, deve ser a postura do Judiciário frente às omissões e 

ineficiências da Administração, responde-se que este não só poderá, como deverá usar as 

providências autorizadas pelo regime democrático e não pelo uso da força política (que não tem), 

com instrumentos que permitam a preservação do direito e, principalmente, da soberania do povo 

e separação de poderes.150

 Em um quadro comparativo realizado com base nos estudos de Neil K. Komesar, Arthur 

Sanchez Badin organiza os principais argumentos utilizados pelas duas correntes conflitantes em 

relação à participação do controle jurisdicional na formulação e implementação de políticas 

públicas.

 Dentre os argumentos com os quais o presente trabalho concorda, extraem-se:
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148  “[...]o juiz Hércules seria o arquétipo que reuniria em torno de si os elementos que caracterizam a postura 
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jurisdição com responsabilidade política. Todavia, é preciso ainda afirmar — indo além da ressalva posta por Ost — 
que para Dworkin o juiz Hércules representa aquele que, a partir de um dedicado trabalho (quase sobre-humano) de 
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de Dworkin é antirrealista e, ao mesmo tempo, antijupiteriano.” MORAIS DA ROSA, Alexandre. OLIVEIRA, 
Rafael Tomaz de. Ob. cit.

149 MORAIS DA ROSA, Alexandre. OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Op. cit.

150 MACHADO, Edinilson Donisete. Op. cit. p. 138.



1. os magistrados carecem de conhecimento técnico a respeito de 

determinadas matérias objeto de decisões, assim, precisariam de 

peritos especializados. Ocorre que já existem departamentos 

especializados na Administração Pública para exercer tal 

competência e a ocultação de suas funções gera ineficientes 

redundâncias e gastos públicos desnecessários.

2.  A falta de observância das consequências econômicas das 

decisões tomadas em sede de concessão de direitos sociais 

promove a desigualdade social;

3. O Judiciário é, em sua maior parte, instrumento verificado nas 

mãos de minorias elitizadas, que têm o conhecimento e a 

oportunidade de buscá-lo, extraindo benefícios em detrimento da 

sociedade como um todo;

4. Os juízes não possuem legitimidade democrática, porque não 

são eleitos;

5. Os membros do Poder Judiciário não possuem responsabilidade 

política pelas decisões que tomam;

6. Há uma tendência dos juízes de sobrepor avaliações particulares 

sobre justiça social sobre o respeito aos contratos da 

Administração. Possuiriam, assim, um caráter solidário, 

populista, “justiceiro”.

7. O protagonismo judicial violaria o princípio da separação de 

poderes;
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8. Não há respeito ao instituto da reserva do possível (Vorbehalt 

des Möglichen); 151

9. Ao proferirem decisões que possuam cunho político, os juízes 

não conseguem identificar quais serão todos os afetados;

10. O Judiciário não estaria preparado para administrar conflitos de 

justiça coletiva/distributiva;

11. Há uma despadronização de decisões em relação a casos 

semelhantes, gerando-se um sistema de policy maker 

incoerente.152

 Em contrapartida, diversos autores defendem uma maior atividade jurisdicional153 , 

inclusive atuando de forma decisiva na implementação do políticas governamentais, sob 

argumentos como:

1. a maior agilidade da via judiciária para alcançar a efetivação dos 

direitos sociais, sem ter que esperar a burocracia inerente ao 

sistema legislativo e executivo;

2.  a utilização do Poder Judiciário como um powerbroker dos 

demais poderes, os quais estariam contaminados por interesses 

de minorias dominantes em detrimento da sociedade como um 

todo;

3. o Judiciário atua em favor das minorias desfavorecidas, 

contramajoritariamente;
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152 BADIN, Arthur Sanchez. Op. cit. p. 57-67.

153 Ibidem. p. 57-67.



4. as decisões judiciais ditas ativistas poderiam servir como 

standards/bases para a tomada de decisões no âmbito da 

Administração;

 (In)felizmente, tais assertivas servem apenas como fundamentação de uma atuação 

imediata, parar suprir, a qualquer custo, as ineficiências do Legislativo e do Executivo Governo. 

Carecem de embasamento teórico, de estruturação lógica e, acima de tudo, acabam abandonando 

preceitos básicos do ordenamento constitucional brasileiro, tais como a separação de poderes e a 

soberania do povo.

 Sobre esse ponto, de morosidade dos outros poderes, Walter Peyrano assevera:

el inmovilismo del legislador ibero-americano que, de ordinário, llega 
tarde, y a veces nunca, a regular problemáticas que deben ser resueltas 
merced al ingenio pretoriano (…) e la aparición de nuevos sectores 
tutelables (interesses difusos, derechos de la terceira generación, etc) que 
reclaman uma intervención más acentuada del órgano jurisdiccional. 154

 Problemas como o acesso à saúde através do Judiciário, que têm número significativo de 

ações no Brasil155, são frequentemente utilizados como exemplos da necessidade urgente de 

atuação do juiz em favor da integridade física do indivíduo. Não apenas nas demandas 

individuais, mas também através das ações coletivas, tem-se buscado o fornecimento de 

medicamentos, tratamentos e vagas em hospitais através de ações judiciais.

 Em relação à matéria, a Constituição Federal é clara ao atribuir a competência para 

definir as políticas públicas em matéria de saúde ao Estado.156  O Governo criou, através da lei n. 

8080/1990 o Sistema Único de Saúde - SUS, complexa rede estatal composta por órgão das 

quatro esferas federais (União, Estados Federados, Municípios e Distrito Federal), responsável 

por assegurar o mandamento constitucional. Há, dentro do SUS, a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM), a qual lista medicamentos essenciais (para doenças mais comuns no país) 
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e excepcionais (alto custo, menor incidência). Tal lista serve como uma previsão, um 

planejamento do governo para que haja uma cobertura mais eficaz, com o menor custo 

possível.157

 Quando as determinações para a compra e fornecimento de medicamentos vêm do 

Judiciário não existe planejamento. Não há, nessas ocasiões, alternativas ao Governo, formas de 

o Executivo sugerir a substituição do fármaco requerido, ou tempo para que a política 

orçamentária seja realizada antes. Isso leva a um desequilíbrio imenso e um impacto altamente 

sensível às ações governamentais. Medidas coercitivas como o bloqueio das contas do Estado 

são comumente determinadas pelos juízes até que o provimento da decisão seja dado.

 Deve-se ter claro que muitos dos medicamentos postulados em Juízo ainda estão em fase 

experimental e não possuem aprovação pela ANVISA. Assim, o Estado não pode se 

comprometer a fornecer tais fármacos que, após alguns anos, se demonstrem prejudiciais à saúde 

ou totalmente ineficazes. A prestação jurisdicional, então, apesar da falta de conhecimento 

técnico dos magistrados, precisa ter esse cuidado.

 Além disso, “Havendo dois medicamentos aptos a tratar determinada moléstia, sendo que 

um está incluído nas listas do SUS, e não o outro, o juiz deve decidir por conceder aquele que 

está contemplado nas listas justamente porque elas envolvem o planejamento de que já se 

falou”.158

 O infindável surgimento de patologias, bem como a crescente indústria farmacêutica, 

fazem do sistema de saúde um sistema fadado à insuficiência. No entanto, deve-se primar pelo 

equilíbrio evitando-se, a todo custo, que a atuação jurisdicional prejudique, na tentativa de 

acolher os pedidos de um ou um grupo de indivíduos, toda a política de saúde planejada para 

beneficiar uma série de outros cidadãos.

 A problemática da garantia ao direito à saúde é apenas um dos casos paradigmáticos que 

envolvem o ativismo judicial nas políticas públicas. Ousa-se dizer que é a maneira mais fácil e 

mais frequente de se verificar tal fenômeno. E, sobre ele, Marco Antonio da Costa Sabino 
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adverte: “[...] no trato da saúde, há de se ter a máxima cautela para que não haja o privilégio de 

alguns em detrimento de outros tantos”.159

 Alguns julgados, como a decisão proferida em Apelação Cível n. 2007.059223-6 do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ordenou 

que o Município de Itajaí implementasse, no prazo de um ano, políticas públicas de atendimento 

aos idosos carentes. Não se nega que existe realmente uma situação de insuficiência de 

atendimento e abrigo aos idosos no Município de Itajaí, mas a ordem judicial para que sejam 

implantadas políticas públicas, sem análise dos recursos financeiros do município, e preterindo 

tal classe a outras, não extrapolaria os limites da atuação judiciária? De acordo com o presente 

estudo, sim, extrapolaria. 

 Ainda, pode-se observar o ativismo no caso do julgado do Supremo Tribunal Federal n. 

679.616, do Rio Grande do Sul, que negou agravo regimental em agravo de instrumento, 

reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e reconhecendo a 

possibilidade de o Judiciário, em situações excepcionais, interferir nas decisões da 

Administração, no caso, sobre a construção de obras públicas.160

 Deve-se ter esclarecido que a imposição de limites à atuação jurisdicional, bem como a 

valorização de agentes que tiveram a oportunidade de serem eleitos,  frase paradigmática 

proferida por André Sanchez Badin: “A escolha de quem escolhe pode ser a escolha do que se 

escolhe.”161

 Como uma solução a tais extravagâncias verificadas no Judiciário do Brasil, Edinilson 

Donisete Machado, em referência a John Hart Ely, destaca que deve existir “uma autorrestrição 

judicial, no sentido de que os tribunais constitucionais se mantenham imparciais, resistindo à 

tentação de preencher a margem de interpretação com juízo de valores de ordem moral, que, no 

mais das vezes, levam a subjetividades”.162
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 Georges Abboud conclui: 

A cláusula geral e o conceito jurídico indeterminado somente terão uso 
legítimo/constitucionalmente adequado se forem manejados para 
concretizar a principiologia constitucional, mas nunca como subterfúgio 
para o julgador afastar-se da legalidade vigente para fazer prevalecer sua 
discricionariedade.[...] O que define o caráter decisionista é a 
possibilidade de substituição da lei e da normatividade vigente 
(precedentes, doutrina, princípios etc) pela vontade de algum agente 
público, seja o Führer nos regimes totalitários, seja o próprio 
julgador de caráter ativista.163

 Diante de todo o exposto, o que se permite afirmar é que, ainda que tenha vontade ou 

conhecimento a respeito de determinada matéria, o magistrado não poderá decidir como quiser.  

A ineficiência dos outros poderes e a ânsia por emitir juízos de valor em matérias de competência 

da Administração não servem de salvo conduto para que o juiz aja com discricionariedade, pois, 

de acordo com a Constituição Brasileira, a ele não é permitido decidir conforme sua consciência.
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CONCLUSÃO

Com a compreensão da teoria Pós-Positivista, baseada na superação do 

Positivismo Normativista, onde norma não mais se confunde com texto normativo, e a aplicação 

do direito deixou de ser um exercício de subsunção e passou a agregar valores e análise de casos 

concretos para a então tomada de decisão, verificou-se que o Direito e Moral não são 

dissociados, mas também que não se pode emitir decisões de caráter subjetivo moral. 

Analisou-se, da mesma forma, a utilização errônea do neoconstitucionalismo, 

compreendido como uma teoria que engloba a ponderação de princípios e atribui ao intérprete a 

arbitrariedade de decidir conforme suas convicções pessoais, atribuindo ao princípio que mais 

lhe convir maior peso.

Entendidas tais teorias, explicou-se como a ruptura do liberalismo fez surgir um 

Estado de cunho Social, que resultou na Constituição Federal de 1988, a qual atribui diversas 

funções ao Estado, indicando diretrizes a serem buscadas, direitos a serem concretizados. No 

entanto, apesar de garantir tais direitos, o sistema legislativo e executivo não conseguem suprir 

todas as demandas da população. Seja por falta de recursos financeiros, seja por má 

administradores e corrupção, o povo sofre com a falta de cumprimento dos seus direitos 

constitucionalmente garantidos. 

O Poder Judiciário, diante de tal ineficiência, busca, através de decisões sobre o 

mérito de atos administrativos, suprir todas essas demandas. Tal postura se mostra 

inconstitucional, e afronta a separação de poderes e a soberania popular.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, quando não interfere no seu 

mérito, é, além de correto, necessário. O equilíbrio entre as funções do Estado é essencial para a 

manutenção do Estado democrático.  

O ativismo judicial, por sua vez, é condenável. Nascido no direito norte-

americano, é uma forma arbitrária de interferência do Judiciário no âmbito da Administração, é 

uma usurpação ilimitada das competências dos demais poderes. Não se pode, com a justificativa 

de suprir em caráter urgente direitos fundamentais, preterir uns a outros, tomar decisões que não 
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levam em conta o orçamento público, e violar as funções constitucionalmente definidas de cada 

Poder Estatal.

A má administração ou o descontentamento do cidadão para com seus governantes 

pode ser superada a cada quatro anos, nas eleições. Já contra as decisões judiciais arbitrárias não 

há “remédio”, não é feito um controle e não são atribuídas aos julgadores as responsabilidades de 

decisões ineficazes.  

Além disso, a resposta às demandas sociais que não puderam ser satisfeitas pelas 

vias tradicionais, pelo Legislativo e Executivo, não pode ser emitida por um único Poder, que 

não possui representantes eleitos, nem age dentro de uma limitação orçamentária. O 

ordenamento jurídico brasileiro não abre espaço para o protagonismo judicial.

A linha entre uma decisão em caráter excepcional, como vem adotando o Supremo 

Tribunal Federal, e uma decisão não tão especial é muito tênue. Aos poucos, o posicionamento 

do Judiciário será imprescindível a qualquer decisão que a Administração tomar, preocupar-se-á 

não mais com a atenção à legalidade no procedimento adotado, mas com a opinião do intérprete 

em relação ao mérito do ato administrativo. E, então, corre-se o risco de que as funções estatais 

sejam todas submetidas à jurisdição. Uma decisão que tem o poder de criar  leis e de redestinar, a 

seu bel prazer, recursos financeiros previamente planejados, não tem limites. 

É essa a questão para qual o presente trabalho buscou chamar a atenção. Não se 

nega que existam inúmeras carências do Estado, mas não se pode admitir que demandas judiciais 

e decicionismos de magistrados sejam postos como uma solução viável. O Judiciário deve se 

autolimitar, encaminhar problemas como a falta de medicamentos x para a doença y  ao 

Ministério competente, e não, por si só, deferir o o fornecimento de tal fármaco e ordenar 

mudanças impraticáveis ao Poder Público.

Em suma, ao contrário do que fazem crer aqueles que apoiam o ativismo judicial, 

decisões judiciais a respeito de questões políticas se distanciam da Constituição e não a 

concretizam. Toda a estrutura da Constituição busca um equilíbrio dos poderes, evitando 

governos totalitários e primando, em todos os momentos, pela soberania do povo. Não há como 
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se ter uma real democracia num Estado onde um só Poder cria e dita as regras, revisa o mérito 

das decisões do Executivo e julga eventuais ilegalidades.
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