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Apresentação

Temos a honra de apresentar a obra Federalismo e Poder Judiciário, 
publicada pela Escola Paulista da Magistratura (EPM). A obra reflete os traba-
lhos das reuniões do terceiro Núcleo de Estudos em Direito Constitucional da 
EPM (2017-2018), composto por magistrados interessados na pesquisa e na 
compreensão de assuntos atuais e controvertidos do Direito Constitucional.

O Federalismo é tema clássico e que tem exigido grande esforço para a 
sua adequada compreensão. Sua concepção original remonta à Constituição 
Americana de 1787. No Brasil, a federação foi instaurada pelo Governo Pro-
visório, por meio do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, que também 
instituiu a forma republicana de governo.

É certo que na história constitucional brasileira tem havido um movi-
mento pendular de centralização e de descentralização do poder, gerando 
mudanças nem sempre esperadas de forças institucionais nos poderes da 
república. Atualmente, a Constituição de 1988, que para muitos estudiosos 
acabou por revigorar as forças do federalismo, também implantou em nosso 
país uma extraordinária centralização do poder nas mãos da União, permi-
tindo que estados federados e municípios vivam uma fragilidade fiscal e eco-
nômica, com limitações exageradas das suas competências, a comprometer 
a efetividade dos serviços públicos que são prestados aos cidadãos.

Por sua vez, o Poder Judiciário, desde a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (Lei Complementar nº 35/1979), promulgada sob a égide da Emen-
da Constitucional nº 07/1977, tem dado passos a seu tratamento único e 
nacional, o que se concretizou com a Emenda Constitucional nº 45/2004, e 
a consequente criação e funcionamento do Conselho Nacional de Justiça.

O tema é, pois, de grande atualidade e relevância. Os limites das for-
ças centrífuga e centrípeta em nosso federalismo e, em especial, no Poder 
Judiciário, foram debatidos em nosso núcleo, e parte dos resultados das 
reflexões dos palestrantes e dos magistrados se encontram nesta obra.

Agradecemos a todos os colegas que, com muito empenho, tiveram 
participação ativa no núcleo e, em especial, àqueles que nos brindaram com 
textos para esta publicação. Registramos ainda nossa profunda gratidão aos 
renomados professores que nos deram a oportunidade de dialogar: Rodrigo 
Capez, Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Otavio Luiz Rodrigues Junior, 
Bruno Ronchetti de Castro, Oscar Valente Cardoso e ao eminente Ministro 
Edson Fachin (STF).

Aproveitamos o ensejo para saudar, em especial, aos digníssimos De-
sembargadores Doutores Antonio Carlos Villen e Francisco Eduardo Loureiro, 



antigo e atual Diretores da EPM, e lhes agradecer pela confiança nos tra-
balhos de nosso Núcleo de Estudos em Direito Constitucional. Lembramos, 
igualmente, que a publicação não seria possível sem o apoio de toda a equi-
pe da imprensa da Escola Paulista da Magistratura e dos servidores que estão 
nos ajudando a conduzir esse grupo.

Por fim, esperamos que esta coletânea de artigos Federalismo e Poder 
Judiciário seja útil aos seus leitores e proporcione reflexões a respeito da 
instigante matéria.

Ex corde.

São Paulo, julho de 2019.

Renato Siqueira De Pretto
Coordenador do Núcleo 

Richard Pae Kim
Coordenador do Núcleo

Thiago Massao Cortizo Teraoka

Organizadores
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Repercussão geral do recurso extraordinário: 
dever de demonstração da transcendência e 
relevância da questão constitucional

Luiz Edson Fachin1 
  Ministro do Supremo Tribunal Federal

Luiz Henrique Krassuski Fortes2

Advogado

Sumário: 1. Delimitação do objeto do ensaio; 2. Pressupostos de 
análise; 2.1. Jurisdição Recursal Extraordinária e a Repercussão Ge-
ral: Inexistência de Direito à Cognoscibilidade do Recurso pela mera 
Sucumbência; 2.2. Além do caso em si mesmo: a delimitação da ques-
tão constitucional; 3. Fundamentação da repercussão geral da questão 
constitucional discutida no recurso: dever não suprimível pelo Supremo 
Tribunal Federal; 3.1. Dever de Demonstrar Analiticamente a Repercus-
são Geral da Questão Constitucional: Reflexo Democrático do Dever de 
Fundamentação Analítica das Decisões Judiciais; 3.2. A Fundamentação 
Adequada da Decisão que Reconhece a Deficiência de Fundamentação 
Analítica da Preliminar de Repercussão Geral e a sua Recorribilidade 
mediante Agravo Interno; 4. Apontamentos finais; Referências.

Resumo: neste ensaio, propõe-se debate sobre razões e consequ-
ências do indelegável papel atribuído pela Constituição aos recorrentes 
na demonstração analítica da repercussão geral para provocar a jurisdi-
ção do Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário, de 
modo a permitir que a Corte leve a efeito a sua vocação constitucional 
de guarda da Constituição.

Palavras-chave: Repercussão Geral; Dever; Demonstração analíti-
ca pelo recorrente.

1 Doutor e Mestre em Direito Civil pela PUC-SP. Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da UFPR.

2 Bacharel em Direito pela UFPR. Acadêmico laureado pela UFPR (Prêmio Professor Teixeira de Freitas 
– Primeira Classificação Geral no Curso de Direito). Mestre em Direito Processual Civil pela UFPR. 
Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Foi Oficial 
de Gabinete de Ministro do Supremo Tribunal Federal (2015-2017). E-mail: krassuski@gmail.com
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3 Alerta Luiz Guilherme Marinoni que “a nossa modernidade está na consciência de que o processo, 
como o direito em geral, é um instrumento da vida real, e como tal deve ser tratado e vivido”. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 19.

1. Delimitação do objeto do ensaio

O regramento do exercício da jurisdição no Supremo Tribunal 
Federal é informado pela normatividade que deflui diretamente da 
Constituição da República, dos direitos fundamentais e das garantias 
processuais nela estampados. É, portanto, com olhar atento à tessi-
tura constitucional que se deve diligentemente buscar resposta para 
as intrincadas questões processuais que se colocam, sem, no entanto, 
descurar da materialidade da vida concreta e real, da qual o processo 
é instrumento3. 

Apresentam-se, assim, as presentes reflexões sobre o dever de o 
recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucio-
nais que pretende ver dirimidas em recurso extraordinário (art. 102, § 
3º, CRFB e art. 1.035, § 2º, CPC).

Nessa toada, pretende-se propor debate sobre as razões e conse-
quências do indelegável papel atribuído pela Constituição aos recor-
rentes na demonstração analítica da repercussão geral para incoar a 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordiná-
rio, de modo a permitir que a Corte leve a efeito a sua vocação consti-
tucional de guarda da Constituição.

Este ensaio é, em tal dimensão, uma singela proposta de proble-
matização na perspectiva de um constante debate acadêmico.

 
2. Pressupostos de análise

2.1. Jurisdição Recursal Extraordinária e a Repercussão Geral: 
    Inexistência de Direito à Cognoscibilidade do Recurso pela 
    mera Sucumbência

 A entrada em vigor de um novo Código traz consigo a oportuni-
dade de refletir sobre os mais variados temas que permeiam o exercício 
da jurisdição no marco do Estado Constitucional. 

Como é sabido, as normas fundamentais constitucionais ordenam, 
disciplinam e guiam a interpretação do Direito Processual Civil, seus 
limites e suas possibilidades. Se a vivificação dessa compreensão já se 
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implementava cotidianamente no exercício diário da Jurisdição, foi al-
çada topograficamente ao art. 1º da nova codificação processual civil, 
com inegável relevo nos planos normativo e simbólico.

Sem embargo de controvérsias e percepções distintas4, fruto de 
seu tempo e das reflexões teóricas e práticas que o permeiam, o Có-
digo de Processo Civil tem nos variados dispositivos que versam sobre 
precedentes uma de suas mais significativas marcas5.

Dessa maneira, impõe-se um convite à academia e à magistratura 
a realizar maiores reflexões sobre a divisão hierárquico-funcional da 
jurisdição civil à luz da Constituição6 e sobre o próprio funcionamento 

4 Como aduzem Lênio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha e Alexandre Freire, es-
tá-se diante do “primeiro Código Processual do país aprovado em plena democracia”, de modo que 
ainda que seja passível de críticas, “as virtudes suplantam os eventuais defeitos” Apresentação. In: 
STRECK, Lênio Luiz. Art. 489. In: STRECK, Lênio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da 
(Org.). FREIRE, Alexandre (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 
2016. Nesse sentido, controvérsias e percepções distintas sobre a interpretação de seus dispositivos 
são conaturais ao debate democrático, havendo, portanto, um constante convite ao diálogo.

5 Na doutrina nacional podem-se citar, exemplificativamente, os seguintes livros publicados nos últi-
mos anos tratando especificamente do tema dos precedentes, contextualizando os debates que já 
estavam sendo travados sobre o tema: TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte 
do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o 
desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplica-
ção de regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012; MARINONI, Luiz Guilherme. A ética dos 
precedentes: justificativa do novo CPC. Revista dos Tribunais, 2014; ZANETI JUNIOR., Hermes. O 
valor vinculante dos precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015; MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da 
persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016; PUGLIESE, William. Precedentes e a 
civil law brasileira: interpretação e aplicação do novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016. Dignas de nota, no âmbito internacional e comparado, as coletâneas organiza-
das por MacCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (Org.). Interpreting precedents: a comparative study. 
Aldershot: Ashgate, 1997, e, mais recentemente, por BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de; BERNAL 
PULIDO, Carlos (Org.). On the philosophy of precedent: Proceedings of the 24th World Congress of 
the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Beijing, 2009. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag und Nomos, 2012.

6 Nesse sentido, confira-se: “[...] o processo civil passou a responder não só pela necessidade de re-
solver casos concretos mediante a prolação de uma decisão justa para as partes, mas também pela 
promoção da unidade do direito mediante a formação de precedentes. Daí que o processo civil no 
Estado Constitucional tem por função dar tutela aos direitos mediante a prolação de decisão justa 
para o caso concreto e a formação de precedente para promoção da unidade do direito para a socie-
dade em geral. Essa finalidade responde a dois fundamentos bem evidentes do Estado Constitucional 
– a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. E é justamente levando em consideração 
esses dois elementos que é possível visualizar esses dois importantes discursos que o processo civil 
deve ser capaz de empreender na nossa ordem jurídica a fim de que essa se consubstancie em uma 
ordem realmente idônea para tutela dos direitos. Somente a partir dessa dupla perspectiva é que 
se mostra possível distribuir as competências entre as cortes judiciárias no Estado Constitucional.” 
MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurispru-
dência ao precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 16.



Luiz Edson Fachin e Luiz Henrique Krassuski Fortes12

que se espera de um órgão de cúpula do Poder Judiciário e Corte Cons-
titucional no seio de uma democracia constitucional7.

No que aqui interessa, das próprias hipóteses constitucionais de ca-
bimento do recurso extraordinário, como se colhe das alíneas do art. 
102, III, CRFB, extrai-se muito nitidamente tratar-se de recurso de funda-
mentação vinculada que “tem como escopo a tutela imediata do direito 
objetivo, da ordem jurídica e, mediatamente, do direito da parte vencida 
com a transgressão da norma constitucional”, diante do qual, portanto,

[...] não é suficiente que a parte sucumbente com-
prove a existência de uma decisão desfavorável. Si-
multaneamente a isto, é imprescindível que ela de-
monstre que o ato impugnado agravou-lhe a situação 
por ter infringido a ordem positivo-constitucional8.

É importante frisar, portanto, que se, por um lado, revela-se mais 
evidente a tutela imediata do direito objetivo, o recurso extraordinário 
mantém ínsito o interesse subjetivo do recorrente na solução da causa, 
de modo que o Supremo Tribunal Federal não se qualifica como uma 
pura corte de cassação, mas, uma vez conhecido o recurso, como regra 
geral efetivamente julga a causa, aplicando-lhe o direito (art. 102, III, 
CRFB, e art. 1.034, CPC)9.  

Essa dimensão de tutela imediata do direito objetivo e mediata 
dos interesses subjetivos das partes ficou mais evidente com a Emenda 
Constitucional nº 45/2004, que incluiu o § 3º no art. 102, CRFB, esta-
belecendo que

no recurso extraordinário o recorrente deverá de-
monstrar a repercussão geral das questões consti-
tucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a 
fim de que o Tribunal examine a admissão do recur-
so, somente podendo recusá-lo pela manifestação 
de dois terços de seus membros. 

7 Confira-se: MENDES, Conrado Hübner, Constitutional courts and deliberative democracy. Oxford: 
Oxford University Press, 2013; MARINONI, Luiz Guilherme. Julgamento nas cortes supremas: prece-
dente e decisão do recurso diante do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

8 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 884.
9 Nesse mesmo sentido a doutrina aponta para o entendimento objeto da Súmula 283, STF, que dis-

põe ser “[...] inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais 
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” para evidenciar que se o recurso 
extraordinário fosse instrumento tão somente da tutela objetiva da ordem jurídica a impugnação 
de qualquer dos fundamentos já seria suficiente para justificar pronunciamento da Corte. DIDIER 
JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016. p. 333. v. 3: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais.
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Tal texto normativo, como não poderia deixar, foi replicado no § 
2º, do art. 1.035, CPC, que dispõe que “o recorrente deverá demons-
trar a existência de repercussão geral”.

Por sua vez, a definição legal de repercussão geral é atualmente 
regrada pelo § 1º do art. 1.035, CPC, que reza que “para efeito de 
repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões 
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que 
ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, mantendo pratica-
mente inalterados, nesse ponto, os contornos delineados pelo CPC/1973 
em seu artigo 543-A, com a redação dada pela Lei nº 11.418/2006.

Como anotaram em sede doutrinária Luiz Guilherme Marinoni e 
Daniel Mitidiero, no que se refere à repercussão geral o 

[...] nosso legislador alçou mão de uma fórmula 
que conjuga relevância e transcendência. [...] A 
questão debatida tem de ser relevante do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, além 
de transcender para além do interesse subjetivo 
das partes na causa. [...] Ressai de pronto da reda-
ção do dispositivo, a utilização de conceitos jurídi-
cos indeterminados, o que aponta imediatamente 
para a caracterização da relevância e transcendên-
cia da questão debatida como algo a ser aquilatado 
em concreto, nesse ou a partir desse ou daquele 
caso apresentado ao Supremo Tribunal Federal.10  

A previsão de conceitos jurídicos indeterminados pelo legislador 
para a definição do que sejam as questões relevantes e transcendentes 
aptas a caracterizar a repercussão geral, ao invés de mostrar um afas-
tamento da concretude do caso, acaba por evidenciar com ainda maior 
nitidez não apenas a importância do caso, mas, especialmente, o papel 
significativo confiado à atuação do recorrente na demonstração sobre a 
forma como o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal está 
em harmonia com o preenchimento de tais conceitos indeterminados. 

Vale dizer, a previsão de tais conceitos evidencia que o recorrente 
é verdadeiro protagonista na demonstração sobre o modo como o jul-
gamento da questão que se pretende ver discutida no recurso extraor-
dinário impactará de forma transcendente em uma questão relevante 
em dimensão econômica, política, social ou jurídica.

10 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 40.
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Assim, torna-se possível recompreender como, no recurso ex-
traordinário, reconciliam-se o interesse subjetivo do recorrente (jus  
litigatoris), voltado ao passado, de um lado, e, de outro, o interesse 
de tutela objetiva da ordem jurídica constitucional em sua transcen-
dência e relevância (jus constitutionis), voltado ao futuro, do qual, por 
sua vez, o recorrente, na perspectiva do dever de demonstração da 
repercussão geral, em que o recorrente encontra a legitimidade para 
provocação de manifestação do Supremo Tribunal Federal, investido 
que é de tal legitimidade pelo sistema constitucional e legal.

Há, dessa maneira, uma clara passagem do caso em si para o caso 
além de si mesmo11. Seguindo por esta senda, conclui-se inexistir um 
direito à cognoscibilidade do recurso extraordinário em razão da mera 
sucumbência. Caso o recorrente queira fazer prevalecer o seu interesse 
mediante a impugnação recursal extraordinária, há, em contrapartida, 
o dever de demonstrar a repercussão geral da questão que quer ver 
discutida a fim de que seu recurso seja conhecido.

2.2. Além do caso em si mesmo: a delimitação da questão  
    constitucional

Como delineado no item anterior, é possível começar a ver como o 
dever constitucionalmente atribuído à parte recorrente de demonstrar 
as questões relevantes e transcendentes aptas a caracterizar a pre-
sença da repercussão geral ganha contornos diferentes daqueles que 
defluíam da compreensão de que a decisão do caso concreto por si só 
conseguiria outorgar a adequada proteção à ordem jurídica constitu-
cional objetivamente considerada.

Sobreleva bastante nítida, desde logo, a dimensão democrática da 
questão, que igualmente aponta que, para além do caso em si mesmo, 
não se deve, no todo, descurar da reconstrução da narrativa sobre a 
ordem jurídica realizada pela decisão recorrida. Dito isso, não há que 
se confundir a boa caracterização do caso com a fundamentação de 

11 Nessa mesma toada, confira-se: “Com o redimensionamento do papel dessas cortes, o controle das 
decisões tomadas no caso concreto (a aplicação do direito à espécie, como menciona o art. 1.034) é 
apenas um meio a fim de que a real finalidade dessas cortes possa ser desempenada: o oferecimento 
de razões capazes de diminuir a indeterminação do direito mediante adequada interpretação. Se 
antes a interpretação era o meio e o controle do caso era o fim, agora o controle do caso é o meio 
que proporciona o atingimento do fim interpretação” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
p. 555. v. 2: Tutela dos direitos mediante procedimento comum.
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mérito do recurso extraordinário sobre a cassação ou reforma da deci-
são recorrida. 

Nesse sentido, Guilherme Beux Nassif Azem aduziu que a Corte 

[...] deve levar em consideração não os motivos 
declinados pelo recorrente para a reforma ou cas-
sação da decisão (o porquê), mas sim aquilo cuja 
reforma ou cassação é buscada (o quê). Mesmo 
que o recorrente baseie a alegação de violação à 
Constituição em um ou outro dispositivo, isso não 
importará – e muito menos vinculará – na apre-
ciação da preliminar.12 

Vale dizer, a importância da caracterização do caso de onde brota 
a questão que se alega relevante e transcendente impactará sobrema-
neira na dinâmica que leva ao reconhecimento, no julgamento sobre 
a presença ou não da repercussão geral, da concretização feita pela 
parte recorrente dos conceitos jurídicos indeterminados previstos no  
§ 1º, do art. 1.035, CPC.

Inclusive é nesta dimensão democrática que o Código de Proces-
so Civil prevê a possibilidade de, na análise da repercussão geral, o 
relator admitir a manifestação de terceiros, desde que subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal (art. 1.034, § 4º, CPC). 

Destarte, somente quando a parte recorrente se desincumbe ade-
quadamente de seu dever de demonstração da repercussão geral é que 
se pode cogitar de uma participação informada de terceiros na con-
dição de amici curiae, os quais eventualmente poderão vir aos autos 
quer para apresentar manifestação em reforço da tese da presença da 
relevância e transcendência da questão constitucional, quer em senti-
do contrário ao seu reconhecimento13.

12 AZEM, Guilherme Beux Nassif. Repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordiná-
rio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 87-88.

13 Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extra-
ordinário. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 48. Em sentido contrário, Pedro Miranda 
de Oliveira defende ser vedada a manifestação de amici curiae que busquem demonstrar a ausência 
de repercussão geral, tendo em vista que a sua intervenção, “por si só, já seria suficiente para 
demonstrar a transcendência da causa ou, pelo menos, que a matéria debatida interessa a outras 
pessoas”. OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Art. 1.035. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). 
Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
p. 2424.
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De outra banda, não obstante a demonstração mediante funda-
mentação da parte recorrente constitua um passo necessário, uma 
verdadeira antessala para que a Corte possa debruçar-se sobre o re-
conhecimento, ou não, da existência da repercussão geral da questão, 
as razões esquadrinhadas pela parte não vinculam o Supremo Tribunal 
Federal nessa análise14.

Isso ocorre porque, como pontuado por Luiz Guilherme Marinoni e 
Daniel Mitidiero, 

[...] sendo o recurso extraordinário canal de con-
trole de constitucionalidade no direito brasileiro, 
pode o Supremo admitir o recurso extraordinário 
entendendo relevante e transcendente a questão 
debatida por fundamento constitucional diverso 
daquele alvitrado pelo recorrente. É o que ocorre, 
e está de há muito sedimentado na jurisprudência 
do Supremo, a respeito da causa de pedir da ação 
declaratória de constitucionalidade ou da ação 
direta de inconstitucionalidade, fenômenos seme-
lhantes que, aqui, encontram ressonância15.

Fica bastante nítido, desde já, existir, nos termos do texto constitu-
cional e legal (art. 102, § 3º, CRFB, e art. 1.035, § 2º, CPC), indelegável 
papel atribuído pela Constituição e pelo CPC aos recorrentes para provo-
car a análise da repercussão geral da questão constitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal, com assento no dever específico de demonstrá-la.

14 Foge aos limites deste artigo discutir a desvinculação da fundamentação suscitada pela parte não 
apenas no que diz respeito à preliminar de repercussão geral, mas também quanto ao próprio desate 
meritório da questão constitucional trazida à cognição do STF mediante recurso extraordinário. O 
ponto, porém, merece maior verticalização e não passou despercebido pela doutrina já nos primei-
ros anos de vigência da repercussão geral, como se colhe exemplificativamente da seguinte passa-
gem: “Talvez seja ainda prematuro falar-se em causa petendi aberta nos recursos extraordinários, 
já que a questão constitucional precisa estar delimitada, inclusive para a adequada informação dos 
julgamentos futuros dos feitos múltiplos. Entretanto, os primeiros julgamentos da Corte Constitu-
cional em temas de repercussão geral pavimentam um caminho no sentido da superação dos lindes 
tradicionais, inclusive o prequestionamento. Na medida em que a Corte julgará definitivamente a 
questão constitucional, é esperado que todos os elementos que possam contribuir para que este 
julgamento enfrente com segurança jurídica a matéria sejam passíveis de cognição. E para que tal 
ocorra, alguns dogmas erigidos a partir do paradigma individualista do processo civil precisam ser 
superados”. FERRAZ, Taís Schilling. Repercussão geral – muito mais que um pressuposto de admis-
sibilidade. In: PAUSEN, Leandro (Coord.). Repercussão geral no recurso extraordinário: estudos em 
homenagem à Ministra Ellen Gracie. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 97.

15 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 51.
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Há que se explorar, portanto, com maior vagar as semelhanças 
entre a repercussão geral e aquilo que ocorre no controle principal de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

3. Fundamentação da repercussão geral da questão  
 constitucional discutida no recurso: dever não suprimível  
 pelo Supremo Tribunal Federal

3.1. Dever de demonstrar analiticamente a repercussão geral  
	 			da	questão	constitucional:	reflexo	democrático	do	dever	 
    de fundamentação analítica das decisões judiciais

Para bem compreender o porquê de a possibilidade da atribuição 
de que o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das ques-
tões constitucionais no recurso extraordinário (art. 102, § 3º, CRFB, e 
art. 1.035, 2º, CPC) constitui-se como verdadeiro dever e não mero 
ônus da parte recorrente, é necessário, primeiro, passar pelo entendi-
mento daquilo que ocorre quanto à causa de pedir aberta no controle 
abstrato de constitucionalidade, fenômeno semelhante e com resso-
nância com a repercussão geral.

Há uma inequívoca proximidade entre ambas as situações em ra-
zão de os fundamentos esquadrinhados pelo requerente, no controle 
concentrado, ou recorrente, no controle difuso, não vincularem a aná-
lise a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente, para 
aferir a constitucionalidade do dispositivo normativo impugnado, ou 
para aferir a presença da repercussão geral da questão constitucional 
no recurso extraordinário. Ainda que em ambas as hipóteses haja maior 
liberdade cognitiva da Corte sobre a matéria posta à sua apreciação, 
esta liberdade só se revela em um segundo momento. Vale dizer, em 
momento seguinte à postulação de um legitimado.

Nesse sentido, assentou-se na questão de ordem na ADI 218216, a 
impossibilidade de que se examine a constitucionalidade material dos 
dispositivos da lei impugnada dada a circunstância de o pedido da ação 
direta de inconstitucionalidade ter-se limitado única e exclusivamente 

16 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO ÚNICO DE DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALI-
DADE MATERIAL. 2. MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA. 1. Questão de 
ordem resolvida no sentido da impossibilidade de se examinar a constitucionalidade material 
dos dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância de o pedido da ação direta de incons-
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à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argu-
mentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade.

Como se colhe dos debates orais e dos votos escritos que foram 
juntados na ocasião, os Ministros que compuseram a maioria procura-
ram assentar que esse entendimento seria o mais consentâneo com a 
inércia da jurisdição, e com a separação de Poderes17.

Vale dizer, mesmo no chamado controle abstrato de constitucio-
nalidade, ainda que a causa de pedir seja ampla e não se circunscreva 
à fundamentação declinada pelo requerente, reconhece o Supremo Tri-
bunal Federal que a provocação por um dos legitimados para incoar a 
jurisdição constitucional constitui um passo necessário, uma antessala, 
como já dito neste ensaio, para que possa, então, debruçar-se sobre a 
constitucionalidade material dos dispositivos da lei sob invectiva que 
tenham sido devidamente impugnados. 

Decorre daí que por mais flagrante que seja a inconstitucionalida-
de material do dispositivo impugnado, sem que algum dos legitimados 
previstos no art. 103, CRFB, tenha impugnado o dispositivo sob o prisma 
material, o Supremo circunscrever-se-á a analisar inconstitucionalida-
de formal. Mutadis mutandis, o mesmo pode se aplicar à repercussão 
geral: é imprescindível a manifestação da parte recorrente no sentido 
de demonstrar a relevância e transcendência da questão, o que inclu-
sive decorre das duas dimensões ínsitas ao recurso extraordinário já 
trabalhadas neste ensaio (jus litigatoris e jus constitutionis).

Para além disso, há muito prevalece na jurisprudência da Corte 
a noção de que não obstante a causa de pedir no controle abstrato 
seja aberta, tal fato igualmente não afasta os legitimados previstos no 
art. 103, CRFB, da necessidade de apresentarem fundamentação sufi-

titucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal 
da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade 
da norma. 2. [...] 3. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. (ADI 2182, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, DJe 09.09.2010)

17 Naquela assentada compuseram a maioria os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Ricardo Lewa-
ndowski, Joaquim Barbosa, Ayres Britto e Sepúlveda Pertence, ficando vencidos os Ministros Eros 
Grau, Cezar Peluso, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ellen Gracie. Em artigo doutrinário, o Ministro 
Gilmar Mendes, sintetizou a posição que defendeu naquele julgamento nos seguintes termos, re-
lembrando as hipóteses de inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento: “Reiterei que, 
tanto na ação direta de inconstitucionalidade quanto na ação declaratória de constitucionalidade, a 
causa de pedir é aberta. O Tribunal fica vinculado apenas ao pedido formulado pelo requerente. O 
princípio do pedido tem sido relativizado em alguns casos, nos quais o Tribunal declara a inconstitu-
cionalidade de outras normas não constantes do pedido, por estarem imbricadas em um complexo 
normativo com as normas objeto da ação” MENDES, Gilmar Ferreira. Estado de direito e jurisdição 
constitucional – 2002-2010. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 101.
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ciente para o conhecimento da ação, aduzindo o fundamento jurídico 
para cada uma das impugnações de inconstitucionalidade formuladas. 
Quando não cumprido, o vício decorrente dessa omissão não se afigura 
sequer sanável mediante o acréscimo de fundamentação em sede de 
agravo, como se colhe, exemplificativamente, do julgamento da ADI 
3789 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki18. Trata-se de entendimento que de-
flui diretamente dos arts. 3º, I, e 4º, da Lei no 9.868/199919. 

Ou seja, ainda que a causa de pedir aberta constitua mecanismo 
vocacionado à maior proteção possível da Constituição, é imperiosa a 
atuação dos legitimados do art. 103, CRFB, no sentido de que não esteja

[...] o Tribunal constrangido a conhecer de ações 
que não preencham requisitos mínimos de admis-
sibilidade, pronunciando-se genericamente a res-
peito da fidelidade de atos normativos deficien-
temente impugnados à luz de todas as cláusulas 
constitucionais possíveis20.

Feitas essas considerações, e deitando os olhos no regramento 
legal da repercussão geral, a compreensão daquilo que se passa com o 
controle abstrato auxilia também a descortinar o disposto nos incisos 
do § 3º do art. 1.035, CPC, a que parte da doutrina21 se refere como 
hipóteses de presunção absoluta de repercussão geral22.

18 CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 
15.003/06. RENÚNCIA DE RECEITA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 163, I, DA CF E AO ART. 14 DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INÉPCIA DA INICIAL. LITÍGIO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 
INADEQUAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR 
ABERTA NÃO DISPENSA ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO EM 
SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ADI 3789 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 
Zavascki, DJe 24.02.2015)

19 “Art. 3º A petição indicará:
 I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em 

relação a cada uma das impugnações; [...]
 Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminar-

mente indeferidas pelo relator. [...]”
20 ADI 3789 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2015, p. 8-9.
21 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2016. p. 367-368. v. 3: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo 
nos tribunais.

22 Também já se aduziu em sede doutrinária a existência de presunções relativas de existência de reper-
cussão geral decorrentes da interpretação do sistema jurídico brasileiro como um todo, tais como a di-
vergência jurisprudencial, a existência de ação de controle abstrato pendente sobre a mesma questão 
constitucional ou o fato de o processo de onde se origina o recurso ser de natureza coletiva. OLIVEIRA, 
Pedro Miranda de. Art. 1.035. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves comentários ao 
novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2422-2423.
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O que se percebe, porém, é que tal como no controle abstrato, a 
atuação do recorrente na demonstração da repercussão geral é impres-
cindível. Nesse sentido, confira-se que mesmo quando o CPC, concreti-
zando o princípio da cooperação e o dever de prevenção na ambiência 
recursal extraordinária, estabelece em seu art. 1.032 que “se o relator, 
no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial ver-
sa sobre questão constitucional” não basta a remessa do recurso para 
análise do Supremo Tribunal Federal, sendo necessária, antes disso, a 
intimação “para que o recorrente demonstre a existência de repercus-
são geral e se manifeste sobre a questão constitucional”. Tem-se, aí, 
portanto, demonstração de que o Código considera tal atividade como 
ínsita ao recorrente extraordinário, não podendo ser substituído no 
desincumbir-se de tal dever por quem quer que seja.

Ademais, nessa mesma linha de compreensão da normatividade 
constitucional e legal há entendimento firmado no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal de que “o reconhecimento da presença da repercussão 
geral da questão constitucional em determinado processo não exime os 
demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar 
a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da reper-
cussão geral”, exigência que também se aplicaria mesmo às chamadas 
hipóteses de repercussão geral presumida23.

É preciso resgatar, portanto, a já referida dupla dimensão do re-
curso extraordinário. Nela estão imbricados o interesse da parte (jus 
litigatoris) e situação sucumbencial qualificada por uma violação da 
ordem jurídica constitucional (jus constitutionis), que, por sua vez, 
consubstancia questão constitucional que precisa ser adjetivada pelas 
marcas da transcendência e relevância (repercussão geral). Deflui cris-
talino que, nos termos do texto constitucional e legal (art. 102, § 3º, 
CRFB, e art. 1.035, § 2º, CPC), pode-se localizar um dever colaborativo 
da parte de demonstrar a existência da repercussão geral.

Vale dizer, se o recorrente intentar fazer prevalecer o seu interes-
se mediante a impugnação recursal extraordinária, em contrapartida, 
tem o dever de demonstrar a repercussão geral da questão que quer 
ver discutida a fim de que seu recurso seja conhecido pelo Supremo Tri-
bunal Federal. Somente assim pode a Corte desempenhar a sua missão 
constitucional de guarda da Constituição (art. 102, CRFB).

23 Exemplificativamente, confira-se: ARE-AgR-QO 663637, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 
06/05/2013; ARE 930632 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 
27.10.2016; ARE 911258 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.03.2016; ARE 876340 ED, 
Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.09.2015.
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Dada a dimensão também objetiva do recurso extraordinário, fica 
claro que não se trata aqui de mero ônus24, cuja única consequência 
seria um prejuízo processual do recorrente cujo descumprimento im-
plicaria tão só um prejuízo processual. 

Trata-se, em realidade, de verdadeiro dever, que acaba por apre-
sentar consequências que podem ser hauridas como sanção, pois impacta 
sobremaneira e, eventualmente até afasta, como ficará mais claro adian-
te, a aplicação de alguns deveres gerais de prevenção do Estado-Juiz na 
perspectiva do princípio da colaboração (art. 6º, CPC). Isso porque, frise-
-se, não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se à parte recorrente 
para conhecer de questão a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte 
(a demonstração da repercussão geral), o que, por consequência, caso 
suprido oficiosamente, feriria a inércia da jurisdição e, nessa dimensão, o 
próprio desenho constitucional da separação de Poderes.

Quanto às razões aduzidas pelas partes em suas postulações, é 
preciso ter em mente que outra das inovações mais celebradas do Có-
digo de Processo Civil para além do sistema de precedentes, mas a ele 
umbilicalmente ligada, corresponde à densificação minudente do dever 
constitucional de fundamentação25 das decisões judiciais (art. 93, IX, 
CRFB) constante do art. 489, §§ 1º e 2º, CPC26.

24 Em sentido contrário, porém à luz do arcabouço processual infralegal do CPC 1973: “a demonstra-
ção da repercussão geral da questão constitucional é um ônus, não uma obrigação. Aquele que não 
atende ao requisito não comete ilícito algum, mas se sujeitará à inadmissão do seu recurso extra-
ordinário”. AZEM, Guilherme Beux Nassif. Repercussão geral da questão constitucional no recurso 
extraordinário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 85.

25 Como aduz Lênio Luiz Streck, “a expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema rele-
vância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamando ‘fundamento’ da sentença. 
A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a 
conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, 
se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o 
resultado da fundamentação, e não o contrário”. STRECK, Lênio Luiz. Art. 489. In: STRECK, Lênio 
Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). FREIRE, Alexandre (Coord.). Comentários 
ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 683.

26 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]
 § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 

acórdão, que:
 I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida;
 II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência 

no caso;
 III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
 IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador;
 V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
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À luz do princípio da cooperação consagrado no art. 6º, CPC, pode-se 
ir além da previsão de regras específicas que tenham como destinatário o 
juiz em face dos demais sujeitos parciais, podendo-se vislumbrar também 
para as partes um ônus geral de se alegar e postular analiticamente e, em 
tal dimensão, justificadamente, as razões de seus requerimentos.

Nesse sentido, tratando especificamente da postulação no proce-
dimento comum, aduziram Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e 
Daniel Mitidiero que 

[...] assim como é vedado ao juiz julgar a causa 
genericamente, fundamentando de forma vaga e 
desligada do caso concreto a sua decisão (art. 489, 
§§ 1º e 2º, do CPC), também é defeso à parte ale-
gar genericamente na petição inicial o seu direito. 
Em outras palavras, assim como há dever judicial 
de fundamentação analítica, há simetricamente 
ônus de alegação específica das partes. Isso quer 
dizer que a parte tem o ônus de sustentar justifica-
damente suas posições jurídicas na petição inicial 
(art. 319, III, do CPC) [...].27 

Prosseguem os autores explicitando que, por exemplo, não aten-
deria ao previsto no art. 319, III, CPC,28 se o autor, diante de cláusulas 
gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tão somente a eles aludir, 
mas, sim, seria 

[...] preciso mostrar em primeiro lugar qual é o 
significado que está sendo adscrito ao termo vago 
e é necessário mostrar por qual razão o caso que se 
pretende debater em juízo está dentro da moldura 
normativa proposta na petição inicial (analogica-
mente, art. 489, § 1º, II, do CPC).29 

 VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

 § 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da pondera-
ção efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas 
fáticas que fundamentam a conclusão.”

27 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 160-161. v. 2: Tutela dos direitos mediante proce-
dimento comum.

28 “Art. 319. A petição inicial indicará: [...]
 III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; [...]”
29 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 

2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 161. v. 2: Tutela dos direitos mediante procedimen-
to comum.
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No caso da demonstração da repercussão geral, não obstante des-
vele-se dever e não simples ônus, o mesmo entendimento de que o 
recorrente deve alegá-la analiticamente e, nessa dimensão, justifica-
damente, se aplica.

Tratando-se a demonstração da repercussão geral da questão 
constitucional de caso por excelência de concretização de conceitos 
jurídicos indeterminados, deve o recorrente demonstrar a relevância 
e a transcendência. Vale dizer, evidenciar analiticamente o significado 
que pretende adscrever à relevância da questão constitucional sob o 
ponto de vista econômico, político social ou jurídico, que seja apta a 
transcender os interesses das partes no litígio que integra (art. 1.035, 
§ 1º, CPC), sem descurar da moldura fático-jurídica posta no acórdão 
recorrido do qual deflui a questão constitucional, como se extrai ana-
logicamente do art. 489, § 1º, II, do CPC.

Trata-se, portanto, do reflexo democrático do dever de funda-
mentação analítica das decisões judiciais.

3.2. A Fundamentação Adequada da Decisão que Reconhece a  
	 			Deficiência	de	Fundamentação	Analítica	da	Preliminar	de	 
    Repercussão Geral e a sua Recorribilidade mediante  
    Agravo Interno

Estabelecido o dever constitucional e legal de demonstrar anali-
ticamente a existência de repercussão geral, cabe sua análise à luz do 
dever de colaboração. Como é sabido, o dever de colaboração foi aga-
salhado expressamente na ambiência recursal, havendo dispositivos no 
Código que se referem a um “dever de o órgão recursal primeiro preve-
nir a parte a respeito de problemas formais com o recurso, viabilizando 
a sanação de eventual vício, para tão somente depois declará-lo, em 
sendo o caso, inadmissível (art. 932, parágrafo único)”30.

Ademais, no que se refere à interpretação do art. 932, CPC, tem a 
doutrina aduzido estar-se diante de um “direito do recorrente, e não de 
uma faculdade do julgador (diz o Código: ‘o relator concederá’)”31. Dian-
te disso, há que se perquirir quais os limites e possibilidades da aplicação 
do dever de prevenção diante da demonstração da repercussão geral. 

30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 517-518. v. 2: Tutela dos direitos mediante proce-
dimento comum.

31 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Art. 932. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves 
comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2183.
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Para tanto é preciso compreender como se insere a repercussão 
geral nos requisitos de admissibilidade recursal32. 

Nesse sentido, interpretando o art. 543-A do CPC/1973, Luiz Gui-
lherme Marinoni e Daniel Mitidiero com acerto caracterizaram a reper-
cussão geral como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, 
uma vez que “não havendo repercussão geral, não existe poder de re-
correr ao Supremo Tribunal Federal”33, ainda que, sob o ponto de vista 
do § 2º do mesmo art. 543-A34, o qual determinava que a repercussão 
geral deveria ser demonstrada em tópico preliminar na petição do re-
curso, pudesse também ser vislumbrada como uma exigência formal 
“concernente ao modo de exercer o poder de recorrer (requisito ex-
trínseco, portanto, de admissibilidade recursal)”35.

No que se refere especificadamente ao art. 932, parágrafo único, 
CPC, Flávio Cheim Jorge e Thiago Ferreira Siqueira, após defenderem 
que “em todas as situações em que ausente requisito intrínseco de 
admissibilidade não há espaço para a incidência do art. 932, parágrafo 
único, CPC, pelo simples fato de que não há como tornar admissível o 
recurso interposto”36, passam a analisar a sua aplicabilidade diante dos 
requisitos extrínsecos, notadamente a regularidade formal. 

Explorando a questão, os autores localizam na regra a possibi-
lidade da superação do entendimento prevalecente sob a égide do 
CPC/1973 de que a preclusão consumativa impediria que eventual vício 
de fundamentação fosse sanado. 

32 Na clássica lição de Barbosa Moreira, os requisitos de admissibilidade recursal são intrínsecos, liga-
dos à existência do poder de recorrer, e extrínsecos, conectados ao modo de exercê-lo. Para o autor 
seriam requisitos intrínsecos o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato im-
peditivo do direito de recorrer, e extrínsecos a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. p. 263. v. V: Arts. 476 a 565.

33 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 39.

34 No que aqui interessa, a redação dos dispositivos do CPC/1973 era a seguinte: “Art. 543-A. O Su-
premo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando 
a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 
[...] § 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do 
Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.”

35 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 49.

36 JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A sanabilidade dos requisitos de admissibilidade 
dos recursos: notas sobre o art. 932, parágrafo único, do CPC/15. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Co-
ord.). MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (Org.). Novo CPC doutrina selecio-
nada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 639. v. 6: Processo nos tribunais e meios de impugnação 
às decisões judiciais.
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A fim, porém, de evitar que o dispositivo seja utilizado como “sub-
terfúgio para que a parte, no prazo que lhe é dado, interponha recurso 
sem apontar concretamente qualquer vício na decisão recorrida” de 
modo a conseguir artificialmente um prazo recursal maior do que o pre-
visto pela legislação, propõem a distinção entre situações de ausência 
e deficiência de fundamentação, restringindo a estas últimas o âmbito 
de incidência da norma37.

No que aqui particularmente interessa, Jorge Flávio Cheim e Thia-
go Ferreira Siqueira reconhecem a repercussão geral como requisito 
intrínseco, ou seja, que não admitiria sanação. No entanto, vislumbram 
a necessidade de demonstração da repercussão geral como mero requi-
sito formal, de modo que quanto a esta demonstração seria possível 
a aplicação do art. 932, parágrafo único, CPC, até mesmo quando o 
recurso extraordinário fosse interposto sem atender ao disposto no art. 
1.035, § 2º, do CPC38, ou seja, sem que houvesse demonstração da re-
percussão geral pelo recorrente. 

Esta conclusão, no entanto, pode revelar eventual contradição, já 
que se trata, quanto à demonstração da repercussão geral da questão 
constitucional, a rigor, de verdadeira ausência de fundamentação, e, 
nessa dimensão, o dispositivo seria absolutamente inaplicável. 

A grande fonte de debates reside no fato de atualmente o CPC não 
mais prever em seu art. 1.035, § 2o, a necessidade de que as razões 
sejam demonstradas em preliminar de recurso, como constava do § 2º 
do art. 543-A do CPC/1973. 

Diante disso, há inclusive quem defenda em sede doutrinária que a 
modificação teria o condão de permitir que o Supremo Tribunal Federal 
passasse a poder admitir a existência de repercussão geral implícita39. 

37 JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. A sanabilidade dos requisitos de admissibilidade 
dos recursos: notas sobre o art. 932, parágrafo único, do CPC/15. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Co-
ord.). MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (Org.). Novo CPC doutrina selecio-
nada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 635. v. 6: Processo nos tribunais e meios de impugnação 
às decisões judiciais.

38 JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago Ferreira. a sanabilidade dos requisitos de admissibilidade 
dos recursos: notas sobre o art. 932, parágrafo único, do CPC/15. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Co-
ord.). MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (Org.). Novo CPC doutrina selecio-
nada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 641. v. 6: Processo nos tribunais e meios de impugnação 
às decisões judiciais.

39 “A novidade, por outro lado, pode resolver na prática uma divergência doutrinaria a respeito da pos-
sibilidade de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a repercussão geral de ofício, mesmo que não 
esteja devidamente demonstrada pelo recorrente. Como cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir 
pela existência de repercussão geral, mesmo que ela não tenha sido devidamente manifestada pelo 
recorrente, bastará o tribunal dizer que ela foi demonstrada caso se interesse em julgar o recurso 



Luiz Edson Fachin e Luiz Henrique Krassuski Fortes26

Dito de modo expresso, o que tais posicionamentos defendem é que 
se relativize o dever constitucional e legal de o recorrente demonstrar a 
repercussão geral da questão discutida. Tal, contudo, pode não parecer 
adequado, diante daquilo que expressamente dispõem muito claramente 
os arts. 102, § 3º, CRFB, e 1.035, § 2º, CRFB40 e já se expôs neste ensaio.

Para bem compreender a mudança de redação realizada no art. 
1.035, § 2º, CPC, basta ter em mente que, sendo a repercussão geral 
requisito intrínseco de admissibilidade, a melhor técnica continua a 
ser a sua exposição prefacial no recurso, visto tratar-se de questão 
preliminar41.

Nessa dimensão, a alteração normativa atendeu ao reclamo de 
que mesmo que não apresentada da forma tecnicamente mais adequa-
da, se o recurso foi redigido

[...] de modo a identificar-lhe a demonstração da 
repercussão geral, ainda que não em forma pre-
liminar e em tópico destinado a enfrentar outros 
problemas que não, exclusivamente, aquele refe-
rente à demonstração da repercussão da questão 
debatida, tem de ser conhecido, sob pena de grave 
denegação de justiça42.

É preciso, nessa linha de raciocínio, que a relevância e a trans-
cendência da questão estejam desde logo demonstradas, presentes no 
recurso e devidamente expostas analiticamente pelo recorrente43, que 
terá, então, se desincumbido do dever a ele constitucional e legalmen-
te atribuído. 

extraordinário. É claro que, quando era exigida uma ‘preliminar’ nesse sentido do recorrente, essa 
‘manobra’ não seria possível, mas como já afirmado, essa exigência não faz parte do art. 1.035 do 
Novo CPC. Há, portanto, espaço para mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal pela 
inadmissão da repercussão geral implícita” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Pro-
cesso Civil: leis 13.105/2015 e 13.256/2016. São Paulo: Método, 2016. p. 664-665.

40 Nessa perspectiva, mostra-se necessário cautela com alegações como a de que não obstante não seja 
recomendável ou salutar que o recorrente não negligencie na demonstração da repercussão geral, 
apontem que “mera leitura conjunta da peça recursal e do acórdão recorrido no seu todo possa ser 
suficiente para revelar a admissibilidade do recurso nesse aspecto” BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. 
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 240. v. XX: Arts. 994-1.044.

41 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 
2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 559. v. 2: Tutela dos direitos mediante procedimen-
to comum.

42 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 49-50.

43 “Havendo perfeita individualização material das razões pelas quais entende o recorrente ser de 
repercussão geral a questão constitucional afirmada no recurso extraordinário, tem o Supremo  
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Não há espaço, portanto, quer diante da deficiência da fundamenta-
ção, quer diante da sua absoluta ausência, para vislumbrar aqui um sim-
ples vício formal de menor gravidade, e, portanto, passível de sanação. 

O que eventualmente se poderia considerar como um vício for-
mal de menor gravidade seria a ausência de uma preliminar formal de 
repercussão geral específica no recurso, vale dizer, de um tópico espe-
cífico, requisito que, ademais, não figura expressamente no texto do 
Código, diferente do fazia o art. 543-A, § 2º, CPC/1973. Não é possível 
considerar vício formal de menor gravidade a deficiência na fundamen-
tação na demonstração da repercussão geral ou a sua total ausência, 
uma vez compreendida como dever da parte e passo necessário para 
que o Supremo Tribunal Federal possa, então, se debruçar na análise 
efetiva sobre a relevância e transcendência da questão trazida à apre-
ciação da Corte44. 

De outro lado, e na mesma linha, Fredie Didier Júnior e Leonardo 
Carneiro da Cunha entendem que, em razão do princípio da boa-fé 
processual, norma fundamental do processo civil estampada no art. 5º, 
CPC45, o parágrafo único do art. 932, não poderia ser lido de modo a 
permitir o “fracionamento da elaboração da demanda recursal”, quer 
mediante a complementação das razões recursais, quer com a formu-
lação de novo pedido46.

Frise-se, nesse sentido, que no âmbito da Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal tem prevalecido47, ao menos desde o jul-
gamento do agravo interno no ARE 953221 ocorrido na assentada de 

Tribunal Federal, preenchidos os demais pressupostos inerentes à espécie, de conhecer do recurso 
interposto” MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 169.

44 Inexiste, portanto, possibilidade na hipótese para a aplicação do art. 1.029, § 3º, CPC, que dispõe 
que: “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício for-
mal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”.

45 “Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 
boa-fé”.

46 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 54. v. 3: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos 
tribunais. Daniel Assumpção aduz que “a disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou 
a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especifi-
cadamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementarie-
dade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso” NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: leis 13.105/2015 e 13.256/2016. São Paulo: 
Método, 2016. p. 520.

47 Nesse sentido, ARE 966048 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016; ARE 976511 
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 05.09.2016; ARE 973678 AgR, Primeira 
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.11.2016, ressalvada a divergência de Sua Excelência, o Ministro 
Marco Aurélio.
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48 ARE 953221 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2016.

07.06.201648, interpretação restritiva do disposto no art. 932, parágra-
fo único, CPC, que, na compreensão da Corte, não se aplicaria dian-
te de vício de fundamentação da pretensão recursal na dimensão do 
princípio da dialeticidade, consagrado de forma geral no art. 932, III, 
in fine, CPC, e que também se vê presente em dispositivos específicos, 
como o § 1º do art. 1.021, CPC.

Como antes delineado neste ensaio, a demonstração da repercus-
são geral da questão constitucional constitui dever da parte recorrente 
(art. 102, § 3º, CRFB e art. 1.025, § 2º, CPC). Tratando-se de hipótese 
de concretização de conceitos jurídicos indeterminados, deflui daí que, 
em analogia com o que dispõe o art. 489, § 1º, II, CPC, não satisfaz o 
seu dever de demonstração o mero emprego dos conceitos jurídicos 
indeterminados previstos no art. 1.035, § 1º, CPC, sem a explicação, 
analítica, do motivo concreto de sua incidência diante da questão.

Como já exposto, incumbe ao recorrente, portanto, demonstrar a 
relevância e a transcendência evidenciando o significado que pretende 
adscrever à relevância da questão constitucional sob o ponto de vista 
econômico, político social ou jurídico, apta a transcender os interesses 
das partes no litígio que integra, sem, contudo, descurar da moldura 
fático-jurídica posta no acórdão recorrido do qual se extrai a referida 
questão constitucional.

Ao se deparar com peça recursal que não tenha se desincumbido 
adequadamente desse dever, pode o relator do recurso dele não conhe-
cer em decisão monocrática. Trata-se, no entanto, de decisão em cuja 
fundamentação não se pode exigir que, substituindo a parte, o relator 
explicite de forma minudente todas as razões pelas quais a parte recor-
rente deixou de cumprir com o seu dever de demonstrar a presença da 
repercussão geral da nova questão constitucional que pretendeu trazer 
à cognição da Corte. 

Isso ocorre porque, em se tratando de omissão do recorrente, se 
o relator do recurso extraordinário assim proceder, estar-se-ia a exigir, 
ao fim e ao cabo, que este suprisse, oficiosamente, vício processual 
insanável, densificando, sponte propria, os conceitos jurídicos indeter-
minados previstos no art. 1.035, § 1º, CPC. 

Ao atuar dessa maneira, quiçá acabaria por transferir para o pró-
prio Poder Judiciário, de modo ilegítimo, um dever de demonstração 
cuja iniciativa foi expressamente atribuído pela Constituição e pela 
legislação para a parte recorrente. 
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Frise-se o ponto: ainda que a apreciação da existência de reper-
cussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, § 3º, 
CFRB e art. 1.035, § 2º, CPC), sendo ele, portanto, o destinatário da 
demonstração de sua existência pelo recorrente, não cabe ao Tribunal 
substituir-se e adiantar-se à iniciativa da parte, sob pena de se violar a 
inércia da jurisdição e a separação de Poderes.

Nessa hipótese, a decisão que satisfaz, conjuntamente, os requisi-
tos do art. 93, IX, art. 102, § 3º, CRFB, e do art. 489, § 1º, CPC, é aquela 
que, não obstante não se substitua à iniciativa da parte de procurar 
demonstrar como dos conceitos jurídicos indeterminados previstos 
no art. 1.035, § 1º, CPC, se materializam no caso concreto, evidencie 
exemplificativamente as balizas para que futuramente bem se possa 
desincumbir desse dever49.

É importante, por fim, perceber que a compreensão defendida 
neste ensaio, por estar na antessala de uma efetiva manifestação do 
Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da existência ou não de reper-
cussão geral da questão constitucional debatida no recurso, e, portan-
to, na esfera dos poderes do relator para averiguar a admissibilidade 
recursal50, não conduz à irrecorribilidade de que fala o caput do art. 
1.035, CPC51, não obstante igualmente deságue no não conhecimento 
do recurso extraordinário.

Não é possível, desse modo, dizer que a decisão do ministro re-
lator, que não conheça do recurso extraordinário negando-lhe segui-
mento em razão de a parte recorrente não se ter desincumbido do 
dever constitucional e legal de demonstrar de modo fundamentado e 
analítico a repercussão geral da questão constitucional, implique uma 
superlativização dos poderes monocráticos do relator, ou, ainda, es-
teja indiretamente a suplantar a análise colegiada ínsita ao mérito da 
repercussão geral.

49 Dando concreção ao entendimento defendido neste ensaio, confiram-se, exemplificativamente, as 
seguintes decisões monocráticas: ARE 933370, DJe 30.09.2016; ARE 933765, DJe 23.09.2016; ARE 
993324, DJe 19.09.2016; ARE 926220, DJe 16.09.2016.

50 Art. 932, III, CPC, com as ressalvas já feitas neste ensaio quanto à inaplicabilidade do disposto no 
parágrafo único do dispositivo a vícios de fundamentação do recurso extraordinário, em especial no 
que se refere à preliminar de repercussão geral da questão constitucional nele discutida.

51 Nesse sentido, “[...]. a decisão a que se refere o CPC é a decisão do Pleno do STF, com quórum de 
dois terços de seus integrantes. Já as decisões singulares do Presidente da Corte ou do relator 
do recurso extraordinário, que o inadmitem por falta de preliminar formal e fundamentada de 
repercussão geral, bem como as que o inadmitem por envolver questões cuja carência de repercus-
são geral já foi proclamada em precedente do STF, desafiam, sim, agravo interno”. OLIVEIRA, Pedro 
Miranda de. Art. 1.035. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Breves comentários ao 
novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2419. (grifos nossos).
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A submissão à análise colegiada da repercussão geral da questão 
constitucional pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, nos 
termos dos arts. 323 e seguintes, RISTF, pressupõe análise prefacial 
sobre a suficiência da preliminar para que somente em momento sub-
sequente se proceda à realização de juízo meritório sobre a presença, 
ou não, de repercussão geral. 

Trata-se, assim, de duas questões autônomas, não obstante cro-
nologicamente sequenciais. Ademais, é importante recordar que dife-
rente do que ocorre com o julgamento de inexistência da repercussão 
geral, o qual tem o condão de se projetar para outros processos (art. 
1.030, I, a, art. 1.035, 8º, e art. 1.039, parágrafo único, CPC), eventual 
decisão que reconheça, nos termos esquadrinhados neste ensaio, não 
ter a parte se desincumbido de seu dever constitucional e legal quanto 
à demonstração da repercussão geral, não corresponde a nenhuma si-
nalização do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da repercussão 
geral da questão que se pretendia ver discutida mediante o recurso 
extraordinário que não foi conhecido.

Destarte, entendendo o recorrente que, contrariamente ao deci-
dido monocraticamente pelo relator, efetivamente se desincumbiu em 
seu recurso extraordinário do seu dever de demonstrar analiticamente 
a repercussão geral da questão, dando concreção, a partir de seu caso, 
às hipóteses previstas no art. 1.035, § 1º, CPC, sempre terá à sua dis-
posição o instrumento do agravo interno, previsto no art. 1.021, CPC. 

A finalidade do recurso de agravo nessa hipótese será a de permi-
tir, seja em razão de eventual juízo de retratação pelo ministro relator 
(art. 1.021, § 2º, CPC), seja pela cognição do recurso pela Turma52 de 
julgamento (art. 1.021, caput, CPC) que se submeta a análise do méri-
to da existência da repercussão geral da questão constitucional, o que 
se dará pelo Plenário Virtual do STF53.

Dadas as especificidades constitucionais e legais do dever de o re-
corrente demonstrar a transcendência e relevância da questão consti-
tucional que pretende ver discutida, bem como o impacto que tal dever 
tem para a fundamentação da decisão que reconhece que o recorrente 
extraordinário dele não se desincumbiu (art. 93, IX, art. 102, § 3º, 
CRFB, e art. 489, § 1º, CPC), é preciso atentar como, no agravo interno, 
o recorrente cumpre a necessidade de impugnação específica dos fun-
damentos da decisão agravada, requisito extrínseco de admissibilidade 
previsto no art. 932, III, parte final, CPC, e no art. 1.021, § 1º, CPC. 

52 Art. 8º, I, e art. 9º, III, RISTF.
53 Art. 322 e seguintes, RISTF.
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A impugnação especificada nessa hipótese consistirá na demons-
tração analítica – e sem qualquer inovação quanto à fundamentação 
que foi lavrada no recurso extraordinário54 –, de que buscou concreti-
zar suficientemente e a partir das peculiaridades de seu caso concreto, 
as previsões constantes no art. 1.035, § 1º, CPC, em atendimento, por-
tanto, ao seu dever constitucional e legal de demonstrar a repercussão 
geral da questão que pretende ver dirimida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, de modo análogo ao que prevê o art. 489, § 1º, I e II, CPC.

A recorribilidade por agravo interno nessa hipótese desvela-se, 
assim, como uma importante garantia das partes em face do impacto 
que a atribuição constitucional e legal55 do dever de demonstrar a re-
percussão geral tem no grau de fundamentação constitucionalmente 
adequado e exigido da decisão que reconhece que o recorrente não se 
desincumbiu de seu dever. 

Diante da preliminar de demonstração da repercussão geral pela 
parte em razão do princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e dos deveres 
de prevenção expressamente previstos no CPC56, exigir-se do julgador o 
mesmo grau de fundamentação previsto para as demais decisões seria 
transferir para o Judiciário atividade que é inerente ao recorrente. 
Ademais, a controlabilidade pelas partes diante de eventuais equívocos 
que possam ocorrer no exercício legítimo da função de aferir a suficiên-
cia da preliminar reside justamente na recorribilidade colegiada dessa 
espécie de decisão monocrática.

A própria previsão legal de fixação de multa quando o recurso de 
agravo interno for declarado, à unanimidade, manifestamente inad-
missível ou improcedente (art. 1.021, § 4º, CPC), tem o condão de 
evitar uma recorribilidade hipertrofiada diante de decisões que nega-
ram seguimento a recursos extraordinários desprovidos da adequada e 
suficiente preliminar de repercussão geral.

54 O que apresentaria, respectivamente, graves problemas tanto em uma perspectiva democrática 
(no que tange à eventuais participações de amici curiae sobre a existência da repercussão geral), 
quanto individual, vale dizer, no que se refere à superação de preclusão consumativa já operada, a 
gerar para o adversário do recorrente desvantagem processual.

55 Art. 102, § 3º, CRFB, e art. 1.035, § 2º, CPC. 
56 Dever que, na ambiência recursal, pode ser visto exemplificativamente no parágrafo único do art. 

932, CPC. 
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4. Apontamentos Finais

A repercussão geral da questão constitucional discutida no recur-
so extraordinário situa-se em lugar de relevo no cenário da prestação 
jurisdicional contemporânea. O debate sobre a sua demonstração pode 
contribuir no aprimoramento da concepção teórica e da aplicação prá-
tica que em tal seara resulta.

Almeja-se, participando do debate, “proporcionar um grau ade-
quado de segurança aos jurisdicionados e, por conseguinte, uma sen-
sação adequada de confiabilidade em suas manifestações [...]” con-
cretizada ao ambiente de “um direito dinâmico, não refratário a 
modificações”57.

As ideias e questões em aberto que aqui foram problematizadas 
tiveram como norte essa estrita finalidade acadêmica.
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Resumo: O federalismo foi implantado quando do advento da 
Constituição da República de 1891. Na atual Constituição, é conside-
rado como cláusula pétrea. A autonomia dos Estados Federados algu-
mas vezes pode ter aparente conflito de interesse com a União. Essa 
questão, quando surge, é solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, 
guardião da Constituição, indicando os limites entre esses entes. E, em 
2004, foi criado mais um órgão a integrar o Poder Judiciário, o Con-
selho Nacional de Justiça, pela Emenda Constitucional 45/2004, com 
competência para observar a administração, finanças e disciplina dos 
Tribunais e Juízes. A nova competência desse órgão permite o estu-
do da limitação desta perante os Tribunais e autonomia destes, para 
regulamentação, em razão do princípio da separação dos poderes e 
autonomia dos Estados-membros para se autogovernarem, assegurado 
na Constituição.

Palavras-chave: Princípio Federativo. Separação de Poderes. Poder 
Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Limite para Regulamentar.
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2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos: [...].

3 Art. 25º Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 

 § 1º São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Abstract: Federalism was implanted at the time of the advent 
of the Republic Constitution of 1891. In the current Constitution it is  
considered an eternity clause. The autonomy of the Federated States can 
sometimes have an apparent conflict of interest with the Union. This  
issue, when it arises, is solved by the Federal Supreme Court, guardian 
of the Constitution, indicating the boundaries between these entities. 
And in 2004 another body was created to integrate the Judiciary, the 
National Council of Justice, by Constitutional Amendment 45/2004, 
with competence to observe the administration, finances and disci-
pline of Courts and Judges. The new competence of this body allows 
the study of its limitation before the Courts and their autonomy, for 
regulation, due to the principle of separation of powers and autonomy 
of the Member States to self-government, insurer in the Constitution.

Keywords: Federative Principle. Separation of Powers. Judiciary 
Branch. National Council of Justice. Limit to Regulate.

1. Introdução
                                         
Este ensaio singelo tem por escopo examinar até onde se pode en-

contrar o limite das atribuições do Conselho Nacional de Justiça e o res-
peito ao princípio federativo para com os Estados Federados. O relevo 
do tema atinente ao princípio federativo percebe-se já no artigo 1º, da 
Constituição Federal2, o qual é considerado como cláusula pétrea, po-
rém, considerando a quantidade de emendas à Constituição, dentre elas, 
neste estudo tem interesse a Emenda Constitucional n. 45/2004, que 
modificou a estrutura do Poder Judiciário. A modificação constitucional 
incita àqueles que estudam e se preocupam com a aplicação do direito.

A Constituição Brasileira, como é assentado desde a primeira em 
1891, fez primar pelo princípio federativo, em que o poder político é des-
centralizado, assegurando aos Estados Federados sua autonomia. Essa au-
tonomia permite que cada Estado possa regular por lei própria, sobre sua 
organização e funcionamento, como também a estrutura administrativa.3 
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A autonomia conferida aos Estados abrange também os Tribunais e 
juízes, dispondo a Constituição Federal de 1988: 

Artigo 125. Os Estados organizarão sua Justiça, 
observados os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição. § 1º A competência dos tribunais será de-
finida na Constituição do Estado, sendo a lei de 
organização judiciária de iniciativa do Tribunal de 
Justiça.

Posto que previsto constituir o país um Estado Federado, com 
autonomia prevista na Constituição Federal aos seus integrantes, foi 
esta alterada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, inserindo o ar-
tigo 103-B, o qual instituiu o Conselho Nacional de Justiça e em seu 
parágrafo 4º dispõe: competir a esse conselho o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.

Destaca-se, pois, haver a possibilidade de eventual conflito entre 
a organização dos Estados Federados, por sua autonomia, para com a 
disposição da competência constitucional conferida ao Conselho Nacio-
nal de Justiça. Necessário conhecer, então, os limites que alcançam ao 
mencionado Conselho, de forma a não interferir, macular o princípio 
federativo, a afetar, no particular, os Tribunais de Justiça dos Estados 
e seus juízes.

2. Natureza jurídica do Estado Federal

A Federação é constituída pela união dos Estados, que por seu 
conjunto vem a constituir o Estado Federal. A união dos Estados, do 
que resulta a União Federal, não retira destes a autonomia particular 
que possuem, porém permite que alguns direitos sejam outorgados ao 
Estado Federado, isto é, à União Federal. Possível perceber então que 
o fim do Estado Federativo é a divisão de poder, porque com ela os Es-
tados, por conhecer melhor tudo que neles existe, deverá haver menos 
perigo de abuso do poder e com isso estar-se-á a assegurar a liberdade, 
de forma a atender os interesses locais e de seus cidadãos integrantes.

De há muito foi possível compreender não ser adequado, correto, 
para todo o povo, o poder absoluto, centralizado no âmbito político 
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e administrativo. O mais adequado para a organização política e ad-
ministrativa é a descentralização do poder, ao ser considerado a face 
territorial – com situações climáticas e geográficas diversas –, como 
também a necessidade de serem conhecidos os problemas locais pelos 
governantes, porquanto cada local possui problemas específicos e ape-
nas os habitantes de cada localidade os conhece e buscam a solução e 
a aplicação eficiente desta, o que evidencia a razão da adequação da 
descentralização do poder político e administrativo. Não haveria razão 
de ser que um governante, que se encontra distante da localidade, 
tivesse conhecimento necessário e suficiente para apresentar a solução 
para aquele local ou região, abrangendo a participação do dos cidadãos 
na vida política.

Com a descentralização do poder político e administrativo, é pos-
sível que as leis sejam pensadas para atender o cuidado dos cidadãos 
daquela base territorial, daquela região, o que acarreta, assim, a apli-
cação do princípio democrático4, opondo-se ao governo centralizado e 
absoluto. A descentralização permite encontrar uma qualidade melhor 
e eficiente para a administração daquela localidade ou região.

A descentralização do poder político e administrativo conferido a 
cada Estado advém da própria Constituição Federal e não se confunde 
com uma mera delegação concedida pela União Federal e, como aquela 
é considerada uma Constituição rígida, a autonomia autorizada não pode 
ser suprimida, alterada, por lei ordinária, devendo, pois, ser respeitada 
e cumprida a norma constitucional, uma vez que se trata de cláusula 
pétrea, como se verifica do artigo 60, § 4º, inciso I, da Carta principal. 

Não se pode olvidar, porém, que os Estados que integram a Fede-
ração estão sujeitos a Constituição Federal e a autonomia por ela au-
torizada aos Estados, isto é, a capacidade de auto-organização, impõe 
o limite de atuação destes, não se permitindo a existência de conflito 
de competência.

4 Ensina Geraldo Ataliba a respeito: “Alguns princípios constitucionais foram tradicionalmente postos 
pelos sucessivos legisladores constituintes como fundamentais a todo o sistema, e, por isso, em 
posição de eminência relativamente a outros.

 No Brasil os princípios mais importantes são os da federação e da república. Por isso, exercem fun-
ção capitular da mais transcendental importância, determinando inclusive como se deve interpretar 
os demais, cuja exegese e aplicação jamais poderão ensejar menoscabo ou detrimento para a força, 
eficácia e extensão dos primeiros”. (República e constituição. 3. ed. Atualizada por Rosolea Miranda 
Folgosi. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 37.).
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3. Igualdade jurídica entre a União e os Estados

A Constituição Federal de 1988 respeita o tratamento isonômico 
entre a União e os Estados Federados, inexistindo superioridade hierár-
quica. A isonomia é princípio fundamental e necessário. No entanto, 
diferem esses entes quanto à competência que a cada um é prevista. A 
competência prevista da União regula a sua autodeterminação, isto é, 
regula a própria competência e também dos Estados-membros e outros 
entes. Por isso compete à União o exercício territorial de soberania, 
de maneira que descabe aos Estados pretender extinguir a federação 
e podem sofrer intervenção federal para a manutenção da integridade 
nacional; a ela compete também fazer perdurar a harmonia entre os 
poderes; o exercício da função pública, regular a eleição do Presiden-
te da República, dos Governadores, Deputados Federais e Estaduais, 
Prefeitos, Vereadores; fazer respeitar a autonomia do município, bem 
como a garantia da independência do Poder Judiciário; e a ela compete 
ainda a regulação dos Códigos, Civil, Penal, Processuais, Tributários, 
Comerciais e outras instituições, tudo como previsto na Constituição.

Verifica-se existir grande quantidade de competência e de facul-
dades a ser exercida pelo Poder Executivo, mas não há autorização 
para se apossar das competências, atribuições dos outros poderes ou 
buscar a alteração da Constituição fora do interesse da União, dos Es-
tados e dos cidadãos.

Deve existir respeito e harmonia entre a União e os Estados Federa-
dos, porque na divisão de poderes reside a realidade existencial, particu-
lar e concreta do princípio federativo. Por assim ser, prevê o artigo 25 da 
Constituição: “Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições 
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.” Re-
conhecido, portanto, o direito de autogoverno, auto-organização, não 
podendo, assim, a União intervir nos interesses da competência dos Es-
tados. Logo, compete à União as questões afetas ao interesse geral da 
nação e aos Estados os problemas de predominância regional. 

Nas palavras de Geraldo Ataliba: 

Exsurge a federação como a associação de Estados 
(foedus, foederis) para formação de novo Estado 
(o federal) com repartição rígida de atributos da 
soberania entre eles. Informa-se seu relaciona-
mento pela “autonomia recíproca da União e dos 
Estados, sob a égide da Constituição Federal” 
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(Sampaio Dória), caracterizadora de sua igualdade 
jurídica (Ruy Barbosa), dado que ambos extraem 
suas competências da mesma norma (Victor Nu-
nes). (op. cit., p. 38).

Compreende-se, pois, que esses princípios constitucionais estão 
a preconizar a prática do federalismo, de forma a não se admitir o 
desvirtuamento deles, eventuais e indevidas incursões na competência 
da União para com os Estados, ou estes para com aquela, afastando-se 
alguma inspiração abusiva capaz de provocar a descaracterização do 
regime federativo, o que faz prevalecer a igualdade constitucional en-
tre a União e os Estados, respeitada a competência a cada um atribuída 
por aquela lei máxima.

4. Autonomia dos Estados Federados

Sobressai na autonomia dos Estados o artigo 25, § 1º, da Consti-
tuição Federal de 1988, conferindo a estes a competência explícita e 
também a residual. A competência residual exsurge por meio da análise 
hermenêutica, porque ela se verifica ao se perceber aquilo que não 
está na atribuição da União ou dos Municípios, isto é, pode ser objeto 
da legislação estadual. Dessa maneira, em relação à competência da 
União, a matéria é considerada exclusiva, comum, cumulativa; bem 
como a competência legislativa: exclusiva, privativa, concorrente e su-
plementar ou residual.5 

Possui o Estado-membro, assim, autonomia e irá poder legislar 
observando os limites, as margens fixadas na Constituição Federal, por-
que tem competência para organizar a própria Constituição; criar os 
órgãos de governo local, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça; pro-
ceder às escolhas dos servidores públicos, para a prestação de serviço.

5 A respeito, explicita José Afonso da Silva: “Quanto à extensão, ou seja, quanto à participação de 
uma ou mais entidades na esfera da normatividade ou da realização material, vimos que a compe-
tência se distingue em: (a) exclusiva, quando é atribuída a uma entidade com exclusão das demais 
(art. 21); (b) privativa, quando enumera como própria de uma entidade, com possibilidade, no 
entanto, de delegação (art. 22 e seu parágrafo único) e de competência suplementar (art. 24 e seus 
parágrafos); a diferença entre a exclusiva e a privativa está nisso, aquela não admite suplementa-
riedade nem delegação; (c) comum, cumulativa ou paralela, reputadas expressões sinônimas, que 
significa a faculdade de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em 
pé de igualdade, consistindo, pois num campo de atuação comum às várias entidades, sem que o 
exercício de uma venha a excluir a competência de outra, que pode assim ser exercida cumulati-
vamente (art. 23); (d.1) possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de 
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Nas palavras de Luís Roberto Barroso: 

Ao proceder à repartição das competências polí-
tico-administrativas e legislativas, a Constituição, 
seguindo critério classicamente adotado entre nós, 
enumerou os poderes da União e reservou para os 
Estados as competências remanescentes. Esta é a 
regra geral que vem expressa no § 1º do art. 25: 
“São reservadas ao Estado as competências que 
não lhe sejam vedadas por esta Constituição”. Ora 
bem: dentre as competências reservadas aos Esta-
dos-membros da Federação encontra-se a de or-
ganizar os serviços públicos que presta, definindo 
atribuições e vencimentos dos servidores estadu-
ais. E, fora os princípios extensíveis constantes do 
capítulo da Carta Federal dedicado à Administra-
ção Pública (art. 37 e segs.) os Estados-membros 
da Federação não podem sofrer qualquer tipo de 
interferência da União, seus órgãos e entidades 
nas matérias que sejam de sua competência.6

Desse modo, o aspecto importante, portanto, é referente à garan-
tia que a Constituição assegura aos Estados-membros para que possam 
se organizar, desde que respeitem os princípios estabelecidos naquela 
Carta. Assim, a autonomia garantida constitucionalmente permite que 
os Estados se autogovernarem, de maneira que podem eleger os go-
vernadores, deputados estaduais, formando a assembleia legislativa; 
organizar o Poder Judiciário Estadual; coligir os impostos; os servidores 
públicos para pôr em funcionamento o serviço estadual, tudo como 
expresso na Constituição Estadual.

Assim, não pode interferir a União nesse autogoverno dos Estados, 
respeitando, pois, a autonomia deles, assegurada pela Constituição 
Federal. Por conseguinte, a autonomia dos Estados-membros deve ser 
preservada e reservada para a garantia da própria Federação. Possui o 
Estado-membro, então, livre exercício dos poderes estaduais para sua 

uma entidade federativa; (d.2) primazia da União no que tange à fixação de normas gerais (art. 24 
e seus parágrafos); (e) suplementar, que é correlativa da competência concorrente, e significa o 
poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram 
a ausência ou omissão destas (art. 24, §§ 1º a 4º)”. (Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 481.).

6 O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades da constituição 
brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 378. 
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organização, o que acarreta ser inconciliável eventual intromissão da 
União para com os Estados, ou dos Estados em relação a outros Estados, 
ou destes para com a União, em sua esfera própria e distinta de ação.

Tem, pois, a União, obrigação constitucional de assegurar o li-
vre exercício dos poderes dos Estados-membros e, nesta circunstância, 
inclui também as garantias ao Poder Judiciário, não podendo, pois, 
tolher a liberdade deles e não lhe competindo, sequer por Emenda 
Constitucional, procurar fazer convergir para a órbita federal a admi-
nistração judiciária.

5. O Conselho Nacional de Justiça e sua competência

A Emenda Constitucional 45/2004, fez inserir novo órgão no Poder 
Judiciário, conforme estabelece o artigo 103-B e o § 4º, dispõe sobre 
a competência dele, para com a atuação administrativa e financeira 
do Poder Judiciário e também do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes, cabendo-lhe outras atribuições, como aquela que lhe for 
a ser conferida pelo Estatuto da Magistratura. O inciso I, desse artigo 
da Constituição, considera ser da competência do órgão, zelar pela 
autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Ma-
gistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providência.

Ao Conselho Nacional de Justiça, portanto, compete o controle 
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e é encar-
regado de zelar pela independência dele e regular o cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, como também expedir atos regulamentares, 
podendo ainda proceder à verificação dos atos administrativos e finan-
ceiros emitidos pelos Tribunais de Justiça. Daí desperta encontrar os 
limites de competência para o controle da atuação administrativa e 
financeira, sem tolher a competência para o mesmo fim dos Estados-
-membros na organização do Poder Judiciário estadual, uma vez que 
estes possuem a garantia constitucional da autonomia. 

E o respeito a essa garantia constitucional permite concluir não 
poder ser violado o princípio federativo, sob o argumento de ter a ma-
gistratura caráter nacional, o que ensejaria a unicidade da jurisdição. 
Permite perceber, sim, que a cada Estado-membro compete estabele-
cer o Poder Judiciário Estadual, com leis estaduais próprias e fundadas 
na Constituição dos Estados e, portanto, como as leis estaduais de um 
Estado-membro não se confunde com as de outro Estado-membro, não 
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há como ser entendido existir unicidade de jurisdição, por que aquela 
só se encontra no poder do Estado, uma vez que é uma expressão do 
poder estatal e, portanto, não se confundem.7 

A jurisdição dos Estados-membros é distinta; advém ela da Cons-
tituição Federal em razão do princípio da separação dos poderes, mas 
disso não se pode concluir que a jurisdição é de caráter nacional, tendo 
unicidade.

Respeitado o princípio federativo, é possível compreender que a 
criação do Conselho Nacional de Justiça buscou com o controle do Po-
der Judiciário seu caráter administrativo, financeiro e disciplinar, para 
procurar contribuir com a melhora da prestação jurisdicional, com efi-
ciência e efetividade, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXXVII, caput, 
da Constituição Federal, acrescentado também pela Emenda Constitu-
cional n. 45/2004.

E a atuação do Conselho Nacional de Justiça encontra respaldo no 
artigo 37, da Constituição Federal, que contém os princípios constitu-
cionais da administração pública. A respeito, comentam Nelson Nery 
Junior e Rosa Nery: 

O dispositivo constitucional comentado confere à 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência a natureza jurídica de princípios, 
que são preceitos fundantes da ordem constitucio-
nal, reitores dos comportamentos do poder público. 
Não são apenas preceitos normativos de previsão de 
atitudes concretas, circunstância que os igualaria a 
qualquer outra norma positivada. São, sim, elemen-
tos que formam o corpo de estatuto de liberdade e 
de libertação que compõem a Constituição.8 

Ao exercício de sua competência, implementou o Conselho Na-
cional de Justiça, dentre outros, programa que foi denominado  

7 Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes conceituam jurisdição como sendo: 
“Uma das funções do Estado, consistente na oferta de tutela a um sujeito que tenha direito ao bem 
pretendido. Seu escopo magno, que a caracteriza, é a pacificação a ser promovida entre sujeitos 
em conflito, eliminando os conflitos mediante justiça. A jurisdição pode também ser vista como 
conjunto de atividades do juiz realizadas com aquele escopo. Mas ela não é um poder, senão uma 
expressão do poder estatal, que é uno e portanto não comporta divisões ou classificações. A juris-
dição é exercida não só pelos juízes estatais mas também pelos árbitros”. (Teoria geral do novo 
processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 244.). 

8 Constituição federal comentada e legislação constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 351.
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planejamento estratégico e de governança do Poder Judiciário, de 
onde adveio o relatório Justiça em Números, com o qual é possível 
o exame, de forma quantitativa, do grau de litigiosidade; também o 
trabalho empregado pelos membros daquele poder para o alcance de 
seu mister último. Preocupou-se o Conselho Nacional de Justiça ainda 
com a implementação de planos estratégicos dos tribunais, como, por 
exemplo, dar prioridade às necessidades do primeiro grau de jurisdi-
ção, o aprimoramento dos serventuários desse poder, o equilíbrio dos 
recursos de pessoal e implementação da tecnologia da informação e, 
ainda, com o afastamento de parentes dos membros daquele poder dos 
cargos ditos de confiança.

Essa competência permite provocar a tentativa de um melhor 
acesso à justiça pelo cidadão, buscando o aperfeiçoamento do sistema 
jurídico brasileiro com racionalidade para tal implementação, com o 
que aquele poderá exercer o direito que vier a reclamar quanto aos 
atos administrativos, financeiros e disciplinares. Assim, terá o Conselho 
Nacional de Justiça oportunidade para provocar estudos e diagnósticos 
do judiciário quanto aos órgãos que lhe são submetidos, como determi-
na a disposição constitucional, a ensejar estratégia para o fim almejado 
e poder geri-la, para tentar atender ao interesse da sociedade.

De outra parte, a competência constitucional do Conselho Nacio-
nal de Justiça, é restrita ao controle administrativo, financeiro e disci-
plinar, não havendo previsão constitucional para outras matérias, não 
podendo ampliar aquela competência.

6. O poder para regulamentar

As resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça en-
contram fundamentação no que dispõe o artigo 103-B, § 4º e inciso I: 
“zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Esta-
tuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âm-
bito de sua competência ou recomendar providências” (grifo nosso).

É preciso lembrar que o artigo 5º, inciso II, da Constituição Fe-
deral, dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei”. Necessário se faz, portanto, 
dada a previsão constitucional, emanação de lei. É o que assegura o 
Estado Democrático de Direito, de forma a tentar impedir a prática de 
eventuais abusos pelos poderes que formam a República.
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A esse respeito elucida Celso Antônio Bandeira de Mello, ao dizer 
que:

No Brasil, o princípio da legalidade, além de assen-
tar-se na própria estrutura do Estado de Direito e, 
pois, do sistema constitucional como um todo, está 
radicado especificamente nos arts. 5º, II, 37, caput, 
e 84, IV, da Constituição Federal. Estes dispositivos 
atribuem ao princípio em causa uma compostura 
muito estrita e rigorosa, não deixando válvula para 
que o Executivo se evada de seus grilhões. É, aliás, 
o que convém a um país de tão acentuada tradição 
autocrática, despótica, na qual o Poder Executivo, 
abertamente ou através de expedientes pueris – 
cuja pretensa juridicidade não iludiria sequer a um 
principiante –, viola de modo sistemático direitos 
e liberdades públicas e tripudia à vontade sobre a 
repartição de poderes.9 

Não obstante contenha a Constituição Federal a garantia do prin-
cípio da legalidade, não se pode olvidar que a doutrina considera o 
poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça como sendo de 
natureza primária e não secundária.

Nesse sentido, explica José dos Santos Carvalho Filho:

Sob o enfoque de que os atos podem ser originários 
ou derivados, o poder regulamentar é de nature-
za derivada (ou secundária): somente é exercido 
à luz de lei preexistente. Já as leis constituem 
atos de natureza originária (ou primária), emanan-
do diretamente da Constituição. Nesse aspecto, 
é importante observar que só se considera poder 
regulamentar típico a atuação administrativa de 
complementação de leis, ou atos análogos a elas. 
Daí seu caráter derivado. Há alguns casos, todavia, 
que a Constituição autoriza determinados órgãos a 
produzirem atos que, tanto como as leis, emanam 
diretamente da Carta e têm natureza primária; 
inexiste qualquer ato de natureza legislativa que 
se situe em patamar entre a Constituição e o ato 

9 Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 102.
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de regulamentação, como ocorre com o poder re-
gulamentar. Serve como exemplo o art. 103-B, da 
CF, inserido pela EC n. 45/2004, que, instituindo o 
Conselho Nacional de Justiça, conferiu a esse ór-
gão atribuição para “expedir atos regulamentares 
no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências”. A despeito dos termos da expressão 
(“atos regulamentares”), tais atos não se enqua-
dram no âmbito do verdadeiro poder regulamen-
tar; como terão por escopo regulamentar a própria 
Constituição, serão eles autônomos e de natureza 
primária, situando-se no mesmo patamar em que 
se alojam as leis dentro do sistema de hierarquia 
normativa.10 

    
Dessa compreensão é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, 

ao afirmar que a competência para o Conselho Nacional de Justiça ad-
vém diretamente da Constituição, ou seja, seu fundamento de valida-
de, tendo, pois, força normativa. E observou que como o Estado-le-
gislador evidencia duas vontades normativas, sendo uma primária e a 
outra derivada, a primária advém da própria Constituição, não tendo 
outra base de validade; a derivada tem seu fundamento de validade na 
lei editada com base na Constituição.11 

Posto que se reconheça a outorga do poder regulamentar ao Con-
selho Nacional de Justiça pelo Constituinte derivado, é dever compre-
ender que o fez de forma restrita, ou seja, não é ampla e irrestrita. 
Possível concluir, portanto, que o poder regulamentar do Conselho Na-
cional de Justiça será considerado com valor legal, desde que exercido 
dentro dos limites do que dispõe o artigo 103-B, § 4º, da Constitui-
ção Federal.12  De maneira que o Conselho Nacional de Justiça tem a 
competência restrita à natureza administrativa, financeira e discipli-
nar, tendo dependência permanente e rígido respeito aos princípios da  

10 Manual de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 60.
11 Supremo Tribunal Federal, ADC-MC n. 12/DF, Rel. Min. Carlos A. Brito,
12 Nesse sentido observou Eros Roberto Grau: “Após deixar bem vincado esse ponto, posso 

e devo concluir que o desenvolvimento, pelo Executivo, da função regulamentar efetivamente não 
consubstancia exercício de função legislativa, razão pela qual não há que cogitar, na hipótese, de 
delegação desta última àquele.

 E assim é – repito – ainda quando a esse desenvolvimento seja consequente a imposição de obri-
gações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que tenha ele decorrido de uma atribuição 
do poder normativo, explícita ou implicitamente contida em ato legislativo – a imposição de tal 
obrigação, então, terá surgido ‘em virtude de lei’”. (O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 250.).
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administração pública previstos na Constituição, como foi decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3367, sendo 
Relator o Min. Cezar Peluso: 

[...] 4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de 
Justiça. Órgão de natureza exclusivamente admi-
nistrativa. Atribuições de controle da atividade 
administrativa, financeira e disciplinar da magis-
tratura. Competência relativa apenas aos órgãos 
e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do 
Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, 
como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o 
Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos ao 
seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 
102, caput, inc. I, letra “r”, e § 4º, da CF. O Con-
selho Nacional de Justiça não tem nenhuma com-
petência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus 
ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Ju-
diciário nacional, a que aquele está sujeito. [...] 
(Tribunal Pleno, DJ em 17.3.2006).

Portanto, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao Conselho 
Nacional de Justiça não compete o reexame das decisões proferidas 
nas ações judiciais e eventuais decisões proferidas por ele poderão ser 
revistas por aquela Corte. Logo, a competência está restrita ao âmbito 
administrativo, financeiro e disciplinar.

Não obstante essa previsão, alguns atos e decisões emanadas do 
Conselho Nacional de Justiça não atenderam aos limites instituídos 
pela Constituição, conforme se pode verificar por meio do denominado 
Relatório em Números, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro em 2011, no qual pesquisa efetuada por Joaquim Falcão, 
Pablo de Camargo Cerdeira e Diego Werneck apurou que, entre 2005 a 
2009, foram distribuídas ao Supremo Tribunal Federal 458 ações com 
o fim específico para a reforma ou a cassação das decisões proferi-
das pelo Conselho. Essas ações abrangem as circunstâncias nas quais, 
por exemplo, algumas Resoluções extrapolaram os limites previstos na 
Constituição, como se vê na ADI n. 4465; como também de decisões 
administrativa, como MS n. 35292, em que foi suspensa a decisão que 
determinava a devolução do auxílio moradia dos magistrados; MS n. 
33570, que suspendeu decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, 
que deferiu a suspensão de decisão jurisdicional, entre outras. 
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O Supremo Tribunal Federal observou ainda que a ele compete 
tão só julgar os atos do Conselho Nacional de Justiça quando reco-
nhece ser sua competência originária, com impetração de Mandado de 
Segurança, Habeas Corpus, Mandado de Injunção, tendo aquele órgão 
administrativo como coator. A respeito, em decisão paradigma na AO n. 
1706, assim decidiu:

E M E N T A: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) 
– CAUSAS DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAU-
RADAS – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIO-
NAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(CF, ART. 102, I, “r”) – CARÁTER ESTRITO E TAXA-
TIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTI-
TUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA 
QUE NÃO COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE 
ENVOLVAM IMPUGNAÇÃO A DELIBERAÇÕES DO CNJ 
– RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO 
SE CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segu-
rança, de “habeas data”, de “habeas corpus” (se 
for o caso) ou de mandado de injunção NAS SITU-
AÇÕES EM QUE O CNJ (órgão não personificado de-
finido como simples “parte formal”, investido de 
mera “personalidade judiciária” ou de capacidade 
de ser parte) FOR APONTADO como órgão coator 
– LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” DA UNIÃO 
FEDERAL NAS DEMAIS HIPÓTESES, PELO FATO DE AS 
DELIBERAÇÕES DO CNJ SEREM JURIDICAMENTE IM-
PUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, QUE É O ENTE 
DE DIREITO PÚBLICO EM CUJA ESTRUTURA INSTITU-
CIONAL SE ACHA INTEGRADO MENCIONADO CONSE-
LHO – COMPREENSÃO E INTELIGÊNCIA DA REGRA DE 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, 
“r”, DA CONSTITUIÇÃO – DOUTRINA –PRECEDENTES 
– AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. – A competência originária do 
Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impug-
nação a deliberações emanadas do Conselho Na-
cional de Justiça, tem sido reconhecida apenas na 
hipótese de impetração, contra referido órgão do 
Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, 
de “habeas data”, de “habeas corpus” (quando for 
o caso) ou de mandado de injunção, pois, em tal 
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situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator 
impregnado de legitimação passiva “ad causam” 
para figurar na relação processual instaurada com 
a impetração originária, perante a Suprema Cor-
te, daqueles “writs” constitucionais. Em referido 
contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por ser 
órgão não personificado, define-se como simples 
“parte formal” (Pontes de Miranda, “Comentários 
ao Código de Processo Civil”, tomo I/222-223, item 
n. 5, 4ª ed., 1995, Forense; José dos Santos Car-
valho Filho, “Manual de Direito Administrativo”, p. 
15/17, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas, v.g.), re-
vestido de mera “personalidade judiciária” (Vic-
tor Nunes Leal, “Problemas de Direito Público”, 
p. 424/439, 1960, Forense), achando-se investido, 
por efeito de tal condição, da capacidade de ser 
parte (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, 
“Código de Processo Civil”, p. 101, 5ª ed., 2013, 
RT; Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito 
Processual Civil”, vol. I/101, item n. 70, 54ª ed., 
2013, Forense; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 
Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comen-
tado”, p. 233, item n. 5, 13ª ed., 2013, RT, v.g.), 
circunstância essa que plenamente legitima a sua 
participação em mencionadas causas mandamen-
tais. Precedentes. – Tratando-se, porém, de de-
manda diversa (uma ação ordinária, p. ex.), não 
se configura a competência originária da Suprema 
Corte, considerado o entendimento prevalecente 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
manifestado, inclusive, em julgamentos colegia-
dos, eis que, nas hipóteses não compreendidas no 
art. 102, I, alíneas “d” e “q”, da Constituição, a 
legitimação passiva “ad causam” referir-se-á, ex-
clusivamente, à União Federal, pelo fato de as de-
liberações do Conselho Nacional de Justiça serem 
juridicamente imputáveis à própria União Federal, 
que é o ente de direito público em cuja estrutura 
institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. 
Precedentes. (AO 1706 AgR, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-
2014 PUBLIC 18-02-2014)
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É possível perceber que as Resoluções e decisões do Conselho 
Nacional de Justiça devem se submeter às limitações constitucionais, 
não lhe sendo permitido avançar aqueles limites. Não lhe compete a 
gerência dos Tribunais de Justiça dos Estados, sob pena de ofender a 
autonomia dos Estados-membros. A circunstância que lhe permite o 
exame administrativo, financeiro e disciplinar, só deve permitir a atu-
ação desse órgão, quando para tanto for provocado, quer por qualquer 
cidadão ou por alguma pessoa jurídica ou também pela imprensa, em 
situações de gravidade, na inércia daqueles tribunais.

Descabe, portanto, possa ser admissível ao Conselho Nacional de 
Justiça, exorbitar de sua competência, pois estaria a exercer ativida-
de de outros órgãos e Poderes e, acarreta afirmar, que as Resoluções 
não podem instituir direitos e obrigações, como também não respeitar 
as competências do Conselho da Justiça Federal (art. 105, parágrafo 
único, inciso II, da CF, com a EC n. 45/2004), o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (art. 111-A, § 2º, da CF, com a EC n. 45/2004) e dos 
Estados-membros (art. 125, caput, e § 1º, da CF).

7. Conclusão

Por todo o exposto, preciso é que o Conselho Nacional de Justi-
ça observe os limites impostos pela Constituição Federal para o exame 
da atividade administrativa, financeira e disciplinar dos magistrados, 
sem dela exorbitar para não afetar a competência de outros órgãos ou 
instituir direitos e obrigações, quando não tem essa competência. Bem 
como tem o dever de preservar a autonomia administrativa, financeira 
e disciplinar do Poder Judiciário dos Estados, conforme dispõe o artigo 
125, caput, e § 1º, da Constituição Federal, para que não haja ofensa ao 
princípio federativo, para que não se aproxime de ser um órgão de exce-
ção, não assumindo o conhecimento de questões que lhe fogem da com-
petência limitada, porque a avocação oferece a impressão indisfarçável 
de provocar por aquele descumprimento a plena ofensa aos princípios 
constitucionais, corporificando como se de fato fosse órgão de exceção.

Caso não se observe a autonomia dos Estados-membros, não pode 
existir a Federação, pois esta necessita da organização da Justiça dos 
Estados, a qual é prevista na Constituição, pois se os tribunais esta-
duais não forem respeitados como sendo a cúpula do Poder Judiciário 
Estadual, estar-se-á a reduzi-los a um mero departamento de um es-
tado unitário e nunca de um órgão da Federação, como dispõe a Cons-
tituição, porque não pode ser imotivadamente alterada sua atribuição 
pelo Conselho.
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A garantia do princípio federativo foi alcançada com inúmeras difi-
culdades pelo povo do país, sendo conquista árdua, mas simples, banal 
para perdê-la e o valor de tal conquista é a constante vigilância e sua 
defesa, pois a Constituição encontra opositores que parecem não a 
estar observando, não a notam, porém agem para não lhe dar cumpri-
mento, e procuram distorcer as palavras ali expressas, buscando má in-
terpretação destas. Essa garantia não pode equivaler a meras palavras, 
porquanto na Constituição é que se encontram os princípios da garantia 
constitucional e a obrigação para destinar-se à tarefa de preservá-la 
para si mesmo e para as gerações posteriores.

Não se está, neste ensaio singelo, a procurar meros argumentos 
para a proteção da autonomia dos Estados-membros e dos tribunais es-
taduais, mas se tem a preocupação tão só de assegurar o cumprimento 
da Constituição e fazer observar os limites da competência do Conselho 
Nacional de Justiça por homens vigorosos e honrados, fazendo prevale-
cer a justiça, para que eles reverenciem a honra e as virtudes e façam 
o que é direito, mais do que o poder, a vaidade ou a admiração sem 
merecimento, em proveito de toda a sociedade.
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1. Introdução

Tema que vem merecendo atenção crescente por parte dos estu-
diosos, que se preocupam com o funcionamento do nosso Estado, é o 
da qualidade da Democracia.

Democracia, como regime de governo, comporta diversas acep-
ções, todas girando em torno das ideias de um “governo do povo, para 
o povo e pelo povo”, na feliz síntese atribuída a Abraham Lincoln (SIL-
VA, 1999, p. 130).

Sob a perspectiva jurídica, as principais análises constantes de 
nossos manuais de Direito Constitucional e de Direito do Estado descre-
vem a forma em que organizado o Poder através de seus diversos órgãos 
(dentre os quais os três centrais: Executivo, Legislativo e Judiciário), 
os princípios a reger seu funcionamento e alguns dos seus principais 

1 Doutor e mestre em Direito do Estado. Professor da Escola Paulista da Magistratura. Pesquisador 
vinculado ao CEDAU.
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2 “Podemos, assim, admitir que a democracia é um processo de convivência social em que o poder 
emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo, em proveito do povo” 
(SILVA, 1999, p. 130).

processos decisórios, sem muita atenção para com os efeitos que tal 
desenho institucional tem na vida dos que habitam nosso território.

Seguindo nossa tradição acadêmica de conferir mais atenção às 
formas previstas em nossa legislação do que à funcionalidade destas 
para garantir que os fins constitucionais de nosso Estado sejam perse-
guidos no dia a dia das repartições públicas brasileiras, o impacto do 
desempenho da função estatal entre nós normalmente fica relegado a 
segundo plano.

Identificada a referida carência, buscaremos, neste ensaio, tecer 
algumas considerações sobre a capacidade de a Democracia interferir 
na realidade, de servir como instrumento para a garantia da dignidade 
do ser humano, em especial tratando do papel reservado ao Judiciário 
para a concretização dessa missão.

Ao fim, a partir do contexto nacional, abordaremos alguns dos 
principais desafios a serem enfrentados pelo nosso Judiciário para con-
tribuir para uma Democracia de qualidade, bem como trataremos das 
perspectivas de êxito em tal empreitada.  

2. Qualidade da democracia em pauta

A democracia é um conceito histórico (SILVA, 1999, p. 129), tendo 
assumido diferentes significados de acordo com o tempo e lugar em 
que usado para designar determinado modo de relação de poder entre 
as pessoas.

Pelo menos desde o referencial grego, podemos dizer que a ideia 
de democracia esteve atrelada a um modo de convivência entre os se-
res humanos, pautado na igualdade entre os integrantes de uma comu-
nidade quanto ao direito de escolha de quem serão seus representantes 
para exercício do governo em um dado território2.

Um modo de compreender a democracia é, pois, designá-la como 
uma forma pela qual se decide quem terá o encargo/prerrogativa de 
fazer opções fundamentais quanto à gestão de recursos materiais e hu-
manos postos à disposição do Estado para a promoção do bem comum.

Se um regime político é democrático, nele se permite que todos 
os cidadãos tenham direito a voto de igual valor para a identificação de 
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quem desempenhará o mandato popular, por determinado período de 
tempo, em favor da totalidade do corpo social. 

Mas não só.
Como conceito histórico que é, a democracia, na condição de um 

processo sempre em movimento3, passou a agregar outros elementos 
que poderíamos chamar de substanciais, sem os quais, mesmo garanti-
das eleições livres e periódicas para a disputa dos cargos eletivos, um 
governo não pode ser considerado como democrático.

A depender do autor consultado sobre o tema, as partes integrantes 
do que poderíamos chamar de uma democracia de qualidade variam.

Entre os mais recorrentes na doutrina, destacamos os seguintes: 
1) eleições competitivas; 2) exercício do poder responsivo e respon-
sável4, submetido à lei e ao Direito, segundo os ditames do devido 
processo legal; 3) imprensa livre; 4) Poder Judiciário independente; 5) 
participação popular nos processos de tomada de decisões políticas, 
para além do sufrágio eleitoral. 

Neste ensaio, como já adiantamos, trataremos especificamente 
do papel do Judiciário para uma democracia de qualidade. 

3. Importância do Judiciário para a qualidade da democracia

Se considerarmos que um governo se realiza a partir de escolhas 
envolvendo bens materiais e imateriais caros à dignidade das pessoas, 
em uma Democracia elas pressupõem um quem e um como definidos 
pela legislação, ou seja, uma habilitação específica e um procedimento 
previamente estabelecido para tanto. 

Em uma Democracia de qualidade, cabe ao Judiciário a garantia 
de que o iter decisório respectivo observará os ditames da lei e do 
Direito, bem como que os resultados prometidos pela ordem constitu-
cional, se não alcançados, sejam ao menos racionalmente perseguidos 
pelas autoridades com tal incumbência.

3 O ideal seria dizer que a democracia seria um processo sempre em evolução. Todavia, como a 
história não nos deixa esquecer, uma das principais condições para o sucesso da experiência demo-
crática é a vigilância continua dos cidadãos para que os fundamentos do governo livre e fundado na 
proteção dos direitos humanos não se deturpem com o passar do tempo, em especial valendo-se de 
instituições asseguradas pelo próprio Estado de Direito. Um alerta a respeito pode ser extraído de 
descrições do modo de agir do governo nazista no uso do aparato estatal durante a II Guerra Mundial 
como ferramenta de perseguição e extermínio de milhares de indivíduos, para o que este se valeu 
inclusive de leis para concretização de seu propósito macabro (ARENDT, 1963/2006, p. 38 e ss.).

4 “Regime democrático tem a capacidade de responder e de ser responsável pelas preferências de 
seus cidadãos, sem exceção, considerados politicamente iguais” (RANIERI, 2014, p. 300).
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Como se vê da sua singela enunciação, a tarefa a cargo dos ma-
gistrados, em um desenho institucional como o examinado, está longe 
de ser evidente.

Ora, dizer que o exercício do Poder em um dado território respei-
tará a lei, de nada ou pouco adiantará se não houver controle. 

Já se disse alhures, em boa retórica e com alguma dose de ver-
dade, que “todo poder corrompe, e que o poder absoluto corrompe 
absolutamente”. Ou, então, que o poder vai até onde encontra limites. 

Como estamos a tratar de sociedade de seres humanos (e não de 
anjos), a experiência revela que, se é natural a uma organização política 
a atribuição de competência para que alguns conduzam assuntos de inte-
resse de todos, salvaguardas devem ser adotadas para que não haja abu-
so, para que tal prerrogativa seja instrumentalizada para o bem comum.

Na construção histórica dos Direitos Humanos, desenvolveu-se 
a ideia de fragmentação da autoridade estatal entre distintos órgãos 
como um dos pressupostos para defesa do indivíduo em face da mal-
versação das competências conferidas aos governantes e burocratas.

Considerando o risco aos direitos do cidadão ao se permitir que a 
mesma pessoa que execute a lei seja quem a crie e, em havendo dispu-
ta sobre esta atividade, julgue a correção do que ela mesma praticou, 
muitos países institucionalizaram um sistema de tripartição de pode-
res, conferindo as funções de legislar, administrar e resolver litígios 
preponderantemente a unidades de atuação estatal distintas. 

Ainda que de forma imperfeita, já que na prática um mesmo cen-
tro de deveres-poderes acaba em maior ou menor medida criando re-
gras, as executando e solucionando controvérsias que surjam no exer-
cício de suas atribuições (por vezes com efeitos perante terceiros), a 
experiência constitucional acabou por consolidar governos em que tais 
tarefas são conferidas com primazia a órgãos diferentes (os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário), que se fiscalizam reciprocamente 
quanto ao adequado cumprimento de suas missões5.  

Conforme tal esquema de partilha de funções, se o Judiciário não 
tem, normalmente, a prerrogativa de criar atos gerais e abstratos com 
efeitos cogentes em face daqueles que não são partes em um dado 
processo, nem a tarefa de gerir o patrimônio público para fins de rea-
lização dos fins do Estado, tal órgão tem a invulgar competência para 
julgar a correção da conduta das pessoas que são responsáveis pelas 

5 O que se convencionou chamar de sistema de freios e contrapesos.
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referidas atribuições, bem como, em algum grau, o próprio resultado 
das atividades por elas desenvolvidas.

Se em um modelo de Estado constitucional todos que exercem 
Poder devem fazê-lo de modo serviente ao que lhes prescreve a Carta 
Política e, quando o caso, as leis vigentes em um dado país, cabe ao Ju-
diciário a palavra final em termos de controle daquilo que os ocupantes 
de cargos públicos fazem em nome e em prol da população.  

Ao termos em mente a questão da qualidade da Democracia, 
ou seja, qual o nível de bem-estar efetivamente gerado pelo funcio-
namento dos órgãos estatais em um dado meio, é intuitivo que não 
basta falarmos da eficiência no exercício das funções administrativas 
e legislativas. 

A pauta também reclama uma reflexão sobre a aptidão de os 
juízes fiscalizarem adequadamente as tarefas de criar leis e gerir 
recursos do erário, sobre a capacidade institucional de o Judiciário 
estimular e, sempre que necessário, impor a adequação dos compor-
tamentos individuais ao norte que lhes é conferido pela Constituição 
e legislação.

Pergunta-se, pois, quais os elementos que, concatenados, garan-
tem ou pelo menos contribuem para uma atuação jurisdicional de alta 
performance.

  

4. Características de um Judiciário de alta performance

Uma das principais formas de se assegurar o indivíduo contra des-
vios e arbítrio no manejo de prerrogativas estatais foi o estabelecimen-
to de um centro decisório independente dos órgãos encarregados de 
legislar e administrar que, como manifestação do Poder, fosse capaz de 
controlar este mesmo Poder.

Além da independência, marca central na construção de um Judi-
ciário capaz de cumprir o papel de árbitro de conflitos e de garantir a 
observância da lei e da Constituição por todos aqueles que, atuando no 
setor público ou privado, vivem e se relacionam em um dado territó-
rio, podemos acrescentar duas outras características que nos parecem 
fundamentais para que tal órgão atenda, adequadamente, o que dele 
se espera em uma Democracia de qualidade: a responsabilidade e a 
responsividade.

Vejamos, com um pouco mais de vagar, cada uma dessas aptidões.
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4.1. Independência

Dentre as características de um Judiciário de alta performance, 
tem-se que a independência é a mais fundamental delas, sem a qual tal 
órgão se despe de sua função de anteparo do cidadão contra o arbítrio 
no exercício do Poder, seja este político ou econômico.

No que se refere à relação entre o Executivo e o Legislativo, não 
é evidente a independência dos juízes.

Quanto aos recursos materiais indispensáveis ao exercício de suas 
atribuições, os magistrados, apesar da autonomia financeira e orça-
mentária que lhes é assegurada constitucionalmente, dependem de 
aprovação do orçamento de sua iniciativa por parte dos parlamentares 
e, posteriormente, da liberação das verbas respectivas pelos gestores.

Anualmente, renova-se a batalha por verbas para financiamento 
de sua estrutura, seja quanto à criação de cargos, reajuste da respec-
tiva remuneração e investimentos em modernização.

Institucionalmente, são conferidas aos juízes as garantias da ina-
movibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, todas 
tendentes a assegurar que o julgador, no desempenho de sua atividade 
fim6, deixe-se convencer apenas por sua consciência, de modo moti-
vado a partir dos elementos de prova que lhe são apresentados pelos 
interessados.

Com o mesmo propósito são impostas a tal classe de servidores gra-
ves restrições quanto à possibilidade de participação da vida política, 
bem como de exercício de atividades econômicas privadas que de algu-
ma forma possam implicar conflito de interesses, perturbando a tran-
quilidade de espírito daqueles que têm por encargo prestar a jurisdição. 

Em havendo descumprimento de suas ordens, dependem os juízes 
da colaboração dos funcionários do Executivo, sendo que seu material 
de trabalho é, em especial, a lei produzida pelo Legislativo, parâmetro 
para a conduta humana que é forjado em um iter muitas vezes marcado 
pela disputa de poder, que nem sempre tem por pressuposto a técnica 
e por objetivo o interesse geral da coletividade.

Ao exercer sua função de controle da constitucionalidade das leis, 
ou então de aplicação da lei penal aos integrantes dos demais Poderes, 
o Judiciário também se coloca em uma posição delicada, que pode 
gerar animosidade entre seus membros e os governantes e legisladores.

6 Que, via de regra, é a de dizer o Direito no caso concreto submetido à sua apreciação, o que tem 
força de coisa julgada após decorrido o prazo para interposição de recurso pelos litigantes.
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Nesta última hipótese, o equilíbrio possível entre os referidos Po-
deres dá-se, em especial, através da atuação da Corte Constitucional, 
a quem cabe zelar pela independência dos juízes, inclusive impedindo 
a materialização de perseguições contra tais atores, ou de medidas 
despropositadas que possam simplesmente aniquilar os efeitos da pró-
pria jurisdição7.

4.2. Responsabilidade

Uma segunda característica do Judiciário de alta performance é sua 
responsabilidade perante os cidadãos e os seus próprios integrantes, o que 
deve ser entendido como sua aptidão e disposição para prestar contas, 
tanto no que se refere à sua atuação administrativa como jurisdicional.

Presta-se contas motivando-se adequadamente as decisões toma-
das, seja no âmbito de sua atividade meio, como no de sua atividade fim.

No que se refere à sua organização interna, ainda falta a muitos 
Tribunais o estabelecimento de critérios racionais de distribuição de 
recursos materiais entre seus distintos órgãos8, bem como para criação 
de novas unidades de atuação.

7 Ilustrativo a respeito é a reação da Procuradoria-Geral da República contra os termos extremamen-
te generosos do indulto natalino concedido pelo Presidente da República no final do ano de 2017, 
momento no qual diversos políticos condenados, entre os quais alguns da base aliada do governo, 
serão diretamente beneficiados. Sobre o ponto, ver: <https://noticias.uol.com.br/politica/ulti-
mas-noticias/2017/12/27/pgr-entra-com-acao-contra-indulto-de-natal-concedido-de-temer.htm> 
(notícia de 27 dez. 2017, acesso em: 28 dez. 2017). Destacamos passagem da notícia: “na ação de 
inconstitucionalidade, a procuradora-geral, Raquel Dodge, afirma que o decreto de Temer provocará 
a impunidade de crimes graves, incluindo os crimes praticados por condenados na Operação Lava 
Jato e em outras operações de combate à corrupção. Segundo Dodge, com base na concessão do 
presidente, um condenado a oito anos e um mês de prisão não ficaria sequer um ano preso”.

8 A questão da desproporcionalidade na alocação de recursos entre primeiro e segundo graus de ju-
risdição, por exemplo, inclusive já foi alvo de preocupação do CNJ, como lembrado por Francisco S. 
S. Rocha e Fernando F. Scaff, ao discorrerem sobre a competência de tal órgão para editar normas 
genéricas a fim de que os Tribunais adéquem suas ações ao quanto planejado em âmbito nacional 
para o Judiciário: “Exemplos desta atuação podem ser encontrados nas Resoluções n. 194 e 195, 
ambas de 2014, e que pretendem instituir uma política nacional de atenção prioritária ao primeiro 
grau de jurisdição e elaborar regra para distribuição do orçamento entre os órgãos de primeiro e 
segundo grau, prevendo a forma de elaboração orçamentária e o modo como deverá ser executa-
da. A criação deste tipo de norma implica na imposição dos critérios e objetivos identificados no 
planejamento nacional aos tribunais, que devem adaptar suas normas regulamentares ao contido 
nas resoluções.” (ROCHA; SCAFF, 2017, p. 63). Em reflexão recente, Thiago M. C. Teraoka destaca 
critérios previstos na Resolução n. 219/2016, do CNJ, em mais um esforço para buscar equalizar a 
distribuição de recursos humanos entre primeiro e segundo graus de jurisdição, o que, inclusive, 
já fora objeto de decisões do conselho que determinaram a Tribunais a elaboração de cronogramas 
para cumprimento progressivo de tal política (É preciso equalizar a força de trabalho entre primeiro 
e segundo graus. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jan-07/thiago-teraoka-preciso-
-equalizar-servidores-entre-graus>. Texto publicado em 7 jan. 2018, acesso em: 8 jan. 2018).
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Não raramente, tais processos decisórios se desenvolvem sem a 
necessária publicidade e/ou garantia de oportunidade para que even-
tuais interessados neles participem9.

Até mesmo alterações na carreira de juízes e servidores por vezes 
são forjadas a portas fechadas, em benefício de uns e prejuízos de 
outros, sem a devida procedimentalização de tal iter decisório, em 
total descompasso com princípios constitucionais incidentes sobre a 
função pública e ditames das leis de processo administrativo que lhes 
são aplicáveis10.

Essa indiferença da cúpula de alguns Tribunais para com as expec-
tativas dos seus membros quanto a escolhas que lhes dizem respeito 
acaba não só por violar direito procedimental de que estes são titula-
res (direito à participação), como priva o responsável pela decisão de 
informações relevantes acerca de problemas a serem enfrentados para 
boa prestação jurisdicional em dadas porções do território (as quais, 
eventualmente, já poderiam vir acompanhadas de propostas de supe-
ração, caso a autoridade estivesse disposta a receber a contribuição 
dos destinatários do Poder que exerce).

No nosso sentir, o resultado desse modo de gerir a coisa públi-
ca, no âmbito de determinadas Cortes, invariavelmente repercute  
(negativamente) para a eficiência no desempenho das graves missões 
conferidas pela nossa ordem constitucional ao Judiciário, favorecen-
do a perpetuação de um quadro que admite a convivência de alguns  
“oásis” para o serviço público (órgãos jurisdicionais com distribui-
ção módica de feitos aliada a superestrutura de pessoal) em um meio  

9 A resistência de muitos Tribunais quanto à inclusão dos magistrados e servidores nos seus processos 
de tomada de decisão e os efeitos deletérios desta postura para a eficiência no desempenho de suas 
funções é anotada pela doutrina que se debruçou sobre o tema. A título ilustrativo, confira-se MOT-
TA, Fabrício; GODINHO, Heloísa Helena Antonacio M. Administração Pública e Poder Judiciário: efi-
ciência do gasto público e modernização da gestão. In: CONTI, José Maurício (Org.). Poder Judiciá- 
rio – orçamento, gestão e políticas públicas. São Paulo: Almedina, 2017. v. I, p. 190 e ss. ZANONI, 
Luciana Ortiz Tavares Costa. Os caminhos para uma governança democrática no Poder Judiciário. In: 
CONTI, José Maurício (Org.). Poder Judiciário – orçamento, gestão e políticas públicas. São Paulo: 
Almedina, 2017. v. I, p. 95-114.

10 Para não falar na inobservância de regulamentos do CNJ, como é o caso dos incisos V e VI do art. 2º 
da Resolução n. 194/2014: “A implementação da Política (de atenção prioritária ao primeiro grau 
de jurisdição) será norteada pelas seguintes linhas de atuação: [...] V – governança colaborativa: 
fomentar a participação de magistrados e servidores na governança da instituição, favorecendo a 
descentralização administrativa, a democratização interna e o comprometimento com os resulta-
dos institucionais; VI – diálogo social e institucional: incentivar o diálogo com a sociedade e com 
instituições públicas e privadas, e desenvolver parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos da 
Política” (disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2483>, acesso em: 3 
jan. 2018).
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caracterizado pela escassez, no qual, via de regra, há unidades de atu-
ação com distribuição elevada de processos combinada com carência 
de pessoal para fazer frente ao volume de litígios a serem tratados.

Como é intuitivo, a renitência desses desequilíbrios e a hesitação 
dos Tribunais na superação dos impasses existentes para o adequado 
desenvolvimento da função administrativa que lhes cabe impacta no 
direito dos cidadãos de terem seus casos apreciados pelos magistrados 
em prazo razoável.

Em xeque, pois, o dever de o Judiciário prestar contas tanto para 
seu público interno como externo.

A nosso ver, contudo, um Judiciário responsável não é apenas 
aquele presta contas quanto à gestão dos recursos materiais e huma-
nos que lhe são confiados.

Há, ainda, outra dimensão da responsabilidade que nos parece 
fundamental: a da prestação de contas quanto ao resultado fim do 
exercício da jurisdição, quanto aos efeitos gerados na vida das pes- 
soas através do cumprimento dessa tarefa estatal. 

Embora a ideia ainda seja de tímida verbalização entre aqueles 
que hoje ditam as políticas nacionais e locais do nosso Judiciário, que 
aparentemente estão mais preocupados com os números de sentenças, 
acórdãos e decisões proferidas mensalmente por nossos juízes do que 
com a efetiva pacificação de conflitos realizada por meio de tais atos, 
acreditamos que a jurisdição, como manifestação do Poder que o povo 
confere ao Estado, não pode estar desvinculada dos próprios fins deste.

Assim, um Judiciário responsável pressupõe o compromisso dos 
juízes para com a realidade, para com a preservação dos valores caros 
à comunidade, entre os quais se destaca a segurança jurídica constru-
ída a partir de precedentes calcados no ideal de justiça, reconhecidos 
como legítimos pela grande maioria da população.

4.3. Responsividade

A terceira característica de um Judiciário de alta performance é 
a responsividade, o que entendemos como sua capacidade de não só 
ser independente e responsável como de, na prática, contribuir para a 
pacificação dos litígios, para a harmonia da vida em sociedade, regida 
pelo império da Lei e do Direito.

Já da enunciação de tal faceta, salta aos olhos o tamanho do desafio.
Como, a partir do que vem sendo feito há pouco mais de uma dé-

cada de Conselho Nacional de Justiça, em meio à nossa cultura jurídica 
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de tratamento atomizado de conflitos11 e inspirados em uma “ciência” 
que nem sempre serve à realidade12, conseguiremos organizar um Judi-
ciário cuja preocupação precípua seja a de resolver casos (e não mera-
mente processos), evitando a perpetuação de lides ao longo dos anos?

Vislumbramos sérios obstáculos para que nossos juízes, nada obs-
tante o seu incansável empenho diário, consigam de fato contribuir 
para uma ordem social mais estável e justa, ao menos seguindo a fór-
mula do “mais do mesmo”, que vem sendo adotada de modo prepon-
derante nos últimos anos (para não dizer décadas) por tal instituição 
como reação às cobranças de mais celeridade em seus julgamentos.

Sob um pano de fundo que poderia lembrar ao de uma loteria 
gratuita, já que o “custo zero” de muitas demandas aliado à dispersão 
jurisprudencial em uma grama imensa de assuntos naturalmente acaba 
incentivando o ingresso diário de milhares de lides temerárias ao esca-
ninho de nossos Tribunais13, a resposta dada pelas respectivas cúpulas 

11 E resistente à adoção da autocomposição como método preferencial para o respectivo desenlace, 
como bem observado por José Renato Nalini: “A tese da Presidência do TJSP é a de que uma Repú-
blica de 204 milhões de habitantes com 106 milhões de processos ostenta um quadro patológico. 
Não é saudável que, aparentemente, todos estejam a litigar. O advogado brasileiro tem de observar 
dois deveres contidos no seu Código de Ética e Disciplina, editado pela OAB. No art. 2º, inciso VI, 
está o dever de tentar primeiro a conciliação ou qualquer outra alternativa à judicialização e no 
inciso VII, aquele de desestimular o seu constituinte a ingressar em aventura judiciária. Todavia, 
a formação jurídica superada e replicada nas milhares de Faculdades de Direito insiste na judi-
cialização de todos os problemas. Até os minúsculos, as questiúnculas, os problemas rotineiros e 
singelos que poderiam ser solucionados mediante o uso do bom senso e do diálogo” (2017, p. 167). 
O texto do Código de Ética e Disciplina da OAB pode ser consultado no seguinte endereço: http://
www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-disciplina (acesso em: 2 jan. 2018). No que se 
refere à nossa tradição de ver o processo judicial sob uma perspectiva individualista, o que teria 
sido uma das causas de o novo Código de Processo Civil não avançar mais em termos de tratamento 
coletivo de conflitos (para o que o incidente de conversão de ação individual em coletiva seria um 
importante instrumento), ver comentários feitos por Helena Campos Refosco em sua tese de douto-
rado denominada Ação coletiva e acesso à Justiça – uma análise da reforma do judiciário à luz de 
estudos de caso (2017, em especial p. 73 e ss.).   

12 Para uma visão crítica sobre o caráter eminentemente abstrato de certas linhas da nossa dogmática, 
as quais acabam por não contribuir como fonte de inspiração para solução adequada dos casos con-
cretos que reclamam pareceres ou decisões por parte dos profissionais do Direito, ver FERRAZ JÚNIOR, 
Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 54 e ss. 

13 Reflexão pertinente sobre a relação entre o custo de acesso à Justiça e o crescente número de ações 
que se fundam em fatos corriqueiros, que dificilmente virariam processos judiciais caso a parte su-
cumbente tivesse de arcar com as despesas impostas ao erário para o respectivo trâmite, pode ser 
vista em SILVA, Domicio Whately Pacheco e. O acesso à prestação jurisdicional e a responsabilidade 
das partes: reflexões sobre o papel da gratuidade processual, dos honorários sucumbenciais e da 
litigância de má fé na distribuição da Justiça. In: CUNHA FILHO, Alexandre J. C. da et al. (Coord.). 
Direito, instituições e políticas públicas – o papel do jusidealista na formação do Estado. São Pau-
lo: Quartier Latin, 2017. p. 675-694. Crítica no mesmo sentido é feita por José Renato Nalini, que 
relaciona a concessão indiscriminada do benefício da assistência judiciária gratuita à proliferação 
de lides temerárias em nossos Tribunais (2017, p. 163-164).
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quanto ao aumento exponencial de distribuição experimentado por di-
versas unidades de atuação normalmente não varia14: ou se exige que o 
magistrado faça mais com o mesmo a partir de técnicas comando-con-
trole, ou se criam novos cargos para juízes15, sem uma maior preocu-
pação para com o tratamento estratégico de demandas repetitivas, o 
que, acreditamos, ser um dos maiores desafios para a racionalidade do 
exercício da jurisdição nos dias que correm16.

Sendo difícil imaginar que, a partir das mesmas respostas (que se 
vêm mostrando insuficientes ao longo do tempo), venhamos um dia a 
ter resultados mais satisfatórios em termos de pacificação social, vale 
uma reflexão sobre o papel que a ética dos números assumiu em nosso 
sistema jurídico e o porquê das dificuldades existentes para superá-la, 
sobretudo considerando o fenômeno da litigiosidade replicante, que 
graça nos balcões de atendimento das nossas Cortes.

5. A ética dos números e a questão das lides repetitivas

Um dos grandes avanços trazidos pela autuação do Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ para formulação de políticas públicas para o 
Poder Judiciário brasileiro foi, a nosso ver, a preocupação com a quan-
tificação do trabalho produzido pelos juízes e servidores em todo o 
território nacional17.

14 Fizemos a ressalva quanto ao advérbio “normalmente” já que, felizmente, há exemplos de tentativas 
de inovação que, a nosso sentir, tendem a contribuir para uma prestação jurisdicional mais eficiente. 
A respeito, são dignos de nota alguns projetos do Tribunal de Justiça de São Paulo que buscam reduzir 
a litigiosidade de determinados litigantes contumazes, o que nos parece ser condição sine qua non 
para incrementar a capacidade de o Judiciário bem realizar sua função precípua de distribuir Justiça. 
O Des. José Renato Nalini, que foi corregedor e presidente do TJSP, pontua como estratégias nesse 
sentido a criação do selo “Amigo da Justiça”, a ser conferido a empresas e Municípios que se compro-
metessem a reduzir o número de demandas do qual fazem parte, bem como a proliferação de Centros 
Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs (NALINI, 2017, p. 168-169 e 172-173).   

15 “O fruto de uma formação jurídica também superada, e que só enxerga o processo como alternativa 
à resolução de conflitos, faz prevalecer a tendência ao crescimento vegetativo do corpo judicial 
– magistrados e funcionários – até o infinito. Sempre que se indaga qual seria a solução para os 
problemas do Judiciário, a partir de sua invencível lentidão, a resposta não tarda: faltam juízes, 
faltam funcionários, faltam prédios e equipamentos” (NALINI, 2017, p. 163).

16 Uma iniciativa alvissareira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, fugindo do roteiro tra-
dicional referido, pode trazer resultados importantes para redução de litígios por meio de seu tra-
tamento estratégico, é o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral de 
Justiça – NUMOPED, criado na gestão do corregedor Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças. Sobre 
o porquê da criação do serviço e seus objetivos, ver CALÇAS, Manoel de Q. P. et al. Monitoramento 
de perfis de demandas: um caminho na busca do planejamento do âmbito do Poder Judiciário. In: 
CUNHA FILHO, Alexandre J. C. da et al. (Coord.). Direito, instituições e políticas públicas – o papel 
do jusidealista na formação do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 695-716.

17 Para além da quantificação de trabalho, mas certamente pressupondo-a, a atuação do CNJ ainda 
é apontada por José Maurício Conti como fundamental para promoção da função de planejamento 
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Mensalmente, as unidades judiciais devem preencher diferentes 
planilhas com os mais diversos dados que são encaminhadas não só às 
Corregedorias locais como à Corregedoria nacional.

Tal fonte de informações, apesar de fundamental para conhecer a 
realidade do dia a dia dos Tribunais, nem sempre, no nosso sentir, vêm 
recebendo o tratamento mais adequado por parte dos nossos órgãos de 
controle18.

Se os números certamente revelam, não se pode esquecer de sua 
aptidão para escamotear ou mesmo esconder problemas vivenciados 
pelos órgãos jurisdicionais19.

estratégico no âmbito do Judiciário, o que teria tido início com a Resolução n. 49 de 18 de dezembro 
de 2007 (2017, p. 73 e ss.). O referido ato normativo também é lembrado como marco inaugural 
na matéria por Francisco Sergio Silva Rocha e Fernando Facury Scaff, que igualmente registram 
aprimoramento no sistema estatístico do CNJ a partir das Resoluções n. 4 e 15/2006 (2017, p. 62). 

18 Os levantamentos apresentados pelo CNJ para o Judiciário com base em seu relatório “Justiça em 
Números” muitas vezes foram traduzidos para os magistrados apenas na forma de metas quantitati-
vas para serem cumpridas, aspecto que também foi o que mereceu maior atenção da nossa imprensa 
nos últimos anos e, assim, acabou por pautar as discussões feitas sobre os rumos a serem dados ao 
sistema de justiça no nosso país. Para conferir o teor de tais relatórios: http://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros (acesso em: 1 jan. 2018). Nada obstante, como exemplo 
de política do CNJ para além dos números, é digna de nota a referência a atos regulamentares do 
referido conselho que revelam preocupação com a necessidade de redução da litigiosidade e de 
tratamento qualitativo de litígios de massa, como se pode observar da Resolução n. 194/2014, que, 
ao instituir a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelece 
entre suas diretrizes a “[...] prevenção e racionalização de litígios: adotar medidas com vistas a 
conferir tratamento adequado às demandas de massa, fomentar o uso racional da Justiça e garantir 
distribuição equitativa dos processos judiciais entre as unidades judiciárias de primeiro grau; [...]” 
(art. 2, VII da Resolução n. 194, cujo texto pode ser consultado em: <http://www.cnj.jus.br/busca-
-atos-adm?documento=2483>, acesso em: 3 ago. 2017).

19 Para ficarmos em um exemplo que nos parece bastante ilustrativo a respeito, podemos citar a con-
clusão constante do relatório “Justiça Pesquisa – Lei de Improbidade Administrativa – obstáculos 
à plena efetividade do combate aos atos de improbidade”, divulgado pelo CNJ em 2015, segundo 
o qual as estatísticas teriam, ao ver de quem analisou o material, demonstrado que a produção de 
prova técnica não seria um problema para o julgamento das ações de improbidade administrativa. 
Desatacamos passagem do estudo: “A importância da perícia na colheita de elementos técnicos 
mostra-se relevante mas não se mostra a regra nas Ações de Improbidade Administrativa, pois em 
apenas 7,44% houve a necessidade da realização deste tipo de prova. Possível concluir que a Prova 
Pericial não é um elemento que impede a tramitação e a rápida solução das Ações de Improbidade 
Administrativa” (LOPES, João Batista. Efetividade do processo e reforma do código de processo 
civil: como explicar o paradoxo processo moderno – justiça morosa? Revista de Processo, São Paulo, 
ano 27, n. 105, p. 134-135, jan.-mar. 2002). (disponível em: <file:///C:/Users/Alexandre%20Cunha/
Downloads/Justi%C3%A7a%20Pesquisa%20Lei%20Improbidade%20Administrativa%20%2528CNJ%2529.
pdf, p. 84/85>, acesso em: 2 ago. 2017) (g.n.). Nada obstante o veredicto peremptório alcançado 
com base nos números, este vai de encontro com o que observamos na nossa experiência profissional 
de cerca de sete anos de análise da matéria, a qual é compartilhada com colegas com competência 
para apreciação desse tipo de lide (inclusive com atuação em diversos entes da Federação), em que 
a realização de prova técnica, em casos envolvendo alegação de enriquecimento sem causa ou pre-
juízo ao erário, sempre se revelou um dos maiores empecilhos para o desfecho em prazo razoável 
de tal tipo de ação, sobretudo à luz do que prevê o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (“Nas ações de que 
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Em especial, no que se refere ao fenômeno da litigiosidade repe-
titiva, a resposta que vem sendo adotada a partir das metas quanti-
tativas privilegiadas pelos órgãos de controle nos parece nitidamente 
insatisfatória.

O diagnóstico da corregedoria, não importa o tipo de lide, assume 
aproximadamente a seguinte fórmula: no ano tal entrou no Judiciá-
rio o número X de demandas, sendo que nem todas conseguiram ser 
julgadas. Além da sobra de X, ainda permanece o número Y de feitos 
aguardando julgamento, vez que não finalizados no ano anterior. Logo, 
o prognóstico é assertivo: no ano seguinte os juízes devem julgar tudo 
o que entrar de novo (Z), o que sobrou de X mais uma parte de Y20.

Nada obstante a lógica matemática do raciocínio supra, nosso re-
ceio é que, considerando o fenômeno das lides replicantes, a política 
de se buscar sempre julgar mais casos em menor espaço de tempo não 
só seja uma estratégia inócua como contribua para agravar o problema 
e, inclusive, configurar o que se pode chamar de jurisprudência lotéri-
ca, em franco detrimento da racionalidade do sistema de justiça.

trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de 
advogado, custas e despesas processuais”, (disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L7347orig.htm>, acesso em: 2 jan. 2018)). Por que os números não revelaram tal dado? Deixa-se 
a resposta para quem formulou (provavelmente de forma insatisfatória) as perguntas que constavam 
dos formulários preenchidos pelos juízes no período. Para nossa visão sobre o impasse das perícias 
como obstáculo à eficiência do Judiciário no julgamento de ações de improbidade administrativa 
(e potencialmente das que serão propostas com base na Lei Anticorrupção Empresarial – Leis n. 
8.429/1992 e 12.846/2013, respectivamente), ver Cunha Filho (2016, p. 268-270).  

20 Elaboramos um modelo propositalmente simplista para desenvolver nosso argumento quanto ao 
ponto, já que o método de cálculo de eficiência da prestação jurisdicional adotado pelo CNJ leva 
em conta outras variáveis, em especial os “insumos” ofertados para determinada unidade judicial 
realizar sua missão. De qualquer modo, pelo menos a leitura que fazemos de tal política, em espe-
cial na condição de seu executor em primeiro grau de jurisdição, não foge ao quadro desenhado: ter 
como meta anual julgar tudo o que ingressa (e que está apto para decisão) na Vara judicial e parte 
do acervo. No que se refere metodologia do CNJ (construção do índice IPC-Jus), confira-se parte 
da explicação constante do relatório “Justiça em Números” do ano de 2015 (tendo por ano base o 
ano de 2014): “O método estabelece comparações entre o que foi produzido (denominado output, 
ou produto) considerando-se os recursos (ou insumos) de cada tribunal (denominados inputs). Tra-
ta-se de metodologia de análise de eficiência que compara o resultado otimizado com a eficiência 
de cada unidade judiciária em questão. Dessa forma, é possível estimar dados quantitativos sobre 
o quanto cada tribunal deve aumentar sua produtividade para alcançar a fronteira de produção, 
observando-se os recursos de que cada um dispõe, além de estabelecer um indicador de avaliação 
para cada unidade.” Mais à frente: “Na análise de eficiência dos Tribunais, adotou-se o modelo CCR, 
ou seja, com retornos constantes de escala. Além disso, o modelo é orientado ao output, o que 
significa que estamos interessados em identificar quanto o tribunal pode aumentar em termos de 
produto (maximizando o resultado), mantendo seus recursos fixos, já que a redução de orçamento e 
da força de trabalho muitas vezes não é viável” (relatório disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>, p. 20, acesso em: 2 jan. 2018) (g.n.).
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5.1. Lides repetitivas, números e a perplexidade do eterno  
    recomeço

Como Z (número de lides que vão ingressar no ano seguinte ao da 
meta) normalmente vem sendo maior do que X do ano anterior (que não 
foi integralmente julgado pelos órgãos judiciais21), não é de se estranhar 
que os magistrados, caso mantidas suas condições de trabalho do período 
pretérito, e acreditando que estes tenham chegado a um ponto ótimo 
de sua atuação, como hamsters que se exercitam em uma roldana de 
um experimento de laboratório, corram cada vez mais e mais sem obter 
êxito em alcançar a cenoura (ou em fugir do choque elétrico).

Logo, tem-se que, sob uma perspectiva estritamente abstrata, 
considerando todos os feitos como iguais (ex. ação de despejo, guarda 
de filho, ação civil pública, impugnação de multa de trânsito, plano de 
saúde, combo de TV-internet-telefonia, e etc.), já é difícil imaginar o 
sucesso da meta quantitativa para resolver o problema da morosidade 
da jurisdição22, sem que naturalmente haja prejuízo à qualidade das 
decisões proferidas, isso caso não haja expansão contínua da estrutura 
do Judiciário para julgar um número cada vez maior de demandas em 
idêntico lapso de tempo. 

21 A título ilustrativo, tomemos por base o ano de 2014 em que, apesar do aumento da “produtividade” 
dos magistrados (métrica das sentenças por minuto, sem qualquer consideração sobre a aptidão de 
tais decisões efetivamente pacificarem ou ao menos mitigarem os conflitos a que se dirigem), houve 
aumento do estoque dos processos a serem julgados considerando o incremento da distribuição de 
feitos no período. Confira-se passagem do respectivo relatório: “Em 2014, o Poder Judiciário iniciou 
com um estoque de 70,8 milhões de processos, que tende a aumentar devido ao total de processos 
baixados ter sido inferior ao de ingressados (Índice de Atendimento à Demanda - IAD de 98,7%). 
Estima-se, portanto, que ao final de 2014 o estoque cresça em meio ponto percentual, ultrapassando, 
assim, 71,2 milhões de processos pendentes. Apesar deste cenário, desfavorável, houve aumento de 
1,4% no total de processos baixados e que representa cerca de 28,5 milhões de processos em 2014. Já 
o número de casos novos aumentou em 1,1%, atingindo quase 28,9 milhões de processos ingressados 
durante o ano de 2014 (Gráfico 3.14). Como consequência do aumento do quantitativo de casos novos 
e de pendentes, a Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário foi de 71,4% no ano de 2014, com 
aumento de 0,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior” (relatório disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>, p. 34, acesso em: 2 jan. 2018).

22 Na avaliação de Luciana O. T. C. Zanoni, após registrar que as políticas de planejamento do CNJ 
chegaram ao primeiro grau de jurisdição traduzidas apenas como metas a serem cumpridas (2017, 
p. 98), sem alteração na forma em que tais objetivos são formulados (de cima para baixo e sem 
a participação de magistrados, servidores e sociedade civil), pondera: “Esse modelo chega a seu  
esgotamento. Segundo os dados do Relatório Justiça em Números 2015, o Índice de Produtividade 
dos Magistrados (IPM) do Poder Judiciário, indicador que computa a média dos processos baixados 
por magistrado em atuação, alcançou ápice em 2012 (1.716), desde que começou a ser medido em 
2009 (1.575), e apresentou queda em 2013 (1.705) e em 2014 (1.684), sendo que um olhar por seg-
mento de Justiça demonstra pelo menos uma estagnação dos números” (2017, p. 100-101).    
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O dia, afinal de contas, tem 24 horas. Se o que há para julgar são 
5, 20 ou 50 casos no período, a consequência inexorável é uma dispo-
nibilidade de tempo menor para reflexão sobre cada uma das questões 
postas na mesa do julgador.

Assumindo nossa hipótese como correta, a única forma de se buscar 
uma prestação jurisdicional mais eficiente, o que a nosso ver pressupõe 
uma qualidade mínima do “produto” entregue ao jurisdicionado, seria a 
adoção de políticas públicas que reduzissem o número de processos que 
ingressam anualmente no Judiciário, o que passa por uma abordagem 
diferenciada das lides que podem ser consideradas como repetitivas23.

Não sendo possível neste espaço maior teorização a respeito, até 
porque o tema é ainda pouco tratado entre nós, precisamos de um 
ponto de partida.

Assim, para fins do presente ensaio, nos referimos ao fenômeno 
da repetição para designar lides que, tendo por causa um ato ou fato 
único, atinjam todas as pessoas integrantes de determinado grupo ou, 
então, o público em geral24.

Para um magistrado que se vê como em uma linha de montagem, 
assoberbado de trabalho e com estrutura de apoio aquém da necessá-
ria para auxiliá-lo em todas as suas atribuições, a preocupação mais 
imediata muitas vezes está no número de sentenças de mérito a serem 
proferidas por mês, já que tal dado deverá constar na planilha a ser 
encaminhada à sua Corregedoria, e este terá sua “produtividade” ava-
liada por tal órgão a partir de tal parâmetro.

Para esse juiz-tipo as lides repetitivas, apesar de sua origem co-
mum e de seu potencial para alcançar um elevado número de indiví-
duos, são como todas as outras demandas. Como não há identidade de 
partes entre elas, apesar de o réu muitas vezes ser único e os pedidos 
formulados serem os mesmos (ou comportarem pequena variação), sua 
distribuição deve-se dar de forma livre, o que leva à dispersão de tal 
litígio para, possivelmente, todos os órgãos jurisdicionais com compe-
tência para análise da matéria em uma dada base territorial. 

23 O tema das lides repetitivas, que ainda é pouco tratado pela nossa doutrina, vem sendo reconhecido 
recentemente como um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo Judiciário (NALINI, 2017, p. 
173-174; CALÇAS et al., 2017, p. 702). Reflexões extremamente pertinentes ao assunto e, em espe-
cial, sobre a necessidade de se buscar a coletivização do seu tratamento para fins de preservação 
da isonomia, que deve ser assegurada pela jurisdição a indivíduos que estão em situação análoga, 
podem ser encontradas em MORAES, Vânila Cardoso André de (Coord.). As demandas repetitivas e os 
grandes litigantes – possíveis caminhos para a efetividade do sistema de justiça brasileiro. Brasília, 
DF: Enfam, 2016.

24 Questão dos direitos individuais homogêneos. 
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Considerando a falta de estímulo e coordenação do seu Tribunal 
para um tratamento estratégico de tal tipo demanda, o julgador, que 
no mais das vezes compartilha de uma formação jurídica que privilegia 
a leitura do processo sob uma perspectiva individualista, tende a ren-
der-se a fazer mais do mesmo, julgando os seus casos, buscando fazer 
o que está ao seu alcance para que, pelo menos na situação posta à sua 
apreciação, seja dada a melhor decisão possível.

Ocorre que, devido à natureza da fonte dos litígios replicantes, 
a respectiva causa não é atingida pelas sentenças proferidas, razão 
pela qual tais ações normalmente se repetem anos a fio, levando os 
órgãos judiciais a continuamente despender recursos materiais e hu-
manos para seu processamento, ainda que o ato final seja padronizado 
(uma decisão modelo, que passa a ser adaptada para todos os casos 
análogos).

Como vários juízes analisam tais casos e, nada obstante os per-
sistentes esforços de algumas linhas acadêmicas, o Direito não é uma 
ciência exata, havendo relativamente pouca predeterminação unívoca 
em nossas leis escritas para todos os comportamentos humanos possí-
veis, os veredictos variam. 

Tendo em conta o insucesso até então experimentado pelos nossos 
Tribunais nos esforços para pacificar sua jurisprudência sobre diversas 
questões, o resultado da reunião de tais ingredientes normalmente é 
o seguinte: a perturbação na realidade ocasionada pelo ato/fato co-
mum que enseja a replicação de processos perdura por longos lapsos 
de tempo; por mais que os magistrados se empenhem em dar conta das 
manifestações desses problemas que são submetidas à sua apreciação 
isso não impede que novas pessoas suportem a mesma lesão, e que, 
portanto, tenham de recorrer ao Judiciário para sua reparação; como 
não há uniformidade de entendimento entre os diversos juízes sobre o 
mesmo fato, pessoas em situação análoga recebem tratamento dife-
rente, o que é difícil de sustentar como desfecho adequado em sistema 
de justiça que se pretenda racional.

5.2. Por que não usamos mais a conexão?  
    O dilema do prisioneiro aplicado aos juízes

Ideia que vem sendo recorrente em estudos envolvendo a am-
pliação do papel do acordo entre autoridades públicas e infratores 
para fins de desvendamento de organizações criminosas, punição dos  
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respectivos responsáveis e reparação dos bens jurídicos lesados, é de 
se perguntar se o raciocínio por trás da figura do dilema do prisioneiro 
não seria um dos motivos pelos quais os magistrados ainda resistem a 
usar com mais intensidade o instrumento da conexão entre ações como 
ferramenta para racionalização do exercício da jurisdição.

Construção nascida no contexto da Teoria dos Jogos, segundo pes-
quisas matemáticas dirigidas a buscar a lógica no processo de tomada 
de decisão de agentes racionais, o dilema do prisioneiro demonstraria 
que “dois indivíduos podem não cooperar, ainda que seja do melhor 
interesse dos dois fazê-lo” (MARTINEZ, 2013, p. 260-262).

Apesar de reconhecermos a imperfeição do simples transplante 
do referido modelo para o exercício da jurisdição25, acreditamos que 
explorar a hipótese pode ser útil para buscar entender a falta de co-
ordenação entre os julgadores na apreciação de lides que tenham uma 
origem comum, o que, a nosso ver, já seria possível, com base em 
fundamento legal expresso, pelos menos desde a vigência do Código de 
Processo Civil de 1973.

Isso por entendermos que, em alguma medida, a desconfiança 
entre os juízes quanto ao comportamento do seu colega no reconhe-
cimento de conexão em lides repetitivas para os quais este esteja pre-
vento pode ser um fator inibidor ao emprego da ferramenta.

Antes de desenvolvermos nosso argumento, contudo, analisemos o 
fenômeno da conexão sob as lentes da dogmática.

O instituto da conexão, tal como concebido tradicionalmente en-
tre nós, levaria à reunião de processos que possuam o mesmo objeto 
(pedido) ou causa de pedir. Os fundamentos para tanto, conforme nor-
malmente enunciado pela nossa doutrina, seriam a necessidade de se 
evitar decisões judiciais contraditórias, bem como a de se favorecer a 
economia processual (MARINONI; ARENHART, 2007, p. 49-50; CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 242).

25 Eis o dilema, nas palavras de Ana Paula Martinez: “[...] suponha que dois indivíduos são presos, 
mas que as autoridades não detenham provas suficientes para justificar as prisões. A polícia coloca 
cada indivíduo em uma sala separada e faz a mesma oferta para cada um deles: se um testemunhar 
contra o outro e o outro permanecer em silêncio, aquele que delatar o comparsa estará livre e o 
que não o tiver feito passará cinco anos na prisão. Se ambos permanecerem em silêncio, os dois 
estarão livres em vista a falta de provas. Se ambos delataram o comparsa, serão sentenciados a três 
anos de prisão. Agentes racionais, movidos por interesses próprios, escolhem delatar o comparsa. 
Isso porque, se o comparsa permanecer em silêncio, ele ficará livre, se o comparsa também o de-
latar, ambos serão condenados a três em vez de cinco anos de prisão. Se ambos permanecerem em 
silêncio, os dois estarão livres, mas a incerteza em relação ao que o outro vai fazer faz que o agente 
racional opte por delatar – sendo esta, portanto, a estratégia dominante” (2013, p. 260-261) (g.n.).
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Causa de pedir, nada obstante alguma variação conceitual presen-
te na doutrina (BEDAQUE, 2011, p. 122-125), compreende os fatos com 
base nos quais alguém pretende que sejam reconhecidos certos efeitos 
jurídicos.

Logo, se estamos falando em origem comum de múltiplas deman-
das, esteja esta em algum acontecimento da natureza ou alheio à von-
tade dos envolvidos, esteja esta em uma conduta dolosa ou culposa do 
ser humano (que pode atuar em nome próprio ou de uma pessoa jurí-
dica), tem-se que, em princípio, um mesmo juiz já poderia se declarar 
prevento para análise da questão nos termos do que previa o art. 103 
do Código de Processo Civil de 197326.

Sintomaticamente, há digressões sobre a conexão à luz do diploma 
processual anterior que dão a tônica de como o processo é normalmente 
avaliado pelos nossos estudiosos do Direito: o reconhecimento da cone-
xão seria facultativo justamente pelo fato de a aceitação da prevenção 
para o julgamento de determinadas ações, pelo número elevado de pes-
soas envolvidas em um idêntico contexto fático, inviabilizar seu julga-
mento rápido, ou então o próprio funcionamento de um órgão judicial27.

Ou seja, já se sabe de antemão que há litígios que atingem ex-
pressivo contingente da população. Em vez de se pensar formas de 
resolver a controvérsia como um todo, dando-se estrutura, ainda que 
provisória, para que um mesmo órgão judicial possa absorver esse 
pico de distribuição de feitos e consiga dar a eles solução comum,  
ponderando sobre todas as suas nuances, a opção é pelo caos: para se ga-
rantir o direito individual a sentenças rápidas e o dos julgadores de terem 
distribuição equânime de trabalho, a regra é a da dispersão dos litígios.

O resultado dessa política não surpreende: diversos magistrados 
julgando os mesmos fatos, às vezes por anos, com provimentos juris-
dicionais em sentidos distintos, sem que as questões se pacifiquem28.

26 CPC/1973: “Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou 
a causa de pedir” (disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>, acesso 
em: 5 jan. 2018).  

27 Ao discorrerem sobre situações em que seria inconveniente a reunião de processos para julgamento 
conjunto pela conexão, comentam Marinoni e Arenhart “[...] o que ocorreria, por exemplo, se uma 
das causas já estivesse decidida. Em relação a esta hipótese, aliás, já definiu o STJ, na Súmula 235, 
que ‘a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado’. Também ficariam 
prejudicados os objetivos da conexão e da continência se a reunião das ações fosse extremamente 
inconveniente para as partes de uma das causas ou gerasse inevitável tumulto processual no juízo que 
viesse a receber todas as demandas (imagine-se a situação em que se atribuísse a um único juízo todas 
as ações em que se pretendesse um determinado benefício fiscal)” (2007, p. 50, nota de rodapé n. 26).

28 Podemos citar, a título ilustrativo, algumas matérias de Direito Público e de Direito Privado em que 
os debates jurídicos respectivos se estenderam por décadas nos nossos Tribunais, e que tivemos, 
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Com o CPC de 2015, se alguém tinha dúvida sobre a possibilidade 
de reunir lides repetitivas para julgamento conjunto com base na sua 
causa de pedir comum, a legislação ainda se fez mais clara: “serão reu-
nidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos se-
paradamente, mesmo sem conexão entre eles” (art. 55, § 3º do CPC)29.

Será que a nova redação do nosso Código de Processo Civil a res-
peito da conexão mudará a postura dos nossos magistrados quanto ao 
uso do instituto, em especial no que diz respeito ao tratamento das 
lides replicantes?

Assumindo como dado que só a lei não basta para dobrar a vonta-
de humana30, voltemos ao dilema do prisioneiro ou, em sua adaptação 
para fins do nosso estudo, ao que podemos chamar de dilema do juiz.

Além dos casos de fracasso monumental do nosso sistema de jus-
tiça para tratar algumas demandas de massa já referidas (v.g., planos  
econômicos), todo dia ingressam no Judiciário brasileiro milhares de li-
des que, tendo por causa um evento comum, encontram em nosso direito 
escrito fundamento expresso que autorizaria sua reunião por conexão 
junto a um mesmo órgão julgador (art. 55, caput, § 2º31 e 3º do CPC), o 

como todos os juízes do Estado de São Paulo, a oportunidade de apreciar algumas dezenas, se 
não centenas de vezes, e que ainda não foram definitivamente resolvidas pelo nosso Judiciário: 
envolvendo servidores públicos, ações reclamando diferenças de quinquênio, sexta parte e URV. 
Envolvendo particulares, planos econômicos. No que se refere às relações de trato sucessivo, vale 
lembrar que a jurisprudência do STJ também não ajuda, deixando uma porta aberta para que dé-
cadas depois de um evento danoso a uma pessoa ter ocorrido, esta ter seu direito reconhecido de 
provocar o Judiciário para sua reparação, em franca oposição à sabedoria latina traduzida na fórmu-
la “o Direito não socorre aos que dormem”. Eis o teor do enunciado 85 de tal corte: “Nas relações 
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 
quinquênio anterior à propositura da ação” (disponível em: <http://www.stj.jus.br/docs_internet/
SumulasSTJ.pdf>, acesso em: 5 jan. 2018). 

29 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 5 jan. 2018. Confira-se o restante do dispositivo. 

30 Para ficarmos em um exemplo que envolve direito processual, vale lembrar que o CPC de 1973 já 
previa expressamente um incidente de uniformização de jurisprudência, sem que se tenha notícia 
de efetivo empenho dos Tribunais no uso de tal instrumento de modo a zelar pela racionalidade na 
distribuição de Justiça. A respeito, confira-se a redação do seu art. 476: “Compete a qualquer juiz, 
ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal 
acerca da interpretação do direito quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; II - 
no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo 
de câmaras ou câmaras cíveis reunidas. Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em 
petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo” 
(disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm>, acesso em: 5 jan. 2018).

31 “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 
pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 
houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e 
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que não só evitaria decisões discrepantes sobre uma mesma controvér-
sia, como implicaria economia de recursos materiais e humanos a serem 
empregados pelos Tribunais para analisá-la e permitiria, pelo menos a 
médio prazo, sua pacificação para todos os supostos lesados.

Citemos alguns exemplos de processos que apreciamos recentemen-
te e que, podendo enquadrar-se no conceito ora proposto para lide re-
petitiva, receberam (e continuam a receber) invariavelmente tratamen-
to de ação autônoma pelos juízes responsáveis pelo seu julgamento, os 
quais, dessa maneira, determinam a distribuição livre desse tipo de causa 
para outros magistrados com o mesmo tipo de competência material.

Ações envolvendo a Fazenda Pública: questionamento de correção 
de questões de prova de português em concurso para a Polícia Militar; 
execução individual de título judicial coletivo que reconhecera direito 
de servidores a um dado reajuste; todas as ações de conhecimento 
envolvendo algum benefício para determinada classe de servidor (há 
ações individuais, tanto pelo rito ordinário como no rito do Juizado 
Especial, tramitando concomitantemente com ações coletivas, na ca-
pital e no interior do Estado, sendo que não se dá conexão nem entre 
as ações coletivas com o mesmo objeto); ações questionando a pos-
sibilidade de protesto à certidão de dívida ativa; demandas em que 
candidatos se insurgem contra requisitos previstos para participação 
de um determinado concurso público (como tatuagem, altura mínima, 
idade, etc.); processos que buscam compensação de débitos tributários 
com precatórios adquiridos de terceiros; possibilidade de a Fazenda 
cancelar, sem a oitiva da parte contrária, pensões concedidas há anos 
a filhas solteiras de policiais militares em alegada ofensa à legislação 
que trata da matéria.

Ações envolvendo particulares: suposta abusividade de reajustes 
anuais aplicados a planos coletivos de saúde; questionamento de prá-
tica comercial abusiva por parte de associações criadas para defender 
interesses de aposentados, que condicionariam o ingresso de ação ju-
dicial para revisão de benefício previdenciário à adesão do interessado 
aos seus quadros (e normalmente, após isso, não só não propõem a 
medida judicial prometida, como resistem a pedidos expressos de des-
filiação formulados pelos lesados); demandas questionando cobrança 
de aluguel em espaço público destinado a comércio popular, em que 

à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título 
executivo. [...]” (disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/
L13105.htm>, acesso em: 6 jan. 2018).
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se admitiu que pessoas que nele começassem a desenvolver suas ativi-
dades sem contrato escrito e com suspeita de gestão não republicana 
quanto à alocação dos boxes para os interessados; questionamento de 
uso irregular, já que em violação a direito autoral, de uma mesma foto 
(ou conjunto de fotos) por diversos sites para fins comerciais; pedidos 
para cumprimento de oferta de venda de notebook supostamente feita 
por equívoco em site de renomada empresa durante uma dada edição 
da promoção “Black Friday”.

Como se observa da relação supramencionada, haveria um poten-
cial imenso para a reunião de uma boa parte dessas ações repetitivas 
perante um dado órgão jurisdicional por conexão, o qual, após fazer, 
se o caso, ampla instrução a respeito dos fatos, cotejando de forma 
exauriente todos os argumentos prós e contras envolvendo determi-
nada pretensão, inclusive com a admissão de pareceres ofertados por 
terceiros com interesse na causa, poderia dar uma única decisão a re-
solver de modo abrangente a matéria controversa.

Dessa decisão caberia um recurso para o órgão de segundo grau 
local, o qual seria distribuído para uma câmara, que também poderia 
reservar ao caso o tempo que fosse adequado considerando a repercus-
são social do litígio e a ponderação de todos os seus argumentos. Desse 
pronunciamento excepcionalmente caberia um recurso ao STJ e/ou ao 
STF conforme preenchidos os respectivos requisitos e, enfim, a questão 
estaria resolvida de forma definitiva.

Se as vantagens advindas da reunião de feitos parecem ser tão 
evidentes, por que a medida não foi adotada em nenhum dos casos 
destacados?

Reconhecendo que esse seria um campo bastante propício para 
uma pesquisa empírica, que pudesse confirmar ou refutar nossa im-
pressão quanto aos óbices existentes ao maior uso da conexão pelos 
juízes como instrumento de racionalização do exercício da jurisdi-
ção, lançaremos aqui algumas hipóteses, construídas após inúmeras  
conversas com diversos colegas que se dedicam a judicatura em primei-
ro grau junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

Uma das respostas recorrentes dos colegas quando indagados 
sobre o tema é que, a depender do número de pessoas afetadas por 
um mesmo fato/ato, o número de demandas a serem julgadas pode 
ser imenso, a inviabilizar o funcionamento de qualquer vara judicial. 
Exemplos a respeito já existem, como aquelas que foram “premiadas” 
com a distribuição de falências de empresas grandes (em especial  
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antes da criação de varas especializadas para julgamento de tais feitos 
pelo nosso Tribunal, mas as quais, diga-se, só funcionam na capital), 
ou então na qual tramitam a execução de ações coletivas (que em 
nosso sistema, curiosamente, normalmente se faz como se se tratasse 
de milhares de demandas individuais, a colocar em dúvida a utilidade 
do instituto, ao menos segundo o desenho que lhe é reconhecido sem 
muita crítica por seus atuais “operadores”). 

Outros ainda respondem que há problemas relativos às regras de 
competência para a propositura das ações, já que, se a questão for afe-
ta ao direito do consumidor, este teria o direito de propor a demanda 
em seu domicílio, ao que se soma a dificuldade de a legislação permitir 
que este acesse tanto a Justiça Comum como o Juizado Especial para 
a veiculação da mesma controvérsia32, o que seria óbice à reunião de 
feitos que tramitam por procedimentos distintos. Se tanto não bastas-
se, nossa legislação de tutela de direitos coletivos ou individuais ho-
mogêneos afirma que tais demandas não prejudicam o direito de cada 
cidadão perseguir seu direito individual por vias próprias.

Um terceiro argumento, que não foi verbalizado espontaneamen-
te por nenhum dos nossos interlocutores, e que imaginamos possa ter 
um papel importante para explicar o pouco uso da conexão entre nós 
para tratamento das demandas de massa, é de índole cultural. Sempre 
tratamos o processo como um direito individual, apesar de seu pano 
de fundo poder ser um problema que atinge um expressivo número de 
pessoas. A cobrança de produtividade do juiz, em termos de metas de 
julgamento, certamente não ajuda para que este mude sua postura de 
peça de uma engrenagem que produz sentenças33 para a de um ser que, 
dotado de razão, busque estrategicamente solucionar os conflitos que 
lhe são apresentados34. 

Sem desmerecer as duas primeiras razões como causas da insolu-
bilidade do problema das lides repetitivas em nosso sistema jurídico, 
considerando que mesmo em casos mais singelos, que envolvem algu-
mas dezenas de ações, não se consegue concertação entre os juízes 

32 Isso em se falando de Juizado Cível, e não Fazendário, no qual a competência que lhe é conferida 
por lei é absoluta.

33 Quase que como “a boca da lei”, imagem renitente em nossa formação acadêmica e que prova-
velmente frequenta o imaginário daqueles que continuam a se espantar com o fato de as decisões 
judiciais normalmente não se limitarem a reproduzir o que está expresso em nossos códigos para 
resolver os conflitos que reclamam resposta do Judiciário.

34 Para o que nem sempre a sentença é o melhor caminho e a multiplicação de decisões em sentidos 
diversos, por tempo prolongado, é a receita para sua perpetuação no seio da sociedade.
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para seu julgamento por um só julgador35, talvez valha à pena insistir 
em uma mudança de comportamento quanto à pequena replicação de 
ações, para que um dia, quem sabe, possamos enfrentar sua grande 
multiplicação de forma mais inteligente, que busque atingir o conflito 
em sua fonte (e não só em suas manifestações).

E para começarmos pelo pequeno, eis um dilema de base que 
pode acometer o magistrado:

Em uma dada comarca, com três varas cíveis, há o 
rompimento de uma barragem de pequeno porte, 
que atinge, direta ou indiretamente, 1.000 pessoas 
de uma população total de 80 mil habitantes. Cada 
vara cível tem cerca de 5 mil processos em trami-
tação, o que é um número bastante elevado para 
a estrutura oferecida aos três magistrados que tra-
balham em tais unidades. As ações de indenização 
por dano material e moral contra a empresa que 
mantinha a infraestrutura começam a ser protoco-
ladas no fórum por cada uma das famílias envolvidas 
(algumas até por membros de cada família indivi-
dualmente). Será que o primeiro juiz a despachar o 
caso, ainda que sensível à ideia de buscar dar tra-
tamento ao caso como um todo, na esperança de 
pacificar o litígio em sua raiz, reconhecerá a pre-
venção para julgar todas as ações, o que implicará 
um aumento relevante no estoque de processos de 
sua responsabilidade, sem que tenha certeza que o 
Tribunal lhe vá garantir incremento temporário em 
seu quadro de apoio para suportar o pico de distri-
buição e que, em uma próxima oportunidade, seus 
colegas que atuam nas outras varas cíveis também 
adotarão a mesma postura ao serem os primeiros a 
despachar um litígio repetitivo?

35 Como em casos em que se cancela um voo às vésperas do carnaval e cerca de 20% dos passageiros re-
solvem entrar com uma ação em juízo para buscar indenização por danos materiais e morais em face 
da empresa área. Na atual sistemática, não se vem reconhecendo prevenção nem para a análise 
de duas ações propostas por marido e esposa que estavam no mesmo voo e sofreram com o mesmo 
evento (vide, a título ilustrativo a situação retrada no processo n. 1005366-62.2017.8.26.0016, que 
tramitou perante a 2ª Vara do juizado Especial Cível da Capital, sentenciado em 24/01/2018).
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6. Conclusão 

Neste ensaio, discutimos o papel do Judiciário para a qualidade 
da Democracia.

Partindo do pressuposto de que interessa ao estudioso do Direito 
a reflexão sobre como o desenho de nossa organização política impacta 
na vida das pessoas, satisfazendo (ou não) os fins que a ordem cons-
titucional lhe impõe, discorremos sobre algumas características que 
deveriam revestir as tarefas desempenhadas por um Tribunal eficiente.

Em especial, tratamos da questão da independência, responsa-
bilidade e responsividade, que, a nosso ver, devem ser atributos ine-
rentes a um exercício jurisdicional de alta performance, capaz, assim, 
de contribuir para a pacificação de conflitos que surjam no âmbito das 
interações humanas em nosso território.

Ao final, abordamos o problema das lides repetitivas, que a nosso 
sentir é um dos principais desafios a serem enfrentados pelos magistra-
dos que atuam em nosso sistema.

Quanto ao ponto, ao especularmos sobre o porquê do pouco uso 
que os juízes fazem do instrumento da conexão para racionalizar o 
julgamento desse tipo de demanda, levantamos algumas hipóteses e in-
clusive formulamos uma indagação inspirada no dilema do prisioneiro, 
que vem frequentando a nossa doutrina com bastante frequência nos 
últimos tempos, ainda que em outros contextos.

A título de conclusão, considerando que a matéria está em aberto 
e que de fato existem várias razões (e quem sabe interesses) para que 
no aparato de Justiça continue com suas disfuncionalidades, exortamos 
o leitor a uma reflexão.

Não nos parece que as ondas das lides repetitivas e seu tratamen-
to pulverizado pela jurisprudência sejam algo inexorável, um evento 
irresistível da natureza, contra o qual nada possamos fazer, a não ser 
nos resignar.

Se há relevantes indagações jurídicas a serem respondidas para 
que criemos um modo mais estratégico para lidar com esse tipo de 
litígio, parece-nos que é para tanto que servem os estudos acadêmicos 
e o tirocínio de quem tem a responsabilidade de, no dia a dia, aplicar 
o Direito no caso concreto.

E a nosso ver não basta simplesmente culpar a lei (ou o legislador), 
um dos nossos bodes expiatórios preferenciais, para tal estado de coisas.
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Por mais que se aprimorem nossos textos normativos, tanto de nada 
adiantará se aqueles que o aplicam não se comprometerem a alcançar 
melhores resultados na realidade no desempenho de suas funções.

A bola, senhoras e senhores, portanto, está em nossos pés. 
E o jogo segue.
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1. Introdução

O presente artigo aborda o papel do Supremo Tribunal Federal 
frente ao pacto federativo, na ótica da teoria minimalista de Cass Suns-
tein. Serão objeto de análise as decisões proferidas no autos do Man-
dado de Segurança 34.023, impetrado pelo Estado de Santa Catarina, 
contra ato praticado pela Presidente da República, pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, pelo Secretário do Tesouro Nacional e pelo Coorde-
nador-Geral de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional, 
consubstanciado no Decreto 8.616/15, de 29 de dezembro de 2015, que 
regulamenta o disposto na Lei Complementar 148, de 25 de novembro 
de 2014, e no art. 2º da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997.

2. O minimalismo Burkeano de Cass Sunstein

O minimalismo de Cass Sunstein1  consiste em método hermenêu-
tico inspirado no pensamento de Edmund Burke2.    

Em “Reflexões sobre a Revolução na França”, Burke denominou a 
Revolução Francesa como “doutrina armada”, considerando sua forma 

1 Cass Sunstein é advogado e professor na Universidade Robert Walmsley, de Harvard. Foi nomeado 
Administrador do Escritório da Informação da Casa Branca e Regulatory Affairs no mandato de  
Barack Obama, com exercício nos anos de 2009 a 2012.  

2 BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução na França. São Paulo: Edipro, 2014. RUSSELL, Kirk. 
Edmund Burke – redescobrindo um gênio. São Paulo: É realizações, 2016. 



Fabiana Tsuchiya80

3 Bernardo Pereira de Vasconcelos, deputado mineiro, durante o reinado de D. Pedro I (1789-1834), via 
com desconfiança a aplicação do liberalismo americano no Brasil, embora não pretendesse o regresso 
do passado colonial. “[...] O regresso por ele advogado era antes uma volta aos princípios da autori-
dade do Estado que vigoraram no Primeiro Reinado, aos quais as liberdades precisavam se acomodar 
naquele momento excepcional da vida brasileira, do que um elogio às tradições do passado colonial. 
O seu conservadorismo era, assim, não uma defesa do passado atrasado, colonial e autocrático, mas 
outra proposta de construção do Estado nacional, alternativa àquela proposta pelos liberais”.

 “Na ocasião, Alencar (José, de) alegara nas Cartas de Erasmo que a escravidão estava profundamen-
te enraizada na sociedade brasileira e não deveria ser extinta por medidas impostas pelo Estado. 
A escravidão civilizara a América porque, por força da necessidade, havia sido a única forma de 
colonizar o continente. [...] Para Alencar, os costumes generosos da sociedade brasileira haviam 
adoçado a escravidão, integrando-a na teia de solidariedade social, ao passo que a celeuma susci-
tada em torno da emancipação forçada criaria o ódio entre as raças [...]” (KIRK, Russell. Edmund 
Burke – redescobrindo um gênio. São Paulo: é Realizações. Anexo 05, p. 494, p. 505.).

de manifestação e a ruptura radical às instituições vigentes, como a 
monarquia e a formação social estamental, vindo considerá-la prema-
tura, impensada, violadora de costumes tradicionais, de forma que tais 
transformações acarretariam sérias consequências, de ordem social, 
econômica e política no país.     

A partir dessa análise, Burke defendeu uma atitude política con-
servadora em respeito aos precedentes e às práticas sociais cujas mu-
danças devem se dar de forma gradativa, em contraposição às rupturas 
radicais. Em seu entender, o estadista conservador ideal, outrossim, 
“é aquele que combina a disposição de preservar com a habilidade de 
reformar”. O principal foco é a estabilização das decisões políticas, 
gerando resultados menos prejudiciais na sociedade.  

A filosofia Burkeana influenciou diversos pensadores, sendo adota-
da como argumento em vários episódios históricos, como a Guerra do 
Vietnã (não intervenção), ou a Revolução Russa (crítica à ruptura social 
e política). Por outro lado, também foi utilizada de forma oportunista e 
equivocada na defesa de instituições como a manutenção da monarquia 
no Brasil e escravidão3.

Já o minimalismo apresentado por Cass Sunstein é direcionado às 
decisões judiciais, e sua estrutura possui pontos de contato com essa 
teoria política conservadora.

São dois os seus principais pilares: o julgamento de conteúdo res-
trito (narrow and shallow) e o respeito aos processos democráticos. A 
observância dessas diretrizes resultaria em decisões baseadas no con-
senso e na prevenção de erros judiciais, ante a falibilidade do homem. 
Não obstante, o objetivo final é a manutenção da estabilidade social.

Ainda, nos termos acima expostos, tem-se que os minimalistas, 
extremamente pragmáticos, preferem decidir de forma estreita e  
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superficial, visando somente os fatos postos à discussão, sem utiliza-
ção de divagações abstratas ou argumentos morais de índole pessoal, 
buscando razões pouco controversas, solucionando casos com especial 
atenção às suas particularidades, podendo, assim, deixar grande parte 
dos seus aspectos não decidida4. Isso certamente não significaria a au-
sência de fundamentação, mas, sim, a limitação da análise do objeto 
posto em discussão.

Ora, com a redução da abstração e do grau de profundidade das 
decisões, as grandes questões constitucionais seriam debatidas no âm-
bito das instituições democráticas e a mudança de comportamento da 
sociedade não teria origem nas decisões judiciais, que sofreriam uma 
autocontenção, visando resguardar a segurança jurídica e facilitar o 
raciocínio no julgamento de causas complexas e polêmicas.  

Assim, em princípio, as instituições democráticas teriam o poder 
de afastar as tradições e práticas assentadas, mas esta conduta deveria 
ser reservada à sociedade, ao Poder Legislativo. Pelo Poder Judiciário, 
esta intervenção ocorreria em último caso.

Segundo Sunstein, uma decisão nesses termos possui mais chances 
de alcançar um consenso, já que atrai apoio nas razões fundamentais, 
evitando também erros judiciais, ao deixar a resolução de questões 
fundamentais sociais aos poderes políticos que têm competência para 
resolvê-las. Da mesma maneira, os argumentos, por serem incomple-
tos, não engessariam futuros debates.  

Por outro lado, não pretende o autor, nessa ordem de ideias, a 
imutabilidade de julgamentos. O dinamismo das relações sociais e da 
opinião pública que embasam os processos democráticos acarreta a 
constante mutação da sociedade, exigindo a revisão da postura do Es-
tado em face de inúmeras questões estruturais, e assim, por consequ-
ência, exigem a revisão da aplicabilidade e interpretação das normas 
pelo Poder Judiciário. O que significa que as mudanças nos acordos 
constitucionais e sua compreensão passam pelos processos democráti-
cos ordinários, e não somente em âmbito judicial.

4 “In law, minimalism plays an exceedingly important role. Some judges favor shallow rulings. Such 
rulings attempt to produce rationales and outcomes on which diverse people can agree, notwiths-
tanding their disagreement on fundamental issues. For example, there are vigorous disputes about 
the underlying purpose of the free speech guarantee. Should the guarantee be seen as protecting 
democratic self-government, or the marketplace of ideas, or individual autonomy? Minimalists hope 
not to resolve these disputes. They seek judgments and rulings that can attract shared support from 
people who are committed to one or another of these foundational understandings, or who are 
unsure about the foundations of the free speech principle”. (SUNSTEIN, Cass R. Beyond the judicial 
minimalism. Tulsa Law Review, Tulsa, v. 43, n. 4, p. 825, 2007.).
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Importa assinalar, contudo, que o minimalismo está sujeito a crí-
ticas, principalmente com relação aos julgados em dissonância com a 
realidade social, dado que são privilegiadas tradições e estas, às ve-
zes, podem ser consideradas antiquadas e ultrapassadas. Questiona-se, 
também, se sua aplicação não obstaria a pacificação social, na medida 
em que não são julgados expressamente todos os pontos, mantendo-se 
dissenso entre as partes. O próprio autor reconhece que a utilização 
dos argumentos de superficialidade podem eventualmente criar situa-
ções de injustiça e prejuízo5, e assim, admite a possibilidade do apro-
fundamento das questões, se a superficialidade der ensejo a risco de 
erros judiciais.

Assim, sugere-se que a avaliação sobre a aplicabilidade do mini-
malismo deve ser empírica, sendo mais adequada a assuntos específi-
cos, mediante avaliação dos custos das decisões e eventuais erros. 

Em princípio, em contextos em que há grave violação aos direitos 
humanos, e os próprios conceitos de democracia e valores fundamentais 
como igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana estão envolvi-
dos, de forma direta e imediata, tem-se que essa teoria não teria espaço 
de aplicação, ante o risco de decisões injustas e iníquas. Assim, a própria 
Corte deve afastar a prática social em questão se esta se encontrar fora 
dos limites do tolerável em termos de garantias individuais.

Contudo, nas discussões que envolvem o pacto federativo, tribu-
tação, finanças e organização do Estado, a técnica ganha outros contor-
nos, conforme será exposto.

3. Histórico da distribuição de rendas entre os entes  
 da Federação 

Após longo período de políticas autoritárias e centralizadoras em 
razão da ditadura militar, a Carta de 1988 promoveu a descentralização 
das receitas, ampliando a técnica de cooperação financeira, através 
de critérios de repasse e discriminação das rendas pelo produto, junto 
com a atribuição de fontes próprias.6   

Em especial, com relação à União, houve atribuição de competên-
cia plena no sistema de seguridade social. Quanto aos repasses oriun-
dos de arrecadação, previu-se que:

5 SUNSTEIN, Cass R. Beyond the judicial minimalism. Tulsa Law Review, Tulsa, v. 43, n. 4, 2007. 
6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 743.
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a) a integralidade do imposto sobre a renda e proventos deve ser 
repassada aos Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 
157 I, e 158 I da CF);

b) 50% do imposto territorial rural são repassados aos Municípios. 
No caso de opção pela arrecadação por meios próprios, o re-
passe passa a ser integral (artigo 158, II, 153, parágrafo 4);

c) 49% do imposto sobre produtos industrializados devem ser ra-
teados entre Estados e Distrito Federal, Fundos de Participa-
ção dos Estados, Distrito Federal, Fundo de Participação dos 
Municípios, programas de financiamento ao setor produtivo das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (artigo 159 da CF);

d) 29% da Contribuição de intervenção no domínio econômico, re-
lativa às atividades de importação ou comercialização de pe-
tróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível, é repassada aos Estados e Distrito Federal;

No caso dos Estados, assim se previu:
a) 50% dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores 

devem ser repassados aos Municípios (artigo 158, III da CF);
b) 25% dos impostos sobre operações de circulação de mercado-

rias e prestação de serviços de transporte interestadual, in-
termunicipal e de comunicação, com rateio mediante critérios 
territoriais, devem ser repassados aos Municípios (artigo 158, 
IV e seguintes da CF);

Para apontar quantitativamente redistribuição das receitas públi-
cas, operadas pela Constituição de 1988 e suas emendas, é pertinente 
a comparação do percentual disponível para cada ente, após as trans-
ferências constitucionais. Assim, observe-se que, até o ano de 1964, fi-
cava a União com 54,8% das receitas disponíveis, os Estados com 35,1% 
e os Municípios com 10,1%. Durante o regime militar, de caráter inequi-
vocamente centralizador, atribuiu-se à União 64,8%, 21,3% aos Estados 
e 8,9% aos Municípios. Já no ano de 2012, o quadro era: a União com 
56,9%, os Estados com 24,6%, e os Municípios com 18,5%7. 

A Carta Magna, concomitantemente, criou para governo federal 
novas competências e obrigações, dentre as quais se destaca a de arcar 
com um sistema de seguridade social amplo. A volta a padrões distribu-
tivos similares àqueles estipulados pela Constituição de 46 e a criação 

7 FERRAZ, Luciano; GODOY, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther Botelho. Curso de direito finan-
ceiro e tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 28.
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de novas despesas obrigatórias levaram a União, a partir de meados 
da década de 1990, a aumentar os tributos, principalmente as contri-
buições não coparticipáveis destinadas à seguridade, gerando piora na 
qualidade do padrão de tributação brasileiro.

Por outro lado, os Estados, em comparação com a Carta de 46, 
perderam receitas para os Municípios e também se viram sobre as pres-
sões derivadas dos rearranjos institucionais e econômicos ocorridos na 
década de 1990. A situação geral dos Estados deteriorou-se rapidamen-
te, com administrações viciadas em empréstimos de bancos estaduais 
que deixaram de existir – privatizados ao longo da década de 1990 –, e 
governos com competência tributária mais restrita que a da União, sem 
desejo de desagradar o contribuinte estadual e que enfrentavam dispu-
tas inter-regionais envolvendo incentivos concedidos mediante redução 
do ICMS (guerra fiscal)8. O detalhe curioso, em todo processo, é que os 
Municípios, apesar de serem os beneficiados pela repartição de receitas 
estabelecidas pela Constituição de 1988, sofreram com o aumento de 
sua participação na dívida consolidada do setor público.

Nesse quadro financeiro, a União renegociou a dívida pública dos 
Estados, como a Lei 7.976/89, que refinanciou a dívida de Estados e 
Municípios com a União por 20 anos – dívida quitada em 2009. Em se-
guida, a Lei 8.727/93 veiculou nova renegociação de outras dívidas de 
Estados e Municípios.

Ganha destaque a Lei 9.496/97 em que a União, em especial, em 
razão da adaptação ao Plano Real, assumiu a dívida dos Estados, apro-
priando-se de grave encargo, que abrangia quase 80% da dívida dos 
Estados, atingindo 11,3% do PIB9. 

A renegociação da dívida foi benéfica aos Estados, diante da taxa 
de remuneração, o IGP-DI, acrescido de 6% ao ano, enquanto a União 
corrigia a dívida assumida pela SELIC, o que, no acumulado, até o ano 
de 2011, gerou um encargo adicional para a União de 41%. Contudo, 
posteriormente, os Estados vieram questionar os índices aplicados.  

8 Conforme aponta estudo de Josué Alfredo Pellegrini: “A atual situação da dívida estadual retrata 
importantes acontecimentos verificados na década de noventa, quando o passivo estadual subiu 
acentuadamente. Segundo Rigolon e Giambiagi (1999, p. 117), a dívida líquida dos Estados e Municí-
pios aumentou de 5,8% do PIB, em 1989, para 14,4% do PIB, em 1998. A participação desse passivo na 
dívida líquida do setor público passou de 15%, em 1989, para 39%, na média do período 1995 a 1998, 
a despeito de renegociações realizadas nesse período.” (disponível em: <www12.senado.leg.br/
publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-110-divida-estadual>).

9 “De acordo com Rigolon e Giambiagi (1999, p. 129), a renegociação de 1997 envolveu 77,9% da 
dívida líquida dos Estados e Municípios ao final de 1998, cerca de 11,3% do PIB. Nesse montante não 
estão incluídos os valores negociados no âmbito do Proes, por meio do qual se processou a alienação 
ou liquidação dos bancos estaduais.” (op. cit.).
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Não obstante, após pressão dos Governadores, sobrevieram as Leis 
Complementares 148/2014 e 151/2014, que novamente concederam 
descontos, e alongaram prazos de pagamento. O processo aqui descrito, 
por sua vez, resultou em nova legislação, a Lei Complementar 156/2016.

4. O Mandado de Segurança 34.023

O Mandado de Segurança 34.023 foi impetrado pelo Estado de Santa 
Catarina, contra ato praticado pela Presidente da República, pelo Minis-
tro de Estado da Fazenda, pelo Secretário do Tesouro Nacional e pelo 
Coordenador-Geral de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Na-
cional, consubstanciado no Decreto 8.616/15, de 29 de dezembro de 
2015, que regulamenta o disposto na Lei Complementar 148, de 25 de 
novembro de 2014, e no art. 2º da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997.

Segundo relatório do Ministro Edson Fachin: 

O impetrante afirma, na inicial, que, com a pro-
mulgação da Lei Complementar 148/14, a União 
ficou obrigada a realizar um desconto sobre os sal-
dos devedores dos contratos de refinanciamento 
de dívidas contraídas entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, com base na Lei 
9.496/97, na Medida Provisória 2.185-35/01 e nos 
contratos de empréstimos firmados com os Estados 
e o Distrito Federal ao amparo da Medida Provisória 
2.192-70/01. As novas condições deveriam constar 
de aditivo contratual, o que, nos termos do art. 
4º da Lei Complementar, com a redação dada pela 
Lei Complementar 151/15, deveria ser celebrado, 
independentemente de regulamentação, até 31 de 
janeiro de 2016. 
A regulamentação, segundo narra o impetrante, 
deveria ter sido feita desde a promulgação da Lei 
Complementar 148, mas apenas em 29.12.2015, 
por meio do Decreto 8.616/15, a União disciplinou 
a fórmula de cálculo do desconto. Com fulcro na 
metodologia estabelecida no Decreto, o impetran-
te recebeu, em 14.01.2016, os cálculos prelimina-
res, elaborados pelo agente financeiro da União, 
com o desconto que deveria ser dado por ocasião 
da nova repactuação.
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Por não concordar com os critérios utilizados pelo 
agente financeiro, porquanto divergentes do bene-
fício legalmente estipulado, o impetrante solicitou 
informações à Secretaria do Tesouro Nacional acer-
ca de possível anatocismo na atualização do saldo 
devedor. O Estado impetrante não recebeu respos-
ta. Alega, assim, que “o dia 31.01.2016 passou e 
a União não firmou o termo aditivo com o Estado 
de Santa Catarina. Isso quer dizer que o Impetran-
te não usufruirá qualquer benefício legal no pró-
ximo vencimento de sua dívida, que ocorrerá em 
29.02.2016” (eDOC 1, p. 8, grifos do impetrante).  
O impetrante alega que a regulamentação do dis-
posto no art. 3º da Lei Complementar 148 des-
bordou dos limites legais. Aduz que, ao exigir o 
“desconto sobre saldos devedores dos contratos 
em valor correspondente à diferença entre o mon-
tante do saldo devedor existente em 1º de janeiro 
de 2013 e o apurado utilizando-se a variação acu-
mulada da taxa Selic desde a assinatura dos res-
pectivos contratos”, a Lei não autorizou que a taxa 
fosse calculada de forma capitalizada. Por essa ra-
zão, o Decreto 8.616/15, ao explicitar a fórmula 
de cálculo, não poderia utilizar Selic capitalizada 
para apurar o desconto devido. A corroborar essa 
interpretação, o Estado sustenta que a mesma ex-
pressão – “variação acumulada da Selic” –, quan-
do empregada em outros diplomas normativos, não 
é aplicada de forma capitalizada. Além disso, ex-
pende que a prática de anatocismo é, como regra, 
proibida, a desautorizar a conclusão de que a Lei 
Complementar pudesse excepcioná-la sem refe-
rência textual expressa. 
Adverte, ainda, que haveria enriquecimento ilícito 
por parte da União e, bem assim, ofensa ao princí-
pio da isonomia, tendo em vista que a capitaliza-
ção não é praticada pela União em relação a seus 
demais devedores. Rememorando os métodos de 
interpretação, defende, por fim, que a vedação da 
capitalização pode ser inferida pela teleologia da 
norma que previa condições mais benéficas aos Es-
tados e não mais rígidas, como ocorreu ao aplicar 
o critério do Decreto.
Com base nesses argumentos e na iminência do 
vencimento próximo, 29.02.2016, de parcela de 
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sua dívida, requer, liminarmente, a concessão de 
medida, para que as autoridades impetradas se 
abstenham de impor as sanções contratualmente 
previstas e, ainda, para que, quando da elabora-
ção de proposta de aditivo contratual, adotem o 
método da variação acumulada da taxa Selic, sem 
a capitalização de juros. No mérito, pugna para 
que seja reconhecido o direito líquido e certo do 
impetrante de utilizar a prerrogativa a que se re-
fere o parágrafo único do art. 4º da Lei Comple-
mentar 148, enquanto não promovido o aditivo e 
também quando o for, afastando, em ambos os ca-
sos, o anatocismo10.

Prestadas as informações pela Presidente da República em exercí-
cio, sobreveio decisão monocrática, negando-se seguimento à ação, em 
suma, por inadequação da via eleita, seja pela ilegitimidade passiva, 
seja pela ausência de direito líquido e certo.

Contudo, após interposição de agravo regimental, o writ denega-
do inicialmente teve restaurado o seu trâmite, sendo concedida liminar 
(com sucessivas modificações), para ao final, ordenar às autoridades 
impetradas – a União, que se 

abstenham de impor quaisquer sanções ao impe-
trante, especialmente aquelas previstas na Cláu-
sula Décima Sexta do Contrato 12/98/STN/COAFI 
e bloqueio de recursos de transferências federais, 
pelo exercício da faculdade do parágrafo único, 
artigo 4ª da LC 148/14, norma que lhe garante o 
cálculo e o pagamento da dívida pública com base 
nos novos parâmetros legais pela não promoção do 
aditivo contratual.

Durante o trâmite do feito, após o provimento do recurso e con-
cessão de liminar, noticiou-se acordo, com envio de Projeto de Lei 
Complementar com novos termos no refinanciamento da dívida dos Es-
tados e do Distrito Federal, ainda não promulgado. Houve retificação 
da liminar, com sobrestamento do feito.

10 Mandado de Segurança 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 152/2017, DJE 234, publicação de 
13/10/2017, páginas 38-40.
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Por sua vez, o Estado de Santa Catarina pleiteou o prosseguimento 
do feito, com julgamento da ação.11 Há ainda três ações similares, ajui-
zadas pelos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul (MS 34.141, MS 34.122, MS 34.110).

5. Análise e ponderações

O Mandado de Segurança objeto de análise, em suma, questiona a 
metodologia de cálculo da taxa Selic, diante da capitalização nos des-
contos sobre saldos devedores na concessão de empréstimo aos Estados.

Durante o trâmite do feito, sobreveio acordo entre a União e os 
Estados, conforme abaixo transcrito: 

[...] o Senhor Ministro de Estado da Fazenda apre-
sentou os termos da proposta: i) alongamento da 
dívida dos Estados com a União, contratada no âm-
bito da Lei n. 9496 de 1997, por 240 meses, sendo 
os meses adicionais acrescidos ao tempo original 
dos contratos, reconhecendo-se aqui que a forma 
de capitalização dessa dívida é composta, nos ter-
mos definidos na própria lei.

Seguiu-se em ata final o parcelamento, em 24 meses, dos valores 
devidos e não pagos relativos às liminares concedidas pelos Estados e 
que tiveram por tese principal o questionamento da forma de capitali-
zação, juros simples ou juros compostos, acertado que os pagamentos 
desses valores iniciar-se-iam em julho de 2016.12  

Nesse quadro, entende-se que não houve a perda do objeto pela 
ausência de interesse de agir superveniente (exaurimento do próprio 
objeto do pedido, não ocorrido, ante a manutenção dos juros compos-
tos no acordo), mas, sim, surgiu causa fundamental para denegação da 
segurança, pela aplicação da “teoria dos atos próprios”, sintetizada 
nos brocardos latinos tu quoque e venire contra factum proprium (a 
ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua con-
duta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, 

11 Petição da Procuradoria do Estado de Santa Catarina, datada de 30/06/2016, nos autos do MS 
34.023.

12 Petição da Advocacia-Geral da União, datada de 30/06/2017, nos autos do MS 34.023.
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os bons costumes e a boa-fé, constituindo-se em abuso de direito)13,14. 
Ora, a discussão da legalidade dos juros compostos é contraditória à 
anuência de sua manutenção.

Caso se entenda pela necessidade de esgotamento da análise da 
legalidade da taxa de juros compostos, tem-se que à luz das discussões 
ventiladas, o Poder Judiciário não possui uma compreensão superior 
aos demais ramos de governo sobre questões técnicas, muitas vezes 
afetas a mudanças no decorrer do tempo.  

Tal apontamento é de grave importância, eis que, conforme lei-
tura do v. Acórdão, o posicionamento inicial dos julgadores oscila para 
preocupação às finanças dos Estados, predizendo a necessidade de se 
levar em consideração consequências de ordem técnica.

Contudo, a despeito da ligeira observação do Ministro Luís Ro-
berto Barroso15, em geral foram desconsiderados os indícios de que o 
atual quadro financeiro poderia ser evitado pelos Estados. Também se 
desconsideraram os Estados que administraram o erário com respon-
sabilidade fiscal. Assim, é razoável esperar que um auxílio financeiro 
desprovido de critérios técnicos rigorosos e contrapartidas adequadas 
tende a premiar as condutas despreocupadas com a sustentabilidade 
das contas públicas e a resultar em tratamento anti-isonômico, contrá-
rio ao disposto no art. 3º, inciso III, da CF.

Não se ignora o delicado panorama atual dos Estados da federação 
e sua crise de solvência para custeio de despesas mínimas e essenciais 
para manutenção de sua própria estrutura. O risco de intervenção da 
União nos Estados também não se afigura como uma realidade distante.

Porém, em que pesem as consequências especuladas no processo, 
a crise financeira sofrida pelos Estados originou-se da má gestão dos 
recursos, considerando-se que a maior parte dos gastos noticiados se 
origina de decisões administrativas a despesas com pessoal e encargos 
sociais16. Também é de conhecimento que nove Estados apresentaram 

13 “[...] a proibição de um comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum pro-
prium) é modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança – decor-
rente da função integrativa da boa-fé objetiva (CC art. 422)” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, 
Nelson. Curso de direito civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 592.).

14 O Ministro Edson Fachin chega a mencionar a teoria, mas com aplicação da perda do objeto, inteiro 
teor do acórdão nos autos do MS 34.023. Ata 87/2017, DJE 124, publicação de 09/06/2017, p. 16.

15 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do MS 
34023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 2:29:00. Disponível em: <www.
youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.  

16 Petição da Advocacia-Geral da União, nos autos do MS 34.023, p. 60-61, datada de 09/06/2016.
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percentual de gastos com pessoal acima do teto estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, sem notícias da adoção das providências 
determinadas na Lei para a contenção destas despesas.17   

Segundo informações da Presidente da República: 

[...] Importa acentuar, além disso, que a Secreta-
ria do Tesouro Nacional considera extremamente 
perigosa para as finanças do País a possibilidade de 
êxito dessa tese contrária ao texto da Lei Comple-
mentar, que levará a União a sofrer, no caso de ex-
tensão para todos os entes titulares de operações 
de financiamento, uma redução de seus ativos da 
ordem de R$ 300 bilhões, cifra que poderá corres-
ponder a mais de 5% do PIB18.

Nesse passo, interessante observar que pouco se ponderou sobre 
os efeitos sofridos pela União em caso de decisão favorável aos Esta-
dos, durante o julgamento19.

Ora, segundo os minimalistas, a redução do grau de ingerência e o 
respeito às instituições representativas denotam uma limitação no pla-
no interpretativo. Já as ponderações explícitas indicam tendência ao 
pragmatismo jurídico e assim, consequencialista, em que as consequ-
ências e resultados práticos das decisões judiciais são fatores decisivos 
para um julgamento.20   

Dentro desse contexto, não se mostra recomendável a análise de 
impacto financeiro, mesmo porque a aplicação dos juros compostos é 
fato incontroverso nos autos, e sendo assim, não deve ser objeto de 
prova. E sendo clara a delimitação do objeto do Mandado de Seguran-
ça, questiona-se se a análise efetiva de dados técnicos poderia de fato 
levar a um consenso e à uma decisão justa.   

17 SC e MT perdem garantia da União para novos empréstimos; SP ganha. Folha de São Paulo, São Paulo, 
6 dez. 2017. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br/amp/mercado/2017/12/1941065-sc-e-
-mt-perdem-garantia-da-uniao-para-novos-emprestimos-sp-ganha.shtml>.

18 Mandado de Segurança 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 152/2017, DJE 234, publicação de 
13/10/2017, p. 41. 

19 Juros simples, consequências severas. Estado de São Paulo, São Paulo, 12 abr. 2016. Caderno de 
Economia – Estadão. Disponível em: <www.economia.estadao.com.br/noticias/geral,juros-simples-
--consequencias-severas,100000025864>. ‘Problema fiscal se agravou’, diz presidente do Insper. Uol 
Notícias, 12 abr. 2016. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759975-proble-
ma-fiscal-se-agravou-diz-presidente-do-insper.shtml>.

20 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p. 458-459.
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Isso porque ainda que utilizados dados contábeis, as consequên-
cias previstas em prejuízo à União ou Estados são de natureza variada 
(de um lado, as consequências de ordem internacional, queda do PIB e 
crise de confiança no mercado financeiro, e de outro, a própria falên-
cia dos Estados), e a ponderação de interesses com base nestes dados 
somente tornaria a discussão mais complexa.

Também se sustentou que uma das funções institucionais do Su-
premo Tribunal Federal é a de mediação de conflitos entre os entes da 
federação, no papel de “poder moderador da federação brasileira”21. 
Sendo o papel principal da Corte Superior a de guardiã da Constituição, 
a autoatribuição do papel de mediadora de conflitos federativos, além 
de se constituir em função atípica, extrapolaria os limites de sua com-
petência constitucional.  

Cumpre assinalar que, embora digna a preocupação, sendo reco-
mendável a conciliação das partes, tem-se que o cerne da controvérsia 
se concentra na possibilidade de o Poder Judiciário se sobrepor aos in-
teresses de uma das partes, com a utilização de expedientes como con-
cessão de liminares ou fixação de prazo, com vistas à viabilização de 
um acordo, colocando a União em um cenário de conciliação imposta, 
mesmo quando a discussão da matéria posta à apreciação se encontra 
devidamente delimitada.  

Note-se que em dado momento, é dito expressamente que: “[...] 
nós precisamos induzir a uma solução e a maneira de induzir à uma solu-
ção é dando refresco de 60 dias, e senta na mesa de negociações [...] os 
Estados já sabem que não vamos preservar essa ideia dos juros simples”.22 

Em termos processuais, registre-se que não havia condições fa-
voráveis inequívocas para a concessão de tutelas de urgência ou de 
evidência, já que presente apenas o periculum in mora, e não a proba-
bilidade do direito invocado.

Indaga-se também, se ao induzir o acordo, não foram colocados 
em risco os princípios implícitos da Carta Magna, com relação ao equi-
líbrio fiscal e ao pacto federativo. Não se está, obviamente, discutindo 
uma ação de natureza patrimonial disponível, que poderia tranquila-
mente ser objeto de avença dentro de um processo.  

21 Mandado de Segurança 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 152/2017, DJE 234, publicação de 
13/10/2017, p. 31-33.

22 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 
MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 3:33:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.
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É latente nos autos, por sua vez, que a Corte foi utilizada como 
instrumento de pressão para barganhas, cedendo à influência dos Es-
tados, o que é inadmissível dentro do conceito clássico de boa-fé ob-
jetiva e as novas diretrizes de cooperação expostas no Novo Código de 
Processo Civil em vigor.  

Não se nega a possibilidade de acordos entre os entes, dentro de 
suas competências, capacidades financeiras e orçamentárias, e dentro 
de uma discricionariedade limitada pelo princípio da legalidade, formal 
e material. Porém, a forma como as ações foram propostas tornaram 
o papel conciliatório do Poder Judiciário ferramenta para fim diverso, 
que não a pacificação da lide e a aplicação de princípios constitucio-
nais. É ingênua a afirmação de que o papel institucional foi cumprido, 
quando há indícios de manipulação de ação com vistas à captação de 
condições generosas em acordo ou de protelação ao cumprimento de 
obrigações, já que a concessão da liminar também propiciou uma nova 
espécie de moratória, ou “moratória implícita”, como arguido pelo Mi-
nistro Ricardo Lewandowski23.  

Destaque-se ainda posicionamento do Ministro Marco Aurélio 
Mello, que assim se manifestou, com relação ao pedido da União para 
retificação da liminar, em razão do acordo realizado no dia 20/06/2016:

[...] O que buscado pela União resultará em limi-
nar, a meu ver, na contramão, que, em vez de be-
neficiar o Estado impetrante, a rigor, tornará im-
positivo o acordo – tendo em conta o revestimento 
com a liminar – que foi entabulado e que, pelo 
que me consta, não chegou nem a ser colocado no 
papel. O acolhimento do pedido da União esbarra 
na premissa que lancei. 
Toda e qualquer medida acautelatória é formalizada 
visando beneficiar aquele a pleiteá-la. Não se pode, 
mediante pronunciamento do Judiciário, colocar os 
Estados da Federação numa camisa de força. Termi-
narei o raciocínio – não costumo, inclusive, tomar 
muito o tempo do Plenário, porque me preocupa 
muito a situação atual dos jurisdicionados, a ne-
cessidade de conciliarmos celeridade e conteúdo. 
Em síntese, se agora viermos a acolher o pedido  

23 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 
MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 3:21:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.
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formalizado pela União, tornaremos o que seria de-
corrente de um ajuste, de um acordo obrigatório 
para os Estados. Essa é a conclusão a que chego.24 

Em verdade, entende-se que uma conciliação ou “camisa de for-
ça”, conforme citado, foi imposta à União, e não o contrário, eis que 
seu teor é altamente benéfico aos Estados, considerando-se a conces-
são de novos prazos para pagamento.  

E é importante acolher com reservas a suposição de fragilidade 
dos Estados, a exemplo da analogia ao “pescoço com a guilhotina”, 
mencionada pelo Ministro Ricardo Lewandowski25, ou à necessidade de 
se garantir um “cacife” através de liminar para se garantir um equilí-
brio, defendida pelo Ministro Teori Zavascki26. Conforme exposto ante-
riormente, as consequências previstas à União são tão graves quanto 
àquelas previstas aos Estados, o que vem sendo ignorado paulatina-
mente. Por sua vez, diante de representação no Congresso Nacional e 
número, os Estados possuem amplo poder de deliberação legislativa, 
de instrumentos de pressão e de negociação perante a União. Evidente 
que a União não se encontra em posição de superioridade só porque 
desempenha o papel de credora ou figura como Ente Central.

A fim de corroborar esse entendimento, cabe expor que o Senhor 
Ministro Marco Aurélio Mello, embora em exposição diametralmente 
oposta ao voto de 01/07/2016, acima transcrito, mencionou em sessão 
de 27/04/2016 que os Estados estariam se beneficiando da liminar con-
cedida para não cumprir suas obrigações mínimas, com desvirtuamento 
da medida concedida judicialmente, e que havia ausência de bilatera-
lidade nas negociações no presente feito, em prejuízo à União27.  

Por sua vez, embora a Ministra Cármem Lúcia tenha afirmado que 
houve grande respeito da União à Corte ao realizar o acordo28, e o Mi-
nistro Ricardo Lewandowski tenha entendido que a Corte adotou uma 

24 MS 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 87/2017, DJE 124, publicação de 09/06/2017, p. 14.
25 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 

MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 3:28:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.

26 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 
MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 3:37:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.

27 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 
MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 2:36:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31.

28 MS 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 87/2017, DJE 124, publicação de 09/06/2017, p. 19. 
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“atitude minimalista”, com “intervenção mínima”29, insiste-se que as 
decisões apontam que a União foi obrigada à conciliação, com a con-
cessão do pedido liminar, a prorrogação de prazo e a imprevisibilidade 
de data para julgamento da ação. A limitação recomendada naquela 
doutrina se atém aos argumentos e alcance das decisões, e não à ina-
fastabilidade da jurisdição, uma vez proposta a ação. 

Nessa toada, em relação ao princípio da inafastabilidade da juris-
dição, as decisões parecem sugerir uma resistência ao julgamento do 
feito, preferindo-se a imposição de um acordo entre as partes.

Também importante ponderar que eventual denegação de segu-
rança (diante da antecipação do mérito por parte dos Ministros) não 
implicaria necessariamente na ausência de acordo futuro, sendo notó-
ria a situação de insolvência de alguns Estados. O próprio histórico de 
repartição de receitas, consoante exposto no item 3 do presente artigo 
evidencia que a União se habituou a disponibilizar facilidades em perí-
odos de turbulência financeira. As reiteradas federalizações de dívidas 
estaduais pela União e renegociações das condições de pagamento des-
tas revelam o poder de barganha que possuem os Estados. Ora, o ime-
diato julgamento apenas visa resguardar a segurança jurídica e incita 
os entes à conscientização da probidade na gestão de recursos.

Adira-se que o incentivo desse tipo de manobra judicial acarreta 
risco de sucessivas moratórias travestidas de ações quando negocia-
ções são celebradas na forma como retratada nos autos do Mandado de 
Segurança. Com acerto, o Ministro Gilmar Mendes vislumbrou o risco 
de novo pedido de moratória no futuro em razão do comportamento 
irresponsável de gestão dos Estados30. 

Caso se torne frequente o questionamento apresentado nos autos 
objeto de análise, as decisões do Supremo Tribunal Federal tornarão 
frágeis as obrigações contraídas no âmbito da federação, eis que as 
sucessivas moratórias fragilizam o princípio cooperativo, pela quebra 
de lealdade e confiança entre os entes, na medida em que o descum-
primento obrigacional pode ser frequente.

29 MS 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 87/2017, DJE 124, publicação de 09/06/2017, p. 22. 
30 Pleno – STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados. TV Justiça, julgamento do 

MS 34.023, de 28/04/2016, visualizada em 11/12/2017, áudio a partir de 3:21:00. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qEZ9oB0XkE>, tempo de duração 3:55:31. 
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6. Conclusão

O minimalismo de Cass Sunstein, visando impedir erros judiciais 
e prejuízos irreparáveis, idealiza um julgamento voltado à solução do 
caso concreto, ao invés de adotar teorias complexas sobre as questões 
envolvidas, ou argumentos e teses vagas. Busca-se o consenso quanto 
às pequenas questões, reservando-se espaço para deliberação no seio 
de cada instituição.   

Não há possibilidade, na visão minimalista, da atuação do Poder 
Judiciário em substituição aos processos democráticos, no exercício de 
uma atividade típica do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Nesse 
contexto, os debates que envolvem o pacto federativo são facilmente 
delineados dentro dessa técnica.

O Ministro Relator Edson Fachin, na linha do pensamento judicial mi-
nimalista, e sendo voto vencido no Mandado de Segurança, pondera que: 

[...] no que tange ao mérito do dispositivo invoca-
do pelo impetrante para subsidiar seu direito, sem 
que se invoquem argumentos consequencialistas 
ou que se rediscuta a oportunidade da lei, cuja 
avaliação, compete, de modo exclusivo e soberano 
ao Congresso Nacional [...]31.  

Importante destacar que o papel primordial do Poder Judiciário é 
a pacificação social. Na ótica da pacificação social através do ajuiza-
mento de ação, é correta a afirmação que ela pode ser alcançada me-
diante composição das partes ou a prolação de sentença, que aponta o 
direito aplicável à causa de pedir apresentada nos autos. A composição 
vem ganhando importância em um cenário de elevação exponencial 
de demandas e morosidade para o atendimento desses reclamos. No 
entanto, os direitos debatidos no v. Acórdão são indisponíveis, irrenun-
ciáveis, o que recomenda cautela pelos i. Julgadores.

Mesmo após inúmeras reformas de ordem processual, o Supremo 
Tribunal Federal tem sido provocado a se manifestar sobre questões de 
ordens diversas, sobrecarregando a pauta de julgamentos, já que junto 
a questões essenciais que demandam intenso debate, há o ajuizamento 

31 Mandado de Segurança 34.023, inteiro teor do acórdão. Ata 152/2017, DJE 234, publicação de 
13/10/2017, p. 48.
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de ações e interposição de recursos temerários ou protelatórios. Não 
obstante, a tendência contemporânea aponta para uma verdadeira ju-
dicialização de conflitos, obscurecendo o conceito de ultima ratio do 
Poder Judiciário. Assim, imprescindível a readequação e novas refle-
xões sobre o seu papel, a ampliação da noção de abuso de direito e 
limitação da ingerência judicial32. 
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Crise e reforma do sistema brasileiro de Justiça

Fábio Henrique Falcone Garcia1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

O século XX foi palco de profundas transformações nas ordens jurí-
dicas de todo o mundo. De um modelo de Estado de direito liberal, fun-
dado na defesa do cidadão contra o Estado e na construção de garantias 
individuais negativas, emergiu um modelo de Estado intervencionista, 
de bem-estar social, fruto de uma necessidade política inerente à po-
larização ideológica do mundo após a Segunda Guerra Mundial e da dis-
seminação de uma doutrina econômica de orientação keynesiana, que 
sugeria a necessidade de intervenção estatal para cobertura de falhas 
do mercado como meio de atenuar as crises capitalistas de produção. O 
papel dos poderes judiciários acompanhou essas transformações. 

Desde o advento da República, o Judiciário brasileiro foi conso-
lidando-se como instituição autônoma, a despeito das dificuldades de 
relacionamento com o Executivo, talvez porque sua atividade fosse 
mais restrita, à época, ao julgamento de questões individuais. A pró-
pria compreensão da interpretação e da função do sistema jurídico 
contribuía para a formação de um poder relativamente homogêneo e 
desprovido de uma atuação criativa, reformadora ou revolucionária do 
direito. O principal ponto de atrito entre poderes dizia respeito ao 
julgamento de questões relacionadas à liberdade individual. Em outras 
palavras, a autonomia do Judiciário não representava ameaça para os 
sistemas político ou econômico, desde que os juízes permanecessem 
adstritos a uma atuação despolitizada e destinada a aplicar a lei silo-
gisticamente ao caso concreto (FERRARESE, 1984, p. 50-51). 

O processo de redemocratização do país, acompanhado da posi-
tivação de direitos sociais e da formação de uma jurisprudência trans-
formadora, aliada ao reconhecimento da condição política dos agentes 
judiciários, seja na base do sistema judiciário, seja mediante a atuação 
de sua cúpula (que representam fenômenos absolutamente distintos 

1 Doutor em Filosofia e Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Mestre em Direito Consti-
tucional pela PUC/SP. Integrante do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Escola Paulista 
da Magistratura. Integrante do Grupo de Estudos em Direito e Economia da USP – GEDE.
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em função e em grau de irritação do sistema político), representa a tô-
nica judiciária da época em que foi promulgada a Constituição de 1988. 

Novos direitos, novos conflitos e novos papéis em torno de uma 
estrutura marcada pela tradição conduziram a uma crise real, mas cuja 
dimensão é reforçada discursivamente, assumindo uma proporção fic-
tícia. Entre a realidade da crise e os discursos de reforma, é possível 
identificar um projeto de transformação do Estado e do direito, com 
reflexos na estrutura judiciária. 

Este artigo teve como escopo demonstrar, a partir de uma breve 
exposição das doutrinas da Law and Development, Rule of Law e Law and 
Economics, expandidas e fomentadas por instituições financeiras mundiais 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento), e do con-
texto de crise (real) do Judiciário, a existência de um projeto de recons-
trução da estrutura jurídica brasileira a partir de um modelo economica-
mente orientado por uma concepção liberal. O texto será dividido em três 
partes: na primeira, serão expostas as dimensões da crise e suas relações 
com o tema da atuação jurisdicional. Na segunda parte, será exposta a 
disseminação das doutrinas que relacionam direito e economia. Por fim, 
serão examinadas as principais respostas legislativas ou judiciárias que 
interferem na feição institucional do sistema de justiça brasileiro. 

As múltiplas dimensões da crise

Vários autores tentaram diagnosticar os problemas de funciona-
mento da justiça, no Brasil e no mundo. Sadek (2004) ressalta que 
a crise tem dupla dimensão. De um lado, há a dimensão política do 
problema, inerente à sobrevalorização do Judiciário a partir do papel 
atribuído pela Constituição Federal de 1988, “legitimando a atuação 
pública da magistratura e transformando a arena judicial em um espa-
ço que abriga e arbitra o confronto entre as forças políticas” (SADEK, 
2004, p. 82). A aceitação desse papel, de ator concorrente na cena po-
lítica, provoca reações adversas por parte do sistema político, suscitan-
do, de quando em quando, propostas reformistas (idem, p. 85). A crise 
também teria uma dimensão não política, decorrente de dois fatores 
preponderantes: uma anomia na recepção de demandas, com margi-
nalização de conflitos, e o aproveitamento da morosidade pelo exces-
so desmesurado de demandas, especialmente por parte de empresas 
públicas. José Eduardo Faria (2004, p. 104) ressaltou a ineficiência do  
Judiciário no desempenho de suas três funções principais: instrumental,  
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política e simbólica. O problema principal estaria na inadequação da 
estrutura de funcionamento em relação à conjuntura das demandas e 
da estruturação da sociedade brasileira. Segundo essa análise, o Judi-
ciário estaria preparado para exercer essas funções em uma sociedade 
relativamente estável, permeada por conflitos interindividuais, cujas 
soluções afetariam exclusivamente as partes. No entanto, quer em fun-
ção da industrialização, quer em razão da ampliação do modelo de 
acesso à Justiça e da alteração da natureza dos conflitos estabelecidos 
em juízo, surge uma incompatibilidade de meios que, de modo geral, 
induz o sistema judiciário a tornar-se uma máquina de produção de de-
cisões desprovida de racionalidade sistêmica. O exercício da atividade 
criativa do julgador no tratamento de questões que envolvem políticas 
públicas e lides de massa, aliado à falta de um sistema legal coeso, pro-
voca déficits de previsibilidade e suscita reações do sistema político, 
especialmente do Executivo, que utiliza o discurso da ingovernabilida-
de como instrumento de revelação dos prejuízos da atuação jurisdicio-
nal em sua seara. José Reinaldo de Lima Lopes (1994, p. 22-33) coloca 
o problema em termos de descompasso entre uma estrutura destinada 
a tratar de questões de justiça comutativa, que passa, a partir do de-
senvolvimento da sociedade contemporânea, a receber demandas de 
justiça distributiva. Em outros termos, conflitos policêntricos, que exi-
gem a adoção de uma lógica consequencialista para adequada solução, 
são resolvidos conforme os parâmetros de uma justiça responsiva, que 
opera com uma lógica principiológica no esquema condicional se, en-
tão. Daí a disfunção estrutural que sustenta, em grande parte, a crítica 
institucionalista à expansão do Judiciário, tema estreitamente ligado 
ao reconhecimento do protagonismo judicial (ativismo).

O cerne do problema parece residir no colapso do modelo nove-
centista, cuja formulação pressupunha a distinção clara entre política 
e direito, ou seja, entre as funções de fazer ou de aplicar as regras da 
comunidade, limites que se tornam tênues, “esfumaçados”, no próprio 
texto constitucional, a partir da judicialização de novas espécies de 
conflitos, sobretudo após a positivação dos direitos sociais. Campilongo 
(1994) acrescenta à análise uma perspectiva sobre a conjuntura do mo-
mento de abertura política brasileira, argumentando que a transição 
para a democracia importou uma crise de hegemonia política na qual 
“as regras do jogo parecem ser menos importantes do que os compo-
nentes carismáticos do processo político” (p. 118). 

A estrutura normativa do ordenamento sofre os reflexos da tran-
sição para uma sociedade cada vez mais complexa e fragmentada, em 
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torno de princípios constitucionais que tentaram conduzir o país a um 
capitalismo social. Problemas de hipertrofia normativa, seja legislati-
va, seja decorrente de outras fontes normativas, agências reguladoras, 
agentes sociais dotados de capacidades normativa de conjuntura etc., 
e agentes de instabilidade da legislação abalam a coerência interna do 
ordenamento, já que pululam normas representativas de grupos de in-
teresses antagônicos e plurais, tirando do ordenamento a racionalidade 
tão presente nas épocas de ouro dos Códigos legislativos (CAMPILONGO, 
1994, p. 122-123; MARTÍN, 2000, p. 74-78; FERRARESE, 1984, p. 203).

Eis, portanto, o paradoxo: limitado por uma estrutura normativa 
e funcional interindividual, o juiz é compelido a aplicar a lei e dar 
efetividade a direitos sociais positivados pela Constituição Federal. O 
paradigma da neutralidade do Judiciário coloca-se em crise: constru-
ído para tutelar liberdades negativas, à vista de violações promovidas 
pelo Estado ou por terceiros, o Judiciário assume uma responsabilidade 
finalística, de garantir a concretização de liberdades positivas, incom-
patível com a neutralização que, desde os primórdios do constituciona-
lismo, mostrou-se corolário inexorável da divisão de poderes. 

Em suma, o processo de neutralização política do Judiciário per-
mitiu a construção do Estado de Direito liberal burguês, na medida em 
que, por meio da transformação da atividade jurisdicional em uma ope-
ração funcional, hipotética e condicional, possibilitou a manutenção 
de um alto grau de segurança abstrata, ainda que em um contexto de 
elevada insegurança concreta (FERRAZ JÚNIOR, 1994, p. 16). Os postu-
lados de igualdade formal de todos perante a lei (isonomia) e generali-
dade do comando normativo viabilizavam a existência de uma estrutu-
ra jurídica altamente adaptável às necessidades de coesão do sistema. 
Mas as novas demandas e a complexidade da sociedade contemporânea 
acabam por revelar a insuficiência do paradigma liberal clássico.

A fórmula de ouro do sistema de divisão de poderes clássico, cal-
cada em uma determinada imagem de independência do Judiciário 
também tem de ser revista. O conceito de lei sofre alterações em vir-
tude de causas internas e externas. Causas externas giram em torno 
da quebra dos pressupostos culturais, instrumentais e legitimadores 
do modelo anterior; já as causas internas seriam o próprio impacto da 
normatividade constitucional e a prática normativa destinada à “admi-
nistrativização da lei” (MARTÍN, 2000, p. 84). 

A quebra dos pressupostos culturais é representada pela ruptura 
do paradigma de ciência a partir de uma Razão abstrata, capaz de con-
duzir o sujeito a um conhecimento verdadeiro; a lei perde o caráter de 
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instrumento básico de regulamentação da sociedade moderna, à me-
dida que as opções econômico-sociais – que se colocam para solução 
dos problemas da sociedade – se apresentam como únicas alternativas 
possíveis. As sociedades modernas, por uma série de circunstâncias, 
inclusive pela formação de “consensos” em torno de “agendas polí-
tico-econômicas”, não são nem tão abertas, nem tão plurais, no que 
tange à dominação política: as sociedades e democracias formalmente 
consideradas pluralistas sujeitam-se a condicionamentos econômicos 
que reduzem a importância do subsistema político. Cada vez menos 
importa quem ou qual seja a vertente vencedora em um processo elei-
toral. Como consequência, o direito e a lei são afetados, submergindo 
uma prevalência do direito privado, do mercado, do direito contratual 
em face do Estado, da lei e do direito público. O direito passa a regu-
lamentar, cada vez mais, a troca de interesses, o que faz com que a lei 
em si perca importância diante da antirregulamentação social, ao mes-
mo tempo que é alterada, qualitativamente, o que se demonstra com 
o surgimento de leis especiais e de microssistemas legislativos setoriais 
(MARTÍN, 2000, p. 74-76). 

Outra causa externa é a perda do referencial de legitimidade da 
lei, produto de três fatores. Em primeiro lugar, a crise da democracia 
representativa, diante dos vícios do processo eleitoral e do sistema de 
representação partidária promove a “dessacralização da lei”. A con-
sequência é a transformação da lei em um mecanismo normativo de 
conjuntura que produz uma desordem no funcionamento do Estado, 
afetando, inclusive, a configuração do Estado de Direito e de suas ga-
rantias. Finalmente, a lei perde seu referencial de eficácia quando o 
próprio Estado não se importa com sua aplicação, seja se omitindo 
quando da violação, seja quando constrói instrumentos para burlá-la, 
seja, ainda, quando diretamente a viola (como no caso das torturas 
policiais) (MARTÍN, 2000, p. 77-78).

Internamente, a lei sofre com a hipertrofia constitucional, que 
pressiona o sistema jurídico para um dilema inerente à tutela de valo-
res contraditórios entre si2. A lei perde sua condição de norma estável 
e legítima a partir da suspeita de inconstitucionalidade. Essa suspeita 
assume graus elevados em função da ação dos tribunais constitucio-
nais. O outro lado da hipertrofia de valores impõe a normatização de 
princípios, que remete à “administrativização da lei”, termo cunhado 

2 Tais como a fórmula: valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (CF/88, art. 1º, IV), valores 
opostos, já que o capitalismo se pauta na luta (Kampf) de indivíduos cujos interesses opõem traba-
lho e capital, como já observara Weber (2015, p. 26; 2006, p. 258-259).
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por Martín para indicar o fenômeno segundo o qual as leis do Estado 
social carecem, cada vez mais, de determinações jurídico-normativas 
destinadas a lhes dar concretude (MARTÍN, 2000, p. 84-95). 

O final do século XX trouxe consigo transformações igualmente im-
pactantes: o fim da Guerra Fria; a consolidação das grandes agências 
de fomento internacional; a transformação das telecomunicações com 
o advento da rede mundial de computadores, modificando a velocidade 
do fluxo comunicacional, ao lado do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de produção e informação; a emergência do capitalismo financeiro, 
desvinculado da produção; a modificação das estruturas de produção em 
relação à situação geográfica das unidades produtivas; a formação do 
Consenso de Washington; a privatização do direito administrativo, com 
modificação de diversos ordenamentos jurídicos nacionais; a globalização 
econômica; a expansão das práticas terroristas; o surgimento de novas 
formas de protesto, desprovidas de líderes anunciados (net ativismo). Es-
sas modificações remetem a uma mudança paradigmática de sociedade.  

A complexidade da formulação de políticas planificadas e o de-
senvolvimento de tecnologias em velocidade crescente impuseram a 
necessidade de se abandonar a ideia de condução das ações da Admi-
nistração através de uma política legislativa. Trata-se da denominada 
“sociedade reticular” (LADEUR, 2010), marcada por uma base cognitiva 
estruturada sobre um ambiente de elevada complexidade das relações 
sociais. Para Ladeur (2010, p. 30-31), surge um novo modo de produção, 
no qual a informação é o insumo principal. O conhecimento tecnológico 
não é mais concentrado em comunidades especializadas, mas distribuí-
do por “comunidades epistêmicas”, vinculadas ora a instituições públi-
cas, ora a instituições privadas, que combinam conhecimentos gerais e 
específicos em formas híbridas de comunicações. Essas formas híbridas 
de organização combinam limites operacionais com regras de mercado.  

A noção de “sociedade reticular” é correlata a um arranjo institu-
cional marcado pela fragmentariedade dos centros decisórios, em um 
direito mais “flutuante” (soft law), negociado entre Estados e grandes 
atores privados (corporações transnacionais), influenciado pela Lex Mer-
catoria das big firms, mas também pela capacidade de transferência de 
capital, informação e commodities, enfim, marcado por uma heterar-
quia3 incompatível com a leitura tradicional do direito derivado da lei. 

3 Conceito cunhado originalmente por McCulloch (1945) e depois assimilado pela teoria sociológica 
para significar, contemporaneamente, uma forma de organização das relações de poder que, ao 
contrário das figurações hierárquicas (que operam com condições de dependência), envolvem inter-
dependência, accountability lateral e heterogeneidade organizacional (STARK, 2001, p. 24).
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Não se trata de uma tendência ao desaparecimento do Estado ou 
das instituições públicas. O desapego à força da lei é visto mais como 
produto de uma reconfiguração do Estado do que propriamente um es-
maecimento do direito como sistema autônomo, até porque a legisla-
ção positiva nunca representou, efetivamente, a base sobre a qual o 
direito aplicado se desenvolveu, mesmo nos tipos societais anteriores. 

Nesse contexto, alteram-se as condições de exercício da prática 
jurídica: o direito perde a capacidade de conduzir, por meio de progra-
mas, a vida social e assume uma perspectiva regulatória de natureza 
mais negocial. A coordenação entre Administração e controle judicial 
encontra novos desafios, uma vez que de um lado a Administração tem 
de lidar com múltiplas variáveis e um universo de projeções para cená-
rios complexos antes ignorados. Os Tribunais, por seu turno, sofrem com 
a dificuldade de impor a observância de regras pontuais para situações 
complexas, atentando às condições de exequibilidade de suas decisões e 
reconhecendo os limites da própria capacidade de adaptação do sistema 
jurídico em relação às funções de estabilização de expectativas, a partir 
de uma projeção sobre as condições operacionais no futuro. 

Os limites do sistema jurídico são, na sociedade reticular, atua-
lizados em diferentes níveis de operações, sem que haja propriamen-
te um condicionamento territorial segmentado. Há uma concorrência 
de atores e de redes normativas entrelaçadas, de modo que alguns 
conflitos se resolvem no âmbito de decisões negociadas entre grandes 
empresas, com o uso da Lex Mercatoria, ao mesmo tempo que conflitos 
envolvendo empresas menores são direcionados a tribunais estatais; 
soluções intergovernamentais são negociadas à vista da expectativa de 
reações empresariais em organismos multilaterais cujas decisões são 
assimiladas pelo direito nacional ora por tratados, ora por meio de 
sanções econômicas impostas por organismos multilaterais; a soberania 
se torna “porosa”, pois o Estado passa a concorrer com outros atores 
no cenário internacional, o que o torna mais e mais suscetível às inge-
rências derivadas de determinações jurídicas adotadas em ambientes 
transnacionais. O Estado, impulsionado por transformações políticas e 
econômicas, internas e externas, passa a delegar competências nor-
mativas e a trabalhar com um parâmetro regulatório mais flexível, en-
quanto os Tribunais assimilam influência de uma hermenêutica conse-
quencialista no âmbito de decisões outrora proferidas com lastro em 
argumentos de princípio. 

O funcionamento do Judiciário altera-se nesse contexto de rear-
ranjo da dinâmica de poderes e do próprio Estado. “A partir do mo-
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mento que o estado de direito é, por sua própria natureza, um sistema 
institucional, as mutações institucionais o atingem em sua substância” 
(FORSTHOFF, 1973, p. 232). Na base, os juízes lidam com conflitos dis-
tributivos utilizando instrumentos variados e, assim, produzindo toda 
sorte de decisões. Na cúpula, os tribunais superiores passam a figurar 
como protagonistas de um cenário que antes era restrito à relação Par-
lamento-Executivo. Essa condição desequilibra as relações entre os po-
deres, suscitando reações legislativas e políticas. O Supremo Tribunal 
Federal, nesse contexto, não só é chamado a decidir questões políticas 
antes reservadas à esfera dos demais poderes, como também adota 
uma postura ativa, de reorganização do texto constitucional à luz de 
interpretações que lhe parecem adequadas a um novo momento histó-
rico, assumindo papéis de interlocutor do sistema político, tratando de 
casos que importam revisão do próprio texto constitucional. 

Todas essas alterações se processam em meio às construções de 
consensos em torno da necessidade de reforma e de como conduzi-la.

Law and Development, Rule of Law e Law and economics:  
consensos em torno da reforma do sistema de justiça

A compreensão do discurso de ingovernabilidade e das mudanças 
na ordem jurídica após 1988 reclama um olhar sobre as condições do 
processo de redemocratização e suas relações com o crescimento das 
doutrinas liberais da Law and Develpment e da Rule of Law. 

O modelo de expansão capitalista promovido pela Conferência de 
Bretton Woods4 foi acompanhado do surgimento, entre as décadas de 

4 A Conferência de Bretton Woods foi um acordo multilateral envolvendo 45 países, promovido em 
1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa conferência revela um momento de transição da 
hegemonia britânica para a hegemonia norte-americana no cenário monetário internacional, ado-
tando-se o dólar americano como moeda forte do sistema econômico mundial. Embora houvesse 
uma preocupação com a livre mobilidade do capital, houve consenso em garantir, por meio da polí-
tica cambiária, certo controle pelos governos nacionais sobre o fluxo de capitais. A criação do FMI, 
destinado a monitorar o balanço de pagamentos, e do BIRD, instituição de fomento de crédito inter-
nacional para recuperação das economias atingidas pela guerra, tinha como objetivo “possibilitar 
aos estados nacionais um ambiente macroeconômico estável que garantisse políticas de emprego, 
evitando os efeitos sociais e políticos desastrosos verificados no entre-guerras” (COELHO, 2012, 
p. 23). A ordem promovida pelo acordo envolvia um liberalismo autocontido, no sentido de que se 
estabelecia a possibilidade de livre mobilidade do capital, porém sujeita a uma política cambiária 
capaz de assegurar controle, pelos governos nacionais, sobre o fluxo de capitais. Como se sabe, nas 
décadas de 1960 e 1970, os Bancos Mundiais e de Desenvolvimento passaram a conceder emprésti-
mos a países em desenvolvimento, alterando sua função originária e promovendo uma intervenção 
cada vez maior no sistema interno de governo da economia.
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1960 e 1970, da Law and Development. Trubek (2006, p. 75) a caracte-
riza como derivada da prioridade conferida ao papel do Estado nacional 
na economia e do desenvolvimento dos mercados internos. A despeito 
do destaque conferido ao aspecto libertário e democrático do desen-
volvimento, os projetos priorizavam o crescimento, ainda que por meio 
de políticas autoritárias (TRUBEK, 2006, p. 75). Havia um forte compo-
nente ideológico, pois essa política representava uma resposta ao co-
munismo (TRUBEK, 2006, p. 82), vinculando as noções de crescimento 
econômico e democracia.

A crise do petróleo na década de 1970, o surgimento de outras 
nações capazes de ameaçar a hegemonia norte-americana (Alemanha 
e Japão) na década de 1980 e a criação do chamado euromercado de 
divisas contribuíram para a superação desse modelo. Esses fatores, 
aliados aos altos custos da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã e ao de-
senvolvimento de praças financeiras off-shore, impulsionaram o desen-
volvimento de um sistema de empréstimos privados desvinculados dos 
termos do acordo de Bretton Woods. Esses empréstimos tinham como 
característica a fixação de prazos de amortização mais reduzidos do 
que os contratos anteriores e previam mecanismos de correção e taxas 
flutuantes. Progressivamente, o fluxo de capital se deslocava para os 
países em desenvolvimento que, por seu turno, iniciaram um processo 
de endividamento acentuado5. O dólar foi estabelecido como moeda 
de referência internacional e a liquidez provocada pelas operações of-
f-shore viabilizou uma oferta de crédito sem precedentes (COELHO, 
2012, p. 122). 

Às bases econômicas pautadas pela mudança do modelo de produ-
ção industrial, somaram-se a queda do muro de Berlim e a preponde-
rância de um modelo hegemônico cujo reflexo cultural, no direito, foi 
a doutrina da Rule of Law (ENGELMANN, 2009, p. 8).

Rule of Law representa um movimento formado pela confluência 
de duas correntes: de um lado, a tutela de um modelo de democracia 
liberal fundada no respeito aos direitos humanos; de outro, o denomi-
nado “projeto de mercados”, com a criação de instituições destinadas a 
protegê-los. O projeto de difusão dos mercados tinha como pressupos-
tos uma política de crescimento das exportações, de livre mercado, de 
privatizações e de atração de investimentos estrangeiros. Em comum, 

5 Ao final do período das ditaduras latino-americanas, “o montante do endividamento externo como 
proporção do PIB para cinco economias sul americanas era: Argentina (74%), Chile (128%), Brasil 
(46%), Bolívia (139%) e Uruguai (89%)” (COELHO, 2012, p. 124).
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essas doutrinas pregavam a crença em um modelo de legalidade formal 
como predicado necessário, especialmente em países periféricos, para 
expansão de novos mercados (TRUBEK, 2006, p. 85). Eficiência tornou-se 
sinônimo de previsibilidade e celeridade jurídicas. O custo dos sistemas 
de justiça passou a figurar nos relatórios do Banco Mundial que, a partir 
de então, passou a gerenciar políticas de fomento de reforma6. 

A Constituição de 1988 surgiu exatamente no início da consolida-
ção da política da Rule of Law. Todavia, os princípios e a estrutura orga-
nizacional do Estado propugnada pelo texto constitucional apontavam 
uma direção segura para um Estado de bem-estar social, dissociado da 
lógica neoliberal que já despontava no cenário internacional (MELLO, 
2008, p. 50). Os anos seguintes e as inúmeras reformas constitucionais 
promovidas a partir de 1990 tratariam de recolocar o Brasil na órbita 
da política global estabelecida pelas agências mundiais. 

Um dos elementos centrais da política da Rule of Law foi a reali-
zação de diagnósticos dos sistemas de justiça, justificando-se a neces-
sidade de se promover alterações legislativas e institucionais capazes 
de conformar determinada estrutura judiciária ao programa de homo-
geneização e incremento de previsibilidade do sistema às demandas 
econômicas. Esses programas restringiam a autonomia dos países para 
criar leis, afetando a própria estrutura democrática, ao argumento de 
imperativos econômicos (TAMANAHA, 2008, p. 539). 

Paralelamente, fomentou-se a crença no fracasso das instituições 
jurídicas dos países periféricos (ESQUIROL, 2011). O relatório do Banco 
Mundial acerca da situação do sistema de justiça no Brasil, de 2004, 
aponta como principais queixas a morosidade processual, a ineficiência 
do sistema de justiça criminal, especialmente no que tange à impuni-
dade de culpados, às restrições de acesso e, finalmente, à corrupção 
interna (BANCO MUNDIAL, 2004). A inserção dessas doutrinas no con-
texto político nacional foi facilitada pela elaboração de um consenso 
virtualmente construído pelos meios de comunicação de massa, espe-
cialmente em torno de uma agenda de redução do papel do Estado 

6 Em uma pesquisa no sítio eletrônico do Banco Mundial, é possível verificar a infinidade de proje-
tos dedicados à reforma dos sistemas de justiça, especialmente em países periféricos (<http://
www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64187835&piPK=64620093&theSite-
PK=523679&menuPK=64187295&query=judiciary+reform&fromDate=&qDate=4&IRISF=&fromDiscl-
Date=&disclDate=4&docTitle=&author=&aType=&owner=&origu=&colTitle=&displayOrder=ORASCO-
RE%2CDOCNA%2CDOCDT%2CREPNB%2CDOCTY&callBack=&siteName=EXTWDS&sType=2&report=&lo-
an=&trustfund=&projid=&credit=&sourceCitation=&projectId=&sortDesc=ORASCORE&dAtts=ORAS-
CORE%2CDOCDT%2CDOCNA%2CDOCTY%2CSECCL%2CLANG%2CREPNB%2CVOLNB%2CREPNME%2CVOL_
TITLE&startPoint=10&pageSize=10>).
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e de seu fracasso como instituição capaz de conduzir o processo de 
desenvolvimento7. 

Propugnou-se, como solução, modelos de reforma capazes de pro-
mover incremento de eficiência e transparência; criticou-se generica-
mente o formalismo dos sistemas judiciários da América Latina, pela 
suposta dependência a instituições jurídicas transplantadas de outras 
realidades, ao mesmo tempo em que se despejavam críticas sobre a 
ineficiência das instituições, o subjetivismo dos aplicadores do direito e 
o hiato entre o Direito e a sociedade. Como resposta, havia um pacote 
de transformações destinadas a revigorar a Rule of Law (ESQUIROL, 
2011, p. 450). 

A crítica, marcada por um diagnóstico pleno de generalizações, 
permitiu a construção de uma imagem de fracasso absoluto dos siste-
mas de justiça desse continente, reputados como vinculados a raízes 
europeias arcaicas, ao formalismo jurídico e a um ranço de autoritaris-
mo que são descritos como defeitos de concepção do sistema jurídico, 
reconhecido quase como inaproveitável. 

Nesse contexto, ganham corpo as teorias da corrente Law and 
Economics. Sua “principal premissa é um diagnóstico de falência gover-
namental – mais especificamente, das instituições públicas que inter-
ferem na atividade de mercado” (ESQUIROL, 2011, p. 485). No que diz 
respeito às reformas dos sistemas de justiça, propugna-se a adoção de 
sistemas mais eficientes, argumentando-se com os custos econômicos 
de um sistema corrupto, atrasado, incapaz de solucionar demandas, 
enfim, anacrônico. A disseminação dessas doutrinas, mais do que fruto 
de uma evolução espontânea do pensamento jurídico, é estimulada 
por governos e mercados, inclusive para a Europa, conforme observou 
Teubner (2015, p. 80-81).  

A reforma brasileira do sistema de justiça e a construção  
do Judiciário nacional

O sistema de justiça brasileiro tem um traço histórico peculiar, já 
que sua organização combina elementos oriundos do constitucionalis-

7 De acordo com Fonseca, os periódicos brasileiros de grande circulação, ainda que com tradições 
políticas distintas, uniram-se em torno de um projeto comum. A partir da análise de editoriais e 
reportagens dos grandes periódicos nacionais entre as décadas de 1980 e 1990, esse autor constatou 
a presença “consensual” de referências negativas à história da administração pública brasileira, ao 
“patrimonialismo” que teria sido herdado de nossas raízes portuguesas, formulando uma “lingua-
gem única, mesmo que por caminhos e posições transversas” (FONSECA, 2005, p. 389). 
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mo norte-americano, de base anglo-saxã, com uma estrutura judiciária 
de base portuguesa (aproximada, mas não idêntica, ao modelo abstrato 
de civil law). O Brasil teria construído, ao longo de sua história, uma 
organização judiciária estruturada nos dois sistemas, combinando, sob 
o aspecto do recrutamento, o concurso público – e a formação de um 
corpo burocrático – com a indicação política, concentrada no vértice 
institucional (VIANNA et al., 1997, p. 36-46). À medida que se ascen-
de ao vértice da pirâmide, seria possível observar uma abertura maior 
ao ambiente do sistema, com flexibilização dos parâmetros normativos. 
Historicamente, também, adotou-se uma combinação de mecanismos de 
controle de constitucionalidade que, desde o início da República, per-
mitiu aos juízes da base ampliarem seus espectros hermenêuticos. Essa 
organização sui generis reforça a dicotomia entre a base e a cúpula do 
Judiciário brasileiro8. Essa correlação de forças se mostrou presente du-
rante o processo de reforma do Judiciário.

Os anos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988 
foram marcados por significativas alterações na Constituição Federal, 
destinadas a viabilizar a construção de um Estado mínimo, afim a um 
direito regulatório favorável à realidade da sociedade “reticular”. 
Algumas alterações infraconstitucionais prepararam o terreno para a 
aceitação jurídica do modelo de governo a ser implantado, especial-
mente nos direitos processual civil e administrativo. 

A primeira foi a edição da Lei nº 8.437/92, que impôs restrições à 
concessão de medidas cautelares contra o Poder Público, inclusive com 
possibilidade de suspensão das liminares9 por ato político-administrati-
vo do presidente do Tribunal a que competisse a apreciação do recurso. 

8  A dicotomia entre a base e a cúpula não é particularidade brasileira, conforme anota Ferrarese: 
“[...] a organização hierárquica e o espírito burocrático, além de determinar a subalternidade 
política dos magistrados ao poder executivo, introduzem forte disparidade dentro do próprio corpo 
judiciário, dividindo-o em duas partes quase contrapostas: de uma parte, a ‘oligarquia judiciária’ e 
de outra, a massa dos juízes colocados nos níveis básicos da escala hierárquica. Assim, o mesmo con-
trole político da parte do governo, vinha mesmo mediado pela elite judiciária que funcionava como 
um órgão de controle sobre o resto do corpo judiciário, assegurando o conformismo jurisprudencial 
e a implantação de políticas judiciárias agradáveis ao poder político” (1984, p. 49). No entanto, essa 
peculiaridade parece acentuar o problema, combinando traços culturais de um e outro sistema.

9 O instrumento da suspensão das liminares foi originalmente introduzido na legislação do mandado 
de segurança, sendo definitivamente incorporado à Lei nº 4.348, de 1964, e recepcionado pela Lei nº 
12.016/09. De constitucionalidade duvidosa, por representar interferência político-administrativa 
em decisão judicial, suprimindo-lhe a eficácia, foi identificada como instrumento de força do regime 
militar, destinado a limitar a eficácia do writ. Nada obstante, o Supremo reconheceu, por maioria 
de votos, a constitucionalidade dos mecanismos de suspensão de liminares, não só nos mandados de 
segurança, como também nas ações cautelares (BRASIL, 2003). 
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Essas restrições foram aumentadas, posteriormente10. O resultado foi 
o seguinte: a) proibição da concessão de liminares deferindo compen-
sação de créditos tributários ou previdenciários; e b) possibilidade de 
suspensão liminar da medida, inclusive contra decisão de manutenção 
da decisão em agravo de instrumento interposto contra a medida (§§ 
5º e 7º); a inocuidade da interposição de agravo de instrumento em 
relação ao processamento do pedido de suspensão (§ 6º); possibilidade 
de extensão dos efeitos da suspensão a casos supervenientes, median-
te simples aditamento do pedido (§ 8º); e, finalmente, a extensão da 
vigência da decisão até o trânsito em julgado da decisão de mérito na 
ação principal11. 

A Lei nº 9.424/97 também modificou a lei de ação civil pública (Lei 
nº 7.347/85, doravante denominada LACP), restringindo o âmbito da 
eficácia das decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau à competên-
cia territorial do órgão prolator (art. 16)12. Em 1993, sobreveio a Emen-
da Constitucional nº 3, que introduziu a ação declaratória de constitu-
cionalidade. Por meio dessa ação, o governo passou a ter condições de 
provocar o controle concentrado de constitucionalidade antes mesmo 
do surgimento de conflito a respeito da validade da norma. Essa emen-
da inaugurou o sistema de decisões vinculantes em relação aos demais 
órgãos dos poderes estatais, na fase republicana. Sua inserção pode ser 
compreendida como mais um instrumento destinado à contenção de 
demandas e de conflitos.

Essas alterações ocorreram durante a época das privatizações de 
governos que expediram inúmeras medidas provisórias (art. 62 da CF/88). 
Em 1995, vieram as Emendas Constitucionais nº 6, 7 e 8, de 15 de agosto, 
e a Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. Com essas 
emendas suprimiu-se o conceito de empresa brasileira de capital nacio-
nal, permitiu-se que a exploração do solo brasileiro viesse a ser promovi-
da por empresas controladas por pessoas não residentes no país (Emenda 
nº 6), autorizou-se que a navegação de cabotagem e interior fosse feita 
por embarcações estrangeiras (Emenda nº 7), eliminou-se o monopólio da 
exploração de serviços de telecomunicações – antes carreado da União 

10 Pelo advento, primeiro, da Lei nº 9.494/97; depois, da medida provisória 1.984-13, de 2000.
11 Criou-se uma antinomia sistêmica, aparentemente incompatível com a necessidade de se conferir 

eficiência e coerência ao sistema jurídico: permitir a suspensão da eficácia da decisão até o trânsito 
em julgado retarda o julgamento e representa subtração de competência do tribunal de segundo 
grau de jurisdição. Em outras palavras, a decisão somente viria a ter eficácia depois de ultrapassa-
das as instâncias políticas do Judiciário, instaladas nos tribunais de superposição. 

12 Sobre a constitucionalidade dessa disposição, ver Almeida (2001, p. 167-170); Didier Júnior e Zaneti 
Júnior (2007, p. 141-148); Venturi (2007, p. 419-447). 
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ou por concessão a pessoa sob controle acionário estatal (Emenda nº 8) 
–, e, finalmente, promoveu-se a flexibilização do monopólio do petróleo 
(Emenda nº 9). Carmen Lúcia Antunes Rocha (2001, p. 26) afirmou que 
tais modificações inseriram o país nos rumos de uma globalização econô-
mica na qual a lex mercatoria teria se transformado em lex fundamenta-
lis, contrastando com cláusula pétrea da Constituição Federal, afetando, 
possivelmente, a defesa da soberania. O foco das Emendas nº 6 e 7 era a 
privatização da Vale do Rio Doce, empresa estatal de expressão interna-
cional. Já a Emenda nº 8 tinha como escopo viabilizar a privatização do 
setor de telecomunicações. Houve, desde o início do programa de priva-
tizações, uma guerra de liminares (DINIZ, 2004, p. 111-112).

Em 1999, foi editada a Lei nº 9.868, destinada a disciplinar o pro-
cessamento das ações diretas de inconstitucionalidade e de constitu-
cionalidade, e permitiu ao Supremo Tribunal Federal modular os efeitos 
da decisão, restringindo os efeitos da declaração ou postergando sua 
vigência, “tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcio-
nal interesse social” (art. 27). Por fim, estendeu os efeitos vinculantes 
por meio de lei ordinária para todas as espécies de controle concentra-
do de constitucionalidade (art. 28).

As discussões a respeito da constitucionalidade dessa lei foram 
superadas, em 2004, pela Emenda Constitucional nº 45, que tornou re-
gra a vinculação das decisões em controles dessa espécie e introduziu 
a súmula vinculante13. 

Embora essas alterações tenham lastro em um discurso racionali-
zante, destinadas à redução da morosidade e à eliminação de decisões 
conflitantes, o aspecto mais significativo parece denotar a existência 
de um processo de deslocamento de força do sistema para o vértice da 
estrutura judiciária. 

Um exemplo foi a Resolução STJ nº 12/09. Por ela, o Superior Tribu-
nal de Justiça recuperou competência para rever decisões de turmas re-
cursais, originariamente não previstas no rol de competências da Consti-
tuição Federal (art. 104; súmula nº 203 do STJ). Entre a edição da súmula 
203 e a Resolução 12/09, sobreveio a Lei dos Juizados Especiais Federais 
(Lei nº 10.259/01), com previsão de criação de turmas de uniformização 
de jurisprudência, para dirimir divergências entre Turmas Recursais, com 

13 A súmula vinculante, inspirada nos assentos de jurisprudência do direito colonial (SILVA, 2006, p. 560) 
e na figura dos precedentes, do direito norte-americano (TAVARES, 2005, p. 108 e ss.) foi uma modifi-
cação polêmica da Emenda Constitucional nº 45/04. Silva (2006), David Araújo e Nunes Júnior (2009, 
p. 394), de um lado, afirmaram sua inconstitucionalidade, em contraposição à Tavares (2005).
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possibilidade de provocação do STJ sempre que a decisão contrariasse 
decisão daquele tribunal (art. 12). A Lei dos Juizados Especiais da Fazen-
da Pública (Lei nº 12.153/09) repetiu a fórmula (art. 18). 

Paralelamente, surgiram as Leis nº 11.276/2006, nº 11.418/2006 
e nº 11.672/2008. A primeira foi responsável por permitir que o juiz 
deixasse de receber recursos contrários às súmulas dos tribunais su-
periores; a segunda lei introduziu os arts. 543-A e 543-B no Código de 
Processo Civil de 1973, estabelecendo a possibilidade de o STF negar 
seguimento a recurso extraordinário quando a questão não tivesse re-
percussão geral e o sobrestamento de todos os recursos sobre maté-
ria idêntica. A terceira estabeleceu a possibilidade de o STJ julgar um 
recurso paradigma, com suspensão do andamento de todos os demais 
referentes à mesma matéria jurídica, nos moldes do que fora previsto 
para o Supremo. Sobreveio também a Emenda Constitucional nº 45, de 
2004, com a criação do Conselho Nacional de Justiça.

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão que per-
mitia o uso da reclamação para corrigir descumprimentos às posições 
consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A reclamação é uma ação 
destinada à preservação de competência e de garantia da autoridade do 
tribunal (art. 105, I, f, CF/88) e sempre teve caráter censório. Mesmo 
assim, em razão da decisão do Supremo – e embalado pelas reformas 
legislativas citadas, o STJ editou a Resolução nº 12, de 14 de dezembro 
de 2009, disciplinando o instrumento como meio necessário para dirimir 
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal de juizado espe-
cial estadual e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O proce-
dimento envolve requisição de informações e expedição de ofícios à pre-
sidência e à corregedoria do tribunal de justiça do estado em questão. 
Em outras palavras, em tese – ainda que não se admita esse caráter à 
reclamação relacionada com o sistema dos juizados especiais – os juízes 
e turmas recursais passaram a se sujeitar ao risco de um processo disci-
plinar, caso viessem a descumprir a jurisprudência do STJ. 

A introdução do Conselho Nacional de Justiça insere-se nesse con-
texto de reforma centralizadora (dita racionalizadora) do Judiciário, 
com escopo de normalizar a atuação jurisdicional a partir das decisões 
proferidas no vértice do sistema. Talvez essa tenha sido a inovação 
mais polêmica da Reforma do Judiciário de 2004. Logo após a promul-
gação da Emenda Constitucional nº 45/04, a Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade. Os prin-
cipais argumentos da ação eram a violação à separação de poderes e ao 
princípio do pacto federativo.
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As garantias institucionais da magistratura adquiriram, no corpo 
da Constituição Federal, um desenho estruturado conforme o federa-
lismo dual, ou seja, dividido em estrutura federal (comum e especia-
lizada) e estadual (comum), como visto. A todos os tribunais, tratados 
como sistemas judiciários autônomos, foram garantidos autogoverno, 
capacidade normativa interna e autonomia administrativa e financeira 
(arts. 96, 99, 125, I e 168 da CF/88). No entanto, a menção da Cons-
tituição Federal a “órgãos do Poder Judiciário” e a estrutura herdada 
da reforma constitucional de 1977, com imposição de uma Lei Orgânica 
Nacional à magistratura, fez com que o Supremo Tribunal Federal deci-
disse que a introdução do Conselho Nacional de Justiça não importaria 
violação ao federalismo, porque este preceito não se aplicaria ao Poder 
Judiciário, uno que é. 

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367-
1-DF14 redefiniu as bases do federalismo brasileiro, restringindo a in-
cidência do princípio aos poderes Legislativo e Executivo, embora se 
tenha assinalado a necessidade de preservação da auto-organização 
dos tribunais. Segundo o Relator, “o Poder Judiciário tem caráter na-
cional, não existindo, senão por metáforas ou metonímias, Judiciários 
estaduais ao lado de um Judiciário federal”15.  

Em seguida, paulatinamente, houve o reconhecimento da possi-
bilidade de emissão de regulamentos normativos autônomos, com con-
dição para inovar a ordem jurídica independentemente de lei. O CNJ 
construiu uma imagem em cima de discursos legitimadores da necessi-
dade de modificação da estrutura judiciária. A presença de resquícios 
tradicionalistas em inúmeros tribunais, tais como o julgamento sigiloso 
de sessões administrativas ou a ausência de fundamentação na defini-
ção de alguns critérios de organização da carreira, permitiu que o ór-
gão adquirisse legitimidade interna, dentro da instituição, como instru-
mento de defesa dos magistrados e operadores do direito injustiçados 

14 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363371>. 
Acesso em: 9 nov. 2017.

15 Argumentou-se com o caráter unitário da jurisdição. Esse argumento não se sustenta, rigorosamen-
te, já que a jurisdição apresenta “unidade apreciável apenas do ponto de vista externo e, inter-
namente, pela convergência recursal para tribunais superiores e, em última instância, para o STF” 
(TAVARES, 2005, p. 163). A unidade ou pluralidade de jurisdições não está relacionada ao modo de 
exercício desse poder, ou seja, em razão de unidades compostas em modelo federativo ou unitário, 
conforme ensina Canotilho (1999, p. 615-616), até porque o poder que justifica a Constituição dos 
Estados-membros também é uno e decorre de manifestação da soberania. A coexistência de ordens 
jurídicas no interior do Estado federal se explica por uma relação de supracoordenação, que “exige 
uma visão conjugada de normas e competências”, na expressão de Miranda (2009, p. 154).
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com os abusos dos tribunais inferiores. De outro lado, o órgão trabalhou 
ações de impacto midiático, promovendo decisões que acompanhavam, 
em parte, as críticas do direito fracassado e que se coadunavam com 
o desejo da opinião pública. O exemplo mais significativo é a proibição 
do nepotismo, estabelecida pela Resolução nº 07, de 2005. A proibição 
envolvia um valor muito difícil de ser contestado, em termos de defesa 
da lisura da impessoalidade, tanto que a Ação Declaratória de Constitu-
cionalidade nº 12-DF foi ajuizada pela própria Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB). Era uma tese sem adversários, mas que envolvia 
admitir poder normativo primário ao Conselho16. O reconhecimento do 
poder normativo primário, contudo, vem contrabalançado por um re-
curso retórico: o de que a restrição ao nepotismo estaria implícita no 
art. 37 da Constituição Federal. A argumentação do Supremo dispensou 
o Conselho de se referir à Lei. Desde então, várias Resoluções são edi-
tadas sobre supostos vácuos normativos17. 

Estruturou-se, então, uma nova feição institucional do Poder Judi-
ciário: não mais federalizado, este poder, de caráter nacional, passou 
a se orientar em função das decisões proferidas no vértice do sistema. 
Antes, juízes e tribunais interpretavam leis e a consolidação dessa ju-
risprudência estruturava-se da base à cúpula, que, para modificá-la, 
sujeitava-se a pesado ônus argumentativo. 

Inicialmente, permitiu-se a criação de uma vinculação informal 
da base profissional da magistratura aos tribunais que compõem o vér-
tice institucional. Aos poucos, essa vinculação foi sendo positivada, 
por meio de leis infraconstitucionais. O Código de Processo de 2015, 

16 Veja-se a argumentação do Ministro relator: “[...] A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos 
atributos da generalidade (os dispositivos dela constantes veiculam normas proibitivas de ações ad-
ministrativas de logo padronizadas), impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica 
de quem quer que seja) e abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de 
vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que pren-
de suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, 
de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã 
e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de cen-
trada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o 
da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O ato normativo que se faz de objeto desta ação 
declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios do art. 37 da Constituição Fe-
deral, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam 
pelos dois modelos normativos: o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional 
de Justiça fez adequado uso da competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 
45/04”. (BRASIL, 2009a).

17 Consoante ao estudo de André Janjácomo Rosilho, dentre 74 resoluções pesquisadas, 24 não fizeram 
referência a qualquer norma constitucional ou legal. Elas “foram editadas em um certo vácuo nor-
mativo, no qual o CNJ pôde gozar de ampla discricionariedade, não encontrando qualquer tipo de 
obstáculo jurídico-formal relativamente ao seu poder de criar normas” (ROSILHO, 2010, p. 62).
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com a adoção do chamado sistema de precedentes, oriundo do direito 
norte-americano (CPC/2015, arts. 926-928; 988, III), legalizou essa re-
gulação em todo o âmbito processual civil, embora a Constituição Fe-
deral tenha definido hipóteses muito pontuais de vinculação, restritas 
às ações de controle concentrado de constitucionalidade e à súmula 
vinculante (CF/88, arts. 102, § 2º e 103-A). 

Esses mecanismos, criados para incrementar a eficácia e a racio-
nalidade do sistema judiciário, paradoxalmente estimulam a abertura 
do sistema para operar com uma racionalidade material estranha à 
lógica própria da esfera jurídica, o que pode trazer problemas de coe-
rência e racionalidade sistêmicas. É o que revela, por exemplo, o trata-
mento conferido às causas envolvendo expurgos inflacionários. 

Na década de 2000, proliferam as causas envolvendo contratos ban-
cários e cobrança de expurgos inflacionários provocados pela edição dos 
planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1990 e 1991). 
Esses planos modificaram unilateralmente o índice de remuneração das 
cadernetas de poupança, provocando perdas significativas aos poupado-
res. Reiteradas decisões dos tribunais impunham às instituições finan-
ceiras o ressarcimento integral dos correntistas, inclusive em tribunais 
superiores. Nada obstante, a Confederação do Sistema Financeiro in-
gressou com ação invocando descumprimento de preceito fundamental, 
pretendendo revisar a jurisprudência estabelecida pela Corte. 

Nessa ação (ADPF nº 165), a liminar foi indeferida, sob o argumen-
to de falta de verossimilhança do direito alegado, já que as decisões 
combatidas tinham lastro em entendimento consolidado nos tribunais 
superiores (BRASIL, 2009b). Milhões de ações, contudo, vieram a ser 
suspensas posteriormente, pelos mecanismos previstos nos arts, 543-B 
e 543-C do CPC (RE 626.307-SP e RE 591.797-SP; AI nº 754.745-SP)18. Até 
a conclusão deste trabalho, esses recursos não haviam sido julgados no 
mérito. Ainda que se argumente que a demora inerente ao processa-
mento dos recursos, a suspensão dos feitos, em nítida contradição com 
a posição adotada na ADPF nº 165, indica a reversão da eficácia de uma 
decisão jurídica por um mecanismo de racionalização, utilizado para a 
preservar o sistema financeiro nacional. 

Em outro caso, fazendo uso da reclamação, o Superior Tribunal de 
Justiça suspendeu o andamento “de todas as ações envolvendo abusivi-
dade de juros em contratos bancários”, em curso nos juizados especiais 
cíveis (BRASIL, 2011). Impôs-se, enquanto tramitava o processamento 

18 O andamento e as decisões estão disponíveis em: <http://www.stf.jus.br>.
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do recurso, uma suspensão não prevista em lei. O escopo, evidente, 
era evitar o surgimento de decisões divergentes, em primeiro grau de 
jurisdição, o que certamente diminui a irritação sistêmica da cúpula 
do Judiciário19. Ao agir dessa forma, esses instrumentos permitem aos 
tribunais superiores não apenas a redução da demanda, mas a redução 
do ônus argumentativo em face das decisões dos tribunais de composi-
ção profissional.

O que se observa, pois, é um deslocamento dos fatores desestabi-
lizadores da racionalidade jurídica, com risco à sua diferenciação sis-
têmica (CAMPILONGO, 2002, p. 62-63), em favor, nesses casos, de uma 
racionalidade economicamente orientada. Não se trata de um conflito 
entre valores constitucionais: especialmente no primeiro caso, a sus-
pensão das decisões contraria uma corrente jurisprudencial lastreada 
na aplicação da força obrigatória dos contratos que, nesse caso, fa-
vorecia os poupadores. Trata-se da possibilidade de se introduzir uma 
nova espécie de assimetria de valores no sistema. Antes, o desequilí-
brio se definia por valores contraditórios albergados pela Constituição 
Federal. Agora, trata-se de um reflexo da sobrevalorização de uma ra-
cionalidade econômica sobre a racionalidade jurídica.  

O sistema jurídico não é um simples complexo normativo, isento 
de pressões. A Constituição Federal criou um novo sistema de princí-
pios e direitos, voltados não para uma revolução econômica, mas para 
um modelo de Estado social. A introdução de instrumentos de pressão 
para adoção de interpretações-padrão não se coaduna com a lógica 
decisória de conflitos de justiça distributiva, de um lado. Na dicotomia 
entre a base profissional do sistema e a cúpula, de composição política, 
o resultado do complexo de alterações legislativas e jurisprudenciais 
aponta para o incremento do controle da atividade decisória à vista de 
uma previsibilidade afim à adequação do Estado brasileiro a um regime 
Shumpeteriano de competição (JESSOP, 2003, p. 10-14). 

Considerações finais

Em um contexto de disfunção própria da racionalidade jurídica, 
trazida em alguma medida pelo advento do Estado de bem-estar social 

19 Ao final, a reclamação não foi conhecida. Nada obstante, é curiosa a forma de determinação, por 
meio de comunicação exarada em reclamação, obstando a todos os demais órgãos judiciários o 
julgamento de determinadas causas.
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e, posteriormente, pelas transformações inerentes ao paradigma da 
sociedade “reticular”, o Estado brasileiro, assim como outros Estados, 
sofreu um processo de desregulamentação, desestatização e privatiza-
ção que alterou significativamente seu direito público. Nesse proces-
so, alterou-se, também, significativamente a feição institucional do 
Judiciário. Este artigo procurou destacar alguns aspectos do plexo de 
fatores que orientou a reforma do Judiciário e favoreceu a reorganiza-
ção da estrutura judiciária em torno de uma unidade nacional. Não é 
tarefa da ciência tomar posição contra ou a favor de um determinado 
processo histórico. Todavia, algumas questões devem ser ressaltadas, 
pois remetem à compreensão da conjuntura judiciária nacional.

A crise da racionalidade jurídica favorece e é favorecida pela difi-
culdade de se operar, juridicamente, com as próprias referências. Essa 
dificuldade traz problemas para a legitimação do direito em si, gerando 
um processo degenerativo de sua força simbólica. Nesse sentido, a in-
trodução de um sistema de precedentes, sem lastro em uma tradição 
cultural jurídica que informe os valores prevalentes no sistema, pode 
conduzir a uma insegurança decisória, especialmente na base do sis-
tema. A despeito das garantias formais de imparcialidade, o julgador 
se vê exposto a um órgão gestor central cujos poderes não estão regu-
lamentados em lei20, e a tribunais que podem reconhecer descumpri-
mentos decisórios a partir de interpretações jurídicas, estabelecendo 
uma ameaça de punição implícita que subtrai a força renovatória das 
instâncias de base. 

Observa-se, também, um paulatino deslocamento de força do sis-
tema judiciário para o vértice, com prejuízo da eficácia das decisões 
provenientes de instâncias profissionais (primeiro e segundo graus de 
jurisdição); este vértice se mostra sensível aos reclamos de governabi-
lidade em detrimento da observância estrita de preceitos constitucio-
nais ou da legalidade, sem que se obtenha um grau razoável de racio-
nalidade demonstrável por uma coerência argumentativa. 

20 É certo que o Conselho Nacional de Justiça trouxe inegáveis avanços no arranjo de forças internas 
dentro da estrutura judiciária. A despeito da perigosa ausência de limites e do exorbitante poder 
normativo primário, o CNJ trabalha algumas questões com sensibilidade democrática. Assim o fez, 
por exemplo, ao promover a publicidade dos atos dos tribunais, que não hesitavam em decidir 
questões administrativas a portas fechadas. Mas, a pretexto de corrigir essas e outras imperfei-
ções, o Conselho avoca a si a prerrogativa de legislar sobre tudo o que diz respeito à magistratura, 
tornando-se perigoso instrumento de controle dos tribunais, que correm o risco de se transformar 
em seguidores de uma política nacional normalizadora, apresentada, de resto, como solução das 
antinomias políticas do sistema de justiça.
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Procurou-se mostrar, neste artigo, que o plexo de fatores que 
conduz o processo de reforma institucional do Judiciário, com reflexos 
em sua estrutura federativa e na condição individual do exercício da 
magistratura pelos juízes, deriva menos de uma opção ou incapacida-
de pessoal do membro do Poder, mas de uma inexorável tensão entre 
movimentos de racionalização do sistema jurídico, condição, de resto, 
inerente ao direito moderno (WEBER, 1999, p. 142-153). Weber, em seus 
escritos sobre o direito, apresenta uma análise em que se combinam 
estruturas, sujeitos, cultura e ordem, a viabilizar a consolidação de sen-
tidos atribuídos ao mundo e a formação de uma base de legitimação das 
múltiplas esferas de interação social, dentre elas, o direito. A força da 
análise weberiana reside justamente em apresentar a relação entre os 
processos de coesão, expansão e estruturação da ordem jurídica a partir 
de uma tensão permanente entre racionalidade formal e material, que 
conduz inexoravelmente à formação de gaps (lacunas) de irracionali-
dade, pressuposto para novas etapas evolutivas. Isso revela, portanto, 
que grande parte dos problemas imputados aos sujeitos envolvidos na 
prática judiciária deriva de uma contradição estrutural do direito. Nesse 
contexto, propostas reformistas que se colocam como panaceias para as 
contradições narradas se assemelham a livros de autoajuda: podem ser 
consumidas como alento à espera da próxima “crise”.
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Aspectos da divisão do poder no Brasil. Relações 
entre separação dos poderes e federalismo
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Resumo: O presente trabalho analisou aspectos principais da di-
visão do poder, a partir de concepções doutrinárias mais básicas, e sua 
conformação geral no sistema brasileiro, culminando com o enfrenta-
mento de alguns problemas que vêm sendo identificados na experiência 
constitucional brasileira.

Palavras-chave: Divisão do Poder. Separação dos Poderes. Fede-
ralismo.

Abstract: The present work analyzed the main aspects of the  
division of power, starting from more basic doctrinal conceptions, and 
its general conformation in the Brazilian system, culminating with 
the confrontation of some problems that have been identified in the  
Brazilian constitutional experience.

Keywords: Division of Power. Separation of Powers. Federalism.

1. Introdução

O vocábulo “poder”, em seu significado mais geral, designa “a 
capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode 
ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a fenô-
menos naturais”2. Como fenômeno social, o poder é uma relação que 

1 Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo.
2 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUITO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília, DF: 

Universidade de Brasília, 2000. v. 2, p. 933.
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se estabelece entre a pessoa ou o grupo que o detém e a pessoa ou o 
grupo que a ele está sujeito, em uma determinada esfera de atividade. 
A noção de poder político, a seu turno, surge da necessidade de pacifi-
cação e organização da vida em comunidade.

Como ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, não há, nem pode 
haver, Estado sem poder3. O poder é o princípio unificador da ordem 
jurídica e, como tal, evidentemente, é uno. O exercício do poder, ou, 
ainda, de cada uma de suas facetas, pode ser diferentemente estrutu-
rado, tanto pode ser concentrado quanto pode ser dividido e distribuí-
do por vários órgãos, compostos por diferentes indivíduos.

Desde os primórdios do constitucionalismo, ao lado do reconhe-
cimento de direitos fundamentais, a divisão do poder tem sido vista 
como uma das formas de limitação do poder do Estado e do gover-
nante4. Na clássica passagem de Montesquieu, “a experiência eterna 
mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele; vai 
até onde encontra limites”; assim, para que se possa evitar o abuso de 
poder pelo governante e preservar a liberdade dos governados, “é pre-
ciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder”5.

A justa tentativa de prevenir o uso arbitrário do poder pela divisão 
de seu exercício serviu de ponto de partida para a elaboração de téc-
nicas variadas e que acabaram sendo, por vezes de maneira conjugada, 
incorporadas aos cenários constitucionais, inclusive no Brasil. A análise 
de aspectos principais dessas técnicas, sua conformação geral no siste-
ma brasileiro, e alguns dos problemas que vem sendo experimentados 
constituíram o objeto principal do presente trabalho.

2. Algumas considerações sobre a divisão do poder

Conforme já adiantado, o reconhecimento da importância da di-
visão do poder como meio para sua limitação serviu de base primordial 
para a elaboração de técnicas variadas para a organização do exercício 
do poder estatal. Dois são os critérios mais comumente empregados, 
e que, por este mesmo motivo, aparecem com maior frequência como 

3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 131.

4 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 249.

5 Cf. MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de. Do espírito das leis. Tradução de Pedro 
Vieira Mota. Sã Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 200.
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solução adotada nos Estados contemporâneos, operando, não raras ve-
zes, em conjunto: o critério horizontal, dando azo à divisão funcional, 
e o critério vertical, estabelecendo a divisão territorial.

2.1. Aspectos básicos da divisão funcional

A mais conhecida forma de divisão do poder, a divisão funcional 
leva em conta as funções que cabem ao Poder estatal, atribuindo seu 
exercício a órgãos distintos.

Algumas das ideias que servem de suporte à divisão funcional apa-
recem ainda na Antiguidade. Nesse sentido, já na “Política”, de Aristó-
teles, se verifica uma classificação das atividades desempenhadas pelo 
Estado, além da preocupação com a formação de um governo misto, que 
pudesse conformar as diversas classes sociais. Não obstante, é na Moder-
nidade, a partir das obras de Locke e Montesquieu, que o tema adquiriu 
densidade, figurando este último como o grande mestre da doutrina6.

Em “formulação clássica”, apontada por Manoel Gonçalves Fer-
reira Filho como “versão juridicista” da sistematização racional apre-
sentada por Montesquieu7, distinguem-se três funções estatais – a de 
legislar, a de executar as leis e a de julgar – recomendando seu exer-
cício – de forma exclusiva ou ao menos preponderante – a três órgãos 
ou grupos de órgãos distintos reciprocamente autônomos – respecti-
vamente (mas com as devidas e necessárias atualizações8), o Poder 
Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário.

Essa divisão, é importante observar, não é necessariamente estan-
que, nem o desenho proposto deve ser tido como totalmente rígido9. 

6 Cf. FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 12. ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 87.

7 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 257-259.

8 Em Montesquieu, cabia ao Poder Executivo o papel de fazer guerra e paz e preservar a segurança; 
esse papel foi progressivamente alargado; da mesma forma, se ao Poder Judiciário cabia resolver 
litígios entre particulares, a jurisdição constitucional passou a permitir a análise dos conflitos entre 
leis e a própria Constituição. Cf. VIARO, Felipe Albertini Nani. A judicialização da vida – aspectos 
da judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 2016. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 2016.

9 Como ensina Rubens Beçak: “De qualquer forma, o fundamental na teoria montesquiana foi aliar à iden-
tificação de determinada função estatal, além do seu desempenho por um poder específico do Estado, 
a recomendação de que não fossem atribuídas a mais de um poder cada função e, ademais, que esses 
Poderes desempenhassem suas funções sem imiscuírem-se nas esferas alheias.” Cf. BEÇAK, Rubens. A 
separação de poderes, o tribunal constitucional e a judicialização da política. Disponível em: <http://
www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67808-89239-1-pb.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.



Felipe Albertini Nani Viaro126

Nessa linha, o próprio Montesquieu abre exceção ao admitir a interven-
ção do Executivo no processo legislativo a partir do veto. E, mesmo sem 
abandonar o desenho original, mantida a predominância no exercício 
da função preponderante, os sistemas passaram a admitir hipóteses de 
interpenetração, especialmente para garantir o adequado desempenho 
de suas próprias tarefas.

Com base na proposta de divisão funcional, é possível classificar 
os sistemas de governo em sistemas de concentração (em que tal divi-
são, de direito ou de fato, inexiste); sistemas de colaboração10 ou se-
paração parcial (caracterizados pelo elevado grau de interação – espe-
cialmente entre Executivo e Legislativo – que, por isso, não podem ser 
considerados reciprocamente independentes), e sistemas de separação 
pura ou total (com os poderes bem delineados, independentes entre si 
e cujo exercício se dá por grupos distintos de pessoas).

O modelo da separação pura ou total serviu de base para a Consti-
tuição dos Estados Unidos da América de 1787, consagrando, na ausência 
do monarca, a figura do Presidente da República, para exercer as funções 
de chefe de Estado, chefe de governo, condutor das relações exteriores 
e comandante das Forças Armadas11. Na Europa, a aplicação desse esque-
ma redundou no estabelecimento das chamadas monarquias limitadas, 
em que o chefe de Estado é o monarca, deixando de ser absoluto seu 
poder em razão da instituição do Legislativo e Judiciário.

Tradicionalmente associada às ideias de constitucionalismo, de-
mocracia e participação popular no governo, a divisão do poder logo 
se converteu em dogma. Claro exemplo disso se encontra no art. 16 da 
Declaração de 1789, que dispõe expressamente que “a sociedade em 
que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida 
a separação dos poderes não tem Constituição”. Não obstante, como 
pontua Manoel Gonçalves Ferreira Filho12, “se no sistema constitucional 
a separação dos poderes é peça essencial, nos regimes efetivamente 
praticados ela nem sempre foi, ou é, real”.

10 Muito embora a nomenclatura não seja a ideal, já que todo e qualquer sistema pressupõe a colabo-
ração entre os Poderes.

11 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 141-142.

12 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 260.
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2.2. Aspectos básicos da divisão territorial

Outra forma de divisão do poder estatal toma por base a coexis-
tência de núcleos distintos de poder em um mesmo território.

Nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “existe divisão ter-
ritorial do Poder quando, num mesmo Estado, coexistem núcleos de Poder 
espacialmente limitados – portanto, com eficácia num âmbito territorial 
delimitado – com um poder, dito central, cuja autoridade se estende a 
todo o território do Estado”. Ademais, tal divisão implica em “[...] au-
tonomia em favor dos núcleos (periféricos) de Poder espacialmente li-
mitados, autonomia essa que pode ser graduada, mas que, no mínimo, 
importa num autogoverno e numa repartição de competências”13.

Com base no reconhecimento – ou não – de referidos núcleos 
espacialmente limitados e em sobreposição, é possível falar em um 
Estado Federal, ou Federação (que, a seu turno, pode decorrer de agre-
gação de Estados que a ele preexistiam – federalismo por agregação 
– ou, ainda, da suposição de entes a um Estado unitário preexistente 
– federalismo por segregação), ou, então, um Estado Unitário (que, 
mesmo assim, pode comportar variados graus de concentração ou des-
centralização dentro do mesmo – e único – ente).

Ao contrário da divisão funcional, a divisão territorial não foi ra-
cionalmente intuída como meio útil para o constitucionalismo14. Ao 
revés, decorreu das virtudes na prática política antes de ser por ela 
adotada, especialmente da experiência constitucional estadunidense. 
Assim, é possível dizer que o Estado federal não foi “inventado” para 
limitar o poder, revelando-se, porém, meio eficaz de fazê-lo, um dos 
fatores que levaram à sua cópia por outros Estados.

O modelo federal foi concebido para fortalecer a união dos Esta-
dos em que se converteram, com a independência, treze das antigas 
colônias britânicas da América. Para tal desiderato, não se haviam mos-
trado suficientemente fortes os vínculos da Confederação. E, ao mesmo 
tempo, muito embora se desejasse um poder central habilitado a tomar 
decisões impositivas, não se aceitaria um poder totalmente centraliza-
do, e, por isso, “um potencial opressor da liberdade tão recentemente 
conquistada no plano político”15.

13 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273.

14 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273.

15 Cf. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. A federação a serviço da democracia e do estado de direito. 
In: ALMEIDA, Fernando Dias Menezes et al. Direito constitucional, estado de direito e democracia: 
homenagem ao Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2011.
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Nesse sentido, uma das diferenças entre a Confederação e a Fede-
ração é instituição de um entre de sobreposição que assuma as funções 
acometidas pela Constituição. E, refletindo a ideia de que o Estado 
Federal corresponde a uma sociedade de Estado, na estruturação desse 
ente se costuma prever a participação dos Estados-membros, sendo a 
solução mais usual a adoção do bicameralismo na organização do Le-
gislativo, dando-se a uma das Câmaras a representação dos Estados Fe-
derados, modelo este que acabou sendo replicado ao redor do mundo.

3. Pontos evolutivos da divisão do Poder no sistema brasileiro

A divisão do poder constitui tema recorrente na experiência cons-
titucional brasileira. Se na doutrina o tema, ante suas delicadas nu-
anças, já pode ser, por si só, considerado complexo, as peculiaridades 
do processo histórico brasileiro tornam mais dificultosa a análise de 
implantação e, sobretudo, a avaliação de suas consequências na práti-
ca das relações político-institucionais. Assim, sem descurar do escopo 
do presente trabalho, vale a pena tecer alguns comentários sobre a 
evolução das Constituições no Brasil, culminando com uma análise mais 
pormenorizada da Constituição atual.

3.1. Breve levantamento histórico

A Constituição de 1824, de modo geral, estabeleceu um Estado 
centralizado, com governo monárquico e hereditário, muito embora 
também representativo. Pese outorgada, a Carta inspirava-se em mui-
tas ideias do constitucionalismo liberal. E, seguindo esses ditames, a 
divisão dos poderes foi adotada, mas segundo a estrutura quadripartida 
de Benjamin Constant16, com a previsão de quatro Poderes: Poder Le-
gislativo; Poder Judiciário; Poder Executivo e Poder Moderador.

Conquanto a Constituição de 1824 já tenha trazido um modelo de 
divisão funcional, a adoção da estruturação quadripartida, acabou por 
afetar o equilíbrio da equação original17. Nesse sentido, é fácil perce-
ber a prevalência da figura do Imperador, que, congregando tanto o 
Poder Executivo quanto o Poder Moderador em suas mãos, era quem, 

16 Cf. CONSTANT, Benjamin. Cours de politique constitutionnelle. Paris: Guillaume, 1872.
17 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 

2017. p. 271.



Aspectos da divisão do poder no Brasil. Relações entre separação dos poderes... 129

de fato, decidia a ocupação do poder, “fazendo ele a alternância entre 
os homens e partidos quando isto bem lhe parecia”18.

Ademais, muito embora antes disso o território brasileiro já ti-
vesse sido, por diversas vezes, dividido em capitanias hereditárias e 
províncias19, e a despeito das aspirações federalistas que já se faziam 
reverberar, inspirando diversos movimentos à época20, a Constituição 
previu expressamente a unidade, não admitindo “qualquer outro laço 
algum de união, ou federação, que se oponha à sua independência”.

A proclamação da República levou ao encerramento da monarquia 
e, com isso, o fim do Poder Moderador. Por meio do Decreto n. 1, de 
15 de novembro de 1889, por sua vez, as províncias foram alçadas à 
condição de Estados-Membros, reunidas pelo laço de federação. O De-
creto n. 848, de 11 de outubro de 1890, a seu turno, criou e organizou a 
Justiça Federal, colocando em sua cúpula o Supremo Tribunal Federal, 
estabelecendo a “dualidade da Magistratura”21.

Fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos da Amé-
rica, a Constituição de 1891 consolidou as transformações trazidas des-
de a Proclamação da República. Seguindo o modelo clássico, previu a 
existência de três Poderes: o Poder Executivo, com adoção do regime 
de governo presidencialista, o Poder Legislativo, de caráter bicameral, 
e o Poder Judiciário, mantida a dualidade, acrescendo a capacidade de 
efetivar o controle de constitucionalidade das leis22.

Mantido o influxo federalista, prestigiou-se a técnica da Consti-
tuição modelar estadunidense, com previsão de matérias taxativas à 
União, e conferindo aos Estados-membros os poderes remanescentes23. 

18 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 271.

19 Cf. LIZIERO, Leonam Baesso da Silva. O federalismo no império brasileiro: da Constituição de 1824 
ao Ato adicional de 1834. Revista Diorito, v. 1, n. 1, jul./dez. 2017.

20 Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, muito embora seja fruto de uma opção política, o mo-
vimento federalista no Brasil não foi uma criação artificial. A reivindicação já se manifestara na 
Constituinte de 1823, tendo inspirado, no curso do Império, diversos movimentos nas províncias, 
passando a figurar nos programas de grande parte dos partidos liberais ainda na última década do 
regime monárquico. Assim, não é de se estranhar que a derruba do Império tenha levado não só à 
República, mas também à instituição de um Estado Federal. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 333.

21 Cf. HORTA, Raul Machado. Unidade e dualidade da magistratura. Revista de Informação legislativa, 
Brasília, DF, ano 24, n. 96, out./dez. 1987.

22 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.

23 Cf. MORAES, Alexandre de. Federação brasileira – necessidade de fortalecimento das competências 
dos estados-membros. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/>. Acesso em: 20 de nov. 2017.
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Esse quadro, entretanto, não prevaleceu, logo contrariado pela refor-
ma constitucional de 1926, que, em contraponto ao fortalecimento das 
estruturas políticas oligárquicas, retomou a tendência de fortalecimen-
to e centralização na União.

Com a ascensão de Vargas, durante o “governo provisório”, foram 
nomeados interventores de confiança para atuar em vários Estados, 
principalmente naqueles onde a oposição era forte. De outra parte, ini-
ciou-se o preparo de um novo sistema eleitoral, tendo sido decretado, 
em 1932, o Código Eleitoral brasileiro, que instituiu a Justiça Eleitoral 
do Brasil. E, na mesma época, surgiram também as Comissões Mistas de 
Conciliação e as Juntas de Conciliação e Julgamento, como precursoras 
da Justiça do Trabalho.

A Constituição de 1934 manteve, no aspecto formal, os princípios 
fundamentais da República, com a previsão de separação entre os Po-
der Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Situando o Estado 
brasileiro no contexto do pós-guerra, verificou-se a alteração do perfil 
puramente liberal com a incorporação da pauta social24. E, para fazer 
frente à necessidade de crescimento da atuação estatal, houve a ado-
ção do modelo de “federalismo cooperativo”25, verificando-se, nova-
mente, o incremento da concentração do poder na União.

Esse processo de centralização se acentuou ainda mais durante o 
Estado Novo. A Carta de 1937 concentrou o poder no Governo Federal, 
priorizando a União em relação aos demais entes. Dissolvido o Congres-
so Nacional, o Presidente passou a concentrar as funções do Executivo 
e do Legislativo. Ao Judiciário foi vedado analisar questões exclusi-
vamente políticas, prevendo-se, também, a possibilidade de revisão 
de decisões de inconstitucionalidade26. A Justiça Federal foi extinta, 
mantendo-se as causas de interesse da União em juízos especializados, 
mas nas justiças dos Estados.

Reestabelecida a normalidade democrática, a Constituição de 
1946 seguiu o texto de 1934, preservados os paradigmas da separação 
dos poderes e do federalismo. Foi mantido o presidencialismo, pese 

24 Cf. ALMEIDA, Vinicius Rodrigues Lacerda de. A nova pauta social das Constituições de 1934 e 1937. 
Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/index.php?title=A_nova_pauta_social_
das_Constitui%C3%A7%C3%B5es_de_1934_e_1937>. Acesso em: 19 set. 2015.

25 Que se caracteriza, dentre outros, pela presença de atribuição compartilhadas entre os entes. Cf. 
MOHN, Paulo. A repartição de competências na Constituição de 1988. Disponível em: <https://
www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198704/000897830.pdf?sequence=1>. Acesso em: 
29 nov. 2017.

26 Cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1099.)



Aspectos da divisão do poder no Brasil. Relações entre separação dos poderes... 131

a tentativa de instituição do parlamentarismo pela Emenda n. 4 de 
1961, que não prevaleceu27. A inafastabilidade do controle judicial foi 
prevista, bem como foi recriada Justiça Federal a partir da segunda 
instância. Os Estados recuperaram a autonomia, embora, de modo ge-
ral, tenha sido mantida a centralização, vista como necessária a um 
“federalismo desenvolvimentista”28.

Com a ascensão dos militares ao poder, o Ato Institucional n. 1 
manteve formalmente a ordem constitucional em vigor; o Ato Insti-
tucional n. 2 estabeleceu eleições indiretas para presidente e vice-
-presidente da República, bem como alterou a composição do Supremo 
Tribunal Federal e recriou a Justiça Federal em Primeiro Grau; o Ato 
Institucional n. 3, por sua vez, estabeleceu eleições indiretas em âmbi-
to estadual; o Ato Institucional n. 4, a seu turno, determinou a elabo-
ração de uma nova Constituição.

A Constituição de 1967, e também a Emenda Constitucional n. 
1/1969, mantiveram formalmente o paradigma da separação dos pode-
res, inobstante, seja fácil perceber a prevalência do Poder Executivo na 
tomada das deliberações29. Da mesma maneira, muito embora mantida 
a estrutura federalista, verificou-se forte tendência à centralização, 
chegando-se a falar em “federalismo de integração” cujas característi-
cas, contudo, não chegaram a ser claramente definidas30.

Ao cabo dessa evolução, e muito embora na Constituinte de 
1987/1988 se apregoasse, como meta, uma reação a essa centraliza-
ção, tal nunca se concretizou31.

3.2. Panorama geral da Constituição vigente

A Constituição de 1988, como observa Roger Stiefelmann Leal, 
evidencia traços característicos que denotam sua filiação à tendência 
contemporânea do Constitucionalismo, “marcada pela redefinição do 

27 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 272.

28 Sendo fruto da época o surgimento de agências de desenvolvimento controladas pela União. Cf. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 
271.

29 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 272.

30 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 
2017. p. 335.

31 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 
2017. p. 336.
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papel e do âmbito material dos textos constitucionais”32. Inegável, ain-
da, a influência exercida pela doutrina do constitucionalismo dirigente, 
contemplando amplo conjunto normativo programático, de modo a im-
por objetivos, diretrizes e tarefas ao Estado33.

Em atenção à divisão funcional, foi prevista a separação dos pode-
res, seguindo-se o modelo tradicional, separando Legislativo, Executivo 
e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. A separação dos 
poderes foi igualmente elevada à categoria de cláusula pétrea, man-
tendo-se, de outro lado, a previsão de mecanismos de freios e contra-
pesos, como o veto, além da reserva de iniciativa para edição de leis 
acerca de determinadas matérias.

Com relação ao Poder Executivo, o regime de governo adotado foi 
presidencialista, vencido o parlamentarismo, estabelecendo eleições 
diretas e populares. Em adição às capacidades tradicionais, seguindo o 
modelo italiano do decreto-legge, conferiu-se ao chefe do Executivo a 
possibilidade de editar medidas provisórias com força de lei, para aten-
der a necessidade, urgência e relevância, de esperado caráter excep-
cional, garantido, contudo, participação atuante do Legislativo, ainda 
que posteriormente34.

O Poder Legislativo, na cúpula federal, manteve a estrutura bica-
meral. À Câmara dos Deputados foi conferida a competência privativa 
de autorização de processo de impeachment contra presidente, vice-
-presidente da República e ministros do Estado. Ao Senado Federal, 
além do processamento e julgamento dos processos de impeachment, 
foi garantida a sabatina das indicações presidenciais para os cargos 
estabelecidos na Constituição.

No tocante ao Poder Judiciário, sem prejuízo de algumas mudan-
ças estruturais35, o ponto de destaque fica para o incremento dos meca-
nismos de jurisdição constitucional, que, aliado à ampliação do campo 
constitucional36 e expansão do número de legitimados, contribuiu para 

32 Cf. LEAL, Roger Stiefelmann. Pluralismo, políticas públicas e a Constituição de 1988. In: MORAES, 
Alexandre de (Org.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 87.

33 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. 
Saraiva, 2014. p. 155.

34 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. 
Saraiva, 2014. p. 1219.

35 Como, por exemplo, a extinção do Tribunal Federal de Recursos e a criação do Superior Tribunal de 
Justiça.

36 Cf. LEAL, Roger Stiefelmann. Pluralismo, políticas públicas e a Constituição de 1988. In: MORAES, 
Alexandre de (Org.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 87.
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o aumento do protagonismo37, em especial do Supremo Tribunal Fede-
ral, na definição das mais variadas questões, com reflexo direto na vida 
da população.

Já no que tange à divisão territorial, a forma federativa do Estado 
foi mantida e consagrada pela Constituição também como cláusula pé-
trea. Ademais, em atenção à menção expressa feita na Constituição38, 
passou-se a reconhecer a prevalência de um “federalismo de segun-
do grau”, composto não apenas pela União e Estados-membros, mas 
também pelos Municípios, operando três níveis ou três ordens distintas 
sobre o mesmo território.

A todos esses entes a Constituição garante autonomia, tanto auto-
governo em relação às suas próprias competências quanto capacidade 
de auto-organização. Os Estados-membros organizam-se a partir de uma 
Constituição Estadual, respeitados, em qualquer hipótese, os princípios 
da Constituição; os Municípios, por sua vez, regulam-se a partir de uma 
lei orgânica, que deve respeitar tanto o disposto na Constituição quanto 
aquilo que é previsto pela Constituição do Estado-membro39.

No que se refere à repartição de competências, a Constituição, de 
maneira geral, adota a técnica da enumeração dos poderes da União, 
com poderes definidos indicativamente aos Municípios, e conferindo os 
poderes remanescentes aos Estados40. O condomínio de atribuições es-
tatais, entretanto, é mais complexo do que aparenta ser, revelando-se 
a partir de intrincada matriz que separa atribuições materiais de com- 
petências legislativas, aliando critérios de distribuição horizontal e 
vertical41.

Por fim, há também a previsão de repartição de receitas oriun-
das dos impostos federais, favorecendo não apenas os Estados, como, 

37 Cf. BARROSO, Luís Roberto Barroso. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. 
Disponível em: <http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/12685_Cached.pdf>. Acesso 
em: 13 jan. 2015.

38 Art. 1º, caput, da Constituição de 1988.
39 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 

2017. p. 335.
40 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 479.
41 De maneira didática, segundo critérios de natureza e vinculação, José Afonso da Silva reconhece a 

existência de dois grandes grupos, com suas respectivas subclasses: (1) competência material, que 
pode ser: (a) exclusiva (Art. 21); e (b) comum, cumulativa ou paralela (Art. 23); (2) competência 
legislativa, que pode ser: exclusiva (Art. 25, §§ 1º e 2º); (b) privativa (Art. 22), (c) concorrente (Art. 
24); (d) suplementar (Art. 24 §2º). Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positi-
vo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 480.



Felipe Albertini Nani Viaro134

igualmente, aquinhoando os Municípios42, muito embora resida aí uma 
das principais críticas acerca do caráter assimétrico da federação.

4. Problemas da experiência constitucional

O sucesso da divisão do poder como técnica de limitação do poder 
é inegável. Tanto a divisão funcional como a divisão territorial são téc-
nicas adotadas em número imenso de países ao redor do globo, sendo 
verdadeiramente difícil conceber um Estado democrático que não se 
operacionalize por alguma dessas fórmulas. Estabelecidas essas pre-
missas básicas, convém levantar algumas das críticas que vêm sendo 
feitas a cada aspecto da divisão do poder no mundo e no Brasil.

4.1. Críticas ao desenvolvimento da separação dos poderes

A separação dos poderes, conforme a proposta original, tinha um 
objetivo bem definido: criar um meio para que o poder pudesse deter o 
poder, assegurando a liberdade. Representava, assim, uma tese que vi-
sava por a salvo as garantias individuais e contribuir para o extermínio 
da tirania, em uma época em que se buscavam meios para enfraquecer 
o poder do Estado43. E, considerando-se que o papel do Estado não era 
o de promover o bem-estar social, a inação não era vista, necessaria-
mente, como um problema44.

As sucessivas alterações nesse quadro, entretanto, tornaram a re-
alidade muito mais complexa do se encontrava na proposta original. 
São inúmeros os fatores que, isolada ou conjuntamente, contribuíram 
e ainda contribuem para o agravamento dessa complexidade. E, sem 
pretender esgotar a matéria, três deles devem ser mencionados: o pri-
meiro ligado a uma alteração na própria concepção do papel do Estado, 
e os outros dois ligados a alterações no papel desempenhado pelos 
poderes Executivo e Judiciário, mas cuja análise deve ser feita em 
conjunto.

42 Cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.

43 Cf. BARBOSA, Marília Costa. Revisão da teoria da separação dos poderes do Estado. Revista Cientí-
fica Faculdade Loureiro Filho, Fortaleza, v. 5, n. 1, p. 7-8, 2006. 

44 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 254.
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No primeiro ponto, como adiantado, a separação dos poderes 
foi elaborada a partir do ideário liberal. O Estado era mínimo, atu-
ando para a proteção das liberdades individuais, de modo a garantir 
condições de segurança a fim de que cada um cuidasse dos próprios 
interesses. A lei era considerada a expressão da vontade geral, mas 
necessariamente fundada na razão, de modo que não seria admitida a 
existência de leis arbitrárias ou injustas. O Poder Legislativo, na figura 
do Parlamento, por sua vez, ocupava uma posição de preeminência em 
relação aos demais Poderes.

A partir das revoluções industriais, porém, verificou-se ao redor 
do mundo, a tendência de inclusão de uma segunda pauta de objetivos 
ao Estado. O modelo de Estado Social45 tenta conciliar a garantia da 
liberdade com a ampliação da igualdade, em sentido social. A posição 
absenteísta do Estado é substituída por uma posição ativa, necessária 
à efetivação desses direitos. A lei, para além de regular condutas, pas-
sou a compreender também os programas governamentais, fincados em 
autorizações, proibições, habilitações da função de gestão direta de 
serviços públicos.

Aliada ao alargamento do papel do Estado, verificou-se, em um 
segundo ponto, a alteração – ou incremento – do papel do Poder Exe-
cutivo, que, democratizado46, foi alçado à condição de “efetivador” 
desses direitos sociais. O dinamismo inerente à tarefa que lhe foi aco-
metida, em consonância à necessidade de que esta mesma tarefa fosse 
desempenhada de acordo com a lei e em contraposição à incapacida-
de dos parlamentos em atender satisfatoriamente essa demanda47, fez 
com que o Executivo tomasse para si, por delegação expressa ou tácita, 
parte da capacidade legislativa48.

45 Também chamado de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) ou, ainda, Estado Providência (État 
Providence).

46 Como ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, no modelo original da separação, um único dos pode-
res tinha um elemento – pálido – de democracia. O Executivo era até então domínio do monarca. 
Com o desenvolvimento do parlamentarismo nas monarquias limitadas ou a adoção do presidencia-
lismo, o Executivo passou a ser também um poder representativo. E não apenas um poder represen-
tativo, passou também a ocupar posição proeminente em relação às demais, o que persiste até os 
dias atuais. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucio-
nal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 267.

47 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1980.

48 Nesse sentido, conforme leciona Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a “maior transformação, entre-
tanto, é a de que, contemporaneamente, o legislador é o Executivo. [...] O fato de vir a assumir o 
Executivo a função de legiferar tem suas causas objetivas. Delas, uma é a necessidade atender, a 
tempo e hora, as necessidades de legislação num Estado intervencionista. [...] Os Parlamentos não 
deram conta dessa tarefa, quando ela surgiu, como não satisfazem atualmente. [...] Essa impotên-
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Por outro lado, e já volvendo ao terceiro ponto, verificou-se al-
teração – ou incremento – do papel do Poder Judiciário, alçado à 
condição de controlador dos outros dois. Nesse sentido, a reformulação 
do Executivo abriu novas possibilidades de conflitos, estimulando na 
mesma proporção a busca do Poder Judiciário para o controle dos atos 
(e, com o passar do tempo, das omissões) estatais. E, não bastasse a 
simples expansão normativa49, o desenvolvimento de novas técnicas de 
controle – em especial o advento da jurisdição constitucional – con-
duziram à progressiva redução das áreas de insindicabilidade estatal.

No Brasil, é fácil perceber que esses mesmos pontos de complexi-
dade se fazem presentes.

O texto constitucional, por demais ambicioso, trouxe extensa pauta 
de finalidades, contemplando numerosos direitos fundamentais de cunho 
individual e social. Na observação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “as 
tarefas que são postas ao Estado, o que não só leva à multiplicação das 
normas, mas também à sua modificação estrutural, põem a descoberto 
as suas limitações”, o que leva a “um sentimento de impotência do Esta-
do que, na verdade, põe em cheque a distinção entre Estado e Sociedade 
e a arraigada concepção do Estado como protetor da sociedade civil”50.

A opção pelo presidencialismo, aliada à fragmentação políti-
ca experimentada logo após a promulgação da Constituição, com 
a multiplicação dos partidos políticos, associada à ausência de 
“elementos normativos mais vigorosos”51, levou ao seu “emprego  

cia foi suprida pelo Executivo, sempre mais ágil, porque menos numeroso, que ademais tem a van-
tagem de possuir assessoria adequada. Foi isto, por outro lado, justificado pelo caráter democrático 
assumido por ele.” Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007.

49 O advento do Estado-providência, ou Estado do bem-estar (Welfare State), decorrente das trans-
formações ora apontadas, projetou importantes efeitos – ainda que de forma reflexa, no exercício 
da jurisdição constitucional. [...] A inclusão das novas matérias no espectro constitucional, reflexo 
da pujança das novas correntes políticas, evidencia a tendência contemporânea de ampliação do 
“campo” constitucional, isto é, as Constituições “modernas” não se restringem mais à disciplina do 
poder político, mas buscam regular também relações econômicas e sociais. Decorre daí a conclusão 
óbvia de que, em geral, para regular o econômico e o social, além do político, a Constituição conte-
rá em seu texto um número substancialmente maior de comandos normativos, o que implica adensar 
o poder de controle daquele que exerce a jurisdição constitucional, na medida em que o parâmetro 
da atividade fiscalizatória se torna mais extenso. Cf. LEAL, Roger Stielfelmann. O efeito vinculante 
na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006.

50 Cf. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Constituição brasileira e modelo de estado: hibridismo lógico 
e condicionantes históricas. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistas-
pge/revista/tes6.htm>. Acesso em: 20 set. 2015.

51 Cf. AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. 20 anos de Constituição brasileira de 1988: a Constituição 
foi capaz de limitar o poder? In: MORAES, Alexandre de (Org.). Os 20 anos da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009.
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abusivo”52 das medidas provisórias, além de sua reedição por tempo 
indeterminado53. Diante desse quadro de “hegemonia”54, a ênfase da 
atuação do Poder Legislativo tem-se deslocado para a fiscalização dos 
atos de governo e da administração pública, especialmente a partir da 
criação de comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

De outro lado, como contraponto ao Poder Executivo, tornam-
-se cada vez mais frequentes os reclamos acerca do “protagonismo 
judicial”, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e progressiva 
“judicialização”, que, na sua faceta mais expressiva, corresponde à 
tendência de transferir para o Poder Judiciário a deliberação acerca 
de questões que “até então estavam e, na opinião de muitos, deveriam 
permanecer a cargo dos representantes eleitos ou indicados do Poder 
Executivo ou Legislativo”55.

Os aspectos destacados têm provocado inúmeros atritos, blo-
queios56 e crises institucionais. Essas dificuldades, ademais, renovam a 
sensação de crise, colocando em dúvida a descrição originalmente pro-
posta acerca da separação dos poderes e sua insuficiência e até mesmo 
eventual obsolescência em cenários atuais57.

4.2. Críticas à estruturação do federalismo brasileiro

À semelhança da divisão funcional, a divisão territorial consagrou-
-se como um mecanismo de limitação do poder. E, tal como se deu 
com a primeira, a segunda também não passou incólume à ampliação 
do escopo estatal, tornando mais complexa a relação entre os diversos 

52 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos de Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf>. Acesso em: 20 
set. 2015.

53 Apenas com a aprovação da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001, o Executivo 
parou de contar com a possibilidade de reedição, permitida apenas a prorrogação pelo próprio 
Congresso, ainda que o tempo máximo de tramitação de uma medida provisória tenha passado de 
30 para 60 dias.

54 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos de Constituição brasileira de 1988: o Estado a que chegamos. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20081127-03.pdf>. Acesso em: 20 
set. 2015.

55 Cf. VIARO, Felipe Albertini Nani. Judicialização, ativismo judicial e interpretação constitucional. 
In: DE PRETTO, Renato Siqueira; KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago Massao Cortizo. Interpretação 
constitucional no Brasil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2017. p. 237. 

56 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 
2017. p. 185.

57 Não é por menos, Karl Loewenstein chegou a qualificar a “separação de poderes” como obsoleta, 
só permanecendo de maneira figurativa, em decorrência da necessidade de controlar o exercício 
do poder político. Cf. LOEWENSTEIN, Karl. Political power and the governamental process. 2. ed. 
Chicago: University of Chicago, 1965. p. 34.
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núcleos, mormente uma vez alçados à condição de autênticos pres-
tadores de serviços. Ademais, se a descentralização parecia ser uma 
necessidade pelas dificuldades na transmissão de informações à época, 
o advento da globalização parece apontar para o sentido oposto, qual 
seja, para uma maior necessidade de integração e coordenação.

Não obstante, se as dificuldades apresentadas em relação à se-
paração dos poderes refletem a situação mundial, os problemas do fe-
deralismo brasileiro parecem muito mais ligados à sua particular cons-
trução58, a começar pela origem e desenvolvimento, tratando-se de 
um federalismo de segregação59, mas com tendência à concentração. 
Assim, congregando as principais críticas ao modo que foi organizada a 
estrutura federalista brasileira pela Constituição de 1988, conveniente 
destacar outros três pontos: a ausência de liberdade de auto-organiza-
ção; a concentração na repartição de competências; e, ainda, desequi-
líbrio no tocante ao aprovisionamento e distribuição de recursos.

No primeiro, a respeito da ausência de liberdade de auto-organiza-
ção, explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho que a Constituição preor-
dena de maneira pormenorizada a relação entre os Estados, como o faz 
relativamente aos Municípios e o Distrito Federal. Isso é feito, ora de ma-
neira direta, prescrevendo frontalmente como devem ser estruturados, 
ora de maneira indireta, prescrevendo que determinadas normas aplicá-
veis à União sejam também a eles aplicáveis60. Tal conjuntura, aliada, 
ainda, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal61, acaba servindo 
para confirmar que auto-organização, tal como preordenada pela ordem 
constitucional, acaba sendo mais aparente do que real62.

58 Nesse sentido, Antonio Augusto Junho Anastasia e Maria Coeli Simões Pires, embora sofisticado em 
sua construção, o federalismo brasileiro revela, na práxis, muitas disfunções, fragilidades e ana-
cronismo institucional, a sugerir “mero nominalismo da referida forma de Estado e a projetar a 
esquizofrenia, a dependência e a desconfiança nas relações institucionais” Cf. ANASTASIA, Antonio 
Augusto Junho; PIRES, Maria Coeli Simões. O papel do federalismo na execução das políticas públi-
cas: impactos na distribuição da receita pública e nas responsabilidades dos entes federados. In: 
MENDES, Gilmar Ferreira; PAIVA; Paulo. Políticas públicas no Brasil: uma abordagem institucional. 
São Paulo: SaraivaJur, 2017.

59 Nesse sentido, enquanto o federalismo norte-americano, na origem, orientou-se pela ideia motriz 
de união de Estados livres que abdicaram da soberania em favor da União, mediante a concessão 
gradual de seus poderes (tratando-se, por isso, de um federalismo por agregação), o federalismo 
brasileiro, ao contrário, teve origem na opção do Poder central, que acabou por criar os estados-
-membros (tratando-se, portanto, de um federalismo por segregação).

60 Cf. Supremo Tribunal Federal. ADI 216/PB, rel. min. Celso de Mello; RTJ 146/388.
61 Que com base no princípio de simetria, em conjunção com princípios federais extensíveis e princí-

pios constitucionais estabelecidos, impõe aos Estados e Municípios modelos semelhantes para sua 
institucionalização.

62 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 
2017. p. 336.
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No segundo ponto, no que diz respeito à repartição de competên-
cias, se, teoricamente, a Constituição adotou a clássica repartição de 
competências federativas63, prevendo um rol taxativo de competên-
cias legislativas para a União, relegando os poderes remanescentes aos 
Estados-membros, o excesso de competências taxativamente resguar-
dadas à União64, dificulta, senão verdadeiramente impede, o efetivo 
exercício do autogoverno pelos demais entes, ao menos naquilo que é 
de efetiva importância65.

Se o que foi narrado não fosse o bastante para descrever a fragili-
dade da federação brasileira, no terceiro ponto, não se pode descurar 
a manifesta situação de dependência que se colocam, na realidade 
cotidiana, os diversos Estados-Membros e Municípios, tendo por razão 
fundamental o desequilíbrio no tocante ao aprovisionamento e dis-
tribuição de recursos tributários66, levando à crise de sobrecarga dos 
Estados-membros e, principalmente, dos Municípios, incapazes de de-
sempenhar, satisfatoriamente, as tarefas relevadas pelo ordenamento.

63 MORAES, Alexandre de. Federação brasileira – necessidade de fortalecimento das competências dos 
estados-membros. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/>. Acesso em: 20 nov. 2017.

64 Nesse sentido, a título de exemplo, vale a pena lembrar, apenas no plano legislativo, a Constituição 
reserva à União, de modo privativo, o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeroportuário, espacial e do trabalho, seguridade social, registros públicos, desapro-
priação, normas gerais sobre licitações, diretrizes e bases da educação, sem contar, ademais, a 
importância atribuída no plano econômico e social.

65 Na mesma linha, destaca Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “à União cabe, hoje, tudo que o que é 
de importância. O pouco que resta aos Estados é condicionado pelas normas gerais, pelas diretrizes 
e bases e outras fórmulas que lhe dão direção a todos os setores da vida nacional”. Cf. FERREIRA 
FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 346.

66 “Os fundadores do federalismo brasileiro sabiam que não existe autonomia, como autogoverno, 
sem autonomia financeira. Ou seja, sem que os entes federativos possuam fontes próprias de tri-
butação, sobre as quais livremente disponham, cujos recursos percebam, administrem e apliquem 
segundo prioridades por eles próprios definidos. Assim foi feito na primeira Constituição federalista. 
Entretanto, em vista das desigualdades de desenvolvimento das regiões do país, afora as suas pe-
culiaridades como produtoras e consumidoras, o sistema produziu um efeito perverso – a causação 
circular cumulativa negativa, na fórmula dos especialistas em desenvolvimento. Alguns Estados, 
com isso, prosperaram, atendendo globalmente às suas tarefas; outros, ao contrário, estagnaram 
ou regrediram. Resultado disto foi o alargamento das diferenças, a exacerbação das desigualdades 
regionais. Em reação contra isto, desde 1934 propõe-se o que está na Constituição vigente, como 
um dos “objetivos fundamentais da República”: a redução das desigualdades (art. 17, III). Ora, 
desde 1934, mas sobretudo depois de 1946, as Constituições instituíram, ao lado das repartições 
de fontes tributárias, um sistema de cotas de participação, por meio dos quais as regiões menos 
desenvolvidas seriam subsidiadas. Este sistema de cotas se tornou cada vez mais complexo, como 
é na Constituição vigente. [...] Ora, sem a percepção de tais cotas, a grande maioria dos Estados e 
Municípios não satisfaria a seus compromissos mais elementares e imediatos. [...] Tal sistema gera 
um sentimento, senão uma situação de dependência em relação à União. Certamente, pode-se dizer 
que ele abala os alicerces da Federação.” Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Lições de direito 
constitucional. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 340.



Felipe Albertini Nani Viaro140

E, não bastassem as tarefas já dispostas, não são poucas as denún-
cias de situações em que deliberações tomadas pela União, no tocante 
às políticas públicas “afetam, unilateralmente, estados e municípios, 
com geração de obrigações desproporcionais à capacidade de o ente 
federativo arcar com o ônus decorrente”67, agravando, ainda mais, o 
quadro de desequilíbrio já instalado.

5. Conclusão

O sucesso da divisão do poder como técnica de limitação do po-
der é inegável. Tanto a divisão funcional como a divisão territorial são 
técnicas adotadas em número imenso de países ao redor do globo. E, a 
despeito das críticas doutrinárias acerca de sua insuficiência e obsoles-
cência, é difícil conceber um Estado democrático que não se operacio-
nalize por alguma dessas fórmulas.

A evolução histórica da divisão do poder no Brasil é marcada por 
interrupções autoritárias, e, mesmo nos períodos de normalidade, pela 
proeminência do Poder Executivo e centralismo da União. A Constitui-
ção de 1988, pese tenha sido bem-sucedida em conduzir a transição e 
consolidação da democracia no país, não foi capaz de resolver essas 
questões, apresentando, ainda, previsões capazes de potencialmente 
gerar o agravamento das situações de conflito.

Algumas dificuldades apontadas, entretanto, parecem ir além dos 
problemas de desenho político-institucional que poderiam ser supera-
dos pela edição de emendas constitucionais ou mesmo de uma nova 
Constituição. Se o ideal da limitação do poder permanece válido, a alta 
fragmentação coloca-se como um desafio à rápida atuação, levando a 
questionamentos acerca do equilíbrio ideal – se é que este pode ser, 
de alguma forma, alcançado.

67 São frequentes as situações em que decisões tomadas pela União no tocante às políticas públicas 
afetam, unilateralmente, estados e municípios, com geração de obrigações desproporcionais à ca-
pacidade de o ente federativo arcar com o ônus decorrente. Nessa linha, as agendas impositivas, os 
desenhos artificiais de sistemas de políticas públicas e a edição de leis nacionais gravosas, às vezes 
erráticas e aleatórias, são elaboradas sem as adequadas cautelas de legística, notadamente no to-
cante à avaliação de impactos financeiros sobre as demais esferas e à regularidade das respectivas 
gestões administrativas e fiscais, bem assim de constrangimento à autonomia e à governança de 
cada um. Igualmente, em relação ao processo de construção legislativa, observar-se que a ausência 
ou inobservância de indicadores da realidade social sobre os quais as normas deverão incidir acaba 
por levar ao artificialismo das soluções, muitas vezes fazendo tábula rasa das necessidades. Cf. 
ANASTASIA, Antonio Augusto Junho; PIRES, Maria Coeli Simões. O papel do federalismo na execução 
das políticas públicas: impactos na distribuição da receita pública e nas responsabilidades dos entes 
federados. In: MENDES, Gilmar Ferreira; PAIVA; Paulo. Políticas públicas no Brasil: uma abordagem 
institucional. São Paulo: SaraivaJur, 2017.
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1. Considerações introdutórias

Escolhi como tema para a presente análise a atividade constituin-
te nos Estados e nos Municípios da Federação brasileira, por considerar 
relevante lançar um olhar sobre a autonomia das entidades federadas, 

1 A autora é Mestre e Doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo; Professora Doutora do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo; Procuradora do Estado de São Paulo aposentada; Membro da Associação 
Brasileira dos Constitucionalistas – Instituto “Pimenta Bueno”.
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sob o aspecto da auto-organização, à luz da Constituição de 1988. O 
discurso constituinte em 87/88 foi insistentemente marcado pela tese 
da revitalização de nossas instituições federativas, em particular pela 
tese da ampliação, considerada imprescindível, da autonomia das ins-
tâncias estadual e municipal.

Será que esse discurso se traduziu em previsões constitucionais 
hábeis a tornar realidade a desejada reconstrução do Estado federal 
brasileiro? É óbvio que uma resposta a essa indagação pressupõe uma 
análise de fatores muito numerosos e não seria o caso de desenvolver 
agora esse tipo de exame. O que pretendo aflorar para reflexão é ape-
nas um dos aspectos do problema, um aspecto, porém, primordial em 
qualquer discussão a respeito da matéria. Refiro-me à capacidade de 
auto-organização dos integrantes da Federação, ou, dito de outra for-
ma, à atuação do poder constituinte nas unidades federadas.

As considerações a propósito poderiam restringir-se ao exame do 
Direito Constitucional legislado, avaliando-se desde logo as disposições 
pertinentes da Constituição em vigor, para chegar-se a alguma conclu-
são. Parece-me, no entanto, aconselhável, para o encaminhamento do 
raciocínio, relembrar antes alguns dados teóricos acerca de certas ca-
racterísticas do modelo federal de Estado, para facilitar o entendimen-
to das principais questões que se discutem sobre o poder constituinte 
estadual – vou me ocupar primeiramente da atividade constituinte nos 
Estados. Igualmente, não será demasiado tratar da natureza consti-
tuinte desse poder, que chega a ser negada por parte da doutrina, para 
afirmar, contra essas opiniões, a existência de um poder constituin-
te estadual, ou poder constituinte decorrente, como se convencionou 
chamá-lo. Na sequência, será útil ainda destacar os tipos de poder 
constituinte do Estado-membro, ou seja, o poder constituinte decor-
rente inicial e o poder constituinte decorrente de reforma e concluir 
apontando as limitações que ambos conhecem. Por fim, completando a 
parte da exposição referente ao poder constituinte estadual, caberá, 
então sim, desenvolver sua análise no direito Constitucional positivo 
brasileiro em vigor.

Em relação à capacidade auto-organizatória do Município, o plano 
passa pelo estudo inicial da posição dos Municípios na Federação, o que 
levará à retomada das características do modelo federal de Estado, 
consideradas, em especial, as peculiaridades da organização federati-
va brasileira. Virá, em seguida, o exame da natureza da Lei Orgânica 
municipal e, finalmente, o estudo das limitações à capacidade de au-
to-organização dos Municípios no nosso ordenamento constitucional. 
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2. Federação e poder constituinte estadual

Seguindo o roteiro proposto, começo por justificar que se inicie 
o tratamento da matéria falando-se da Federação. Essa justificativa 
é mais ou menos óbvia, porque só faz sentido a menção a um poder 
constituinte do Estado-membro nos Estados que se organizam como 
Federações. Mas é preciso ter bem presente a estrutura do modelo 
federal de Estado, se se quiser compreender a razão da existência im-
prescindível de um poder constituinte estadual, para que se complete 
o arranjo federativo.

2.1. Soberania e autonomia na Federação

A Federação, como se sabe, corresponde, em tempos modernos, a 
uma forma de Estado de matriz norte-americana, concebida durante a 
famosa Convenção de Filadélfia, de 1787, convocada para se discutirem 
não poucos problemas que já se evidenciavam na Confederação forma-
da pelos Estados independentes, em que se haviam convertido treze 
das antigas colônias britânicas da América2.

Pois bem, reunidos os convencionais em busca de meios para apri-
morar a frágil união que entre aqueles Estados se estabelecera, ao longo 
dos memoráveis debates então travados foi-se delineando o perfil de 
uma nova organização estatal, distinta das que até então se conheciam e 
que eram, aos olhos dos idealizadores do federalismo americano, ou ina-
ceitáveis (como os governos absolutistas) ou inadequadas (como as Con-
federações, sempre problemáticas, a exemplo da que haviam criado).

A grande originalidade do novo modelo de Estado, do modelo fe-
deral desenhado em 1787, está em ter feito surgir um Estado soberano, 
composto de Estados autônomos.

Com efeito, uma Confederação é constituída por Estados inde-
pendentes, que guardam, cada um, sua soberania e, por isso mesmo, 
podem desvincular-se do tratado, que é a base jurídica da Confedera-
ção, sempre que a permanência na organização deixe de consultar a 
seus interesses.

2 Não obstante se faça usualmente referência às treze colônias britânicas da América, como se estas 
fossem mesmo apenas treze, na verdade o Canadá também se incluía nessa condição, não se tendo 
tornado independente na mesma ocasião em que o fizeram as demais colônias.



Fernanda Dias Menezes de Almeida146

No caso da Federação, quando Estados independentes decidem 
optar por ela, necessariamente abdicam de sua soberania e, na condi-
ção de membros autônomos, passam a integrar um novo e único Estado, 
este, sim, soberano.

Como diz sugestivamente Giorgio Del Vecchio3, o ingresso numa 
Federação equivale a um “suicídio de Estados”, pois perdem estes sua 
identidade como Estados soberanos. E, consequentemente, concluí-
mos, não tendo mais soberania que legitime decisão separatista, não 
se podem desligar da Federação, não têm, em outras palavras, direito 
de secessão.

Para o que mais de perto ora nos interessa, é importante reter 
do que até aqui foi dito, que o Estado Federal configura um Estado 
soberano composto de Estados autônomos, valendo acrescentar que 
isto é certo tanto nas Federações formadas por agregação de Estados 
independentes (este foi o caso da Federação norte-americana), como 
naquelas formadas pela segregação de Estados unitários (a exemplo da 
Federação brasileira).

Importante também, neste ponto, é lembrar, ainda que de modo 
sucinto, que por soberania classicamente se entende o poder de auto-
determinação plena, não condicionada por nenhum outro poder exter-
no ou interno4. Ou, na sintética e expressiva fórmula de Carlos Sanches 
Viamonte, soberania é a “decisão existencial última”. 

Já a autonomia é também um poder de autodeterminação, de-
marcado, porém, por um círculo de competências traçadas pelo poder 
soberano, que garante aos entes autônomos – pensando-se em autono-
mia no seu mais alto grau – capacidade de auto-organização, autogo-
verno, autolegislação e autoadministração.

Assim, nas Federações, a soberania é apanágio exclusivo do Es-
tado Federal, sendo seus integrantes – União e Estados no mais das 
vezes, ou União, Estados e Municípios no caso das Federações de duplo 
grau, como a brasileira – detentores de autonomia, que exercem nos 
termos postos pela Constituição Federal, sem subordinação hierárquica 
dos poderes periféricos ao poder central.

3 Teoria do Estado. Tradução de António Pinto de Carvalho. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 76.
4 Não cabe analisar aqui as nuanças que diferenciam os diversos conceitos doutrinários de soberania 

oferecidos pela Teoria Geral do Estado, nem questionar a validade ou a utilidade das concepções 
clássicas da soberania, diante do atual processo de globalização, o que levaria a uma digressão 
sobre assuntos importantes, sim, mas sem maior proveito para o desenvolvimento desta análise.
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Vale a pena insistir neste ponto, porque um equívoco muito co-
mum é afirmar-se que nas Federações a União é soberana e os Estados 
são autônomos. Isto não é verdade. Ou explicando melhor: é verdade 
que os Estados são autônomos. O que não está correto é atribuir a 
soberania à União. Soberano é o Estado federal (assim os Estados Uni-
dos, o Brasil, a Alemanha, etc.). Mas o Estado federal não equivale à 
União. Esta corresponde ao poder central que, tanto quanto os pode-
res estaduais, integra a organização federativa na condição de entes 
autônomos. É o que está dito, aliás, com todas as letras, no art. 18 da 
Constituição brasileira: “a organização político-administrativa da Re-
pública Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constitui-
ção.” Se assim não fosse, se a União fosse soberana, os Estados a ela 
se subordinariam hierarquicamente, o que é inadmissível na estrutura 
federativa. O que se pode dizer é que, no plano externo, a autoridade 
federal, representando o Estado soberano, pratica, em nome deste, 
atividades próprias da soberania estatal. Mas isto não infirma o fato 
de o detentor da soberania ser o Estado federal, por quem fala o seu 
representante constitucional. 

Mas por que – pode-se perguntar – para os fins do tema de hoje, é 
importante lembrar as noções de soberania e autonomia e ter presente 
a quem cabe uma e outra na Federação?

É importante porque, necessariamente, o arranjo federativo é se-
lado num documento escrito, a Constituição, fruto da elaboração do 
poder constituinte originário, que é exatamente o poder soberano que 
institucionaliza os termos de existência e de funcionamento do pacto 
federal, delimitando as competências dos componentes da Federação 
e demarcando a autonomia de cada um. O que vale dizer, no caso dos 
Estados, dotados obrigatoriamente de autonomia no plano da auto-
-organização, que o poder constituinte originário soberanamente dirá 
como o poder constituinte decorrente deverá desenvolver na sua obra, 
a Constituição estadual, a autonomia concedida ao Estado.

Isso evidencia e explica, desde logo, o caráter de derivação, con-
dicionamento e subordinação do poder constituinte estadual em rela-
ção ao poder constituinte originário, já que o poder constituinte de-
corrente é uma das modalidades do poder constituinte derivado e estas 
são as características deste poder.5 

5 Sobre as características do poder constituinte derivado, cf., por todos, FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. O poder constituinte. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 207 e segs.
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E evidencia ainda – o que é menos lembrado, embora seja até 
mais importante –, que para se completar a configuração da Federa-
ção, desejada pelo poder constituinte originário, é imprescindível a 
existência do poder constituinte decorrente. De fato, insisto, cabe a 
ele, poder constituinte decorrente, elaborar a Constituição estadual, 
num exercício efetivo de auto-organização, que marca este aspecto 
vital da autonomia dos Estados, sem a qual não se estará diante de uma 
verdadeira Federação.

Aliás, a auto-organização dos Estados é justamente a nota distin-
tiva entre o Estado Federal e o chamado Estado Regional (de que são 
exemplos a Itália e a Espanha), já que neste último modelo a autonomia 
dos entes periféricos não inclui a capacidade de se darem Constituições, 
competindo ao poder central a organização das províncias ou regiões6. 

3. A natureza constituinte do poder decorrente 

Bem, as considerações feitas quanto à necessidade de um poder 
constituinte estadual no âmbito das Federações levam, a partir de ago-
ra, ao próximo ponto da exposição, em que se deve enfrentar a ques-
tão, não pacífica na doutrina, da existência e da natureza constituinte 
do poder decorrente.

O problema é muito bem discutido em monografia sobre o poder 
constituinte estadual, de autoria de Anna Cândida da Cunha Ferraz7. 
Faz ela a síntese dos argumentos contrários à existência do poder cons-
tituinte decorrente e os rebate.

Lembra Anna Cândida que para certos doutrinadores só é poder 
constituinte o poder de fato, ilimitado e incondicionado, capaz de ins-
titucionalizar um Estado soberano. Bem por isso, não sendo soberanos 
os Estados-membros, não haveria motivo para atribuir-lhes poder cons-
tituinte, afirmam tais autores, que objetam ainda alegando ser o poder 
de auto-organização dos Estados demasiadamente limitado, o que não 
se coaduna com a ilimitação própria do poder constituinte.

No entanto, como refuta Anna Cândida, em primeiro lugar não 
é totalmente pacífico na doutrina que a soberania seja elemento es-
sencial do Estado, encontrando-se defensores da tese de que o que 

6 Sobre a natureza jurídica e as características do Estado Regional, cf. BADIA, Juan Ferrando. El esta-
do unitario, el federal y el estado autonómico. Madrid: Tecnos, 1986. p. 175-179 e p. 202-225. 

7 Poder constituinte do Estado-membro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 58 e segs.
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caracteriza o Estado é a existência de uma normatização centralizada, 
globalmente eficaz. Nesse sentido, afirma a autora, 

[...] os Estados-membros de uma Federação são or-
dens jurídicas centralizadas (ainda que a centrali-
zação seja relativa), e globalmente eficazes, embo-
ra temporal e espacialmente limitadas. Em outras 
palavras, em seu território e dentro dos limites da 
competência que, atribuída constitucionalmente, 
não pode ser reduzida enquanto vigente o texto que 
lhe deu embasamento, o Estado-membro impõe 
uma ordem jurídica centralizada e eficaz.

Em segundo lugar, prossegue a ilustre professora, até mesmo o po-
der constituinte originário não é totalmente ilimitado, sendo certo que, 
dependendo da tese que se adote quanto à sua natureza, é possível fa-
lar-se em limitações jurídicas ou de fato, decorrentes da idéia de Direito 
prevalecente na sociedade, de pressões sociais, de exigências do bem 
comum, etc. A limitação própria do poder constituinte decorrente não 
seria decisiva, portanto, para negar-lhe o caráter constituinte.8  

Além disso – terceiro ponto – se a nota primeira da autonomia 
constitucional conferida aos Estados-membros está em poderem dar-se 
uma Constituição, obviamente é de supor um poder capaz de elabo-
rá-la e este poder será sempre um poder constituinte, que cria uma 
ordem jurídica e órgãos para aplicá-la no seu âmbito territorial.

E é nítida – quarto ponto – a função constituinte do poder decor-
rente. Mais uma vez reproduzindo o pensamento de Anna Cândida, que 
se tenta aqui sintetizar,

[...] embora o poder constituinte dos Estados-
-membros seja um poder de direito posto pela 
Constituição Federal, sua função é de caráter niti-
damente constituinte, partícipe que é da obra do 
poder constituinte originário que, sem a sua coo-
peração, não cumpriria o desígnio de instituir um 
Estado do tipo federal. Em outras palavras, a subs-
tância do Poder que elabora a Constituição primei-
ra de um Estado Federal é a mesma do que elabora 
a Constituição de um Estado-membro.

8 No sentido da existência de limitações ao poder constituinte originário, conferir também HORTA, 
Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 28 e segs.
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Outros argumentos ainda poderiam ser trazidos em reforço da 
necessária existência de um poder constituinte institucionalizador do 
Estado-membro, mas os até aqui arrolados parecem suficientes para 
abonar esta existência.

Interessante será acrescentar, no entanto, e agora me valendo de 
observação feita por Manoel Gonçalves Ferreira Filho9, que a importân-
cia do poder constituinte decorrente avulta nas Federações formadas 
por processo de segregação de Estados unitários, sendo menor naquelas 
surgidas por agregação de Estados independentes. 

Sim, porque no caso de Estados unitários que se transformam em 
Federações, os Estados que surgem por transformação das antigas pro-
víncias do Estado unitário não herdam destas nenhuma Constituição 
anterior. Assim, será necessário que os novos Estados exerçam pela pri-
meira vez a capacidade de auto-organização, que antes não possuíam. 
Foi o que ocorreu no Brasil, com o Decreto n. 1, de 15 de novembro de 
1889, que introduziu entre nós a República e a Federação e expressa-
mente estabeleceu, no art. 2o, que “as províncias do Brasil, reunidas 
pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil”, 
completando, no art. 3o, que “cada um desses Estados, no exercício 
de sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua Constituição 
definitiva elegendo seus corpos deliberantes e os seus governos locais.”

Abrindo um parêntese, é interessante notar a imprecisão termi-
nológica do Decreto n. 1, ao falar na “legítima soberania dos Estados”, 
pois estes, como já sabemos, são autônomos e não soberanos. Mas a 
verdade é que essa imprecisão em torno da atribuição da soberania 
na Federação existiu também entre os primeiros doutrinadores norte-
-americanos, os idealizadores do modelo federal de Estado, que, ao 
defini-lo foram, acredito que até propositalmente, dúbios na termino-
logia empregada, pois não convinha naquele momento espicaçar com 
um discurso muito favorável ao incremento do poder federal, a resis-
tência que tiveram de superar, por parte dos que temiam o surgimento 
de um Estado centralizador, que pusesse em desvantagem os poderes 
estaduais. Isto é o que transparece, por exemplo, na leitura de muitas 
das passagens de “O federalista”, obra que reúne o pensamento dos 
artífices da Federação, manifestado em artigos e discursos de Alexan-
der Hamilton, James Madison e John Jay, inicialmente publicados na 
imprensa sob o pseudônimo coletivo de “Publius”. 

9 Cf. O poder constituinte. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 162-163.
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Fechando o parêntese e voltando ao que se dizia sobre a maior ou 
menor atividade constituinte estadual, dependendo do processo pelo 
qual é instituída a Federação, no caso do federalismo por agregação, 
os Estados-membros autônomos em que se transformam os anteriores 
Estados soberanos já nascem organizados pelas Constituições que os 
regiam, produzindo-se, então, atividade constituinte, via de regra ape-
nas na medida da necessária adaptação dessas Constituições à Consti-
tuição Federal.

4. Modalidades de poder constituinte decorrente

As últimas colocações feitas sugerem passar a um novo tópico, 
para registrar-se a existência de dois tipos de poder constituinte decor-
rente: o inicial e o reformador.

O primeiro, como o nome sugere, é o que inaugura a ordem cons-
titucional no Estado. Pode atuar, por exemplo, no caso do federalismo 
por segregação, quando se faz a primeira Constituição do Estado, por 
ocasião da adoção da Federação (confira-se o exemplo do Brasil de 1889, 
citado há pouco); ou quando num Estado Federal surge um novo Estado, 
por fusão, incorporação ou desdobramento de Estados já existentes, por 
admissão de um novo Estado na Federação, ou ainda por elevação de 
Território Federal à condição de Estado; ou também quando não há mais 
Constituição em vigor no Estado, em virtude, por exemplo, de supres-
são da Constituição Federal que embasava as Constituições Estaduais, 
podendo então a nova Constituição Federal, que vier a ser promulgada, 
convocar diretamente o poder constituinte estadual para fazer outra 
Constituição, ou estabelecer os termos em que, para tanto, deverá atuar 
o poder constituinte estadual. Finalmente, é possível ainda a atividade 
do poder constituinte inicial, agora no caso do federalismo por agrega-
ção, se ao invés de aceitar como válidas as Constituições dos Estados 
antes soberanos, determinando apenas sua adaptação, preferir o poder 
constituinte originário impor a convocação do poder constituinte estadu-
al para elaborar novas Constituições para os Estados.

Quanto ao poder constituinte decorrente reformador, que, como 
é curial, intervém para modificar, quando necessário, a Constituição 
Estadual, atua principalmente no federalismo por agregação, como 
visto, para adaptar as Constituições dos antigos Estados soberanos à 
Constituição Federal. Ou atua, em qualquer Federação, quando há mo-
dificações na Constituição Federal, com reflexo nas instituições e com-
petências estaduais, ou ainda quando, no exercício normal do poder de 
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reforma, altera a Constituição Estadual, nos termos por esta previstos 
para sua própria modificação.

Todas essas situações são previstas e exemplificadas na obra cita-
da de Anna Cândida, cuja leitura se recomenda, por tratar-se de refe-
rência obrigatória no tema.

5. Limitações ao poder constituinte decorrente

Finalmente, para completar esta parte da exposição, vale lembrar 
que, como todo poder autônomo, o poder constituinte decorrente está 
sujeito a limitações próprias dessa condição, certo como à autonomia é 
inerente o exercício de poderes segundo balizamento fixado pelo poder 
soberano.

Expressando as mesmas ideias, ensina Raul Machado Horta10: 

É na Constituição Federal que se localiza a fonte 
jurídica do Poder Constituinte do Estado-membro. 
A Constituição Federal configura a competência 
desse poder constituinte e prevê a época de seu 
aparecimento, em período sucessivo, para organi-
zar o Estado-membro na estrutura federal definida 
pela Constituição da Federação.

5.1. Limitações advindas das regras constitucionais  
    de competência

Do acima exposto se extrai que, o poder constituinte estadual 
deve ater-se a uma órbita de atuação demarcada na Constituição Fe-
deral, em primeiro lugar pelas regras de competência.11 

A Federação corresponde, em última análise, a um grande sistema 
de repartição de competências. E essa repartição de competências é que 
dá substância à descentralização em unidades autônomas. Com efeito, 
a autonomia, no seu aspecto primordial, que a etimologia do termo in-
dica – autonomia, do grego autos (próprio) + nomos (norma) – significa 
edição de normas próprias. E no caso dos Estados a autonomia, sob este 
viso, corresponde à capacidade de se darem as respectivas Constituições 

10 Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rei, 1995. p. 71.
11 Sobre a partilha constitucional de competências, cf. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Compe-

tências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 14.
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e leis. Mas seria destituído de alcance prático reconhecer essa capaci-
dade de auto-organização e de autolegislação, sem que se apontassem 
na Constituição Federal os assuntos a serem normatizados pelos Estados.

Por esta razão é que a Constituição Federal define as competên-
cias materiais e legislativas dos Estados, cabendo ao poder constituinte 
estadual, em fiel observância aos limites de competência postos na Lei 
Maior, traçar nas Constituições Estaduais as linhas mestras da condução 
do Estado em tais domínios.

Na Constituição Federal de 1988, as competências materiais e le-
gislativas privativas dos Estados são remanescentes, vale dizer, a Cons-
tituição enumera as competências privativas da União (arts. 21 e 22) 
e as dos Municípios (art. 30), destinando aos Estados residualmente o 
que não for de competência daquela e destes (art. 25, § 1º). Quanto às 
competências concorrentes, em que se pretende uma atuação conjun-
ta e coordenada de todos os entes federativos, portanto também dos 
Estados, foram previstas, as de cunho material, no art. 23 e as legisla-
tivas, no art. 24 da Constituição. É claro que esta é uma apresentação 
resumida do assunto, havendo, além dos dispositivos citados, em que 
se concentram as normas principais sobre a repartição de competên-
cias, vários outros pertinentes ao tema.

É, pois, no conjunto desses dispositivos da Constituição Federal 
que o poder constituinte estadual encontrará a matéria prima a ser tra-
balhada nas Constituições dos Estados e os limites que circunscrevem 
seu campo de atuação.

5.2. Vedações e imposições de caráter positivo voltadas às  
    unidades federadas

A par das limitações advindas das regras de competência, fica o 
poder constituinte decorrente adstrito ainda à observância de proibi-
ções estabelecidas na Constituição Federal para todos os entes fede-
rados, devendo abster-se de prescrever condutas vedadas, como fica 
adstrito também à observância de imposições de caráter positivo, no 
sentido de se adotarem tais ou quais posturas normativas, assim as de 
assimilar princípios ou normas da Constituição Federal, formatar desta 
ou daquela maneira instituições estaduais, etc..

Voltaremos a esses assuntos em seguida, na análise do poder de-
corrente à luz do Direito Constitucional positivo brasileiro, a que agora 
passamos.
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6. A auto-organização dos Estados nas diferentes fases do  
 federalismo brasileiro

 
No Brasil, como se sabe, a Federação chegou com a República. E 

como todas as Federações, também a nossa, ao longo de sua história, 
passou por diferentes fases: a do federalismo dual, típico da Consti-
tuição de 1891, a que se seguiu a do federalismo cooperativo, carac-
terizado nas Constituições de 1934 e 1946, mais adiante a do chama-
do federalismo de integração, moldado na Constituição de 67/69, até 
chegar-se à Constituição de 1988, que tenta uma correção de rumos, 
buscando um retorno mais equilibrado ao federalismo cooperativo.

Ora, as mudanças registradas no perfil da Federação brasileira, no 
transcorrer dessas diferentes fases, obviamente provocaram reflexos 
sobre a autonomia estadual e, portanto, também sobre a auto-organi-
zação dos Estados-membros.

Assim, na fase do federalismo dual, caracterizado pela demarca-
ção de competências estanques, enumeradas as da União, remanescen-
tes as dos Estados, o poder central absteve-se de interferir nos assuntos 
estaduais.12  

A autonomia estadual pôde exercer-se, então, amplamente, sen-
do de destacar, no tocante à faculdade de auto-organização, a adoção 
de soluções diferenciadas nas Constituições dos Estados, até mesmo 
quanto à separação de Poderes. Exemplo prestante, neste sentido, é o 
da Constituição do Rio Grande do Sul que, como anota Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho13, diferia das dos demais Estados e sob a influência do 
positivismo, reduzia o papel da Assembleia Legislativa praticamente à 
função orçamentária, afastando-se das outras Constituições Estaduais 
também quando admitia a reeleição do Presidente do Estado, o que 
iria ser fonte de conflitos, inclusive armados, em várias oportunidades. 

A fase do federalismo cooperativo inicia-se entre nós em época 
coincidente com a do surgimento deste tipo de federalismo nos Estados 
Unidos, sob o influxo das tendências intervencionistas dos anos trinta 
do século XX. Evidencia-se a partir daí uma grande expansão da auto-
ridade federal, que passa a comprimir, muito mais aqui do que lá, as 
autonomias locais. Na verdade, a escalada do poder central começa 

12 Cf. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 27 e segs.

13 Cf. O Estado federal brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, v. 77, p. 133, jan./dez. 1982.
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antes mesmo da Constituição de 1934, com a reforma da Constituição 
de 1891, ocorrida em 1926. Explicitou-se, na oportunidade, o conteúdo 
material dos princípios constitucionais que os Estados deveriam obser-
var na sua auto-organização, princípios a que a Constituição de 1891 se 
referia sem discriminá-los. E, desde então, dá-se uma sensível padro-
nização das Constituições Estaduais, cessando muito a criatividade do 
poder decorrente registrada no período anterior.

Nem é preciso dizer que a acentuada proeminência da União não 
mais cessou, chegando ao paroxismo com o regime constitucional de 
67/69, de que se diz ter estrangulado a Federação. É nessa época que 
se falou em um federalismo de integração, expressão suave para mas-
carar uma centralização que negava, na prática, a federação dita into-
cável na letra da Constituição.

A autonomia dos Estados foi seriamente mutilada, o que transpa-
recia, não só, mas também, nas restrições à capacidade de auto-orga-
nização. Basta lembrar que a Constituição, além de tornar obrigatória 
a adaptação das Constituições Estaduais a determinados princípios, im-
pôs ainda a recepção, pelo Direito Constitucional legislado dos Estados, 
de disposições da Constituição Federal que a ele ficavam automatica-
mente incorporadas, no que coubesse, e que diziam respeito a temas 
tão relevantes como o processo legislativo, a forma de investidura nos 
cargos eletivos, a elaboração do orçamento, a fiscalização financeira e 
orçamentária e outros mais.

Este o quadro com que se deparou a Assembleia Constituinte de 
87/88: quase que um Estado unitário redivivo. O que levou a Assem-
bleia, tendo optado por manter a Federação, a assumir tarefa difícil, 
ou seja, a de reequilibrar a relação União/Estados e estabelecer uma 
descentralização mais adequada prestigiando a autonomia praticamen-
te perdida pelos Estados.

7. A auto-organização dos Estados na Constituição de 1988

Os constituintes bem que tentaram chegar ao reequilíbrio almeja-
do. E, sem dúvida, houve avanços nesse sentido, com uma repartição 
de competências que valorizou principalmente a área das competên-
cias concorrentes, possibilitando aos Estados maior participação na 
produção normativa e na implementação das políticas gerais, mediante 
o exercício de competências legislativas e de execução comuns.

Mas o certo é que persistiu inegavelmente a preponderância do 
poder federal, registrando-se algum fortalecimento do poder municipal 
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e permanecendo a situação desconfortável do poder estadual, cujas 
competências remanescentes continuaram esvaziadas de conteúdo e 
de significado prático.

Não cabendo no momento a análise da autonomia dos Estados em 
todas as suas projeções, serão priorizados os aspectos relacionados 
com a sua capacidade auto-organizatória, para demonstrar como esta 
foi condicionada pela Constituição vigente. É claro que, examinando-se 
a auto-organização, automaticamente se haverá de apontar seus re-
flexos sobre a autolegislação, o autogoverno e a autoadministração no 
âmbito estadual, pois de todas estas manifestações da autonomia tem 
de tratar a Constituição Estadual.

Pois bem, com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e 
com a consequente perda de eficácia da Constituição anterior, que era o 
fundamento de validade das Constituições Estaduais até então vigentes, 
delineou-se a situação já aqui analisada da necessidade de atividade 
constituinte para a produção de novas Constituições para os Estados.

Assim é que a própria Constituição Federal, no art. 11 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, cuidou de chamar a suas fun-
ções o poder decorrente inicial, dispondo o seguinte: “Cada Assembléia 
Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Es-
tado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição 
Federal, obedecidos os princípios desta.”

E, ao longo do texto constitucional, estabeleceu a Constituição 
o balizamento para a ação do poder decorrente, começando por asse-
gurar a auto-organização e a autolegislação dos Estados no “caput” do 
art. 25, nos seguintes termos: “Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição”.

7.1. Princípios constitucionais de observância necessária pelo  
    poder decorrente

Esclarecendo, desde logo, que não existe na Constituição de 1988 
disposição equivalente à do art. 200 da Constituição anterior, que de-
terminava a incorporação automática de princípios e normas da Consti-
tuição Federal às Constituições Estaduais, encontra-se no art. 25, aci-
ma transcrito, o sucedâneo do art. 13 do texto de 67/69. E aí se nota 
que o constituinte originário abandonou a longa relação de princípios 
e normas que, nos termos do art. 13 eram de observância obrigatória 
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pelos Estados ao se auto-organizarem, voltando a uma formulação ge-
nérica, como a da Constituição de 1891.

Ao tempo da primeira Constituição republicana, percebeu-se que 
o laconismo dessa fórmula, vocacionada em tese a abrir horizontes 
amplos para o constituinte estadual, poderia gerar efeito inverso, em 
função do subjetivismo na identificação de quais seriam os princípios 
constitucionais a respeitar. Para maior clareza, procedeu-se à indica-
ção desses princípios por ocasião da reforma de 1926. Foram eles re-
lacionados como de observância obrigatória, sob pena de intervenção 
federal, no art. 6º, II, alíneas “a” até “l”.

As Constituições subsequentes continuaram a assim tratar a maté-
ria, enumerando cada uma delas o rol de princípios cujo desatendimen-
to ensejaria a medida interventiva. 

Para saber agora, em face do art. 25, que princípios condicionam 
a auto-organização dos Estados, o caminho inicial já é conhecido. De-
vem ser perquiridos os constantes do art. 34, que cuida da intervenção 
federal. Estão eles no inciso VII daquele dispositivo: forma republica-
na, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa 
humana; autonomia municipal e prestação de contas da administração 
pública direta e indireta. Do inciso IV do art. 34 deflui ainda a obriga-
toriedade do respeito ao princípio da separação dos Poderes, já que se 
estabelece a possibilidade de intervenção dos Estados para “garantir o 
livre exercício de qualquer dos Poderes nas Unidades da Federação.”

7.2. Regras constitucionais de observância obrigatória pelo  
    poder decorrente

Não só princípios, mas também certas regras da Constituição Fe-
deral condicionam a auto-organização estadual. A leitura isolada do 
art. 25 faz supor que se tenha propiciado aos Estados uma autonomia 
maior do que efetivamente lhes concede a Constituição. De fato, em 
alguns temas pode-se dizer que a atual Constituição restringe até mais 
essa autonomia.

É o caso de limitações postas à auto-organização e ao autogover-
no dos Estados por normas que Manoel Gonçalves Ferreira Filho14 cha-
ma de “pré-ordenação institucional”, já que definem a estrutura das  

14 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
203 e segs.
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instituições estaduais. Sabe-se que o autogoverno se traduz na capacida-
de de escolha dos próprios dirigentes. Pois bem, não se retira dos Estados 
essa capacidade. Mas o art. 27, por exemplo, já disciplina em pormenor a 
composição do Legislativo estadual, fixa a duração dos mandatos eletivos 
e torna aplicáveis aos Deputados Estaduais as regras sobre imunidades, 
remuneração, perda de mandato, licenças, impedimentos e incorporação 
às Forças Armadas, que se aplicam aos parlamentares federais. Da mes-
ma maneira, o art. 28 dita as regras para a eleição dos Governadores, 
estabelece a duração de seu mandato e dispõe sobre a perda do mesmo. 
Por igual, o art. 125 estabelece normas sobre a organização da Justiça 
estadual, o art. 126 normas sobre a competência dos juízes estaduais de 
entrância especial para questões agrárias e o art. 93 normas sobre a cria-
ção, nos Estados, de juizados especiais e sobre a justiça de paz.

Em outros temas são regras de “extensão normativa”, para continu-
ar com a lição de Ferreira Filho15, que moldam as instituições estaduais. 
Nesses casos, estendem-se aos Estados as normas que presidem institui-
ções federais. É o que ocorre em relação à fiscalização contábil, financeira 
e orçamentária. O art. 75 da Constituição expressamente prevê que as 
normas pertinentes da Constituição Federal aplicam-se, no que couber, 
à organização, à composição e à fiscalização dos Tribunais de Contas dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tiverem órgão de contas.

Registram-se ainda limitações previstas em normas de “subordina-
ção normativa”, que Ferreira Filho16  explica serem aquelas que, 

[...] presentes na própria Constituição e direcio-
nadas por ela a todos os entes federativos (União, 
Estados e Municípios), predefinem o conteúdo da 
legislação que será editada por eles. E isto, ou 
orientando positivamente tal conteúdo (mandan-
do que siga determinada linha), ou negativamente 
(proibindo que adote certas normas ou soluções).

Os exemplos que se podem oferecer mostram limites à capacidade 
de autoadministração e de autolegislação e encontram-se em normas 
como as dos arts. 37 a 39, dispondo sobre a Administração Pública; 
art. 132, sobre a representação judicial e a consultoria jurídica dos  
Estados; art. 144, sobre as polícias civis e militares estaduais.

15 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
425-426.

16 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
423 e segs.
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A propósito da auto-organização de novos Estados, merece por fim 
registro especial o art. 235, das Disposições Constitucionais Gerais, que 
desce aos mínimos detalhes da organização que devem adotar nos dez 
primeiros anos da criação.

Não bastassem todas as limitações mencionadas, não se pode es-
quecer que há na Constituição outras tantas vedações endereçadas a 
todos os integrantes da Federação e que, portanto, também se aplicam 
aos Estados. Lembraria, sem me alongar muito, que entre essas proibi-
ções gerais se encontram as previstas no art. 19 e seus incisos; no art. 
150 e seus incisos; e no art. 152, entre outros, tendo por finalidade 
assegurar, ora a convivência harmoniosa dos homens em sociedade, ora 
a convivência harmoniosa dos próprios entes federativos entre si.

Não é pouca coisa, como se percebe. E bem por isso tem razão 
Ferreira Filho17 quando, diante de tantas limitações explícitas, entende 
não ser aceitável a tese que advoga a existência de limitações implíci-
tas à autonomia dos Estados. Como aduz o mestre, princípios implícitos 
são sempre duvidosos, dado o subjetivismo que preside sua identifica-
ção. E isto enfraquece sua respeitabilidade científica. Ademais, limi-
tações à autonomia dos Estados, como exceções que são, devem ser 
interpretadas restritivamente, sendo descabido pretender ampliar as 
já explicitamente enumeradas. O poder constituinte decorrente, como 
estamos vendo, é tema muito rico, cuja análise mais completa deman-
da um desdobramento ainda mais aprofundado. Assim, no momento, 
o que até aqui foi dito a respeito tem o caráter de introdução à te-
mática, selecionando-se alguns pontos relevantes para uma primeira 
apreciação. Isto porque cabe ainda analisar a atividade constituinte do 
Município, vale dizer, a elaboração da Lei Orgânica municipal. E já é 
hora de começar a falar deste assunto. Mas trata-se de temas que se 
relacionam, o que vai permitir que se volte aqui e ali a fazer referência 
pontual ao poder decorrente estadual, como se verá.

8. A posição dos Municípios na Federação

Para chegar à capacidade de auto-organização municipal, temos 
de retomar o assunto Federação, adiantando um pouco mais sobre o 
modelo federal de Estado, que não é único e definitivo. Pelo contrário, 

17 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
198.
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as Federações não são todas iguais, apresentando variações, dentro 
mesmo do espírito que lhes é próprio de equilibrar a unidade com a 
diversidade. E talvez a maleabilidade característica do Estado federal 
seja uma de suas maiores virtudes e causa de sua aceitação à volta do 
mundo, em países muito diferenciados entre si.

Pois bem, para ilustrar a diversificação que se identifica na es-
trutura dos Estados federais, trago o exemplo da Federação que em 
doutrina se costuma chamar de Federação de duplo grau18, cujo perfil 
não é o mesmo da Federação clássica, nascida na América do Norte.

Nesta, os protagonistas que integram o arranjo federativo são a 
União e os Estados. Duas, portanto, são as esferas de poder entre as 
quais se repartem as competências. Os Municípios não aparecem nesse 
tipo de Federação como uma terceira órbita de poder autônomo previs-
to na Constituição Federal. É este exatamente o caso dos Estados Uni-
dos cuja Constituição não faz qualquer referência a Municípios, sendo 
estes considerados assunto de interesse intraestadual, de que se ocu-
pa, portanto, o Direito Constitucional legislado dos Estados, dispondo 
cada um como quiser sobre a organização de seus Municípios.

Já as Federações de duplo grau se caracterizam pelo fato de que 
não só os Estados, mas também os entes políticos locais, os Municípios, 
possuem competências e autonomia irredutíveis, salvo por emenda à 
Constituição Federal, sendo-lhes, portanto, assegurada também a con-
dição de unidades federadas Há, assim, “um duplo grau de federalis-
mo: o federalismo dos Estados e o federalismo dos Municípios em cada 
Estado”, como explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho19. 

Nos termos em que teve sua estrutura delineada na Constituição 
de 1988, a Federação brasileira enquadra-se no modelo de Federação 
de duplo grau.

De fato, dirimindo antiga controvérsia que se travava sobre a qua-
lificação dos Municípios como integrantes da Federação, a atual Cons-
tituição posicionou-os nessa condição, ao declarar, logo no art. 1º, que 
a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal. 

O constituinte rendeu-se à tese municipalista, advogada por muitos 
doutrinadores, com destaque, entre outros, para Hely Lopes Meirelles20, 

18 Cf. DURAND, Charles. El estado federal en el derecho positivo. In: BERGER, G. et al. (Ed.). El fede-
ralismo. Madrid: Tecnos, 1965. p.193.

19 Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo, Saraiva, 2000. v. 1, p. 207.
20 Cf. Direito municipal brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 15 e segs.
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enfático na sustentação do Município como detentor das mesmas carac-
terísticas do Estado-membro na Federação brasileira. 

Como pondera com acerto Ferreira Filho21, resulta hoje bem de-
finida a posição do Município no federalismo brasileiro como “ente fe-
derativo, quer dizer como um ente político-administrativo integrante 
da Federação e não apenas uma descentralização administrativa do 
Estado-membro”.

Não obstante, é preciso registrar que a doutrina não é unânime a 
respeito, sendo certo que José Afonso da Silva22, por exemplo, rejeita 
esta tese, negando ao Município a condição de entidade federativa e 
não aceitando a ideia de uma Federação de Municípios, malgrado a 
dicção da Constituição. 

O fato, porém, é que, no Brasil, salvo restrições episódicas, a au-
tonomia político-administrativa dos Municípios obteve reconhecimento 
constitucional desde 1891, autorizando a afirmação de que a nossa Fe-
deração, desde o nascimento, desenvolveu-se em três planos, não se 
identificando nela a tradicional divisão entre ordem central e ordens 
estaduais, mas uma tríplice estrutura que compreende a ordem cen-
tral, a ordem estadual e a ordem municipal.

Assim sendo, o constituinte de 1988, ao incluir expressamente os 
Municípios no art. 1º, e também no art. 18, em que cuidou da organiza-
ção político-administrativa do Estado brasileiro, nada mais fez do que 
se adaptar a uma realidade histórica.

E, como corolário dessa postura, não poderia deixar de completar 
a autonomia municipal, conferindo aos Municípios a capacidade de au-
to-organização que lhes faltava.

De fato, ao tempo da Constituição de 1967, embora houvesse 
quem entendesse que os Municípios detinham capacidade auto-organi-
zatória, a maioria dos autores, com o aval da jurisprudência, sustenta-
va que, à falta de previsão constitucional expressa, a organização dos 
Municípios se incluía na esfera dos poderes remanescentes dos Estados. 

E o certo é que as Leis Orgânicas municipais eram elaboradas pe-
las Assembleias Legislativas estaduais, editando cada uma delas uma 
lei de organização comum a todos os Municípios sediados no respec-
tivo Estado. Essa regra não prevaleceu no Rio Grande do Sul, onde os  

21 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo, Saraiva, 2000. v. 1, p. 
207-208.

22 Cf. Curso de direito constitucional positivo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 408.
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Municípios elaboravam suas leis de organização, porque se adotou na-
quele Estado o regime de Cartas Próprias, depois empregado também 
no Paraná e na Bahia, com relação às Capitais – Curitiba e Salvador. 
Mas nos casos mencionados, as Constituições dos três Estados é que 
determinaram que assim fosse. Não se infirma, portanto, que, no exer-
cício de sua competência remanescente, cabia aos Estados escolher 
livremente o sistema de organização dos respectivos Municípios.

Hoje não faz dúvida que é o próprio Município que elabora sua Lei 
Orgânica, dentro dos parâmetros fixados pelo art. 29 da Constituição. 
Por outro lado, detém ele capacidade de autogoverno, pela eletividade 
do Prefeito e dos Vereadores; capacidade de autolegislação, mediante 
a elaboração das leis sobre as matérias de sua competência, e capaci-
dade de autoadministração, que o habilita a organizar, manter e pres-
tar os serviços de interesse local.

Comentando com sabedoria o tema da auto-organização adquirida 
pelo Município, afirma Raul Machado Horta23: 

É certo que o justo deferimento ao Município do 
poder de auto-organização, para elaborar leis or-
gânicas municipais, generalizando a competência 
que madrugou na Constituição do Rio Grande do 
Sul de 1891, reduziu o volume das normas esta-
duais autônomas de organização constitucional, no 
primeiro instante, e de organização legal, em fase 
ulterior, que fazia do Município um campo predi-
leto da autonomia constitucional do Estado, em 
fase que a Constituição Federal de 1988 encerrou. 
É saudável verificar que o poder de auto-organi-
zação do Município conduziu a maior riqueza or-
ganizatória, atendendo às variáveis peculiaridades 
locais de modo a repelir a “legislação simétrica”, 
a “lei uniforme” que Tavares Bastos condenou na 
concepção monárquica do Município. 

9. A natureza da Lei Orgânica do Município

Tanto quanto a dos Estados, a autonomia dos Municípios é, por-
tanto, completa nos seus elementos essenciais. E deve ser respeitada 

23 Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 636.
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pelos Estados, sob pena de intervenção federal, como decorre do art. 
34, inciso VII, alínea “c” da Constituição Federal.24  

Ao tratar de todos esses aspectos da autonomia, a Lei Orgânica 
é que verdadeiramente vai estruturar os poderes municipais, discipli-
nando-lhes o funcionamento e distribuindo entre os diferentes órgãos 
as competências constitucionalmente conferidas ao Município. Estará, 
portanto, exercendo uma função de natureza constituinte, pois esta é 
a natureza da função de organizar e regular normativamente o funcio-
namento dos poderes constituídos.

Abonando o caráter constituinte da Lei Orgânica, à luz da Consti-
tuição de 1988, observa Ferreira Filho25: “Pode-se dizer que, em decor-
rência desta Constituição, o Município recebeu do poder constituinte 
originário uma emanação, um poder constituinte derivado, ou decor-
rente, que o auto-organiza.” 

Fruto de um poder que não difere, em substância, do poder que 
faz a Constituição do Estado-membro, a Lei Orgânica chega mesmo, 
não raro, a ser chamada na doutrina de “Constituição municipal”, 
como a denomina, por exemplo, José Afonso da Silva.26 

Mas é interessante registrar que este rótulo e os argumentos que 
sustentam a tese da natureza constituinte do poder que elabora a Lei 
Orgânica não sensibilizaram o Tribunal de Justiça de São Paulo, no jul-
gamento de ações em que se invocava a inconstitucionalidade de lei 
municipal conflitante com a Lei Orgânica do Município. O Tribunal tem 
entendido que a Lei Orgânica municipal, por não ser Constituição, não 
é parâmetro para se aferir a inconstitucionalidade da legislação or-
dinária municipal que, se contrariar a Lei Orgânica, será ilegal e não 
inconstitucional.

Por outras palavras, para o Poder Judiciário paulista, chamar-se 
a Lei Orgânica municipal de Constituição Municipal é mera força de 
expressão, pois ela não se reveste de natureza constitucional, reunindo 
simples regras de interesse normativo local, que, se desatendidas, não 
são parâmetro para aferição de inconstitucionalidade.

24 Ainda voltaremos a esse ponto, ao cuidar dos princípios das Constituições estaduais que devem ser 
observados pelas leis orgânicas municipais.

25 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
208.

26 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1989. p. 539. 
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Confira-se, por exemplo, a ementa da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade de nº 14.609-0, que teve como relator o Des. Márcio Boni-
lha: “Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal – Confronto 
com a Lei Orgânica do Município – Inadmissibilidade – Meros preceitos 
normativos, sem caráter constitucional – Impossibilidade jurídica do 
pedido – Ausência de condição da ação – Artigo 267, VI do Código de 
Processo Civil – Extinção parcial do processo sem exame do mérito. O 
controle de constitucionalidade de leis é efetivado em face de norma 
constitucional, não ostentando essa natureza simples regras de direito 
comum, que não se prestam para o cotejo almejado, pois envolvem 
matéria correspondente a mero tema de ilegalidade.”

Essa posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se 
tornou emblemática, repetindo-se ao longo do tempo desde a dé-
cada de 1990, conforme julgamento de ações diretas de inconstitu-
cionalidade, como as de números 16.456-0 (Relator Márcio Bonilha); 
23.114-0 (Relator Cunha Camargo); 15.837-0 (Relator Weiss de An-
drade); 16.453-0 (Relator Márcio Bonilha); 15.837-0 (Relator Weiss 
de Andrade); 16.399-0 (Relator César de Moraes); 23.114-0 (Relator 
Cunha Camargo).

10. Limitações à capacidade de auto-organização do Município

Aceite-se ou não que a Lei Orgânica é fruto de atividade de na-
tureza constituinte, o que é inegável é que a capacidade de auto-or-
ganização do Município, evidenciada na elaboração da Lei Orgânica, 
conhece as limitações a que se submete todo ente autônomo, impostas 
pelo poder constituinte originário.

O art. 29 da Constituição Federal, já referido anteriormente dá os 
parâmetros gerais para a feitura da Lei Orgânica, sem esgotar, contu-
do, as previsões constitucionais a serem observadas nessa tarefa. É o 
que a leitura do seu “caput” demonstra: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: [...].
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Como deflui desse enunciado, além dos preceitos constantes nos 
numerosos incisos do art. 29 – José Afonso da Silva27 fala muito suges-
tivamente na existência de certa “incisomania” na redação da Cons-
tituição – a Lei Orgânica deve observar outros princípios estabeleci-
dos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. 
Na verdade, como anota Ferreira Filho28, o termo “princípios” foi aí 
mal-empregado, pois devem ser observadas não apenas linhas mestras 
ou diretrizes, mas também regras precisas constantes das Constituições 
Federal e Estadual.

10.1. Regras de competência a observar na elaboração da  
     Lei Orgânica

A exemplo do que se disse em relação às limitações ao poder 
constituinte estadual, a Câmara Municipal ao elaborar a Lei Orgâni-
ca encontra limitações, em primeiro lugar, nas regras de competência 
postas pela Constituição Federal. Obviamente, a Lei Orgânica só pode 
transitar na órbita das competências atribuídas pela Constituição aos 
Municípios. 

A maior concentração delas está no art. 30 que não as esgota 
entretanto, havendo previsão de competências municipais em outros 
artigos ao longo da Constituição. 

Na definição das competências do Município, o constituinte de 
1988 afastou-se, em parte, da técnica tradicional, porque não se limi-
tou a demarcar a área das competências municipais circunscrevendo-as 
à categoria genérica dos assuntos concernentes ao peculiar interesse 
do Município.

Manteve, sim, uma área de competências privativas não enumera-
das, uma vez que os Municípios legislarão sobre os assuntos de interes-
se local (art. 30, I). Mas inovou quando optou por discriminar também 
certas competências municipais exclusivas em alguns incisos do art. 30 
e em outros dispositivos constitucionais, como o art. 144, § 8º, relativo 
às guardas municipais, e o art. 182, referente ao plano diretor do Muni-
cípio como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano.

27 Cf. Curso de direito constitucional positivo. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 540.
28 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 

208.
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Pode-se dizer, portanto, que parte das competências reservadas 
aos Municípios foi enumerada e outra parte corresponde a competên-
cias implícitas, para cuja identificação o vetor será sempre o interesse 
local.

Quanto à forma de apresentação das competências municipais, o 
constituinte preferiu englobar em um mesmo artigo as competências 
legislativas e materiais, privativas e concorrentes, abandonando a téc-
nica mais racional de separar estas modalidades em artigos distintos, 
como fez com as competências da União.

Exposto, ainda que em linhas muito gerais, o campo das compe-
tências do Município, que delimita a atuação da Câmara Municipal na 
confecção da Lei Orgânica, lembramos que outros condicionamentos, 
apontados em relação à auto-organização dos Estados, também valem 
em relação à auto-organização dos Municípios.

10.2. Princípios da Constituição Federal a observar nas  
      Leis Orgânicas municipais

Assim é que há de estar atenta a Câmara Municipal aos princípios 
cuja inobservância na Lei Orgânica pode ensejar a intervenção do Es-
tado no Município, a teor do que dispõe o art. 35 da Constituição Fede-
ral. Segundo o art. 35, é possível acontecer a intervenção estadual no 
Município quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 
dois anos consecutivos, a dívida fundada; quando não forem prestadas 
contas devidas na forma da lei; quando não tiver sido aplicado o míni-
mo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, e, finalmente, quando 
o Tribunal de Justiça der provimento a representação para a observân-
cia de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a 
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

10.3. Regras da Constituição Federal obrigatórias para a  
      Lei Orgânica do Município

Da mesma maneira, condicionam a elaboração da Lei Orgânica vá-
rias normas de preordenação institucional, de extensão normativa e de 
subordinação normativa, para continuar utilizando a classificação que 
Ferreira Filho propõe para as normas constitucionais condicionadoras 
do poder constituinte decorrente.
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Do primeiro tipo, ou seja, de preordenação institucional, são quase 
todas as normas contidas nos incisos do art. 29, que descem aos menores 
detalhes da formatação a ser dada pela Lei Orgânica ao Legislativo e ao 
Executivo municipais. Ali já são previstos, por exemplo, a forma de eleição, 
o foro para julgamento e a perda do mandato dos Prefeitos, bem assim a 
forma de eleição, a duração dos mandatos, as garantias de independência, 
os impedimentos e os subsídios dos Vereadores e a composição da Câmara 
Municipal cujo total de despesas, de outra parte, veio a ser disciplinado no 
art. 29-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 25/2000.

Exemplo de norma de extensão normativa temos no art. 75 da 
Constituição, que determina a aplicação, aos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios, das regras da Constituição referentes à fiscali-
zação financeira e orçamentária.

Já as normas de subordinação normativa são identificáveis nos 
arts. 37 a 39, que predefinem, também para os Municípios, o conteúdo 
que devem conter as leis municipais referentes à Administração e aos 
servidores públicos.

A tudo isto, somem-se vedações que a Constituição estabeleceu 
para todos os integrantes da Federação, já mencionadas a propósito do 
poder constituinte estadual, e encontráveis, entre outros, nos arts. 19; 
150 e incisos; 151 e 152.

Já é muito, e até aqui só falamos da Constituição Federal. Mas 
sabemos que, em sua auto-organização, os Municípios estão obrigados 
a pautar-se pelo respeito também a princípios da Constituição do res-
pectivo Estado.

10.4. Princípios da Constituição Estadual a observar na  
      Lei Orgânica do Município

De fato, as Constituições Estaduais também se ocupam com os Mu-
nicípios, que, embora entes autônomos, se localizam dentro do território 
do Estado-membro, devendo harmonizar-se com as regras de convivên-
cia estabelecidas pelo poder constituinte decorrente. E, sem dúvida, o 
Estado, mesmo tendo perdido a competência de elaborar a Lei Orgânica 
dos Municípios, continua a ter papel de relevo em suas vidas, se con-
siderarmos, por exemplo, que a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos do art. 18, § 4º da Consti-
tuição, far-se-ão por lei estadual, dentro de período determinado por lei 
complementar federal.
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Porém, como afirmado em momento anterior, um dos limites que 
se põe ao poder constituinte estadual é justamente a autonomia mu-
nicipal, que, se atingida, pode ensejar intervenção federal no Estado.

Era de esperar, portanto, certa timidez do constituinte estadual 
na fixação de princípios referentes à organização municipal, para não 
se caracterizar invasão em esfera de competências municipais e com 
isto expor o Estado à possibilidade de intervenção por parte da União. 
E um cuidado maior do constituinte nesse particular é mesmo compre-
ensível, pois nem sempre será fácil distinguir o que é de competência 
do Município, se considerarmos que em grande parte essa competência 
é demarcada pelo interesse local, que, também ele, é muitas vezes de 
difícil definição.

A expressão “interesse local” veio substituir, na Constituição de 
1988, a tradicional expressão “peculiar interesse” que o Direito Cons-
titucional positivo brasileiro anterior empregava para circunscrever as 
competências não enumeradas dos Municípios.

A respeito do que fosse peculiar interesse a doutrina já se pacifi-
cara, entendendo, com o aval da jurisprudência, que seria o interesse 
preponderante do Município, até porque, como sintetizava Sampaio 
Dória29, “o entrelaçamento dos interesses dos Municípios com os inte-
resses dos Estados, e com os interesses da Nação, decorre da natureza 
mesma das coisas”. E assim, concluía, “o que os diferencia é a predo-
minância e não a exclusividade”.

Quando a Constituição de 1988 passou a indicar o interesse local 
como critério para a demarcação de parte das competências munici-
pais, muito se discutiu se a mudança terminológica deveria determinar 
mudança na interpretação antiga do que seria o interesse do Município. 
Prevaleceu, é certo que com a oposição de abalizado constitucionalis-
ta, como é Manoel Gonçalves Ferreira Filho30, o entendimento de que 
tudo continuava como dantes, que a mudança na letra não equivalia a 
uma mudança no espírito da Constituição.

De fato, como ocorreu relativamente a outras inovações de no-
menclatura, parece-me que talvez aqui o constituinte apenas não te-
nha resistido ao impulso de deixar sua marca, preferindo vestir com 
outras palavras ideia anteriormente traduzida sob formulação diversa. 
E essa conclusão é apoiada pela leitura do art. 30, que mostra que as 

29 Cf. Autonomia dos municípios. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, v. 24, p. 419, 1929.

30 Cf. Comentários à constituição brasileira de 1988. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 1, p. 
217.
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matérias ali relacionadas como de competência do Município guardam 
pertinência também com interesses das demais unidades federadas.

O certo, porém, é que apontar a preponderância do interesse mu-
nicipal em determinadas situações pode também não ser fácil muitas 
vezes, o que justifica uma atitude cautelosa do constituinte estadual 
para não agredir a autonomia do Município.

Bem por isso, o que a experiência tem demonstrado é que as 
Constituições estaduais não têm sido muito pródigas ou originais nas 
estatuições pertinentes, limitando-se, no mais das vezes, a reproduzir 
princípios e regras da Constituição Federal, relativos aos Municípios.

Sirva de exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo, que no 
capítulo dedicado aos Municípios limitou-se praticamente a transcrever 
a Constituição Federal, deixando passar a oportunidade de fixar princí-
pios norteadores da organização municipal.

De fato, a Constituição de São Paulo laconicamente dispõe, no 
art. 144, que os Municípios, com autonomia política, administrativa e 
financeira, se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princí-
pios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. E fica 
por aí, também sem nada indicar como princípios norteadores especifi-
camente do processo de elaboração da Lei Orgânica. 

É como se o constituinte estadual admitisse que, se o congênere 
federal contentou-se com a abordagem sucinta da questão, também 
ele deveria se dar por satisfeito, até mesmo porque, como já visto an-
tes, a inobservância do princípio da autonomia municipal pode motivar 
intervenção federal no Estado (art. 34, VII, “c” da Constituição Fede-
ral), convindo, portanto, ser cauteloso, para evitar eventual caracte-
rização de interferência indevida na auto-organização do Município.

Se esta tem sido a prática, não se esqueça, porém, que as Cons-
tituições Estaduais estão autorizadas a estabelecer tais princípios, em 
atenção às particularidades próprias de cada Estado. E se o fizerem, 
não destoando os mesmos dos princípios de organização municipal 
constantes da Constituição Federal, serão eles de observância obriga-
tória pelos Municípios.

11. Para concluir

É tempo de concluir, e aí vão, portanto, algumas observações fi-
nais sobre a auto-organização dos Estados e dos Municípios.
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O panorama que se tentou traçar permite dizer que a Constituição 
em vigor não deixou espaço para grande eloquência por parte do poder 
constituinte estadual. Isto causa certo desapontamento, pois a revitali-
zação da Federação brasileira, a que foi feita referência no início desta 
exposição, anunciada como um dos principais desígnios da Assembleia 
Constituinte de 87/88, teria de passar pelo fortalecimento da autono-
mia dos Estados. Embora se tenham registrado avanços nesse sentido, 
especialmente com a disciplina dada às competências concorrentes, 
o fato é que se ficou ainda longe da meta anunciada. Mas é preciso 
convir, realisticamente, ser muito difícil chegar-se a uma equilibrada 
composição de forças entre o poder central e os poderes estaduais nas 
Federações contemporâneas, uma composição que não menospreze o 
papel que deve caber a cada parceiro: à União o exercício de poderes 
gerais que dizem com os aspectos unitários da Federação; aos Estados a 
implementação das políticas gerais, adaptando-as às peculiaridades de 
cada um deles, sem prejuízo do exercício de poderes próprios que vivi-
fiquem sua autonomia. Na busca de um relacionamento equilibrado, é 
necessário despojar de caráter passional a discussão sobre o problema, 
para não se incorrer em equívocos como o de negar, irracionalmente, a 
ação benéfica da União ou o de pretender a devolução, aos Estados, de 
atribuições que perderam irremediavelmente.

Com relação à autonomia dos Municípios, não são muito diferentes 
as conclusões, embora se possa dizer, em comparação com a autonomia 
estadual, que os Municípios foram mais bem aquinhoados. Sua capacida-
de de auto-organização ganhou reconhecimento expresso e, convenha-
mos, merecido. Mas o ganho do Município, sob este aspecto, represen-
tou perda de uma importante competência estadual. Em contrapartida, 
as limitações à capacidade de auto-organização dos Municípios são até 
maiores, mais minuciosas do que as impostas aos Estados, e procedem de 
duas fontes: a Constituição Federal e a Constituição Estadual.

Se o arranjo federativo estabelecido em 1988 não corresponde to-
talmente ao esperado, sirva de consolo o fato de que é, mesmo assim, 
bem melhor do que o anterior, previsto na Constituição de 1967, mor-
mente com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 1/69.

Por outro lado, é preciso não esquecer que a flexibilidade do fe-
deralismo, a sua plasticidade formal, é justamente um dos fatores que 
tem impedido o envelhecimento do regime, que conserva a sua vitali-
dade devido à sua capacidade de adaptação aos novos tempos, recriado 
na medida dos imperativos de ordem social, econômica e política que 
se vão colocando na evolução natural das sociedades.
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Isto significa que há sempre a possibilidade de evolução nas Fe-
derações e que, portanto, pode e há de evoluir também o federalismo 
brasileiro. Uma Federação nunca está completamente pronta e acaba-
da. Se quisermos aprimorar a nossa, nada melhor do que aprofundar o 
estudo de seus problemas. Alguns deles foram aqui trazidos, exatamen-
te com o intuito de avivar-lhes a importância, o que é sempre útil no 
processo de ajustamento que ainda comporta o federalismo brasileiro.
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Resumo: A federalização de políticas públicas de tratamento e 
métodos de solução de conflitos tem alcançado significativos avanços 
em todos os Entes Federados, no âmbito de cultura e socioeconomia 
local. As políticas públicas desenvolvidas por cursos de capacitação e 
por instalação de Centros de Conciliação e Mediação dentro do Judi-
ciário e nos Órgãos Privados têm o apoio do Judiciário, de juristas e 
outros profissionais dedicados à conciliação e mediação de partes para 
mudança da cultura de litígio judicial para a de paz ativa. A Resolução 
125/2010 do CNJ estabeleceu diretrizes nacionais para a capacitação 
de mediadores e meios adequados de solução de conflitos. A partir da 
Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) e das normas do Novo CPC, a conci-
liação e a mediação são instrumentos utilizados para a pacificação mais 
aberta e dinâmica, com a criação de CEJUSCs e Órgãos Privados e de 
aperfeiçoamento de agentes. As ADRs dos EUA espraiados nos Estados e 
o Brasil têm pontos de semelhanças que merecem estudo e adequação 
ao nosso sistema judicial. 

1 Juíza de Direito da 4ª Vara de Acidentes do Trabalho, Pós-Doutora em Ciência Política pela UNICAMP, 
Mestre e Doutora em Direito do Estado pela USP.

2 Ex-estagiário do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A federalização de políticas públicas de resolução 
de conflitos no Brasil e nos Estados Unidos



Heliana Maria Coutinho Hess e David Massaki Tuzi174
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paz – resolução 125 CNJ – Lei de Mediação – Normas do NCPC – ADR 
nos EUA. 

Abstract: The federalization of public policies for addressing and 
resolving disputes has been reaching substantial advances in all Federal 
States, in cultural and socioeconomical grounds. The public policies 
developed through training courses and the installation of Centers for 
Conciliation and Mediation within the Judiciary (CEJUSCs) and in Private 
Bodies has the support of the Judiciary, legal scholars and professionals 
dedicated to conciliation and mediation of parties, aiming at changing 
the litigating culture to an “active peace” one. The Resolution 125/2010 
of CNJ (National Council of Justice) established national directives 
for the capacitation of mediators and for adequate means of dispute 
resolution. Since the Mediation Law (Federal Act 13.140/2015) and the 
new Civil Procedure Code (CPC), conciliation and mediation have been 
tools utilized for an open and dynamic pacification, with the creation 
of the CEJUSCs and Private Bodies, and the improving of the agents. 
The ADR in US and those around the States of Brazil have contact point 
that deserve further research, to adequate them to our judicial system. 

Keywords: Federalization of dispute resolution - Peace culture – 
Resolution 125 of CNJ – Mediation Law – Rules of new CPC – ADR in US.

Federalização de políticas públicas de tratamento e métodos 
de solução de conflitos

Vamos mudar para a cultura da paz! Este é o novo mote a ser se-
guido pelos juristas em todo o território nacional, e diversificado em 
cada Ente Federado do nosso país, de acordo com suas necessidades e 
diversidade cultural e socioeconômica. O federalismo aplicado às novas 
formas de solução de conflito está inserido, como diz Barroso, no âmbi-
to do Neoconstitucionalismo da nossa Constituição Cidadã.3 

No entanto, é preciso que se busquem alternativas e métodos ade-
quados de solução de conflitos para atingir esse novo paradigma do 

3 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009.
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sistema jurídico. O Judiciário é ator coadjuvante e as políticas públicas 
judiciais são meios de atingir essa nova sistemática de pacificação de 
conflitos. 

O Poder Judiciário está inserido na arena política do Estado Cons-
titucional como um ator político proativo4 coadjuvante no equilíbrio e 
no controle das relações de poder entre Executivo e Legislativo. Estu-
dar o Poder Judiciário no contexto da Ciência do Direito é analisá-lo sob 
o aspecto da instituição interna e das leis que o regem. Examinar o Ju-
diciário sob o ângulo da Ciência Política5 é olhar para o órgão do Poder 
Estatal, a instituição política e o impacto social da intervenção ativa 
do Poder Judiciário na arena política do Estado Democrático de Direito.  

Para analisar as políticas públicas judiciais – compreendidas como 
ações positivas do Estado para melhorar a atividade jurisdicional na so-
lução de conflitos sociais –, são investigados os fatos históricos, políti-
cos e sociais que influenciaram a reforma do Judiciário. Nesse sentido, 
John Bell (2006), na análise sobre a gestão judicial europeia, introduz 
três formas que se complementam: a pessoal, que trata da carreira e 
recrutamento dos juízes e suas decisões individuais e coletivas; a ins-
titucional, que versa sobre a organização corporativa e administrativa 
do Estado; e a externa, que aborda o impacto social e político da ativi-
dade do Judiciário com os dois outros Poderes do Estado. 

As reformas judiciais referem-se às políticas públicas desenvolvi-
das pelo Estado a partir da década de 1980, priorizando a moderniza-
ção da instituição judicial e o acesso à justiça nos países democráticos. 
Elas foram influenciadas por rearranjos das políticas públicas e estrutu-
radas a partir de acontecimentos históricos e da evolução dos direitos 
humanos, ao final do século XIX e início do XX.

O primado do Estado de Direito, tal como designado por Kelsen 
(1992), marca a submissão do Estado ao império do Direito e à divisão 
e autonomia dos poderes. Na sequência da evolução histórica, amplia-
ram-se os pactos internacionais para a proteção dos direitos humanos6  
e para o acesso à justiça, sob a influência dos princípios constitucio-
nais, disseminados pelo pós-positivismo do Estado Constitucional.

4 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004.

5 Cf. a influência dos autores norte-americanos do Legal Realism e Critical Legal Studies (FISHER III; 
HORWITZ; REED, 1993; HOLLAND, 1991; JACKSON; TATE, 1992; SHAPIRO, 2002).

6 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
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Em Ciência Política, de forma mais ampla o conceito de políticas 
públicas abrange análise de teorias, objetivos, resultados e variáveis 
de dados e de intervenções planejadas, além da atuação dos atores 
políticos e sociais envolvidos no contexto específico. Pressupõe-se uma 
capacidade mínima de planificação instalada nos órgãos de Estado, seja 
do ponto de vista técnico de gestão, seja do ponto de vista político.

Políticas públicas, para o professor Geraldo di Giovanni (2005)7:

[...] são intervenções planejadas do poder públi-
co com a finalidade de resolver situações sociais 
problemáticas. No que diz respeito às intervenções 
planejadas, pressupõe-se uma capacidade mínima 
de planificação instalada dos órgãos de Estado, seja 
do ponto de vista técnico de gestão, seja do ponto 
de vista político; ao poder público, pressupõe-se 
certa estruturação republicana da ordem política 
vigente: coexistência e independência de poderes 
e vigência de direitos de sociais; a situações pro-
blemáticas, pressupõe-se uma certa capacidade 
coletiva de formulação de agendas públicas: exer-
cício da cidadania e cultura política compatível. 

Nesse contexto de políticas públicas embasadas na nova teoria po-
lítica do Neoinstitucionalismo8, e no direito do Neoconstitucionalismo9, 
no qual as demandas sociais delineiam as políticas públicas do Estado, 
cabe a intervenção do Poder Judiciário na arena de políticas públicas, 
com credibilidade junto à sociedade, para garantir a aplicação de di-
reitos sociais. Os representantes do Executivo e do Legislativo estão 
perdendo a legitimidade popular, em razão da desordem política e da 
corrupção. O Judiciário é colocado no centro da arena político-social, 
para onde são levadas as demandas multifacetárias, decorrentes de 
modificações sociais, influenciadas pelas formas de organização insti-
tucional, para combater atos de arbítrio ou de omissões dos dois outros 
Poderes do Estado. 

Nesse cenário, um Judiciário eficiente e com prestação jurisdicio-
nal adequada ainda encontra muitos entraves burocráticos e enfrenta 

7 DI GIOVANNI, Geraldo. Políticas Públicas: curso ministrado no LABJOR (Laboratório de Estudos Avança-
dos em Jornalismo) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 1º sem. de 2010. Notas de aula.

8 Cf. ROCHA, Carlos Vasconcelos. Neoinstitucionalismo como modelo de análise para as políticas 
publicas. Civitas, Porto Alegre, v. 5, n. 1, jan.-jun. 2005.

9 BARROSO, op. cit., p. 21.
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questões orçamentárias para ajustar-se a uma moderna gestão judicial 
e cooperação entre os Entes da Federação para estabelecer meios de 
solução de conflitos extrajudiciais para aliviar a carga da distribuição 
de processos litigiosos. 

O congestionamento de ações do Poder Judiciário foi acentuado 
pelo aumento da reivindicação de direitos sociais, inseridos na Consti-
tuição Federal de 1988. Os atores sociais organizaram-se em sociedades 
civis, associações de profissionais, sindicatos, Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), e passaram a ter força política para concretizar seus 
direitos. O Judiciário tornou-se palco de debates de direitos sociais e 
econômicos, por meio de políticas públicas originadas pela escolha ra-
cional de políticas eleitorais do Executivo e de omissão do Legislativo. 

Portanto, nesse contexto, o Poder Judiciário e seus membros, in-
vestidos na qualidade, como preleciona Jose Renato Nalini, de “agen-
tes políticos de pacificação e transformação social”10 representam um 
elo entre o sistema de direitos e os atos de natureza política. Decorre 
dessa atuação mais ativa e participativa, o que se denomina hoje ati-
vismo judicial. 

Esse ativismo judicial traduz-se em decisões judiciais interventivas 
nas obrigações de fazer para cumprimento das promessas de políticas 
públicas não implementadas pelo Executivo e esquecidas pela inércia 
do Legislativo. Há choques e colisão entre as funções do Estado, porque 
em termos da hermenêutica da razoabilidade e proporcionalidade de 
princípios e preenchimento de normas-objetivos da Constituição a in-
tervenção do Judiciário amplia-se periodicamente em elevado grau. A 
interpretação e a aplicação das normas-objetivo constitucionais11  pelo 
Judiciário impõem ao Executivo exigências para desenvolver programas 
de governo e políticas públicas em determinada área, solucionando re-
levantes questões de direitos sociais, principalmente para a consolida-
ção de direitos da seguridade social e do primado do trabalho, como 
direito fundamental no Estado Social e Democrático de Direito.12 

Nesse contexto de políticas públicas que buscam implementar di-
reitos individuais e sociais, a mudança da cultura de litigância para a 
cultura da paz deve ser incentivada para melhorar a qualidade de pres-
tação de serviços judiciais, tanto público quanto privado, ao cidadão. 

10 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. 2. ed. Campinas: Millennium, 2008.
11 LOPES, José Reinaldo de Lima; SADEK, Maria Teresa. Análise de gestão e funcionamento dos cartó-

rios judiciais. Brasília, DF: Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, jun. 2007.
12 CANOTILHO, J. J. GOMES et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 

2013.
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O contexto é favorável para a ampliação da conciliação e da me-
diação disseminada para cada região federada, com suas peculiarida-
des socioeconômica e cultural.

Mudança da cultura de litígio para a de paz

A solução de conflitos por métodos alternativos é um caminho que 
segue uma metodologia moderna e altruísta, da denominada “cultura 
da paz”, pois os participantes são ativos para encontrar a solução de 
seus próprios problemas, evitando a multiplicação de processos judi-
ciais, custosos e demorados no Judiciário. Ora, se mesmo antes do Ju-
diciário, os métodos consensuais de solução de conflitos precederam, 
historicamente, a jurisdição estatal. Só mais tarde, quando o Estado 
assumiu todo seu poder nasceu o processo judicial, que foi orgulhosa-
mente considerado monopólio estatal. Mas esse processo mostrou todas 
as suas fraquezas. O formalismo, a complicação procedimental, a buro-
cratização, a dificuldade de acesso ao Judiciário, o aumento das causas 
de litigiosidade numa sociedade cada vez mais complexa e conflituosa, 
a própria mentalidade dos operadores do direito, tudo contribuiu para 
demonstrar a insuficiência ou inadequação da exclusividade da tutela 
estatal. E ressurgiu, em todo o mundo, o interesse pelas chamadas vias 
alternativas, capazes de encurtar ou evitar o processo (ou Alternative 
Disput Resolution – ADR).

Segundo a saudosa jurista Ada Pellegrini Grinover, os métodos con-
sensuais superam os conflituosos pela simplicidade e praticidade13:

O principal fundamento da justiça conciliativa é a 
pacificação. No processo judicial e na arbitragem, 
em que a decisão é imposta, a pacificação pode até 
existir no plano social (pois o conflito foi dirimido 
em face da sociedade), mas certamente não existe 
para as partes. No chamado perde-ganha sempre 
haverá uma parte insatisfeita (quando não as duas, 
como acontece na sucumbência recíproca). E isto é 
evidenciado por todas as manobras das partes com 
a utilização dos recursos e dos meios de impug-
nação, bem como na resistência ao cumprimento 

13 GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de justiça consensual: compatibilidades e in-
compatibilidades. Disponível em: <http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-eevo-
lu%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2017.
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da sentença. Além disso, mesmo na pacificação so-
cial, apenas uma parte do conflito – a parte levada 
ao processo judicial – é solucionada, restando à sua 
base o conflito sociológico, do qual a “lide” é ape-
nas a ponta do iceberg. Também é importante o 
fundamento político da justiça participativa, pois 
não só mediadores e conciliadores, como as pró-
prias partes, participam da solução do conflito, o 
que é característico da democracia participativa, 
com seus vários momentos em que a sociedade é 
chamada a atuar. O terceiro fundamento – talvez 
o mais discutível de todos – é o funcional, porque 
se afirma que a utilização desses instrumentos é 
capaz de desafogar o acúmulo de trabalho dos tri-
bunais estatais. Mas, como se verá logo adiante, 
entendemos que para cada conflito existe um meio 
adequado de solução que, dependendo do caso, 
pode ser a Justiça estatal ou outros métodos. 

Embora sejam feitas críticas à Justiça conciliativa/mediativa, 
porque a aceitação dos meios consensuais de solução de conflito pres-
supõe que o Estado abra mão de parcela de seu poder (jurisdição), es-
tas já estão superadas pelos benefícios de equilíbrio entre as partes. O 
conciliador/mediador adquire técnicas psicológicas e persuasivas para 
direcionar a um consenso obtido livre e consciente das partes, ou após 
as tentativas, guiá-las, para a via judicial.

Assim, as grandes diferenças regionais de todo o nosso país po-
derão ser abrangidas por meio de pacificação de conflitos por meio de 
métodos diversos, como, por exemplo, nos conflitos de terra no Nor-
deste, a intervenção de conciliadores/mediadores para obter o consen-
so à distribuição das terras e assentamentos; nos conflitos de família 
internacionais, o consenso para a guarda compartilhada e pagamento 
mais equânime de pensão pelos pares, de acordo com sua renda; nas 
disputas de consumidores e empresas, para obter melhores condições 
de trocas de produtos e mercadorias, etc. 

Raj Patel descreve em seu livro O Valor de Nada14 sobre a grande 
dificuldade que o consumidor tem de encontrar o valor das mercado-
rias o excesso de consumo, que levam a conflitos entre empresas e  

14 PATEL, Raj. O valor de nada – por que tudo custa mais caro do que pensamos. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010.
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consumidores em grande escala e entre as famílias nas disputas de di-
visão de bens e herança. 

A sociedade de mercado não transforma simples-
mente as coisas em mercadorias – ela cria a própria 
cultura e as próprias ideias sobre a natureza huma-
na e a ordem social. A corporificação desta cultura 
é um homem que ninguém jamais conheceu [...] o 
“homo economicus feliz” [...] (idem, p. 30).

Pois este novo homem em busca da paz e da felicidade num mun-
do de grande diversidade e volatilidade, nesta Modernidade líquida, na 
ordem de Zygmunt Bauman15, pretende a resolução de seus conflitos de 
forma mais célere e menos custosa, porque a vida é sempre de risco 
e de constante mudança. Agregado a essa mudança de paradigma, os 
meios de resolução de conflitos, não podem depender somente do Esta-
do-juiz, para dizer o que a lei e a ordem estabelecem para a sociedade, 
pelo imenso volume de processo acumulado, que se distancia do tempo 
real da vida em sociedade interligada por redes sociais em mídia. 

A cultura da paz pressupõe que os diálogos e as fontes de meios 
alternativos sejam ampliados e adequados à sociedade e aos países, 
nos quais são aplicados. 

Na esfera nacional, busca-se a inclusão por meio de regionalismos 
culturais, por isso, o federalismo é importante, para a administração 
descentralizada de políticas públicas de valorização das diversidades 
culturais, e na esfera internacional, por meio de diálogo inclusivo, par-
ticipativo e pacífico entre países, por meio da perspectiva diplomática 
de respeito às diferenças e da soberania dos países16.

Nesse sentido, a modificação da cultura de ingressar em vias judi-
ciais e aguardar a “sentença ou Acórdão”, decisões estatais que podem 
ser, em muitos casos, substituídas por meios ou instrumentos de acor-
dos individuais ou coletivos, para a garantia de direitos disponíveis, 
pela cultura da pacificação da conciliação ou mediação. 

Por essa razão, o Conselho Nacional de Justiça, ao levantar dados 
dos conflitos e de sua diversidade, aprovou a Resolução 125 de 2010 
para disseminar a cultura da pacificação de conflitos. 

15 BAUMAN, Zygmunt. Danos colaterais – desigualdades sociais numa era global. Rio de Janeiro: Zahar, 
2013.

16 SALES, Lilia Maia de Morais. A cultura da paz internacional – a transformação de conflitos, a construção 
de consenso e a mediação de conflitos – interface. In: BACELAR, Roberto Portugal; LAGRASTA, Valéria 
Ferioli (Coord.). Conciliação e mediação – ensino em construção. São Paulo: IPAM, 2016. p. 371-393.
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Resolução 125 de 2010 do CNJ de âmbito federal

A edição da Resolução nº 125 de 2010 do CNJ ocorreu em meio a 
diversas previsões legislativas. 

Na década de 1980, houve grande transformação do direito pro-
cessual pátrio, como se nota com a publicação da Lei 7.244 de 1984 (Lei 
do Juizado Especial de Pequenas Causas), que trouxe ao ordenamento 
brasileiro o princípio da prioridade das soluções amigáveis dos conflitos 
de interesses e a conciliação como instrumento do Poder Judiciário 
para a solução de controvérsias e pacificação social. Posteriormente, 
com o advento da Lei 9.099/95, revogando a Lei 7.244/84, manteve-se 
a prioridade por soluções conciliatórias e incluiu-se a transação. 

E foi nesse contexto que, em 2010, o CNJ editou a Resolução 
125/2010, tendo institucionalizado a Política Nacional Judiciária de 
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de inte-
resses no âmbito do Poder Judiciário.

Daí, segundo aponta o professor Kazuo Watanabe, a Resolução 
consistiria em “fruto da somatória de esforços individuais e coletivos, 
de tribunais, juízes e demais operadores do Direito, ao longo da his-
tória do Brasil, em especial após a grande transformação do direito 
processual brasileiro na década de 80 [...]” 17.

Conforme preleciona Buzzi18:

A restauração da paz social, os baixos custos, a 
curta duração da pendência, o grande número de 
casos e a obtenção de soluções eficientes são os 
principais motivadores desta política, a qual não 
confronta nem exclui o sistema da “jurisdição tra-
dicional”, que se vale do processo e da sentença 
para dirimir contendas, posto que os meios mais 
adequados são auxiliares das vias judiciais, guar-
dada a premissa de que o enfrentamento de con-
flitos singelos deve ser promovido com métodos 
igualmente singelos.

17 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80974-norma-do-cnj-sobre-solucao-de-confli-
tos-completa-5-anos-com-saldo-positivo>.

18 Guia de conciliação e mediação: orientações para implantação de Cejuscs. Disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/1818cc2847ca50273fd110eafdb8ed05.
pdf>. Acesso em: 24 nov. 2017.
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Como visto, a Resolução 125/2010 do CNJ surgiu em meio à preo-
cupação em se propiciar maior efetividade na prestação jurisdicional, 
posto que o Poder Judiciário se encontrava com excessivo acúmulo de 
demandas, implantando-se uma Política Nacional Judiciária de trata-
mento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses 
no âmbito do Poder Judiciário.

Nesse sentido, aponta o Ministro Buzzi: 

O corajoso ato normativo do Presidente do Conse-
lho Nacional de Justiça, a Resolução 125/2010, já 
é referência histórica. Trata-se do primeiro marco 
oficial, institucional, e não apenas político-pro-
gramático, ou de mera gestão, versando sobre o 
reconhecimento da existência de uma nova mo-
dalidade, em que pese ressurge, de se solucionar 
contendas, e nisso inaugura o novo formato da ver-
dadeira Justiça Nacional, a qual, nasce, ou como 
Fênix, ressurge, sob signo da missão cidadã de im-
plantar métodos que detenham a real capacidade 
de dar pronta solução, em tempo útil razoável, aos 
conflitos de interesses apresentados no seio das 
populações, a bem de imensidões de jurisdiciona-
dos que a cada dias mais querem e necessitam se 
valer desses serviços.19  

A Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, ao insti-
tuir uma política pública de tratamento adequado dos conflitos, com o 
estímulo de soluções pela autocomposição, permite um maior protago-
nismo da população na construção da decisão jurídica, consistindo num 
importante mecanismo de desenvolvimento da cidadania20. Daí propi-
ciar maior efetividade na prestação jurisdicional.

Dessa maneira, a fim de efetivar-se a política judiciária instituída, 
a Resolução 125/10 incumbiu os tribunais na criação de Centros de So-
lução de Conflitos e Cidadania, além de incentivar ou promover a capa-
citação e o treinamento dos servidores aos procedimentos consensuais; 
bem como determinou a definição e a forma de atuação do mediador e 

19 BUZZI, Marco Aurélio Gastaldi. Conciliação e mediação: estrutura política judiciária nacional. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. p. 47.

20 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.
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conciliador, com a criação e manutenção de cadastro de conciliadores 
e mediadores, além de instituir o Código de Ética e as diretrizes para a 
capacitação dos conciliadores e mediadores judiciais.

Mas não só, ainda imputou aos Tribunais o dever de criar, manter 
e dar publicidade ao banco e estatísticas de seus centros de solução de 
conflitos e cidadania e, por fim, definiu o currículo mínimo para o curso 
de capacitação dos conciliadores e mediadores.

A Resolução 125/2010, composta por 19 artigos, tendo quatro ca-
pítulos: I- Política Pública de Tratamento Adequado dos Conflitos de 
Interesses; II- Das Atribuições do Conselho Nacional de Justiça; III- Das 
Atribuições dos Tribunais; IV- Do Portal da Conciliação.

O Capítulo I é composto por três artigos, sendo que em seu ar-
tigo 1º cria a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de 
interesses. É neste capítulo que mostra o incentivo aos mecanismos de 
soluções de controvérsias (mediação e conciliação), a disseminação da 
cultura de pacificação.

Em seu artigo 2º, enfatiza a relevância da adequada formação e 
treinamento dos servidores, conciliadores e mediadores, com vistas à 
boa qualidade dos serviços, nos núcleos e centros.

Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o papel e competência do 
CNJ em organizar programas e ações para incentivar a autocomposição 
de litígios e a pacificação social, bem como no desenvolvimento de 
conteúdos programáticos mínimos, além de elaborar o código de ética 
dos mediadores, conciliadores e demais facilitadores.

Ainda no Capítulo II, disciplina o papel do CNJ em firmar parcerias 
com órgãos públicos competentes, instituições públicas e privadas da 
área de ensino, como as universidades, posto que estas possuem papel 
fundamental na mudança da cultura da judicialização, sendo formado-
ras de novos operadores do direito e cidadãos, conforme previsto no 
art. 6º, V, da Resolução 125 do CNJ.

As Atribuições dos Tribunais estão previstas no Capítulo III, estan-
do subdivididas em quatro seções, em que, de forma resumida, pode-se 
apontar como: Seção I- Criação dos Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Soluções de Conflitos, responsáveis pelo desenvolvi-
mento da Política Judiciária de tratamento adequado de conflitos de 
interesses, sendo compostos por magistrados da ativa ou aposentados 
e servidores; Seção II- Criação dos Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania, que consistem em unidades do Poder Judiciário 
cuja função precípua é a de concentrar e realizar reuniões de conci-
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liação e mediação, além de atender e orientar os cidadãos; Seção III 
– Regulamentação dos requisitos de admissão dos conciliadores e dos 
mediadores; Seção IV– Criação do banco de dados estatísticos.

Quanto à criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
e Cidadania (CEJUSCs), insta apontar que preconiza o art. 8º, “caput”:

Art. 8º Os tribunais deverão criar os Centros Judici-
ários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros 
ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, pre-
ferencialmente, responsáveis pela realização ou 
gestão das sessões e audiências de conciliação e 
mediação que estejam a cargo de conciliadores e 
mediadores, bem como pelo atendimento e orien-
tação ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 
2, de 08.03.16).

Assim, compete aos Tribunais a criação dos CEJUSCs. Mas, visan-
do-se orientar os Tribunais quanto à implantação dos Centros Judiciá-
rios de Solução de Conflitos e Cidadania, o CNJ, por meio do Guia de 
Implementação de CEJUSC, busca apresentar, de forma resumida, a 
estrutura do Poder Judiciário e sua política pública para conciliação e 
mediação, bem como as orientações gerais para a instalação de CEJUS-
Cs, além da estrutura mínima para o seu devido funcionamento.

No referido Guia de Implementação, o CNJ dispôs acerca de eta-
pas que deveriam ser observadas pelos Tribunais quanto ao espaço, 
servidores, treinamento de conciliadores e mediadores, sistema de in-
formática e agendas para as sessões.21 

Na Resolução 125/2010, ao apontar a estrutura funcional mínima 
do CEJUSC, dispôs ser composto por um Juiz Coordenador e, eventual-
mente, um adjunto, devidamente capacitados, incumbindo-lhes pela 
administração do CEJUSC e a fiscalização do serviço de conciliadores e 
mediadores, bem como por servidores com dedicação exclusiva e com 
capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos.

No que tange ao funcionamento dos CEJUSCs, deixou-se a cargo 
dos Tribunais, tendo apenas firmado que no setor de solução de confli-
tos pré-processual poderão ser recepcionados casos que versem sobre 
direitos disponíveis em matéria cível, de família, previdenciária e da 
competência dos Juizados Especiais, que serão encaminhados, através 

21 Guia de conciliação e mediação: orientações para implantação de Cejuscs. Op. cit.



A federalização de políticas públicas de resolução de conflitos no Brasil... 185

de servidor devidamente treinado, para a conciliação, a mediação ou 
outro método de solução consensual de conflitos disponível.

Observa-se, dessa maneira, que cada Tribunal pode adotar um 
procedimento distinto, desde que respeitadas as orientações gerais do 
CNJ. Assim, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de 
harmonizar o funcionamento dos CEJUSCs, disponibilizou material ex-
plicitando o procedimento adotado no âmbito dos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania22.

De forma resumida, preleciona-se acerca do setor pré-processu-
al, em que se atendem conflitos que ainda não foram ajuizados como 
processos perante o Poder Judiciário, bem como do setor processual, 
sendo objeto as causas atinentes a causas cíveis e causas de famílias. 
Caso obtido acordo nessa fase, este será homologado por juiz, confe-
rindo-lhe eficácia de título executivo judicial.

Nessa apostila, explica-se todo o funcionamento do sistema “SAJ” 
adotado pelo Tribunal, consistindo em material para a plena capacita-
ção dos servidores que trabalharão no CEJUSC. 

Dessa maneira, vislumbra-se que o Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, atendendo à Resolução 125/2010 do CNJ, regula o funcionamento 
dos CEJUSCs, estando em consonância com o estabelecido pelo CNJ.

O Capítulo IV versa acerca da criação do Portal da Conciliação, 
canal de comunicação aberto à sociedade, cumprindo o dever de infor-
mação e transparência.

Por fim, a Resolução, em seus anexos, dispõe sobre o conteúdo 
dos programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores, con-
ciliadores e mediadores, bem como prevê o Código de Ética para os 
mediadores e conciliadores.

A Resolução no 125 do CNJ dispôs, então, acerca da capacitação 
como requisito para a atuação de mediadores e de conciliadores junto 
aos núcleos criados nos tribunais de justiça do país e apresentou, em 
seu anexo I, as diretrizes para essa capacitação. A formação mínima 
seria composta por módulos sucessivos e complementares. Tal dispo-
sição está voltada ao aperfeiçoamento e capacitação dos servidores 
e mediadores, de modo a propiciar maior efetividade na solução de 
controvérsias consensuais.

22 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apostila de Procedimentos e Sistema SAJ – Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – Curso Prático CEJUSC. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ApostilaCEJUSC-NPMCSC.pdf>. Acesso em: 
24 nov. 2017.
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Cabe apenas ressalvar que em janeiro de 2013, o anexo I da Reso-
lução no 125/2010 do CNJ foi expressivamente alterado pela Emenda nº 
1. Passou-se a requerer a formação exclusivamente por meio dos cursos 
de capacitação elaborados pelo Comitê Gestor do Movimento pela Con-
ciliação, do Conselho Nacional de Justiça. Houve a restrição às parcerias 
e participações das instituições brasileiras, tendo os cursos módulos pré-
-definidos e disponíveis no Portal da Conciliação do Ministério da Justiça, 
sob fundamento de que os cursos anteriormente ministrados eram im-
plantados sem o módulo de simulados e estágios supervisionados. 

Além disso, exigiu-se que os treinamentos fossem conduzidos ape-
nas por instrutores certificados e autorizados pelos Núcleos Permanen-
tes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Dessa maneira, observa-se que com a edição da Resolução 125/2010 
do CNJ, priorizou-se a mediação e a conciliação, com incentivo aos me-
canismos de soluções de controvérsias (mediação e conciliação), buscan-
do-se disseminar a cultura de pacificação e propiciando-se o devido aper-
feiçoamento e capacitação dos servidores, conciliadores e mediadores. 

E segundo o entendimento esposado por Kazuo Watanabe,

Desde que seja adequadamente implementada a 
Resolução, certamente assistiremos a uma trans-
formação revolucionária, em termos de natureza, 
qualidade e quantidade dos serviços judiciários, 
com o estabelecimento de filtro importante da 
litigiosidade, com o atendimento mais facilitado 
dos jurisdicionados em seus problemas jurídicos 
e conflitos de interesses e com o maior índice de 
pacificação das partes em conflito, e não apenas 
solução dos conflitos, isso tudo se traduzindo em 
redução da carga de serviços do nosso Judiciário, 
que é sabidamente excessiva, e em maior celeri-
dade das prestações jurisdicionais. A consequência 
será a recuperação do prestígio e respeito do nosso 
Judiciário. E assistiremos, com toda a certeza, à 
profunda transformação do nosso país, que substi-
tuirá a atual “cultura da sentença” pela “cultura 
da pacificação”, disso nascendo, como produto de 
suma relevância, a maior coesão social.23 

23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Política pública do poder judiciário nacional para 
tratamento adequado dos conflitos de interesses. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Downlo-
ad/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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Nesse cenário, com ampliação e incentivo á mediação, levou o le-
gislador a inserir no novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.140, de 26 
de junho de 2015), normas sobre a mediação judicial e extrajudicial, 
como meios de solução de controvérsias entre particulares.

Novo Código de Processo Civil

A Lei nº 13.105 de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo 
Civil, confere grande importância aos meios consensuais de tratamento 
de conflitos, inserindo-se no contexto do incentivo às soluções auto-
compositivas, como se apreende no art. 139, inciso V24, em que se 
dispõe acerca do dever do magistrado promover a qualquer tempo a 
autocomposição, sendo a atuação judicial ocorrendo, preferencialmen-
te, com o auxílio dos mediadores.

Outrossim, o novo Códex Processual versa em seu art. 3º, § 2º, 
sobre a solução consensual dos conflitos, como encargo estatal, consis-
tindo em verdadeira política pública judiciária. Fixa-se a solução con-
sensual como norma fundamental do processo, sendo prioridade para a 
atuação do Estado.

Dessa maneira, o novo Código de Processo Civil insere-se no contex-
to de maior prestígio dos mecanismos alternativos de solução de contro-
vérsias, com o nítido estímulo à mediação e conciliação, bem como de 
outros métodos de solução de conflitos, propiciando-se solução de me-
lhor aceitação às partes, além de maior celeridade processual e até con-
tribuir para o restabelecimento do diálogo e da paz entre os litigantes.

Assim, em conformidade com a política instituída pelo CNJ na Re-
solução 125/2010, o CPC/2015 regula as formalidades para a realização 
das audiências de mediação e conciliação, possibilitando-se a escolha 
pelo procedimento consensual em qualquer fase do processo judicial 
(art. 139, V).

O conceito do artigo 165, § 3º prescreve que no âmbito da media-
ção, o mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliando os interessados a compre-
ender as questões, mas não irá sugerir soluções, sendo que as partes 
vão identificar por si mesmas as soluções consensuais.

24 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
[...] V- promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de concilia-
dores e mediadores judiciais; [...]
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Já em seu artigo 166, dispõe sobre os princípios basilares da me-
diação, como a independência, imparcialidade, confidencialidade, au-
tonomia da vontade das partes, entre outras.

O diploma processual evidencia a preferência pela solução consen-
sual quando determina que a parte autora se pronuncie na inicial quanto 
à disposição à mediação ou conciliação (art. 319), além de que a contes-
tação é ofertada apenas após as tentativas de autocomposição (art. 335).

O novo Código de Processo Civil introduziu o procedimento con-
sensual de solução de controvérsias, sendo disciplinado pelo art. 334 e 
parágrafos.

Desse modo, a primeira audiência de conciliação ou mediação é 
designada pelo juiz, mesmo que uma das partes se manifeste contra-
riamente à tentativa consensual. Há que frisar que o procedimento de 
conciliação ou mediação não é obrigatório, mas se uma das partes do 
processo não declarar o desinteresse na realização da audiência de 
conciliação ou mediação, esta deverá ser realizada. Apenas há sanção 
prevista para a hipótese de ausência injustificada, prevendo-se multa 
de até dois por cento sobre o valor da causa.

Dispõe ainda o novo Código Processual que independentemente 
de ter ocorrido qualquer tentativa de solução consensual de conflitos 
anterior, cabe ao juiz, por audiência de instrução e julgamento, tentar 
sempre conciliar as partes, conforme preceitua o art. 359.

Bem se observa, portanto, que o novo Código de Processo Ci-
vil trouxe diversas modificações, com o fito de valorizar e incentivar 
mecanismos alternativos de resolução de conflitos autocompositivos, 
inserindo-se no contexto de priorizar a solução consensual das con-
trovérsias, deixando de ver o Poder Judiciário como a única ou a me-
lhor solução para o conflito. Nesse sentido, a mediação passa a ser um 
método que visa uma decisão mais democrática, que dá voz às partes, 
que as possibilita escolher a melhor solução, que incentiva a cidadania 
e que busca a cultura de paz.

Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação)

Legitimando a tendência de implantação do sistema de mecanis-
mos alternativos de resolução de conflitos, estabelecidos no ordena-
mento jurídico brasileiro com a sanção do novo Código de Processo Civil 
– (Lei nº 13.105/2015), entrou em vigor, em 29 de junho de 2015, a Lei 
nº 13.140 (Lei de Mediação). 
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A Lei de Mediação define parâmetros objetivos acerca da media-
ção judicial e extrajudicial entre particulares, além da autocomposição 
de conflitos no âmbito da administração pública, tendo implementado 
a mediação na esfera judicial e extrajudicial. Veio para promover os 
meios alternativos de soluções de conflito, tendo como objetivo instru-
mentalizar e dar meios para a autocomposição das partes, consistindo 
em alternativa para aliviar o excesso de demandas que tramitam no 
Poder Judiciário.

Assim, em síntese, a Lei de Mediação disciplinou o procedimento 
de mediação, tendo previsto expressamente alguns dos consagrados 
princípios norteadores da mediação, além de disciplinar a prática da 
mediação judicial e a prática da mediação extrajudicial, bem como a 
possibilidade de utilizar a mediação em conflitos envolvendo a Admi-
nistração Pública.

A Mediação é conceituada no parágrafo único do artigo 1º, expon-
do-se características deste procedimento e a particularidade da função 
do mediador, auxiliar das partes em conflitos.

O artigo 2º apresenta alguns dos princípios norteadores da media-
ção, tais como a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, 
confidencialidade, busca do consenso, autonomia da vontade das par-
tes e informalidade.

Os artigos 4º ao 8º dispõem sobre determinações gerais aos media-
dores, como a imparcialidade do mediador, hipóteses de impedimento 
e suspeição, prazo para o exercício de patrocínio, entre outros.

As regras gerais do procedimento da mediação encontram-se nos 
artigos 14 ao 20, em que se versa sobre a confidencialidade de in-
formações, a admissão de mais de um mediador por procedimento, a 
possibilidade de suspensão do processo arbitral ou judicial com fito de 
buscar a autocomposição, a irreversibilidade da decisão do mediador, 
além de outras disposições.

A Lei de Mediação trouxe como inovação a possibilidade de se 
realizar a mediação pela internet ou outro meio de comunicação que 
permita a transação à distância, desde que as partes estejam de co-
mum acordo com tal meio.

Portanto, como exposto neste capítulo, com a edição da Resolu-
ção nº 125 do CNJ, atribuiu-se maior importância aos métodos alterna-
tivos de resolução de controvérsias, como a mediação e a conciliação, 
tendo sido posteriormente incorporadas ao longo de todo o texto do 
novo Código de Processo Civil e a própria Lei de Mediação. 
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Privilegiou-se adotar métodos consensuais de resolução de confli-
tos, isto é, a solução do conflito através do diálogo, colocando as partes 
como protagonistas na construção da solução.

Direito Comparado com AS ADRs nos EUA

Nos Estados Unidos, os meios alternativos de resolução de confli-
tos (Alternative Disput Resolution – ADR) já tem uma longa história, 
desde a década de 1970 nas Cortes Federais, com implementação ini-
cialmente nas Cortes do 9th Circute da Califórnia (California Evidence 
Code, seções 1115-1128).25 

Em 1998, o Congresso autorizou dez Cortes Distritais a implemen-
tar programas de mediação e arbitragem para estabelecer programas 
voluntários e privados de mediação e arbitragem (U.S.C §§ 651-657)26. 

Com ênfase a essa mudança, a Lei da Reforma da Justiça Civil 
(CJRA/1990) exigiu que todas as Cortes Distritais desenvolvessem pla-
nos para reduzir custos e demora na litigância civil, com o apoio de 
grupos de advogados, juristas e cidadãos, com a mediação como uma 
dos seis meios de gerenciamento de casos, recomendado pelo estatuto 
(28 U.S.C §§ 4710482). 

Há, nos EUA, meios outros dentro das Cortes para resolução de 
conflitos, são: júri sumário, pré-avaliação neutra, conciliação, media-
ção, arbitragem27.

As mediações e conciliações representam grande parte de proces-
sos de consumidor, de família e de responsabilidade civil no sistema 
norte-americano, porque são mais céleres e as custas processuais e 
de mediadores são menores que os de processos litigiosos. Além disso, 
muitas mediações são realizadas em escritórios de advocacia e em-
presas privadas de mediação e arbitragem especializadas nas diversas 
áreas de direitos privados e também públicos. 

As regiões das Cortes Federais, dívidas em 11 circunscrições nos 
EUA, e nas 29 circunscrições Distritais, existem distintos programas 

25 PEPPERDINE UNIVERSITY. School of Law. Straus Institute for Dispute Resolution. Mediation – the art 
of facilitating settlement – an interactive training program. Malibu, 1993. p. 12:28-12:29.

26 PLAPINGER, Elisabeth; STIESTRA, Donna. ADR and settlement in the Federal District Courts – a 
sourcebook for judges & lawyers. Washington, D.C.: Federal Judicial Center; New York: CPR Institu-
te For Dispute Resolution, 1996.

27 Idem, ibidem, p. 26, tabela de comparação de métodos de solução de conflito nas Cortes Federais e 
Distritais, com ênfase para a mediação e para os casos escolhidos pelo grupo de juízes e advogados. 
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de ADR, do sistema multiportas, que permitem a todos os litigantes 
participar de conferências para a solução de litígios, pré-processuais, 
seguindo as normas estaduais e federais, em direitos que avançam nas 
fronteiras, como nas falências e concordatas e nas questões da União 
como parte. O desenvolvimento de meios alternativos regionais é im-
portante porque cada Estado norte-americano tem autonomia para a 
legislação sobre ADR, o que diferencia do nosso sistema, no qual há 
normas nacionais regulamentadoras da Resolução 125/CNJ, Lei de Me-
diação e o Novo CPC. 

No Sistema de Mediações e Conciliação do NONA (9) Circunscrição 
Judiciária (California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Arizona, 
Alaska e Montana) existe um sistema muito avançado de mediação, 
principalmente porque no Estado da Califórnia, foi o inicio das ADRs 
pela regulamentação (California Evidence Code, seções 115-1128) e a 
Lei Federal de Confidencialidade (5 U.S.CA § 574)28, que são legislações 
de grande importância para as mediações: definições de mediação, a 
forma de condução do processo, as provas legais aceitas, o código de 
ética dos mediadores, a confidencialidade das partes e mediadores, os 
relatórios e acordos escritos.

Os mediadores assinam termo de confidencialidade e têm obriga-
ção ética de serem neutros e simétricos no tratamento com as partes, 
observando requisitos estabelecidos na Lei Federal de Confidenciali-
dade, observando se as partes são representadas e se têm as mesmas 
condições de poder (barganha) para chegarem a um acordo, não pre-
judicando direitos de terceiros e nem condutas ilegais ou criminosas. 

Além disso, a conduta para mediadores advogados é estabeleci-
da pela AMERICAN BAR ASSOCIATION, AMERICAN ARBITRATION ASSO-
CIATION e ASSOCIATION FOR CONFLICT RESOLUTION, com observações 
sobre os padrões de condutas e os honorários, que podem ser estabele-
cidos durante a sessão de mediação, nos órgãos privados29. 

Na Califórnia, o padrão para o cumprimento de um acordo (settle-
ment) é estabelecido com os advogados e partes presentes, porém com 
os meios de comunicação e mídia podem ser à distância ou por vídeo 
conferência, consultadas as partes ausentes, no momento da conci-
liação, sobre os termos que seus advogados estipularem no acordo30 

28 PEPPERDINE UNIVERSITY, op. cit., p. 12:27-12:24.
29 Idem, ibidem, p. 12:44-12:45.
30 CCP § 664.6, regula a execução e homologação do acordo.
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para a homologação pelo juiz, por meio de relatório e termo escrito e 
assinado pelas partes e advogados.31 

Com a introdução das ADRs, sistema multiportas nos EUA, a de-
manda judicial vem sendo paulatinamente diminuída nos últimos 30 
anos, as Cortes e Fóruns não são congestionados, e os processos que 
realmente necessitam de uma sentença judicial são mais céleres, para 
a decisão judicial monocrática ou colegiada e nos casos de júris para os 
delitos criminosos e casos cíveis de responsabilidade civil. 

Outro meio importante tem sido as ações coletivas e estipulação 
de danos sociais para empresas (class action e social damages) para 
muitos casos com base em precedentes, e também os sistemas de Pe-
quenas Causas (Small Claims Courts).

A federalização do sistema norte-americano, com base em pre-
cedentes da common law e as ADRs, possibilitam, a cada ano, a ges-
tão eficiente do Poder Judiciário, com desafogamento de milhares de 
processos, que são solucionados previamente pela mediação e meios 
alternativos citados. Os juízes federais e distritais são treinados em 
escolas judiciais e universidades para gerirem o conflito para a solução 
mais adequada e pacificação, conforme a participação das partes e 
advogados32.

No Brasil, os meios alternativos de solução de conflito ainda são 
relativa novidade no meio jurídico e necessitam de muito esforço de 
todas as partes, mediadores, juízes e advogados para uma ampla divul-
gação, incluindo as partes privadas e as agências públicas para diminuir 
o custo e o congestionamento de litigância no Judiciário em todas as 
áreas da federação. 

Conclusão

O federalismo e as políticas públicas de mediação têm ampliado 
as formas de cultura de paz para a solução de conflitos. Por métodos 
alternativos podem ser entendidos todos os meios eficazes, de concilia-
ção, mediação, gerenciamento de aproximação das partes para as solu-
ções acordadas, com o intuito de estimular e avançar nas mais diversas 

31 Na Corte de São Francisco, na mediation nº 15.33501, Butler v Chevron Corporation, de 20.12.16, 
foi realizado um acordo entre as partes, com a consulta do representante da empresa por vídeo 
conferência. 

32 WALLACE, J. CLIFFORD. An essay on independence of the judiciary: independence from what and 
why. N.Y.U Annual Survey AM. L 58, n. 2, p. 241-58, 2001.
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regiões do país, com respeito à diversidade cultural e socioeconômica 
de nossa população e sistema judicial nacional. A resolução 125 do CNJ 
foi o marco inicial para estabelecer normas gerais a todos os Tribunais 
e Agências Nacionais, para os centros de resolução de conflitos e para 
o treinamento de mediadores. 

As Leis Nacionais do Novo Código de Processo Civil e a Lei de Me-
diação trouxeram a ênfase nesse meio alternativo para a solução mais 
célere e eficaz do gerenciamento dos conflitos, com a intervenção de 
advogados, partes, juízes e profissionais de recursos humanos para o 
auxílio das partes para um consenso e acordo sobre as mais diversas 
áreas de direito disponíveis e públicos, mas com negociação em agên-
cias. As regras sobre ética, formas de estabelecer a condução da sessão 
de mediação presencial ou por conferência, as técnicas de psicologia, 
negociação e condução do procedimento são mais efetivas na busca de 
soluções duradouras e pacificam as partes envolvidas. 

Nos EUA, a ADR é importante instrumento de solução de conflitos 
extra e judiciais. Já fazem parte da cultura jurídica do sistema norte-a-
mericano há mais de 30 anos. A diversidade cultural em ambos os países 
federais são similares, porém o sistema de métodos multiportas e al-
ternativos americano estão muito disseminados na cultura jurídica e na 
população, o que diferencia do nosso sistema judicial, ainda apegado à 
litigância judicial e tutela do Estado-juiz para a sentença que pretende 
por fim ao conflito, gerando a procrastinação por um enorme número 
de recursos judiciais, que não permitem o fim do processo judicial. A 
cultura da paz necessita da implementação federal e cultural de todos 
os meios alternativos de solução de conflitos. 
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1. Introdução
 
Conta a lenda – transmitida à posterioridade pelo poema “O Mo-

leiro de Sans Souci” (Le Meunier de Sans-Souci) de François Andrieux 
(1759-1833) – que o rei prussiano Friedrich II construía seu palacete de 
verão em Potsdam. Nas proximidades, existia um moinho. Desejando 
ampliar sua construção, ou incomodado pelo barulho das pás ao vento, 
o monarca se propôs adquirir o terreno e a moenda. Deparou-se, con-
tudo, com a resistência do moleiro, que lhe retrucou o valor sentimen-
tal de ter sido o mesmo solo onde morreu seu pai e onde nasceria seu 
filho. Contrariado, Friedrich II insistiu com a ameaça de que a oferta 
era vantajosa, pois, sendo monarca não havia empecilho para obtê-lo à 
força. À ameaça, o moleiro respondeu que isso seria verdadeiro, desde 

1 Este texto foi antes concedido, em caráter inédito, à Universidad Externado de Colombia para pu-
blicação em obra coletiva coordenada pela Professora Doutora Magdalena Ines Correa Henao (ainda 
no prelo e com título a ser definido). 

2 Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Constitucional 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Assistente da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais (FCHS) – UNESP – Câmpus de Franca. Professor do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UNESP – Campus de Franca. Chefe do Departamento de Direito Público da FCHS 
– UNESP – Campus de Franca (mandatos 2013/2014 e 2015/2016). Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da FCHS – UNESP – Campus de Franca.
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que não existissem juízes em Berlin (Oui, si nous n’avions pas des juges 
à Berlin). Ainda hoje, e há pouco restaurado, pode ser visto um velho 
moinho nos jardins de Potsdam. 

O lendário episódio sublinha um dos conceitos para o qual a Teoria 
Constitucional dispensa um respeito sagrado: a independência judicial. 
A importância não é só teórica, mas normativa e institucional. Não 
é por outro motivo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
dispõe em seu artigo 10º que toda pessoa tem o direito igual de ver 
sua causa julgada de forma equitativa por um tribunal independente e 
imparcial, adjetivos que são ulteriormente retomados pelo Pacto Inter-
nacional referente aos Direitos Civis e Políticos (art. 14 – 1). Resoluções 
da Organização das Nações Unidas e outros documentos internacionais 
dedicam a mesma atenção à temática. O 7º Congresso das Nações Uni-
das para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, realizado 
em Milão, em 1985, estabeleceu uma série de diretrizes e recomenda-
ções para os Estados-membros e que foram confirmadas pelas Resolu-
ções 40/32 e 40/146 da Assembleia Geral. Ambas editadas em 1985, 
estabelecem princípios básicos a serem adotados pela legislação e pela 
Constituição dos Estados soberanos como forma de garantir e estabele-
cer a independência judiciária.

A importância do conceito confere-lhe um papel central no Consti-
tucionalismo ocidental. Remanescem, contudo, em aberto as mais dife-
rentes questões. Ainda que a Declaração Universal de Direitos Humanos 
se encarregue de atribuir-lhe a qualidade de um Direito Humano, não lhe 
precisa o significado. Várias pesquisas falham em explicitar-lhe um senti-
do ou o fundamento para ser um valor fundamental. Não são raras discus-
sões fundirem indevidamente a independência judicial com outros temas 
importantes ou esquecerem as justas relações que mantêm com alguns.

Não há uma pacífica definição doutrinária de independência judi-
ciária. O que não impede que, ao contrário, se recomenda, se empre-
gue alguma como ponto de partida para a caracterização do debate. 
Daí ser possível defini-la como a liberdade ou a autonomia da organiza-
ção judiciária (institucional) e do magistrado (pessoal), constitucional 
e legalmente protegidas por uma série de direitos, garantias e deve-
res, de exercício funcional imparcial e responsável e livre de pressões 
de outros poderes, das partes litigantes e da opinião pública (CROSS, 
2008, p. 561).

A partir de um conceito prévio, abrem-se possibilidades para a 
investigação de aspectos relevantes à temática e que serão feitos em 
cinco tópicos a seguir. Primeiro, a descoberta das questões fundamen-
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tais para sua elucidação. Independência judiciária de quem (do Poder 
Judiciário ou do magistrado)? Independência em face de quem? (de 
outros Poderes, das cúpulas judiciárias, da opinião pública ou das par-
tes litigantes?) Independência para o quê e instrumentalizada por qual 
forma? (para criar o Direito de forma original, para aplicá-lo mecani-
camente ou para nulificar a produção normativa de outros poderes?). 

Segundo, a independência judiciária não se constrói sem a concep-
ção de uma responsabilidade judiciária3. Conceito implicado e garan-
tia da independência, é decorrência do Princípio do Estado de Direito. 
Quando se fala em responsabilidade judiciária se retomam as mesmas 
questões sublinhadas acima. Responsabilidade judiciária de quem (do 
Poder Judiciário ou do magistrado)? Responsabilidade em face de quem? 
(de outros poderes, das cúpulas judiciárias, da opinião pública ou das 
partes litigantes?) Responsabilidade para o quê e instrumentalizada por 
qual forma? (para criar o Direito de forma original, para aplicá-lo meca-
nicamente ou para nulificar a produção normativa de outros poderes?). A 
depender das respostas, quer pela legislação, quer pela produção teóri-
ca, são possíveis combinações e compreensões múltiplas.

Terceiro, os conceitos enredados foram firmados sobre um dado 
fundamento teórico e em compasso com o desenvolvimento histórico 
da separação de poderes. Hodiernamente, suscitam uma arquitetura 
diferente daquela originária a partir de uma concepção do Estado Libe-
ral de Direito. É a razão de um quarto tópico.

Quinto, todas essas questões, respostas e abordagens tomam uma 
caracterização própria quando em face da organização política brasi-
leira Absorvem suas idiossincrasias e dão-lhes um sentido autóctone. Os 
problemas experimentados justificam por esses motivos uma resposta 
específica, que considere nossa tradição constitucional. Será o fecho 
do trabalho ora apresentado. 

3 O título conferido a este trabalho contrapõe a independência à accountability judiciária. A ex-
pressão accountability provém da língua inglesa e nem todos os dicionários a reconhecem. Refe-
rem-se quase sempre a accountable que é a qualidade daquele que informa, justifica, responde 
e se responsabiliza. O termo tem largo emprego na Ciência Política no trato das relações entre 
aqueles que são vinculados pelo mandato político representativo (representante e representado). O 
representante deve responder, informar e prestar contas de seus atos para o representado. Não há 
uma palavra em língua portuguesa que corresponda ao sentido exato do vocábulo. A mais próxima 
é responsabilização ou responsabilidade. Para os fins deste, utilizar-se-á por vezes accountability, 
outras responsabilidade ou responsabilização, na crença de que o leitor compreende que o sentido 
é o mesmo. O emprego de ora uma, ora outra, tem fins mais estilísticos do que semânticos. Busca-se 
tornar o texto fluído. Não desconsidera, também, que enquanto accountability tem uso habitual 
para os órgãos de representação política, responsabilidade tem emprego frequente junto aos órgãos 
do Poder Judiciário.  
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2.	Independência	judiciária:	caracterização	e	classificações	 
 normativas

 
Os arranjos normativos e institucionais são diferentes na caracte-

rização da independência judiciária. Existem graus de independência, 
o que impacta o exercício jurisdicional quanto a forma como os juízes 
e tribunais se apresentam no cenário constitucional, ou quanto a natu-
reza da função exercida. O grau de autonomia será o diferenciador de 
uma atividade jurisdicional, que se limita a aplicar as normas produ-
zidas por outros poderes, a de outra, que cumulativamente enfeixe a 
sindicância de constitucionalidade e a execução de políticas públicas. 
Em regra, as normas sobre a independência judiciária ajudam a expli-
car o desempenho administrativo e jurisdicional dos tribunais e juízes 
(TAYLOR, 2008, p. 17-18).

Essa tipologia pode ser categorizada de formas diferentes. Con-
siderando as normas de natureza constitucional, legislativa ou costu-
meira, que permitem o autogoverno do Poder Judiciário, e as que con-
ferem a autonomia de seus membros para o exercício da judicatura. 
A primeira tipologia, por seu lado, denomina-se independência exter-
na. Fala-se em independência externa quando se reporta à instituição 
judiciária congregada por todos os Tribunais de diferentes instâncias, 
seus juízes e corpo burocrático. Dita externa porque explicita em um 
primeiro plano o autogoverno judiciário e só indiretamente a autono-
mia funcional de seus juízes, conformada pelo conjunto de normas que 
se encarrega da autonomia administrativa, orçamentária e financeira 
do aparelho administrativo. Normas estabelecidas em face dos outros 
poderes e enfeixadas pelas atribuições: a) de propor leis ou editar nor-
mas de auto-organização; b) de estabelecer ou de propor o estatuto 
jurídico de seus membros; c) de nomear os seus membros, dar-lhes 
posse, promovê-los, removê-los, dar-lhes afastamento ou licença e 
empreender sua fiscalização disciplinar; d) de determinar ou propor 
a sua política remuneratória e a dos seus cargos; e) de elaborar sua 
proposta orçamentária, dispor de receita própria e geri-la de forma 
a possibilitar a otimização de seus serviços. À independência externa 
conjuga-se a interna, composta do estatuto normativo, que garante 
e protege o exercício jurisdicional (garantias funcionais). É garantia 
conferida ao magistrado em face de seus pares, mesmo aqueles de hie-
rarquia superior, de membros de outros poderes, das partes e da opi-
nião pública. Condensam-se em uma série de prerrogativas que foram 
sendo reconhecidas no correr dos séculos, a saber: a) a vitaliciedade 
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ou o direito de não ser destituído da jurisdição, salvo na hipótese de 
má conduta no exercício do cargo; b) a inamovibilidade; c) a irreduti-
bilidade de vencimentos (subsídios em nosso ordenamento) (SAMPAIO, 
2007, p. 129-150). 

Existem aqueles que a essas duas categorias acrescentam outra, 
dita também externa, que consiste na atribuição autônoma constitucio-
nal de sindicar a constitucionalidade dos atos dos outros poderes, em-
preendida por todos os magistrados ou por uma Corte Constitucional com 
competência exclusiva. É de grande importância porque com o alarga-
mento do campo político de intervenção da jurisdição, uma maior inde-
pendência é condição necessária para o uso desse espaço pela oposição 
às correntes políticas que ocupam os órgãos governamentais eletivos. 
Será de maior efetividade quando a ela estiver aliado um sistema óti-
mo de garantias. Outra variável que torna o arranjo mais complexo é o 
grau de independência interna dos juízes e tribunais inferiores. Em um 
sistema não centralizado, não vinculado a um regime de precedentes, os 
juízes e as cortes inferiores, dotados de ampla independência interna, 
são um campo fértil para que minorias tragam suas pretensões contra os 
outros poderes. Não há a mesma possibilidade quando a independência 
interna é menor ou nos sistemas que preveem uma sindicância de cons-
titucionalidade concentrada (TAYLOR, 2008, p. 19).

3. Accountability judiciária:	caracterização	e	classificações	 
 normativas

 
O exercício da jurisdição quase sempre vem atrelado à questão 

da independência judicial e que, ao menos em seu aspecto funcio-
nal, se refere à discricionariedade que os juízes dispõem para deci-
dir. Mas compreendido o Poder Judiciário como instituição integrante 
e indispensável nas democracias constitucionais4, os juízes e a insti-
tuição como um todo passam a ser avaliados também pela qualidade 
das decisões tomadas (como o são todos os órgãos dos demais pode-
res). Nas democracias mais consolidadas, é cada vez mais difícil não  

4 Em texto clássico, Robert Dahl expõe e faz um diagnóstico sobre o papel da Suprema Corte Ameri-
cana na elaboração de políticas públicas na democracia americana. Trata-a não somente como uma 
instituição jurídica, mas política e indispensável ao sistema democrático como um todo. Cf. DAHL, 
Robert. Tomada de decisões em uma democracia: a Suprema Corte como uma entidade formuladora 
de políticas públicas. Revista de Direito Administrativo (on line), v 252, p 25-43, 2009. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/7954/6820>. Acesso em: 
15 jul. 2015, às 20:00.
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compreender que os juízes devem responder pelos seus atos. Afinal não 
é descartado, ao contrário, a complexidade da sociedade e os arranjos 
políticos modernos facilitam a ocorrência não somente do erro, mas 
do abuso judiciário5. O problema surge quando se mostra necessário 
contrabalancear a responsabilidade com a independência judiciária. A 
sintonia deve ser cuidadosa, pois o aumento da independência implica 
diminuição da responsabilidade pelas decisões, enquanto o aumento da 
responsabilização, uma diminuição da independência. Sendo delicado 
o equilíbrio, uma conclusão acaba sendo certa: não há independência 
sem responsabilidade. São dois aspectos do mesmo fenômeno (CONTI-
NI; MOHR, 2007). 

O dilema da independência e responsabilidade não é exclusivo do 
Judiciário ou de juízes. É antiga e há muito debatido na relação firmada 
entre representantes e representados na democracia Representativa. 
Sendo o mandato político representativo geral, universal e livre, acaba 
o representante tendo uma autonomia (independência) manifesta em 
relação ao representado e durante o exercício do mandato. Permeia 
essa discussão a questão da accountability e que corresponde à ca-
pacidade dos mandatários de impor sanções aos governantes que não 
desempenham a contento a função que lhes fora conferida, ou que te-
nham um despenho insatisfatório, ou, por fim, que não prestem contas 
do seu exercício. Em sentido amplo compreenda-se por accountability 
a obrigação do agente ou da instituição de prestar informações, de jus-
tificar ações e resultados auferidos no exercício de parcela da soberania 
delegada e, sendo o caso, de se responsabilizar política, administrativa 
e juridicamente perante o delegante (povo) (MIGUEL, 2009, p. 27-28). 
A accountability acaba tomando três modalidades. A primeira, vertical 
(eleitoral), empreende-se por meio de eleições periódicas. A segunda, 
vertical (social), implementa-se por exigência da opinião pública, de 
grupos e organizações sociais e da imprensa. A terceira, horizontal, 
procede-se pela ação de instituições e agentes públicos. 

5 Em idos de 1979, em obra na qual tratava sobre a reconstrução da Democracia no Brasil, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho acenava para essa possibilidade. Textualmente já dizia: “Deve-se reco-
nhecer, todavia, que esse abuso é possível e contra ele o indivíduo não tem remédio a tempo e a 
hora. Aplicando-se também ao Judiciário, o princípio da legalidade deve excluir o arbítrio. E teori-
camente o faz, visto que as decisões do Judiciário devem ser mero desdobramento da lei. Inexiste, 
contudo, qualquer controle estabelecido sobre as decisões judiciais, salvo o sistema intraorgânico 
do próprio Judiciário. O sistema de recursos de instância para instância, que, todavia, leva à palavra 
final e inapelável do mais alto Tribunal. Este, enfim, é que diz o direito. E, ao dizê-lo pode errar, 
ou abusar, lendo na lei o que nela não está, ou deixando de ler o que nela foi inscrito” (grifo 
nosso) (FERREIRA FILHO, 1979). 
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Um regime de independência judiciária, como já colocado, nunca 
esteve livre de mecanismos e modelos de responsabilização. Ao contrá-
rio, a emergência do Poder Judiciário enquanto poder, instituição autô-
noma e independente, foi um processo histórico demorado e custoso. 
Parte de um modelo de Estado (Absoluto) de ausência de independência 
e progride para outro (Liberal) em que independência e responsabiliza-
ção são elementos indissociáveis. O que é atual, contudo, é a discussão 
sobre a accountability judiciária. Há de se concordar que a primeira 
novidade advém do emprego da expressão. Própria da Ciência Política, 
provinda do inglês, sempre se discutiu um regime de prestação de contas 
pelo o judiciário e por juízes. O vernáculo constitucional, contudo, fala-
va em “obrigações”, “deveres” e “responsabilização”. Nunca em accou-
ntability. A segunda novidade é que o debate existia dentro do cenário 
democrático do mandato representativo. Sempre se colocou em questão 
a legitimidade das decisões tomadas por representantes escolhidos por 
eleição para deliberar em nome de representados. Nada obstante, em 
grande parte das democracias constitucionais, os juízes não são eleitos, 
mas investidos por procedimento de aferição de sua capacidade técnica. 
O que explica muito. Provinda a discussão das relações entre titulares 
de mandato político e mandante, própria da democracia representativa, 
assoma no contexto do Poder Judiciário quando este é percebido pela 
publicística como agente e lócus para efetivar políticas próprias de ou-
tros poderes do Estado. Quando o judiciário granjeia em atribuições de 
um sistema constitucional democrático.

O regime de responsabilidade judicial acaba guardando a pecu-
liaridade do ordenamento no qual se apresenta. As classificações que 
recaem sobre esse sistema são ricas e múltiplas. A recomendação é de 
que a adoção de uma ou outra não conte com um fim em si. É, portan-
to, estéril toda discussão que em abstrato opte por uma ou outra. As 
classificações servem em concreto e em atenção ao objetivo da melhor 
forma possível, da maneira mais ampla, apresentar fatos e suas rela-
ções a uma determinada área do conhecimento (CARRIÓ, 1994, p. 99). 

Em atenção à recomendação exposta, um regime adequado de 
accountability deve contemplar as espécies (Cf. CAPPELLETTI, 1989, 
p 35-78; TOMIO; ROBL FILHO, 2013, p 29-46): a) decisional, consiste 
na possibilidade de exigir justificativas, informações e mesmo respon-
sabilizar o magistrado pelas decisões tomadas6; b) comportamental, 

6 A accountability decisional é a mais difícil de ser implementada. Diante de uma decisão jurisdicional 
nunca se terá uma accountability forte. As causas da assertiva são óbvias. É da essência da função 
jurisdicional a independência e, por consequência, sendo o valor autonomia maior, menor serão os 
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constituída pela possibilidade de exigir justificativas, informações e 
responsabilizar o juiz pelo comportamento que comprometa a função 
que lhe foi confiada (parcialidade ou falta de integridade, urbanidade 
e eficiência); c) institucional, referida à possibilidade de exigir justi-
ficativas, informações e impor responsabilização jurídica e política da 
instituição judiciária pelos atos de natureza administrativa, financeira 
e orçamentária; d) jurídica, em relação ao Poder Judiciário, contida na 
possibilidade de responsabilizar juridicamente o Estado pelos danos de 
natureza patrimonial (erro judiciário), e, em relação ao juiz, responsa-
bilizá-lo criminal e civilmente nas hipóteses de dolo ou culpa grave. A 
tipologia exposta tem por critério a natureza da responsabilização e o 
do dever de prestar contas, mas há a possibilidade de categorizar todas 
estas tendo por base o beneficiário da prestação de contas e o agen-
te deflagrador da responsabilização. Por esse último critério de dis-
crímen, a accountability pode ser por provocação de outros poderes, 
autoridades ou instituições (horizontal)7 ou por iniciativa do jurisdicio-
nado, do povo, da opinião pública e de outras entidades da sociedade 
civil (vertical social)8. 

4. Modelos teóricos e institucionais de independência  
 e responsabilidade judicial

A independência ou autonomia do Judiciário é condição de seu 
exercício funcional adequado. A eficiência desse exercício judicial é 
ampla e efetivamente garantida quando separada dos demais poderes e 
institucionalizada como um subsistema autônomo. Autonomia de duas 
faces, uma que garante ao sistema judiciário proteção contra coações 
e intervenções indevidas externas, outra que o impede de suplantar 

instrumentos de responsabilização. Diz-se uma accountability fraca, pois salvo a reforma por instân-
cia judiciária superior, ou a responsabilização do Magistrado nas hipóteses de dolo ou culpa grave, 
não há espaço para imposição de sanção. Resta, contudo, a possibilidade de se exigir a prestação 
de contas pelo decidido, o que se faz pela publicidade dos julgamentos, pela fundamentação do 
decidido e pela crítica empreendida pela doutrina, pela imprensa e até mesmo pela opinião pública. 
Em alguns ordenamentos e por meio algumas formas de investidura na Magistratura, há lugar para a 
fiscalização por ideologias políticas ou jurídicas. Refere-se às situações de magistratura eletiva ou 
nas hipóteses de nomeação política para investidura no cargo.

7 À guisa de exemplo o que acontece pelos Tribunais de Contas, Ministério Público, Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Poder Legislativo (impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal) ou pelo 
Poder Executivo (accountability decisional por meio da indicação de candidatos a Ministros que 
professem determinada ideologia política ou jurídica).

8 As ouvidorias e a participação de cidadãos em Conselhos ou Comitês de gestão são uma dessas pos-
sibilidades. 
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o espaço de exercício dos outros poderes. É na harmonia dessas duas 
condições que se opera sua independência, de forma que o compro-
metimento da primeira coloca em risco as liberdades e acena para as 
tiranias, enquanto o risco para a segunda pode gerar o “Governo dos 
Juízes”. Nesse justo equilíbrio da separação e da colaboração entre 
os poderes, é que exsurge a independência de seu exercício funcional 
(MARRADI, 1992, p. 1156). Em três séculos de desenvolvimento, em 
fases sucessivas, a soberania foi funcionalmente especializada. É o que 
autoriza a identificação de seis blocos correspondentes – a depender 
da predominância de um poder estatal e de suas especializações fun-
cionais – a confluir ao final do trajeto pela emergência dos Tribunais 
Constitucionais.9 A construção da separação de poderes, que possibilita 
a independência judiciária, é uma elaboração teórica e institucional 
moderna10. Enquanto recomendação política, tendente a garantir a li-
berdade, aparece somente com o Constitucionalismo moderno com as 
teorias que trataram da separação de poderes.

John Locke, contratualista, reconhece no Segundo Tratado do Go-
verno Civil que no estado de natureza os homens gozam de suas liberda-
des e bens. Há o inconveniente, entretanto, que o seu gozo e exercício 
ofendam o direito de outrem. A salvaguarda do perigo exige a socieda-
de civil e que é instituída – segundo um Contrato Social – por utilidade 
(preservação do gozo e fruição dos bens). Ingressos na sociedade civil, 
três funções são concebidas a partir do Estado: a) a legislativa, per-
tencente a uma Assembleia que dirige a soberania estatal e se reúne 
de tempos em tempos; b) a executiva em sentido lato, pertencente 
ao Príncipe, consistente de um lado em acompanhar e aplicar as leis 
vigentes e de outro de decidir, com prudência, os negócios mais impor-
tantes da sociedade e firmar relações com outros Estados soberanos. 
Locke não se deteve em analisar uma função jurisdicional. Em primeiro 
lugar, quando de sua obra, o judiciário inglês não dispunha de indepen-
dência funcional, o que só seria obtida a partir do Act of Settlement 
(1701). Em segundo lugar os juízes estavam integrados no Parlamento, 
recorde-se que Edward Coke, o mais lembrado dos magistrados, era 

9 Com essas premissas, segundo a evolução da organização política desde o Estado Absoluto, é possí-
vel um sistema de bipartição, tripartição, tetrapartição, pentapartição e hexapartição de poderes 
e cujas contribuições podem ser encontradas em Souza Júnior (2002). 

10 É bem verdade que Aristóteles diferenciou as funções políticas existentes na politeia. A sua contri-
buição foi no sentido de uma classificação das funções pertencente aos órgãos políticos de Atenas. 
Ele as dividia em deliberação, execução e judicial. Ocorre que a descrição não passou disso. Locke 
e Montesquieu, clássicos da separação de poder, não conferem a paternidade da ideia a Aristóteles, 
o que é feito por doutrinadores modernos por motivos que se desconhecem.
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membro da Câmara dos Lordes (LOCKE, 1999, p. 160-172). Como se tem 
insistido, não se deve a Locke a paternidade da separação de poderes 
inaugurada pelo Constitucionalismo clássico. Ao menos aquela preco-
nizada com a qualidade de pretensa lei científica a ser adotada por 
todas as organizações políticas.Mas, mesmo não diferenciando a função 
judiciária da legislativa – talvez pela compreensão de que nos moldes 
do Common Law os juízes têm uma função de criação do direito (não só 
de aplicação) – não lhe passou despercebida a necessidade de um ter-
ceiro, conhecido e imparcial, para resolver as controvérsias jurídicas. 
Esta é uma das razões invocadas para justificar a passagem do estado 
natureza para a sociedade civil, pois “[...] falta no estado da natureza 
um juiz conhecido e imparcial, com autoridade para dirimir todas as 
diferenças segundo a lei estabelecida” (grifo nosso) (FERREIRA FILHO, 
2009, p. 250) ou, de forma mais explícita:

Seja quem for que detenha o poder legislativo, ou 
o poder supremo, de uma comunidade civil, deve 
governar através de leis estabelecidas e perma-
nentes, promulgadas e conhecidas do povo, e não 
por decretos improvisados; por juízes imparciais e 
íntegros, que irão decidir as controvérsias confor-
me estas leis; e só deve empregar a força da comu-
nidade, em seu interior, para assegurar a aplicação 
destas leis, e, no exterior, para prevenir ou reparar 
as agressões do estrangeiro, pondo a comunidade 
ao abrigo das usurpações e da invasão. E tudo isso 
não deve visar outro objetivo senão a paz, a segu-
rança e o bem público do povo. (FERREIRA FILHO, 
2009, p. 159). 

O que justifica uma só conclusão: mesmo que ainda não insti-
tucionalizado, a passagem é clara quanto à necessidade de um judi-
ciário imparcial e independente para nos termos da lei dirimir todas 
as diferenças. Isso se processaria logo a seguir. Na Inglaterra, até 
meados do século XVIII, a função jurisdicional pertencia ao Rei. A 
questão foi tratada pelo Parlamento no Ato de Estabelecimento, Act 
of Settlement (1701), legislação promulgada pelo Parlamento para 
resolver a sucessão dinástica. No ensejo, conferiram aos magistra-
dos a prerrogativa de manterem seus cargos enquanto demonstrassem 
bom zelo profissional (não mais confiança monárquica), de percebe-
rem vencimentos de acordo com os ditames legais e não perderem 
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ou serem afastados de seu cargo salvo por decisão do Parlamento. O 
Ato do Estabelecimento institucionalizou a tripartição de poderes e a 
independência do judiciário.

Foi com Montesquieu que essa a ideia tomou uma forma mais com-
pleta e se tornou verdadeiro dogma.

A doutrina foi construída na obra “O Espírito das Leis” e que dei-
tou raízes no Direito Constitucional. Ao analisar a questão da liberdade 
política, no livro XI, expõe que “Para que não se possa abusar do po-
der é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder” 
(MONTESQUIEU, 2000, p. 166). O que buscava era a sua limitação (do 
poder) e, para isso, desenvolveu uma série de técnicas, entre elas a 
outorga de funções estatais distintas a órgãos diferentes. Prossegue: 
“Uma Constituição pode ser tal que ninguém seja obrigado a fazer as 
coisas que a lei não obriga e a não fazer aquelas que a lei permite”. 
Logo, a preservação da liberdade (MONTESQUIEU, 2000, p. 167) exige 
uma racionalização e o refreio de uma função por outra. Em todo Es-
tado ocorre obrigatoriamente três espécies de poder: o legislativo, o 
executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o executivo 
das que dependem do direito civil (MONTESQUIEU, 2000, p. 167) (isto 
é, o atual judiciário) e que em um governo moderado devem estar 
separados. Leia-se, independentes. É que se o poder de julgar estiver 
ligado ao poder legislativo, será ele arbitrário, pois judicante e legisla-
dor; se estiver ligado ao poder executivo, o judiciário será opressor e 
se o poder legislativo estiver reunido ao poder executivo, poder-se-ia 
temer que o governante estabeleça leis tirânicas para executá-las tira-
nicamente. O objetivo do autor era evitar o governo tirânico. 

É nesse quadro teórico que o judiciário já se apresenta enquanto 
um subsistema autônomo. Autônomo no sentido de dispor de funções 
próprias e diferentes das do executivo e do legislativo. Uma magistra-
tura apartada dos interesses em disputa, e, portanto, imparcial. Os 
julgamentos equidistantes nunca devem ser mais do que a explicitação 
da lei, forma dessa feita de se respeitar o exercício dos outros poderes 
que “[...] não são exercidos sobre nenhum particular, sendo um apenas 
a vontade geral do Estado, e o outro a execução dessa vontade geral” 
(MONTESQUIEU, 2000, p. 169). Autônomo e independente de outros 
poderes, mas também uma magistratura altaneira e acima das visões 
contrapostas em litígio. Imparcial, logo, liberto da divergência a com-
portar solução. Daí que se fossem os julgamentos “[...] uma opinião 
particular do juiz, viveríamos em sociedade sem saber precisamente 
os compromissos que ali assumimos” (MONTESQUIEU, 2000, p. 170), o 



José Duarte Neto208

que obriga a magistratura a não ter a ambição de ser algo mais do que 
a explicitação de “um texto preciso da lei”. 

Como formulado por Montesquieu, o princípio da Separação de Po-
deres agregou-se à doutrina do constitucionalismo. A Declaração de Di-
reitos do Homem e do Cidadão, em 1789, em seu artigo 16 já enunciava 
que “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não for assegurada, 
nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição”. 

O modelo do Estado Liberal estava lançado. Ele seria construído 
dos dois lados do Atlântico com valores e objetivos diferentes, ainda que 
com o mesmo substrato teórico a que Montesquieu e Locke são somente 
alguns dos patronos. As transformações empreendidas pelo Estado se-
riam também amalgamadas por mudanças acontecidas no judiciário. O 
judiciário atestaria a opção de Estado, enfeixada em uma dada tessitura 
do princípio da separação de poderes e de independência judiciária.

Logo após a independência das trezes colônias na América, os ci-
dadãos americanos depararam-se com o problema da melhor maneira 
de organizar uma República. A preocupação primeira dos pais fundado-
res não era limitar o poder de um monarca, pois esta questão já estava 
resolvida com a independência. Mesmo antes, quando ainda súditos da 
coroa inglesa, sabiam que não se submetiam a um príncipe absoluto, 
mas, sim, a uma monarquia limitada. Nesse trabalho de engenharia 
constitucional, duas posições se confrontaram: uma republicana e ou-
tra democrática. Os que receberam o poder de inaugurar, de estabe-
lecer uma Constituição, receberam-no de baixo (dos legislativos esta-
duais). Professavam a crença, difundida à época, que agiam segundo 
o princípio romano de que a base do poder reside no povo da lei, por 
óbvio não na ideia abstrata do povo liberto da lei, mas no da multidão 
organizada cujo poder era exercido com o Direito e limitado por ele. Os 
framers oscilavam, logo, entre uma república e uma democracia, entre 
o domínio da maioria ou a limites à sua ação, entre o direito e o poder 
(ARENDT, 2001, p. 204).

Naquele momento de criação constitucional, o maior problema 
em solucionar não era a tirania de um Executivo, de um monarca, era 
a independência dos legislativos dos Estados da Confederação e que,  
insuflados com arroubos democráticos, geravam instabilidades fre-
quentes. Foi contra esses arroubos democráticos – lembrados nos ex-
cessos que conduziram ao fim da democracia grega – que Madison, em 
seu conhecido artigo X, denuncia os perigos da facção. Segundo Madi-
son, as razões da facção se ligam à natureza humana: diferenças de 
aptidões que se refletem na aquisição e no usufruto da propriedade. E 
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nessa multiplicidade, aparecem os partidarismos, as particularidades, 
os interesses em disputa e as animosidades. A solução acaba sendo de 
duas ordens, ou se suprimem as causas, ou se combatem os efeitos. As 
causas estão na liberdade humana e excluí-la seria o mesmo que tor-
nar impossível a sociedade política. Combatem-se, por isso, os efeitos 
e isso acaba sendo feito pela limitação empreendida por instituições 
(MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 133-138). 

E, a constatação de que “[...] em toda parte, o legislativo esten-
de a esfera de sua atividade e suga todo o poder para o seu vórtice 
impetuoso” (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 338), fez com que os 
pais fundadores se perguntassem se os limites para os arroubos se re-
solvem com a exposição das atribuições de cada “ramo do governo”. A 
resposta acabou sendo negativa. “A experiência nos afirma, porém, que 
a eficácia dessa medida foi enormemente superestimada, e que os bra-
ços mais fracos do governo têm necessidade imprescindível de alguma 
defesa mais adequada contra os mais fortes”. Por motivos tais, o trata-
mento dado ao Legislativo foi especial. Criaram forma de limitá-lo e o 
Judiciário foi a instituição encarregada de se postar entre os arroubos 
do governo e do cidadão. Ocorre que “[...] limitações desse tipo não 
podem ser preservadas senão por meio dos tribunais de justiça, cuja 
missão deverá ser declarar nulos todos os atos contrários no sentido 
manifesto da Constituição” (MADISON; HAMILTON; JAY, 1993, p. 480). 
A atribuição conferida ao Judiciário de controlar a constitucionalidade 
das leis o faz poder, não somente função. A qualidade de poder conce-
de-lhe uma independência toda peculiar e que se externa na capacida-
de de controlar os atos normativos dos demais poderes e, em especial, 
as leis (ARANTES, 2015, p. 31-32). São razões que fazem Hamilton no 
artigo de nº LXXVIII se preocupar com as questões fundamentais para 
erigir a independência e que ainda hoje estão vinculadas a uma maior 
ou menor independência judiciária, ou seja, o modo de designar os juí-
zes, as condições em que deterão seus postos, o tempo de permanência 
no cargo, os dispositivos para sua remuneração, “as precauções quanto 
à sua responsabilidade”, as relações entre os distintos tribunais e entre 
estes e outros órgãos governamentais. Afinal, “[...] os juízes precisa-
riam ter uma parcela incomum de força para cumprir seu dever como 
fiéis guardiães da Constituição quando violações dela pelo legislati-
vo fossem instigadas pela voz da maioria da comunidade” (MADISON; 
HAMILTON; JAY, 1993, p. 483). Com essas preocupações, o judiciário 
americano nasce enquanto poder, com atribuições constitucionais de 
controlar a constitucionalidade e, também, guarnecido de uma série de 
garantias e deveres para o exercício destas prerrogativas.
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O mesmo não aconteceu com o judiciário europeu, que tem o seu 
modelo no arquétipo francês. A doutrina francesa é a primeira a se per-
guntar se o judiciário goza ou não do status de um terceiro poder, para 
tentar, dessa feita, “[...] deduzir da resposta a esta questão as consequ-
ências para a independência dos juízes ou da autoridade da jurisprudên-
cia” (BURDEAU; HAMMON; TROPER, 1999). Resposta que, por seu lado, 
não se extrai imediatamente da própria essência da função judiciária. É 
uma opção prática e política sobre o tipo de justiça que se deseja. Bur-
deau, a partir dessa afirmação, enuncia dois tipos de judiciário, firmados 
no tipo de julgamento empreendido: o “juiz silogismo” e o “juiz criador 
do direito”. O primeiro modelo de judiciário fora o adotado pela França 
revolucionária e, ulteriormente, exportado para os demais Estados euro-
peus. Firma-se na concepção da “supremacia da lei” enquanto expres-
são da vontade geral e do princípio democrático. Em um sistema desses 
moldes, por óbvio que se tem o cuidado de cercar a atribuição judiciária 
de uma série de garantias que preservam sua independência, mas o que 
sobressai em verdade são as disposições que procuram estabelecer uma 
disciplina férrea aos juízes. O que sobreleva não é a autonomia, mas o 
regime de responsabilização e freios à magistratura. Basta lembrar que, 
enquanto a Constituição americana de 1791 dedica ao Poder Judiciário 
um artigo, dividido em duas seções e ao todo seis enunciados, a Cons-
tituição francesa de 1791 dedica ao judiciário vinte e sete artigos, a de 
1793, quinze e a de 1795, setenta e um artigos. As disposições descem a 
minúcias dos deveres jurisdicionais e à guisa de exemplo, entre outras, é 
digna de lembrança a proibição de parentes, ascendentes e descendentes 
comporem o mesmo colegiado, a gratuidade da atividade jurisdicional, a 
forma pública do julgamento, a necessidade das decisões serem motiva-
das e proferidas oralmente e em voz alta, a eleição dos Magistrados como 
forma de investidura, a previsão de uma Corte de Cassação. Em atenção 
à lembrança da sacralidade da lei, aos juízes é vedado se intrometer no 
exercício do Poder Legislativo, impedir ou suspender a execução de leis, 
editar provimentos genéricos ou chamar agentes administrativos a juízo 
a fim de justificar suas funções (art. 202 da Constituição de 1795 e art. 3º 
do Capítulo V da Constituição de 1791). Apesar das três primeiras Consti-
tuições francesas empregarem a expressão “poder”, o judiciário francês 
é organizado enquanto função independente, pois se apresenta em cla-
ríssima situação de inferioridade em relação aos dois poderes do Estado12.  

12 A causa da desconfiança antecede a Revolução Francesa. No Ancien Régime, os juízes eram a longa 
manus do poder monárquico. Eram nomeados entre a nobreza, investidos pelo rei nos parlamen-
tos judiciários e dispunham de uma índole conservadora. Mesmo no ocaso do regime, se coloca-
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Em resumo, as tradições americana e francesa relegaram ao mun-
do dois modelos de judiciário, no que se refere à sua relação com os 
demais poderes do Estado, o que, certamente, tem um impacto na 
própria concepção da democracia. O primeiro modelo, americano, com 
ampla independência e autonomia para conter decisões majoritárias. 
O segundo, ao contrário, cingido e limitado em suas funções por um 
regime de restrições impostas pela Constituição e pelos outros poderes 
de representação democrática. Àquele com uma preferência pela inde-
pendência judiciária, este por uma disciplina de accountability. 

5. A expansão do Poder Judiciário: ativismo e Cortes  
 Constitucionais (embate entre a democracia e o 
 Estado de Direito)

Os modelos de judiciário que emergem a partir do nascente Es-
tado americano e do Estado francês sofrem profundas mudanças nos 
séculos seguintes. As mudanças acabam por oferecer novas respostas 
às perguntas iniciais que estavam na origem daquela arquitetura de 
poderes, a saber, quais são os limites da tensão entre a política demo-
crática e o Direito? Os problemas de política democrática são passíveis 
de serem judicializados e solucionados segundo método de aplicação 
do Direito perante os Tribunais? O Estado americano e os Estados euro-
peus do continente responderam afirmativamente à segunda questão, 
mas os modelos são diferentes quer no que se refere à investidura quer 
quanto ao órgão responsável pela judicialização do espaço democrá-
tico, o que, fatalmente, impactará o regime da independência e da 
responsabilização dos juízes pelas decisões tomadas. 

Em uma tradição ou em outra, o Estado assumiu novos objetivos e 
para sua realização as funções clássicas foram rearranjadas. Essa tra-
vessia contou com três momentos de destaque. Um primeiro que, com 
a extensão do sufrágio, possibilitou à sociedade civil exigir novos direi-
tos a serem outorgados pelo Estado-legislativo: prestações normativas 
de saúde, trabalho e segurança social. Um segundo que foi assumido 
pelo Estado-executivo, mais aparelhado e, por isso, mais eficiente em 
intervenções e na assunção direta e indireta das mais amplas ativi-
dades econômicas. Por fim, paulatinamente e de forma difusa, todos 
esses direitos e atividades estatais passaram a ser concretizados por 

ram refratários às reformas necessárias para salvação do sistema político. Por tudo isso, foram  
percebidos como expressão do Estado absoluto, a que o Estado liberal nascente precisava colocar 
travas e submeter à vontade da nação veiculada pelo Parlamento. (Cf. CASTRO, 1989, p. 15-16).
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intervenção judiciária e por provocação da sociedade civil mobilizada 
(CAPELLETTI, 1999, p. 34-69).

Essa experiência nunca foi nova no Constitucionalismo america-
no. Sua tradição constitucional sempre dispôs de um judiciário com 
papel de proeminência. Em alguns momentos de sua história com certa 
autocontenção em face dos outros poderes e com o emprego de uma 
interpretação restrita; em outros, com uma modulação judicial proati-
va e uma interpretação larga. Sempre houve um exercício jurisdicional 
qualificado, quer com um sentido progressista, quer com um reacio-
nário, mas nunca que tenha desconsiderado o papel do judiciário na 
concretização da força normativa dos preceitos constitucionais junto à 
ordem política, social e econômica.

Nos Estados europeus do Civil Law, enfrentou-se a mesma mudança. 
Ainda que inicialmente tenha relutado em assumir novas responsabilida-
des, mudança gradual, a princípio incipiente, ganhou importância a par-
tir da segunda metade do século XX. Acontece que o judiciário europeu 
continental tem uma estrutura diferente do americano13. Como o tem o 
próprio procedimento de criação do Direito. O caminho para impactar a 
ordem econômica e social, por meio de intervenções judiciais amplas e 
não somente privatistas, exigiu a submissão da ordem política por meio 
da judicialização de constitucionalidade. Sendo ainda forte a resistência 
a uma judicialização da política, contando o judiciário ordinário com 
uma estrutura que atomizaria decisões sobre a inconstitucionalidade 
em prejuízo da segurança jurídica, preferiu-se o modelo dos Tribunais  
Constitucionais. Positivado na primeira quarta parte do século XX, por 

13 As diferenças são amplas. Envolvem estrutura, investidura e forma de prestação jurisdicional. Fa-
talmente, a qualidade das atividades judiciárias acaba sendo diferente. Enquanto os colegiados 
europeus são amplos, compostos por vários integrantes, os americanos são pequenos, geralmente 
formados por nove ou onze membros. A consequência é que as decisões destes primam pela força 
e importância e as daqueles se perdem na emergência plural e atomizada de decisões tomadas por 
múltiplos integrantes distribuídos por seções ou câmaras. Os juízes e tribunais europeus não podem 
se negar a conhecer recurso ou demanda, enquanto os americanos contam com a discricionariedade 
judicial no conhecimento do writ of certiorari. O resultado é que, não podendo limitar a procura, 
o número de decisões do modelo europeu continental é bem superior ao americano, o que faz com 
que a qualidade, o esmero e a coerência das decisões sejam superiores no último, haja vista sua 
inferior carga de trabalho. Os juízes do Civil Law são cooptados por concurso público e inseridos em 
uma carreira, enquanto os americanos, em grande parte, contam com investidura política (nome-
ação). A profissionalização daqueles na carreira confere-lhes tecnicidade, mas retira-lhes sensibi-
lidade política para conhecer questões que contam com forte teor axiológico. Os juízes e tribunais 
americanos contam com o instrumento do stare decisis, que insere estabilidade e segurança ao que 
se decide, o mesmo não acontecendo na jurisdição europeia, que convive com a diversidade de 
entendimento. É a mesma razão que faz com que a jurisdição americana ocupe posição privilegiada 
na hierarquia de fontes do Direito, diferentemente daquela que estará sempre em segundo lugar em 
face do direito escrito produzido pelos órgãos de legiferação. (Cf. CAPELLETTI, 1999, p. 111-128).
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obra do gênio de Kelsen, os Tribunais Constitucionais concentram a fis-
calização de constitucionalidade, estando os demais juízes e tribunais 
proibidos de conhecer da questão. A inconstitucionalidade é conhecida 
por decisão tomada dentro de um procedimento judicialiforme, no qual 
não existe um interesse concreto a ser conhecido, mas tão somente o 
confronto em abstrato de normas de diferentes hierarquias. 

Os Tribunais Constitucionais consistem em uma jurisdição fora do 
aparelho jurisdicional. É uma das diferenças da Suprema Corte ame-
ricana. Enquanto a última está inserida dentro do sistema jurisdicio-
nal, aqueles organicamente consistem em outro e independente órgão 
político. Não há, todavia, como negar-lhes a qualidade de jurisdição, 
no caso, constitucional. Definitivamente, afirmam o Direito com a qua-
lidade de coisa julgada, dispõe de um procedimento judicialiforme e 
invalidam as leis e normas que conhecem, como o faz a Suprema Cor-
te americana (FAVOREAU, 2004, p. 32). Incluem-se, dessa feita, como 
expressão do fenômeno da expansão da jurisdição por espaço antes 
próprio dos órgãos de representação. 

Mas a previsão de um Tribunal Constitucional, ao lado dos Tribunais 
ordinários, coloca a questão do regime de garantias de independência 
e de responsabilidade de seus membros. Sendo estabelecido como ou-
tro órgão com a função precípua de guarda da Constituição, diferente 
da jurisdição ordinária, mostrou-se indispensável um regime também 
próprio. O regime da magistratura ordinária não se acomoda perfeita-
mente ao dos membros de Tribunais Constitucionais. A vitaliciedade, à 
guisa de exemplo, não se adapta a uma investidura por mandato certo. 

Os Tribunais Constitucionais, destacados do aparato judicial, dis-
põem de um regime próprio para salvaguarda de sua independência e 
responsabilização de seus integrantes. Existem variáveis importantes in-
seridas nesse quadro. São elas a duração e renovação dos mandatos, a 
designação de sua Presidência, o regime de dedicação à função, a incom-
patibilidade dos juízes para o exercício de outras atividades estatais e o 
regime disciplinar. O tempo de duração dos mandatos tem impacto di-
reto na independência de seus membros. Mandatos mais curtos compro-
metem a independência dos juízes. O tempo diminuto de permanência 
acaba por coincidi-los com os dos demais órgãos políticos de represen-
tação que os nomeia. Fatalmente, haverá um alinhamento de correntes 
políticas. Mandatos longos, ao contrário, dão-lhes independência, mas 
não se descarta o perigo de a jurisprudência se divorciar da evolução 
social, o que não acontece com os mandatos menores, nos quais o perigo 
está na dificuldade de se estabilizar e criar uma jurisprudência em tem-
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po exíguo. Variável de consideração é a possibilidade ou a proibição de 
renovação de mandatos. A vedação das renovações é uma garantia de in-
dependência, ao conferir a certeza de que o mandato terá tempo certo, 
estando vedada a destituição no período. A possibilidade de renovação 
coloca o membro de Tribunal Constitucional na dependência dos órgãos 
de representação que o nomearam. A designação do Presidente da Corte 
é outro fator de relevo. A independência resta comprometida quando a 
nomeação acontece por obra dos órgãos de representação e ganha em 
autonomia quando a escolha é interna. O regime de dedicação funcional 
é causa de independência e também eficiência da função. A função é 
exercida ora em regime integral, ora em parcial. A forma constitucional 
escolhida, por certo, gera um regramento de incompatibilidades de for-
ma que os seus membros não poderão se dedicar a outras atividades. Em 
ainda, são estatuídos deveres e um regime disciplinar próprio. Regra ge-
ral, o julgamento disciplinar de seus membros é exercido pelas próprias 
Cortes, que estão adstritos a um quórum qualificado para a imposição de 
sanções. Em alguns ordenamentos constitucionais a persecução penal de 
membro de Tribunal Constitucional está condicionada à autorização do 
respectivo colegiado (ROUSSEAU, 2002, p. 39-42). 

Todas essas mudanças, acontecidas dos dois lados do Atlântico, co-
locam em xeque o equilíbrio originário representado pela existência ou 
não de limites ao exercício democrático e pelo protagonismo do judi-
ciário (ou de uma função judicialiforme) na concretização de políticas 
que antes eram confiadas a outros poderes. Insiste-se, a afirmação ora 
feita não tem um caráter normativo, no sentido de sugerir ou prescrever 
um arranjo institucional jurisdicional ativista. É bem mais descritiva e 
diagnostica uma situação de disfuncionalidade cujas consequências não 
se limitam à questão da legitimidade do exercício funcional, mas se es-
tendem sobre um sistema jurídico de garantias de independência e de 
accountability judiciárias. As disfuncionalidades ganham em dimensão 
quando os dois espaços ora retratados se aproximam ou se confundem. 

6. O advento do Estado Judicialista Brasileiro14

O conhecimento da independência judiciária brasileira e do regi-
me de responsabilidade dos juízes não se faz tão somente pelo cotejo 

14 A expressão Estado Judicialista vem como provocação ao momento vivenciado e emprestada de Carl 
Schmitt. No prólogo de sua obra Legalidade e Legitimidade, Carl Schmitt elenca quatro tipos de 
Estado segundo a predominância do órgão encarregado da vontade decisória: o Estado legislativo, 
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da experiência do Direito Comparado. Não se faz também exclusiva-
mente com o transplante acrítico da produção teórica estrangeira ou 
com a investigação acabada do atual direito positivado. Fazê-lo envie-
saria a percepção das instituições jurídicas. A sua compreensão exige a 
arqueologia das instituições judiciárias brasileiras, pois, somente assim 
será possível descortinar o impacto que as tradições tiveram na inde-
pendência judiciária. 

O judiciário brasileiro, enquanto instituição independente, é 
construído em concomitância com o Estado nacional, mas retira suas 
raízes do Estado português. Vantajoso, logo, avaliar esse florescer em 
fases. Uma primeira, na qual a função judiciária estava na dependência 
da corte portuguesa. Outra, a partir de nossa organização constitu-
cional imperial, quando se estrutura em burocracia dependente. Uma 
terceira, por ocasião de nossa organização constitucional republicana, 
na qual com idas e vindas, progressos e retrocessos, deságua no atual 
regime estabelecido na Constituição de 1988. 

A organização política portuguesa gravitava em torno do rei. A co-
roa está na origem do Estado patrimonial e na estruturação de poderes 
para manutenção de seus domínios. A prestação de justiça, por seu tur-
no, era uma das principais funções reais, exercitada diretamente pelo 
monarca, assistido por juízes, ouvidores cíveis e criminais que o auxi-
liavam no conhecimento e no julgamento dos casos. Posteriormente, a 
evolução os integraria no que se chamou Casa da Justiça da Corte. Por 
ocasião do descobrimento do Brasil, o organismo judiciário português 
era formado por: a) juízes da terra (ou ordinários), leigos, investidos 
por eleição da comunidade com competência para aplicar o direito 
local; b) juízes de fora, nomeados pelo rei, encarregados de aplicar 
as Ordenações Gerais do Reino; c) juízes de órfãos com competência 
para o conhecimento de bens de órfãos e de heranças. Existiam ainda 
Provedores, encarregados de funções correcionais em face dos juízes 
de órfãos e os Corregedores com competência correcional e recursal 
em lides de interesse dos juízes de fora e da terra. Como segunda ins-
tância recursal, existiam os Tribunais de Relação. A instância máxima 

o Estado jurisdicional, o Estado governativo e o Estado administrativo. Em suas palavras, o Estado 
jurisdicional ou judicialista (como se prefere nessa), a última palavra cabe ao poder judiciário e 
não ao legislador. O judiciário, por ser fonte primeira do Direito, expressa-se em primeiro lugar e a 
despeito da mediação de normas gerais elaboradas previamente. “El ethos del Estado jurisdicional 
radica en que el juez juzga inmediatamente, en nombre del derecho y de la justicia, sin que las 
normas de esta justicia le sean mediatizadas ni impuestas por otros poderes políticos no judiciales” 
(SCHMITT, 2001, p. 263).
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da jurisdição portuguesa era a Casa da Suplicação, evolução da antiga 
Casa da Justiça da Corte, e, que por seu lado, estava dividida em duas 
Mesas, uma de natureza cível e outra de competência criminal, deno-
minada Desembargo do Paço. Foi criada ainda uma Mesa da Consciência 
e da Ordem para conhecer as questões jurídicas e administrativas das 
ordens militares e religiosas. O acesso aos órgãos recursais estava ads-
trito ao valor das causas (alçada). A estrutura burocrática era construí-
da sob a inteira dependência do rei (MARTINS FILHO, 1999) e, como se 
sabe, o rei era irresponsável por seus atos.  

Quando da descoberta do Brasil, antes das Governadorias-Gerais, 
as questões da Justiça foram delegadas aos donatários. O primeiro Go-
vernador-Geral trouxe consigo um Ouvidor-Geral para rever as decisões 
dos ouvidores da Comarca. Junto à estas, as autoridades cumulavam 
a solução de litígios e de questões administrativas. Sobrepunham-se 
em competência juízes ordinários, juízes de fora, provedores, corre-
gedores e chanceleres, contadores e vereadores, os últimos investidos 
nos Conselhos e Câmaras Municipais. Pouco antes da independência do 
Brasil, foram criados os juízes de Vintena, eleitos pelas Câmaras em 
localidades com mais de vinte famílias, com competência para decidir 
pequenas causas sem direito a recurso. A estrutura da metrópole foi 
transferida para a colônia, com a existência de corregedores, provedo-
res e duas Relações (da Bahia e do Rio de Janeiro). A Casa da Suplica-
ção, o Desembargo do Paço e a Mesa da Consciência e Ordem tinham 
sede em Portugal. A vinda da família real ao Brasil encarregou-se de 
transplantar para estas terras os órgãos superiores da administração 
da Justiça. Os desembargadores das Relações da Bahia e do Rio de Ja-
neiro eram investidos e promovidos diretamente pelo monarca, o que, 
consequentemente, lhes dava pouca liberdade para decidir contra seus 
interesses (da Coroa). De um lado totalmente dependentes da metró-
pole, de outro com autonomia frente aos poderes locais (senhores de 
engenho e governadores). A independência da colônia conferiu novos 
matizes nessa composição. 

O Estado nascente precisava desvincular-se de Portugal. Buscava 
um judiciário mais independente das questões políticas e com maior 
sofisticação técnica. O insulamento das questões políticas dava-se por 
influência da vaga liberal que varrera principalmente a França revo-
lucionária. Procurava-se blindar o judiciário contra a direção política 
que devia ser tomada pelos órgãos de representação. A sofisticação 
técnica procurava dar-lhe “neutralidade” e “imparcialidade”, logo, in-
dependência da justiça em relação aos poderes. Diferente da herança 
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portuguesa, que era acusada de parcialidade de juízes, lentidão por 
um formalismo exacerbado e uma ritualística estéril. Inicialmente isso 
aconteceu pela criação de tribunais do júri e pelo aumento de compe-
tência dos juízes de paz, eleitos localmente, diversamente da jurisdi-
ção ordinária, que estava sob o comando do cetro. A eletividade e o 
aumento do número de tribunais do júri buscavam minorar a presença 
dos juízes letrados, sempre vinculados à coroa e, ao mesmo tempo, 
dar preferência ao poder local. O projeto inicial, entretanto, sofreu 
reformulação, sobretudo, após a regência de Diogo Feijó, que apon-
tava uma administração “frouxa” e submetida ao judiciário. Insistia 
na necessidade de cobrar-lhe responsabilidade, em especial do Supre-
mo Tribunal de Justiça, que a seu ver se recusava a prestar as contas 
exigidas pelo poder político. Esse projeto de centralização extinguiu 
cargos de ouvidores e chanceleres. Na primeira instância passou a co-
existir um juiz municipal, escolhido pelo Presidente da Província entre 
os indicados em um lista tríplice elaborada pela Câmara Municipal, um 
juiz de paz, eleito pela população para um mandato de quatro anos, 
e um juiz de Direito nomeado pelo Imperador em substituição à figura 
do juiz de fora. As décadas seguintes conheceram diversas mudanças 
e institucionalmente foram estabelecidas normas que sedimentaram 
juridicamente certa burocracia relativamente neutra, independente e 
senhora de sua expertise (o manejo da jurisprudência). Em um segun-
do esforço, o Ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, aposentou juízes 
que resistiam e transferiu competências de juízes leigos para togados. 
Instituíram-se, por lei, a inamovibilidade e a irredutibilidade de venci-
mentos, criaram-se novos Tribunais de Relação, aumentaram-se o nú-
mero de juízes togados em prejuízo dos juízes municipais e dos locais 
(Lei 2.033/1871). Ao final do Império, coexistiam em primeira instância 
juízes de paz, juízes de Direito, juízes municipais e Tribunais do júri. 
Existiam onze Relações enquanto instâncias recursais. 

A Constituição Imperial enunciava como preceito a independência 
do judiciário (art. 151), qualificava-o como poder de Estado (Título 
6º), estabelecia a vitaliciedade como garantia dos juízes (art. 153), 
hipótese que só perderia o cargo por sentença (art. 155). Coexistia 
na mesma Constituição um regime de responsabilidades por abuso de 
poder ou prevaricações (art. 156) e a previsão de uma ação popular 
para as hipóteses de suborno, peita e peculato (art. 157). O Imperador, 
no exercício do Poder Moderador, poderia suspendê-los na hipótese de 
queixas, após a oitiva do juiz acusado e ouvido o Conselho de Estado 
(art. 154 e 101, inciso VII) 
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Havia um descompasso, contudo, entre o enunciado normativo 
e a realidade vivenciada. A independência do Judiciário e dos juízes 
existia tão somente na letra das disposições normativas. A proposta 
original de desvincular a justiça da política, em regra, não surtiu o 
efeito almejado. Não é desarrazoado falar em atritos ou mesmos con-
flitos com os outros poderes do Estado. A começar pelo ingresso na 
carreira. Não havia, no império, uma profissionalização do judiciário 
como pretendido pelos seus artífices fundadores. Quando a carreira 
política não começava com a investidura na função de magistrado e, 
posteriormente, se desdobrava para outros cargos políticos (depu-
tado, senador ou Conselheiro), a ocupação de outra função pública 
podia consistir em requisito para a investidura em cargo judiciário. 
Essa alternância dentro da burocracia do Estado era possibilitada, se-
não recomendável, porque sendo os juízes bacharéis em direito, do-
minavam o conhecimento necessário para a engenharia de Estado. A 
judicatura não contava com um regime de incompatibilidades para a 
atividade política eleitoral. Esta somente surgiria a partir da reforma 
eleitoral de 1881 (Decreto nº 3.029/1881), Lei Saraiva, que proibiu 
que juízes com cargos eletivos exercessem a jurisdição ou recebes-
sem vencimentos e promoções no Judiciário. Não era incomum juízes 
se verem envolvidos em litígios sobre pleitos eleitorais, muitos dos 
quais eram julgados pelos próprios pares. Não se desconheciam dis-
putas políticas não eleitorais, mas com outras autoridades com quem 
dividiam parcela da soberania de Estado (outros juízes, promotores, 
autoridades policiais e vereadores). As disputas, muito facilmente, 
geravam representações ou pedido de responsabilização. Na ausência 
de um sistema calibrado para solução dessas controvérsias, os juízes 
buscavam amparo e apoio aos seus interesses junto ao Ministro da 
Justiça (LOPES, 2010, p. 69-74). Essa ingerência, senão confusão dos 
órgãos de representação com os de jurisdição, comprometeu a inde-
pendência judiciária. Sem independência, sequer há espaço para se 
discutir accountability.

A ordem constitucional republicana, inaugurada com a Consti-
tuição de 1891, empreende uma bem-sucedida profissionalização do 
judiciário. Em um todo crescente sedimenta, no correr das décadas, 
um adequado sistema normativo de autonomia administrativa, orça-
mentária e financeira para a instituição judiciária. Guarnece os juízes 
de garantias institucionais e aparelha o Estado com instrumentos de 
responsabilização institucional e individual e com um regime de veda-
ções e incompatibilidades. A Constituição de 1891, no abrir da ordem 
constitucional republicana, confere-lhe um novo status de poder ao 
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conceder-lhe a competência constitucional de controlar a constitucio-
nalidade das leis e das normas produzidas pelos outros órgãos de repre-
sentação. Esse trajeto que acomoda nove Constituições – dentre elas 
uma que sequer entrou em vigência (1937) e outra que apesar do sta-
tus de Constituição em seu sentido material, formalmente foi somente 
uma Emenda (1969) – nem sempre guardou uma perfeita sintonia com 
a realidade normada.

Apresenta-se abaixo um quadro de dispositivos, que nas sucessivas 
constituições previram as variáveis aqui tratadas. 

 1891 1934 1937 1946         1967/1969 1988
          
Garantias  art. 57,  art. 64 e art. 91, art. 95, art. 108, art. art. 95; 93
institucionais § 1º alíneas  “a” a “c” incisos I a III 113 V a VIII-A; 
    I a III   96, III

Autonomia  art. 58, art. 67,  art. 93,  art. 97 art. 110, art. 112, art. 93, I a 
administrativa  § 1º 104 “a” e e 124 I a III § único; IV, XI; 94;   
e	financeira    “b”; 103  e 136 115 e 144 96, I e II;  
       103-B, § 4º,  
       I; art. 98,  
       § 2º e 99

Incompatibi-  art. 65,  art. 92 art. 96, art. 109, art. 114  art. 93, VII, 
lidades e   66, 69  incisos I I a III  95, § único 
vedações    a III
   
Responsabi- art. 57,   Art. 100  art. 120 art. 93, IX,  
lidade § 2º      X, XII, XIII, 
       XV; 103-B,  
       § 4º, II a VII

Controle de  art. 59,  art. 12,  art. 96; art. 8º, § art. 11, art. 11, art. 102,   
constitucio- § 3º § 2º; 76, 97, III único; 101, § 1º, “c”; § 1º, “c”; caput e   
nalidade  III; 179   I, k (EC 16/ 111, 114, 117; 119, § 1º, art. 
    1965); 101, “i”, I e III “i”, l e III 103 da CF 
     III; 200 
      
 

Durante um século de organização constitucional republicana 
existiram poucos momentos em que o judiciário afirmou sua indepen-
dência, apesar dos reveses e pressões a que esteve sujeito. Em muitas 
vezes, vergou-se à força do mando, pela submissão à violência acinto-
sa, pelo aceno sedutor de outros poderes ou pela covardia em fazer uso 
da independência que lhe conferia a Constituição. Não há necessidade 
de rememorar muitos fatos para constatar que apesar de um apara-
to de disposições que lhe garantiam a independência, efetivamente 
esta somente se sedimentou a partir da Constituição de 1988. O pe-



José Duarte Neto220

ríodo constitucional anterior foi permeado por várias crises políticas,  
rupturas e sucessões de Constituições e dificuldades em estabilizar um 
Estado de Direito15. 

Do lado das violências experimentadas, a Primeira República con-
viveu com nomeações, remoções, aposentadorias e demissões de ma-
gistrados pelos governadores e chefes locais. As decisões judiciais eram 
descumpridas, inclusive, por Presidentes da República. Conhecidas são 
as resistências de Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca e Arthur Ber-
nardes. Em ato desrespeitoso, o primeiro chegou a nomear um médico 
e dois militares como Ministros do Supremo Tribunal Federal. O período 
de 1930 a 1945 conheceu a aposentadoria compulsória de Ministros, a 
assunção pelo Governo Provisório da atribuição de designar o Presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, a anulação por decreto de Acórdãos, a 
supressão do princípio do juiz natural (TSN) e a intimidação aberta da 
ditadura de 1937. Violências retomadas de forma franqueada a partir 
de 1964, que por meio de Atos Institucionais suprimiu a vitaliciedade 
e a inamovibilidade, proibiu a judicialização de atos revolucionários, 
empreendeu demissões, afastamentos, remoções e aposentadorias, au-
mentou o número de Ministros no Supremo Tribunal Federal e suspen-
deu a garantia do habeas corpus para determinados crimes. De outro 
lado, o Poder Judiciário, nas vezes em que a abertura democrática 
lhe autorizava, se mostrou por vezes tíbio, senão pusilânime, outras, 
complacente com os interesses dos poderes de representação16. São 

15 A Constituição de 1891, apesar de sua inspiração liberal e republicana, estava desvinculada da reali-
dade normada. Era uma Constituição nominalista (Loewenstein). Sua vigência foi intermediada pela 
decretação do Estado de Sítio e da intervenção federal, pela fraude em eleições e pelo abuso de 
poder das autoridades locais. Ambiente inadequado para um regime de liberdades, a que a indepen-
dência judiciária serve. A partir de 1930, o Estado brasileiro persistiu sem Constituição até 1934 e, 
mesmo esta, após 1935, viu-se desfigurada pelas Emendas Constitucionais de 1 à 3, pela decretação 
do estado de guerra e pela criação do Tribunal de Segurança Nacional (TSN) junto à Justiça Militar 
para julgar crimes políticos (1936). A partir de 1937, viu-se o exercício do poder sem limites pelo 
ocupante da Chefia do Executivo. Apesar da redemocratização empreendida pela Constituição de 
1946, sua vigência foi marcada por rara instabilidade política, pela radicalização, inclusive ideoló-
gica, entre forças políticas reagentes e pela tentativa persistente de solucionar os problemas expe-
rimentados fora das normas constitucionais. O desfecho, como era esperado, foi pela violência. O 
regime inaugurado – posteriormente formalizado pela Constituição de 1967 e pela Emenda nº 1/69 
– experimentou ora a violência desnuda das armas, ora a dissimulada dos Atos Institucionais. Assim 
foi até a redemocratização do Estado brasileiro em 1988. 

16 Uma importante ressalva deve ser feita em relação ao Supremo Tribunal Federal da República Ve-
lha. Apesar das violências sofridas, seus Ministros, em diversos momentos, com coragem inconteste 
concederam Habeas Corpus, desenvolveram uma teoria toda particular para salvaguardar outros 
direitos não amparados por referido remédio constitucional e reconheceram direitos fundamentais 
(direitos de imigrantes, a posse de edifícios para a prática de cultos, imunidades parlamentares, 
os limites do Estado de Sítio e da intervenção federal). Em grande parte dos casos sucumbiram às 
violências, mas muitos deles não merecem o adjetivo de pusilânime. 
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17 No estudo que faz sobre o Supremo Tribunal Federal, Emília Viotti busca captar as transformações 
pelas quais passou a cúpula do Poder Judiciário na história republicana. Parte do pressuposto de que 
os estudos historiográficos se preocuparam com outros poderes e pouco se escreveu sobre o terceiro 
poder. Por compreendê-lo  “[...] essencial na construção da cidadania” procura compreender seu 
papel histórico no processo político brasileiro. Os ganhos do parágrafo acima foram colacionados 
a partir de seminal obra, o que contraria, talvez, o primeira impressão causada naqueles que se 
deparam com o seu título. De suas páginas dificilmente se pode dizer que ao final emerge um órgão 
de cúpula judiciária engrandecido. (Cf. COSTA, 2006). 

18 Quando da Constituinte, o juiz era “[...] encarado como uma personalidade mais próxima dos bem 
pensantes que fazem a opinião pública. E mais aceitável para essa burguesia ‘esclarecida’. É for-
mado em nível superior, selecionado por meio de concurso, adstrito à independência e à imparcia-
lidade, por isso – entende essa faixa da sociedade –, é melhor que a ele seja dada a decisão em 
matérias importantes – como as grandes decisões político-administrativas – do que aos ‘políticos’ 
– vistos como ignorantes, corruptos, interesseiros, demagógicos...” (FERREIRA FILHO, 2003, p. 214).

exemplos de decisões nesse sentido: a) o cancelamento de registro da 
ANL (1935); b) a denegação dos habeas corpus para os perseguidos pelo 
fechamento do regime a partir de 1935, cujo caso mais conhecido foi 
do deputado João Mangabeira e de seus familiares, que cunhou a frase 
de “o órgão que, desde 1892 até 1937, mais faltou à República não foi o 
Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal”; c) a denegação do habeas 
corpus de Maria Prestes (1935) e a concessão para delegado envolvido 
com a tortura e a perseguição de dissidentes políticos (1937); d) a cas-
sação de registro ao Partido Comunista do Brasil pelo TSE (1947).17 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o judiciário 
brasileiro foi dotado das mais amplas garantias de independências18. As 
garantias são em maior número do que as das Constituições que prece-
deram a atual, tanto quantitativa como qualitativamente. O texto cons-
titucional é indulgente quanto à outorga dessa. A instituição judiciária 
dispõe de uma independência externa consistente em uma autonomia 
administrativa, de gestão financeira e orçamentária, de escolha de seus 
órgãos de direção, de admissão de juízes e servidores, de organização de 
seus serviços, juízes e secretarias e de fiscalizar, investigar e sancionar 
seus membros e servidores. Também de autonomia política para encami-
nhar sua proposta orçamentária e propor leis sobre criação e ampliação 
de cargos, de política remuneratória de seus membros e do regime jurí-
dico de seus juízes, Desembargadores e Ministros (art. 96 da CF). À inde-
pendência externa, os juízes, no exercício de sua função, contam com 
uma amplo rol de garantias institucionais que lhes protege a discriciona-
riedade decisional. Acrescente-se que a Constituição confiou-lhes impor-
tante função, quer no que se refere à ampliação de acesso à justiça pela 
previsão como direito fundamental de se socorrer ao judiciário para coi-
bir qualquer ofensa a Direito e pela gratuidade do acesso à Justiça (art. 
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5º, incisos XXV e LXXIV da CF), quer pela previsão de uma rica tipologia 
de ações para proteção a direitos, alguns de natureza transubjetiva (art. 
5º, incisos LXIX a LXXIII, art. 129, III, art. 14, § 10, art. 37, § 4º da CF), 
ou mesmo, para a sindicância abstrata da constitucionalidade (art. 102, 
caput e § 1º e art. 103 da CF) e pela atribuição da edição de provimentos 
normativos vinculantes (art. 103-A da CF). 

O judiciário não rechaçou o aceno envolvente da Constituição. Ao 
contrário, persuadido por uma doutrina ideologicamente marcada, ex-
cedeu o espaço que histórica e juridicamente fora até então ocupado. 
Cada vez com maior frequência, revelaram-se: a) a aplicação direta 
da Constituição a situações não reguladas pelo texto constitucional e 
sem a concretização ou a intermediação do legislador; b) o reconheci-
mento da inconstitucionalidade de atos normativos por critérios mais 
flexíveis do que aqueles de afronta evidente ao texto constitucional; c) 
a imposição de agir ao poder público em matéria de políticas públicas 
(BARROSO, 2012). O exercício da jurisdição em tais cânones, possibili-
tado pelo regime de independência trazido pela Constituição de 1988, 
é bem mais do que o exercício de um dever constitucional. Consubstan-
cia uma ideologia que permeia os operadores do Direito, uma atitude 
e uma postura dos juízes quanto à forma de interpretar a Constituição, 
de compreender seu papel na arquitetura entre os poderes e na solução 
das demandas sociais e políticas que surgem no sistema constitucional. 
A maior inserção do Poder Judiciário, que a práxis e a doutrina conhe-
cem como ativismo judiciário, não é fato provindo de raízes exclusiva-
mente ideológicas, mas, em especial, institucionais-normativas19. 

7. Aspectos críticos da independência e de accountability  
 do Poder Judiciário brasileiro

O ativismo judiciário, possibilitado entre outros fatores por uma 
independência hipertrofiada, não é só uma questão normativa. Ao me-
nos entre nós, não se coloca como uma possibilidade. É um dado. É um 

19 O ativismo judicial floresce em dadas circunstâncias e sob certos influxos. São eles: a) a existência 
de uma Democracia Constitucional consolidada; b) um sistema equilibrado de divisão funcional de 
poderes; c) um programa de direitos que permita a proteção de minorias; d) o acesso às Cortes 
Constitucionais por grupos de interesse, ainda que minoritários, pela oposição ou por partidos polí-
ticos como forma de frear as maiorias políticas; e) a existência de instituições majoritárias disfun-
cionais ou com fraca efetividade; f) grande prestígio do Poder Judiciário em prejuízo das instâncias 
políticas majoritárias, tidas como imobilizadas ou corruptas; g) prioridade da arena judicial, em 
relação aos demais poderes, para solução de questões com alto custo social ou político, possibilita-
da por um regime de independência que lhe confira o protagonismo. (OLIVEIRA, 2011, p. 14). 
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fato confirmado por investigações empíricas. A hipertrofia jurisdicional 
está atestada nos números e nas medidas tomadas. São exemplos desse 
ativismo, a constatação de que pelo controle concentrado de consti-
tucionalidade, no período de 1988 a 2002, o STF concedeu decisões 
invalidando ou suspendendo o efeito de mais de 200 leis federais. Na 
história americana, no mesmo período, sua Suprema Corte tinha inva-
lidado um número menor (135 leis) (TAYLOR, 2007, p. 236). Enquanto 
arena para invalidação de políticas de Estado, o judiciário interrompeu 
leilões de privatização, barrou a implementação de um regime de pre-
vidência social, dispôs sobre reforma agrária, interveio no Direito Sani-
tário, absorvendo não somente o planejamento de políticas públicas de 
saúde, mas sua execução. 

As teorias divergem sobre a legitimidade do protagonismo judici-
ário. Uns propugnam que seja cada vez mais marcante, outros o deplo-
ram, alguns insistem que a teoria é ideologicamente marcada e tecni-
camente insuficiente, mas todos são concordes em um ponto: nunca se 
exigiu, como agora, tanta tinta para explicar sua dinâmica e estática 
na arquitetura entre os poderes. 

Um problema de relevo que se coloca quando se depara com um 
exercício jurisdicional abrangente – capaz de retardar, invalidar ou 
mesmo substituir políticas públicas estabelecidas por órgãos de repre-
sentação (decisões contramajoritárias) ou decidir as grandes questões 
morais de uma respectiva sociedade – é como controlar e fiscalizar 
as decisões tomadas. Como é sabido, as decisões dos órgãos de re-
presentação estão submetidas a mecanismos de accountability verti-
cal, eleições periódicas e a persistente pressão da opinião pública e da 
imprensa, e accountability horizontal, exercida (também) pelo Poder 
Judiciário. Quando em desconformidade com a vontade do soberano, 
são instrumentos eficientes para cobrança de explicações, providências 
e para a aplicação de sanções. Mas, na hipótese de os juízes assumirem 
as atribuições dos outros poderes, não há como se proceder da mesma 
forma. Aquele que era antes só guardião, persiste guardião de outros 
órgãos de representação, mas formula e executa parcela das compe-
tências constitucionais que não são suas. O exercício da competência 
constitucional alheia acaba ficando livre de qualquer tipo de controle. 
Sendo a magistratura nacional não eletiva e não havendo quem “guarde 
o guardião”, não existe outro poder que possa exercer a accountability 
horizontal sobre as decisões judiciais, como já não existe a vertical. O 
judiciário ativista acaba despregando-se do próprio Estado de Direito. 
Transforma-se em um poder sem controles. 
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É verdade que o judiciário conta com um regime de responsabili-
zação jurídica, comportamental e institucional20. O problema está na 
responsabilização e prestação de contas pelas decisões tomadas. As de-
cisões restam livres de um regime de controle externo. A accountability 
decisional judiciária somente existe em seu sentido fraco (accountability 
vertical social). Dá-se pela fundamentação das decisões e pela publi-
cidade dos julgamentos, o que os tornam sujeitos à crítica da opinião 
pública e da doutrina. Também acontece pela revisão dos julgados pelos 
instrumentos recursais (empreendida interna corporis). Falta, contudo, 
um instrumento de sanção aos juízes pelas decisões tomadas. 

Isso ocorre porque o regime de independência está firmado na 
crença de que o juiz quando decide o faz segundo princípios de justiça. 
Dotado de neutralidade, suas decisões primam pelo formalismo. São 
expressão do Estado Democrático de Direito. Os propósitos da indepen-
dência judicial em uma democracia constitucional realizam-se como 
uma condição necessária para a sua concretização (Estado de Direito). 
Assegura que todos estão sujeitos às mesmas regras gerais. Indivídu-
os ou agentes públicos, na busca da satisfação de interesse próprio, 
estão limitados por normas impessoais. O poder político, econômico 
ou social, que aqueles dispõem para gozo, está restringido pelas nor-
mas gerais, aplicadas de forma isenta por um judiciário independente 
(FEREJOHN, 1999, p. 366-367). Acontece que essa concepção de inde-
pendência – que no aspecto decisional, sempre terá uma preferência 
sobre a accountability, inferiorizada diante daquela e relegada a um 
sentido fraco – é própria do judiciário de um Estado Liberal nascente. 
Como já discutido, em um modelo original de Estado liberal americano, 
restringiu-se o setor democrático pela ampliação do poder dos juízes 
de controlar os órgãos de representação, enquanto no de modelo fran-
cês ampliou-se o campo democrático em prejuízo do Estado de Direito. 
Os campos permaneceram, contudo, separados sob um paradigma ou 
outro. Tangenciaram-se, nunca se confundiram. Em um sistema nesses 
moldes, é lógico e funcional se falar em uma independência e auto-
nomia decisional livre de responsabilização ou com responsabilização 
diminuída. O mesmo não acontece quando as áreas de influência da 
democracia e do Estado de Direito se sobrepõem ou se confundem. Em 
situações tais, em um modelo ativista, máxime quando as famílias do 

20 Esse sistema de accountability foi aprimorado a partir da Emenda Constitucional 45/2004. A exem-
plo de outros Estados soberanos, criou entre nós um órgão pertencente ao Poder Judiciário com a 
finalidade de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes.
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Civil Law e do Common Law se aproximam como ocorre entre nós na 
sindicância de constitucionalidade, abre-se espaço ao menos para a 
discussão de uma responsabilização decisional. 

Mas, por um lado, se é propícia e justificada a discussão sobre a 
sua necessidade, de outro, é de difícil efetividade. O direito comparado 
conhece a eletividade de juízes ou outras formas de investidura política 
como forma de se fiscalizar a ideologia daqueles que exercerão a juris-
dição. Parece, todavia, não ser a melhor solução em um sistema do Civil 
Law. É da tradição entre nós a investidura por concurso de provas e títu-
los, o que confere profissionalismo aos juízes. A mudança seria custosa 
e sem uma garantia de eficiência. Ao contrário, há o perigo certo de se 
politizar ainda mais o judiciário. O judiciário do império é um sofrível 
exemplo dessa iniciativa. Na falta de um modelo institucional a ser im-
plantado, retorna a questão: qual a solução para uma independência 
hiperdimensionada e pela falta de mecanismos de responsabilização? 

O dilema, em casos tais, resolve-se pela manutenção do mesmo re-
gime de independência e accountability (comportamental, institucional, 
jurídica e decisional fraca). Em contrapartida, transformações institu-
cionais possibilitariam reconduzir os juízes a parâmetros de segurança 
jurídica em que a independência não seria causa de disfuncionalidade. 
O caminho passa pela imposição de limites à competência jurisdicional. 

Um primeiro, pela supressão da competência difusa dos juízes 
para controlar a constitucionalidade. Isso se mostra factível com a 
transformação do Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional. 
A supressão já seria suficiente para retirar dos magistrados ordinários 
o alto teor de politicidade de suas decisões. Para essa hipótese, mes-
mo com alto grau de autonomia, ainda que sem um mecanismo de 
responsabilização sobre as decisões tomadas, os magistrados pouco se 
aventurariam em invadir espaço que não lhes é próprio. Não teriam 
competência jurisdicional. A transformação do Supremo Tribunal Fede-
ral em Tribunal Constitucional é ideia cara para publicística nacional21. 
Há aqueles que tecem críticas à transposição, argumentando que em 
um país de dimensão continental e com duas centenas de milhões de 
habitantes, grande parte da população ficaria desguarnecida de uma 
efetiva proteção no campo dos direitos fundamentais. Sem a tutela 

21 Elival da Silva Ramos apresenta outros inconvenientes para a manutenção do sistema em atuais mol-
des (um sistema difuso de controle da constitucionalidade). Entre eles, a coexistência de decisões 
conflitantes e o sobrecarregamento do Supremo Tribunal Federal enquanto instância revisora. (Cf. 
RAMOS, 2010, p. 362-372).
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jurisdicional, quando direitos fundamentais fossem ofendidos, não ha-
veria para quem se socorrer. Preocupação que é também desmerecida. 
É providência que facilmente se resolve pela criação de instrumento 
processual assemelhado ao recurso constitucional alemão (Verfassun-
gsbeschwerden) previsto no artigo 93, 4.a da Lei Fundamental da Repú-
blica Federativa da Alemanha. É de legitimidade popular e qualquer um 
pode provocar a intervenção do Tribunal Constitucional quando diante 
de ofensa a direito fundamental. Seria possível ao legitimado, o que 
sofreu lesão a direito fundamental, socorrer-se diretamente ao Tribu-
nal Constitucional. Não seria maneira de restringir a independência, 
mas de especializar a competência constitucional. Preservam-se a in-
dependência judiciária e a competência constitucional de se sindicar a 
constitucionalidade das normas. 

Dessa maneira, os juízes teriam a competência jurisdicional res-
tringida e não teriam espaço para invasão do espaço democrático, mas, 
ao mesmo tempo, teriam preservado um regime de independência e 
accountability. A democracia constitucional ganharia pela extensão 
aos membros de Tribunal Constitucional de novas formas de respon-
sabilização e prestação de contas (diferente do resto da magistratu-
ra). Aqueles que dispuserem de competência para invalidar as normas 
produzidas pelos órgãos de representação gozarão de um regime pró-
prio de acesso à função (como sói acontecer na experiência do Direito 
Comparado no sistema de fiscalização de constitucionalidade kelsenia-
no). Uma forma de investidura política consistente na indicação dos 
membros pelos vários órgãos eletivos de representação (Presidência 
da República, Câmara dos Deputados e Senado Federal), outorgaria 
um certo alinhamento ideológico entre os órgãos de representação e 
os que estão investidos na jurisdição constitucional. Como os órgãos 
de representação, inclusive ideologicamente, estão adstritos a uma 
accountability vertical quanto a seus eleitores, indiretamente repas-
sariam o mesmo nivelamento àqueles que indicassem para ocupar a 
função. Ao mesmo tempo, o estabelecimento de investidura a termo 
certo, por mandato, concederia independência. É que acrescida da im-
possibilidade de recondução para o mesmo cargo, o nomeado ficaria 
livre do órgão que o nomeou e autonomamente poderia desempenhar 
sua missão constitucional. 

Há a possibilidade, também, de se criar um mecanismo de  
accountability decisional horizontal sobre as próprias decisões toma-
das. Como se sabe, em tempos atuais, uma Constituição normativa não 
dispensa um adequado sistema de controle de constitucionalidade para 
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a preservação de suas normas. Quando se debate, contudo, o exercício 
da sindicância constitucional, abre-se uma divergência sobre a profun-
didade desta atribuição constitucional. Possibilita-se, então, falar-se 
em uma modalidade fraca, para sindicância de leis e atos normativos 
elaborados pelo executivo, e, uma modalidade forte, quando àque-
les atos normativos se acrescem as normas constitucionais (emendas 
à constituição). Em situações tais, a competência constitucional con-
ferida ao órgão de cúpula do judiciário ou ao Tribunal Constitucional 
dá-lhes supremacia sobre os demais poderes. Uma vez mais operam 
sem limites. São motivos que, por exemplo, a experiência do Estado 
constitucional canadense criou mecanismo para mitigar o controle de 
constitucionalidade. Consiste na “cláusula do não obstante”, por meio 
da qual se devolve ao Parlamento e mesmo ao poder legislativo local a 
faculdade de validar lei, por certo período de tempo, mesmo que refe-
rido diploma legislativo tenha sido julgado inválido por ofensa à Carta 
Canadense de Direitos. A doutrina, quando se debruça sobre o instituto, 
atribui-lhe a natureza de instrumento de diálogo institucional entre os 
poderes (BRANCO, 2010, p. 58-66). Em verdade, nada mais é do que um 
mecanismo de accountability horizontal e apto é para exigir uma pres-
tação de contas e uma sanção por uma decisão judicialiforme sobre a 
inconstitucionalidade de normas. Entre nós, medida semelhante esteve 
próxima a ser positivada por meio da PEC de nº 33./201122. 

Não há empecilho para que, em uma grande mudança institucio-
nal, reconduza-se o Poder Judiciário brasileiro a um sistema de in-
dependência e accountability que seja funcional e observe os fins de 
uma democracia constitucional republicana. As condições, as possibili-
dades, o impacto e o custo dessa engenharia constitucional passa a ser 
o objeto de uma investigação futura.  

Conclusão

Ao desfecho e como fecho de tudo quanto exposto, cabe a título 
de síntese rememorar as principais questões aventadas, as soluções 
oferecidas e os resultados obtidos:  

22 A PEC 33/2011 estabelecia verdadeiro mecanismo de accountability decisional ao permitir que nas 
hipóteses de declaração de inconstitucionalidade material sobre Emendas à Constituição, a decisão 
não produziria efeitos vinculantes e erga omnes e deveriam ser submetidas ao Congresso Nacional 
que, manifestando-se contrariamente à decisão, poderia submeter sua legitimidade à consulta po-
pular. Previa, outrossim, a possibilidade de o Congresso Nacional deliberar sob o efeito de Súmula 
Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. A PEC 33/2011 foi arquivada com fundamento no 
art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados em 31 de janeiro de 2015. 
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1. a independência judiciária é conceito fulcral no âmbito da Teo- 
ria Constitucional. Sua importância advém de ser condição de exis-
tência do Estado Democrático de Direito. Por independência judiciária 
compreenda-se a liberdade ou a autonomia da organização judiciária 
(institucional) e do magistrado (pessoal), constitucional e legalmente 
protegidas por uma série de direitos, garantias e deveres, de exercício 
funcional imparcial e responsável e livre de pressões de outros pode-
res, das partes litigantes e da opinião pública;

2. a independência judiciária tem como sua contraparte a  
accountability no exercício. As discussões sobre accountability provêm 
da Ciência Política e estão presentes na relação que se estabelece nas 
democracias representativas entre titular do mandato eletivo e o re-
presentado. O primeiro, no exercício da função de representação, tem 
sempre o dever de prestar contas, justificar e, em algumas hipóteses, 
ser sancionado pelo exercício da soberania. A partir do momento em 
que o judiciário passou a ser compreendido como instituição integrante 
e indispensável nas democracias constitucionais, desde quando os juí-
zes competem com os órgãos de representação na execução de políti-
cas de Estado, as discussões de accountability migraram dos órgãos de 
representação para as instituições judiciárias; 

3. o sistema de independência judiciária enfeixa um regime nor-
mativo que contempla a independência externa da instituição judiciá- 
ria (autonomia administrativa, orçamentária e financeira) e as garan-
tias institucionais de seus membros para o exercício da jurisdição, en-
quanto um sistema de accountability pressupõe responsabilização jurí-
dica, institucional, comportamental e decisional;

4. quando se investiga a independência judiciária descobre-se que o 
seu fundamento está atrelado à separação de poderes. Está presente no 
debate teórico das obras de Locke, Montesquieu ou nos Artigos Federa-
listas. Ocupa a preocupação dos artífices do Estado liberal, estruturado 
com escopos diferentes em terras americanas e na Europa continental. 
Lá, tendo o Poder Judiciário como gendarme da democracia, protegen-
do-a dos perigos das facções e fiscalizando as atribuições constitucionais 
dos outros poderes por meio do controle de constitucionalidade; na Eu-
ropa, em especial na França, visto com suspeitas em razão de seu passa-
do atrelado ao Estado Absoluto, por isso, com indisfarçável inferioridade 
política diante do Parlamento (órgão de representação por excelência). 
Em uma arquitetura ou outra, juízes, tribunais e a organização judiciá- 
ria estiveram submetidos a um regime de independência judiciária e  
accountability. O paradigma americano com preferência pela indepen-
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dência em prejuízo da accountability, o modelo europeu com propensão 
por um sistema no qual vigia a predominância de deveres, obrigações e 
vedações à autoridade judiciária. O espaço de exercício funcional dos 
órgãos de representação e dos órgãos judiciários era demarcado não so-
mente por atribuição constitucional própria, como também por um espe-
cífico regime de independência e accountability;

5. a evolução política – a partir do momento em que o Estado 
assumiu o protagonismo da solução de demandas sociais e econômi-
cas – exigiu uma transformação da sua estrutura judiciária original. 
Inicialmente, o Poder Executivo se encarregou da concretização dos 
fins largos estatais, mas, com o tempo, o lócus judiciário passou a ser 
o espaço procurado. O controle de constitucionalidade foi o principal 
instrumento processual para atender à procura. Por óbvio que sendo 
diferentes os paradigmas da relação de poderes, na Europa continen-
talmostrou-se necessária a criação de órgãos especiais, Tribunais Cons-
titucionais, para a sindicância de constitucionalidade. Esses Tribunais 
Constitucionais exigiram um regime próprio de independência e de res-
ponsabilização orgânica e comportamental de seus membros; 

6. o judiciário brasileiro transpôs fases em sua evolução, momen-
tos nos quais sempre teve de rearranjar seu sistema de independência 
e accountability. Ele retira suas origens do Estado português, no qual 
não havia uma separação entre a coroa e o exercício da jurisdição, sen-
do impossível falar em independência ou accountability. Essa estrutura 
burocrática foi transferida para a colônia portuguesa nas Américas. Por 
ocasião da independência da metrópole, exigiu engenho de seus artífi-
ces (do Estado) para criação de uma estrutura administrativa judiciá-
ria profissionalizada, funcional e independente Apesar de um moderno 
aparato normativo, foi projeto que soçobrou pela dependência política 
(não normativa) de juízes para investidura em seus cargos e ascensão 
na estrutura judiciária. A ordem constitucional republicana, inaugurada 
a partir de 1891, edificou um bom arcabouço normativo que permitiu ao 
judiciário uma independência administrativa, financeira, com garantias 
institucionais para seus membros e a previsão de um controle de consti-
tucionalidade para fiscalização dos atos dos órgãos de representação. A 
história republicana foi, contudo, um intermediado de crises políticas e 
rupturas, o que fez com que os juízes e o judiciário estivessem sujeitos 
a violências, intimidações e a cooptação pelo poder político (apesar 
das normas indulgentes das distintas Constituições). 

7. o Poder Judiciário somente granjearia plenitude política a par-
tir da Constituição de 1988. A partir desse momento, o judiciário foi 
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contemplado com uma gama de independência bem superior a toda 
aquela anterior de sua história republicana. Esse aceno acabou fazendo 
com que o judiciário cada vez mais se comprometesse com uma postura 
e uma compreensão proativa de sua função constitucional. O ativismo 
judiciário, possibilitado também por uma independência hipertrofiada, 
acabou sendo não só uma questão normativa, mas um fato; 

8. Realidade que coloca em xeque os espaços estanques de exer-
cício dos órgãos de representação e aquele da instituição judiciária, 
moldados que foram para um Estado liberal. Essa confusão de espa-
ços, própria de uma engrandecida independência judiciária, justifica 
novos parâmetros para a accountability judiciária, que não somen-
te a comportamental ou institucional. Mostra-se imprescindível uma  
accountability decisional; 

9. ocorre que a accountability decisional é de difícil implemen-
tação. Ela acontece somente na modalidade fraca, por meio da funda-
mentação das decisões, da publicidade dos julgamentos e da revisão 
do decidido por órgãos colegiados interna corporis. Uma accountability 
fraca mostra-se insuficiente para o protagonismo amplo que a indepen-
dência judiciária nacional vem permitindo a seus juízes; 

10. na ausência de uma solução imediata e na impossibilidade 
jurídica de um mecanismo efetivo de se cobrar responsabilidade de 
juízes por suas decisões, pena de comprometimento da independência 
judiciária que é garantia do Estado de Direito, mostra-se recomendável 
a reengenharia de funções de maneira que sejam obtidos os mesmos 
resultados, ou seja, um reequilíbrio da independência e responsabili-
zação. Tal ocorreria por meio da supressão da competência difusa de 
controlar a constitucionalidade e pela criação de um Tribunal Constitu-
cional com investidura política e a tempo certo; 

11. a supressão da competência difusa coibiria o ativismo, evitaria 
a absorção de competências de outros poderes e, ao mesmo tempo, 
permitiria o exercício amplo de uma independência amparada por uma 
accountability institucional e comportamental. Não se mostraria ne-
cessária uma accountability decisional; 

12. a criação de um Tribunal Constitucional e a investidura polí-
tica de seus membros, por obra da conjunção de órgãos de represen-
tação diferentes (as duas casas do Congresso Nacional e a Presidência 
da República), permitiria controlar a ideologia jurídica e política dos 
designados. Haveria a possibilidade, também, de sancionar ou rever 
o conteúdo das decisões tomadas em controle de constitucionalidade 
por meio da cláusula do “não obstante”. Nesta hipótese, o Congresso 
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Nacional chamaria para si a atribuição constitucional de suspender por 
tempo certo ou convocar o soberano para se manifestar sobre a legiti-
midade de decisões do Tribunal Constitucional sobre a inconstituciona-
lidade de normas. 
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A tendência contemporânea do federalismo no 
Brasil de acordo com o Supremo Tribunal Federal

Letícia Antunes Tavares1 
Juíza de Direito no Estado de São Paulo

Introdução

A forma federativa de um Estado molda-se a partir de sua Cons-
tituição Federal, que encontra no Supremo Tribunal o seu guardião, 
como se dá no caso do Brasil. Afinal, a Corte Suprema é considerada 
o árbitro do sistema federal, desempenhando papel relevantíssimo na 
efetivação do federalismo brasileiro. 

Não é demais lembrar que o federalismo, no País, sempre foi mar-
cado por um movimento pendular2, com fases caracterizadas ora por 
forte centralização, ora por intensa descentralização. Muito embora a 
Constituição Federal de 1988 tenha intentado introduzir o equilíbrio 
nas relações federativas, é certo que o modelo adotado ainda compor-
ta melhoramentos. 

E o objetivo deste estudo é justamente analisar a tendência atual 
do federalismo no País com base na postura do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse aspecto, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade n. 4060, em 2015, foi paradigmático, confirmando que as deci-
sões da Corte Constitucional se inserem num rol de fatores que podem 
influenciar na busca pelo federalismo de equilíbrio, como tentaremos 
demonstrar por meio desta pesquisa.

Para tanto analisaremos o conceito de Estado federal e contexto 
histórico do federalismo no Brasil. Também trataremos do modelo de 
repartição de competências adotado no País e, finalmente, abordare-
mos a tendência contemporânea do federalismo no País de acordo com 
o Supremo Tribunal Federal, formulando breve conclusão a respeito do 
assunto.

1 Doutoranda em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Cursou 
“Master in Comparative Law” pela Samford University/EUA. Especialista em Direito Público pela 
Escola Paulista de Magistratura.

2 Cf. HORTA, R. M. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. LEWANDOWSKI, E. R. Pressu-
postos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
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3 LEWANDOWSKI, E. R. Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1994. p. 13.

4 ELAZAR, Daniel. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama, 1991. E-book, p. 
83. ISBN 0-8173-075-0.

5 BEAUD, Olivier. Théorie de la fédération. 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2009. p. 
279.

6 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do estado – do estado de direito ao estado democrático de 
direito. Barueri: Manole, 2013. p. 136.

7 Para Jorge Miranda (2015, p. 147-151) o Estado unitário ou Estado simples caracteriza-se pela uni-
dade de poder político, classificando-se em centralizado ou descentralizado.

8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 
250.

9 RANIERI, op. cit., p. 135.

1. Conceito de federação

O termo federalismo decorre do latim foedus, foederis, signifi-
cando liga ou tratado. Uma federação constitui, pois, em sua acepção 
mais simples, uma união de estados ou de grupos sociais organizados, 
lastreada num acordo de vontades, com vistas a um objetivo comum3.

A característica essencial do federalismo é sua aspiração de simul-
taneamente gerar e manter unidade e diversidade, que não são termos 
opostos4. E referida qualidade remete-nos às lições de Olivier Beaud5, 
ao tratar da finalidade da federação, que é dupla e contraditória: de 
um lado há o “fim comum”, que reúne os Estados em uma federação 
em busca de segurança e prosperidade, como uma força de tração no 
equilíbrio federativo (tendência centrípeta); de outro, há o “fim parti-
cularista”, que leva os Estados a buscarem a manutenção de sua iden-
tidade, particularidade e autonomia, como uma força de recuperação 
que deve manter o equilíbrio federativo (tendência centrífuga).

Vale consignar que “o federalismo é a doutrina política que subjaz 
aos diversos modelos de Estado Federal”6. E o Estado Federal, moda-
lidade de Estado composto, que se contrapõe ao Estado unitário7, é 
aquele que conjuga vários centros de poder político autônomo8. 

De acordo com Nina Beatriz Stocco Ranieri9, o Estado Federal é 
composto de vários entes políticos territoriais, dotados de poder cons-
tituinte e poder legislativo ordinário, que se associam, sob um mesmo 
governo, para realização de objetivos e interesses comuns, sendo que a 
chave para a compreensão desta forma de estado é a descentralização 
do poder estatal, em razão da sua distribuição entre os entes federados.

O Estado Federal pode ser definido, portanto, como uma forma de 
Estado composta, decorrente da conjugação de unidades políticas au-
tônomas, em que “o poder se reparte, se divide, no espaço territorial 



A tendência contemporânea do federalismo no Brasil de acordo com o STF 237

(divisão espacial de poderes), gerando uma multiplicidade de organiza-
ções governamentais, distribuídas regionalmente”10.

Tais conceitos ressaltam a abordagem estática e pré-constitucio-
nal do federalismo. A par deste enfoque, imprescindível se faz a análise 
do federalismo num momento “pós-constituinte” e sob uma perspecti-
va dinâmica, tendo em vista as constantes mudanças experimentadas 
em decorrência da realidade fática, bem como a necessidade de adap-
tação das instituições. 

Nesse sentido, Carl J. Friedrich11 refere-se ao federalismo como 
um processo, um padrão de desenvolvimento de relações em constante 
mudança, para além de sua definição como um modelo, uma estrutura. 
Para o autor, numa visão pragmática e comportamental, mais do que 
um simples desenho estático, o federalismo é uma fórmula dinâmica. 

Arthur Benz12 também traz a ideia do federalismo como um siste-
ma dinâmico, que dialoga com o mundo externo, sendo resultado da 
história e de mudanças sociais. 

E somente a conjugação dessas duas visões (estática e dinâmica) 
nos permite avaliar concretamente a tendência das relações federati-
vas num País, como tentaremos demonstrar, ainda que brevemente, no 
capítulo seguinte. 

Antes, porém, compete-nos a análise do federalismo no Brasil.

2. O federalismo no Brasil

2.1. Contexto histórico

Jorge Miranda13 já alertava a respeito da impropriedade de se es-
tudar certa forma de Estado isoladamente, sem observar suas raízes, 
seu ambiente institucional e seus objetivos, pois os motivos pelos quais 
determinado país adota a forma unitária ou federativa de Estado são 
sempre peculiares. 

10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
p.101. 

11 FRIEDRICH, Carl. J. Trends of federalism in theory and practice. New York: Praeger, 1968. p. 173-
178.

12 BENZ, Arthur. Dimensions and dynamics of federal regimes. In: BENZ, Arthur; BROSCHEK, Jörg  
(Coord.). Federal dynamics: continuity, change & varieties of federalism. Oxford: Oxford University 
Press, 2013. p. 87.

13 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 160.
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E, para se compreender a federação brasileira, necessário se faz 
uma breve investigação a respeito de suas origens. 

Muito embora o ideal federativo remonte à Antiguidade, o modelo 
federal de Estado, na sua concepção contemporânea, teve sua origem 
nos Estados Unidos da América (EUA)14. Trata-se de criação dos conven-
cionais da Filadélfia, em 1787, “com o objetivo de aprimorar a união 
dos Estados em que se haviam convertido, com a independência, treze 
das colônias britânicas da América do Norte”15. 

No Brasil, a aspiração federativa já havia se manifestado no am-
biente constituinte de 182316.

Na realidade, até as primeiras décadas do século XVII, a estrutura 
jurídico-administrativa do País sofreu diversas modificações que reve-
lam as dificuldades encontradas para tratar o Brasil como uma unidade, 
o que já refletia, segundo Dalmo Dallari 

[...] a existência de uma diferenciação natural, que 
iria favorecer o desenvolvimento de acentuada di-
ferenciação cultural, exigindo soluções diferentes 
de lugar para lugar. Foi precisamente tal situação 
que levou os líderes federalistas, no século XIX, a 
afirmar que a própria natureza já se havia encarre-
gado de criar no Brasil todas as condições que impu-
nham a implantação de um Estado Federal17. 

14 Anteriormente, os Estados americanos formavam uma confederação, unindo-se por meio de um 
tratado internacional, ou seja, um pacto de colaboração que tinha o objetivo de somar forças con-
tra eventuais ameaças inglesas. Todavia, a soberania de cada Estado que subscrevesse o pacto era 
mantida, permitindo-se, assim, a denúncia do tratado a qualquer tempo (direito de secessão), o 
que gerava problemas, com riscos de rompimento dos vínculos confederativos por parte dos Estados 
integrantes. E a insuficiência do sistema confederativo para a preservação da união dos Estados 
americanos foi sobejamente ressaltada nos Artigos Federalistas de números 15 a 22. Aliás, neste 
último, Alexander Hamilton tentou demonstrar os defeitos mais latentes da confederação, salien-
tando que este é um sistema repleto de vícios, o qual não comporta uma emenda, mas, sim, uma 
mudança total. Por isso, tendo em vista os inconvenientes que surgiram, chegou-se à conclusão de 
que, para preservar a união, deveriam não só ser corrigidas as falhas que a comprometiam, mas, 
sim, ser criado um novo modelo de organização política, em que cada Estado cederia parte de sua 
soberania para um órgão central, passando a ser dotado de autonomia. E, segundo Fernanda Almei-
da, foi isto que se fez com a adoção de um modelo original de Estado, transcendendo os limites do 
pensamento político anterior.

15 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 3.

16 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. In: CANOTILHO, J. J. G. et at. Comentários à constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 2013. p. 111.

17 DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e evolução do estado brasileiro. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 326, 1977.
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De qualquer modo, a despeito dessa vocação natural, a Consti-
tuição outorgada, de 1824, instituiu no Brasil um Estado unitário. E o 
País somente assumiu a forma de Estado federal com a proclamação da 
República, consolidando-a por meio da Constituição de 1891.

Foi então que a vocação federativa iniciada com as capitanias 
hereditárias foi institucionalizada com a República, quando as antigas 
Províncias foram transformadas, num golpe de mão constitucional, em 
Estados Federados18.

Trata-se, segundo Horta19, de associação decorrente de imputação 
normativa, em que houve conjugação dos Estados por meio da Consti-
tuição, com a criação simultânea da União e dos Estados componentes.  

E, o Brasil é exemplo do federalismo por desagregação e geográfi-
co, em contraposição aos Estados Unidos da América, que se caracteri-
zam pelo federalismo de agregação e institucional20. 

Esta é também a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para 
quem os republicanos cumpriram a promessa de transformar o País num 
estado federal, em “típica manifestação do federalismo por segrega-
ção”. Todavia, segundo o autor, logo se notariam as dificuldades prá-
ticas que geraram distorções para a estrutura federativa, em especial 
em razão “da disparidade extrema de níveis de desenvolvimento entre 
os diferentes Estados”21.

Insta salientar que a partir da Proclamação da República, a forma 
federativa de Estado foi repetida nas demais Constituições e Cartas 
Constitucionais brasileiras, sendo que, segundo José Afonso da Silva22, 
o federalismo da Constituição de 1967 e da Emenda n. 1 de 1969 era 
apenas nominal.

E isso se explica porque a partir da reforma da Constituição de 
1891, que se deu em 1926, inicia-se a expansão dos poderes federais, 
sendo que o auge do processo de centralização foi alcançado pela Cons-
tituição de 1967 e respectiva emenda de 196923.

18 HORBACH, Carlos Bastide. Formas de Estado: federalismo e repartição de competências. Revista 
Brasileira de Políticas Públicas, v. 3, p. 9, 2013.

19 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 289.
20 MIRANDA, op. cit., p. 161.
21 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Estado Federal brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 77, p. 131-140, jan. 1982. ISSN 2318-8235. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66947>. Acesso em: 19 maio 2018.

22 SILVA, op. cit., p. 101.
23 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 28.
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Quase que um novo estado unitário foi o que o 
constituinte de 1988 recebeu como herança, as-
sumindo, pois, tarefa delicada quando se dispôs a 
manter, por entendê-lo mais adequado à realidade 
brasileira, o modelo federal de Estado que pratica-
mente precisava ser reconstruído24.

No caso do Brasil, a história do federalismo é marcada por uma 
oscilação pendular, com fases de prevalência ora do poder estadual 
(Constituição Republicana de 1891), ora do poder federal (Constituição 
de 1967), encontrando, de acordo com Raul Machado Horta25, seu mo-
mento de estabilização com a Constituição de 1988, que introduziu o 
federalismo de equilíbrio.

Contudo, conforme leciona Fernanda Dias Menezes de Almeida, 
muito embora a Constituição Federal de 1988 tenha avançado no senti-
do de melhorar o equilíbrio nas relações federativas, não restam dúvi-
das de que o sistema ainda comporta aprimoramentos, para enfrenta-
mento dos desafios atuais26.

Assim, para melhor compreensão do tema, cumpre abordamos o 
federalismo em face de sua estruturação na Constituição de 1988, ten-
do em vista sua importância para a moldagem das relações federativas 
no País, iniciando por uma breve análise do modelo federal adotado 
pelo constituinte.

2.1. O federalismo na Constituição Federal de 1988

A ideia de federação assenta-se numa estrutura de sobreposição, 
que recobre os poderes políticos locais, e de participação, em que o 
poder político central seria o resultado da agregação dos poderes polí-
ticos locais, independentemente do modo de formação27. E essa dupla 
estrutura só poderia ser exitosa por meio de integração política e jurí-
dica, através de uma Constituição Federal. 

Com efeito, os fundamentos essenciais das relações federais estão 
ligados a uma constituição escrita, símbolo de um “contrato de aliança 
eterna”. A organização federal baseia-se na ideia de que a Constituição 

24 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. In: CANOTILHO, J. J. G. et al. Comentários à constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 2013. p. 112.

25 HORTA, op. cit., p. 418.
26 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 148.
27 MIRANDA, op. cit., p. 156.
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Federal estabelece um compromisso entre os interesses de unidade na-
cional e autonomia regional, criando por meio da compressão racional 
um equilíbrio duradouro e benéfico para todos os participantes28. 

Segundo Daniel J. Elazar29, o federalismo é baseado em um tipo 
específico de arranjo constitucional, que é mais imediatamente perce-
bível pela divisão de poderes entre governo federal e governos consti-
tuídos. Todavia, para o autor, o arranjo constitucional vai muito além 
da divisão de poderes, envolvendo a organização de toda uma estrutura 
governamental dos entes federais numa base não centralizadora. 

No Brasil, por meio da Lei Fundamental de 1988, optou-se pela 
manutenção da forma federativa de Estado, considerada, inclusive, 
cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal)30, 
estabelecendo-se um arranjo constitucional novo. 

Dispõe o artigo 1º da Constituição Federal que o Brasil configura 
uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal. 

Como se nota, o País adotou uma espécie de federalismo sui gene-
ris porque dotou os Municípios de competências e rendas próprias, ou 
seja, além da União e dos Estados, garantiu ao Município um terceiro 
nível político-administrativo31.

Assim, fala-se em tríplice estrutura do Estado brasileiro, compos-
ta de três ordens, quais sejam, a da União (ordem central), a dos Esta-
dos (ordens regionais) e a dos Municípios (ordens locais)32, o que, como 
veremos, torna ainda mais complexa a relação federal no País.

E, para melhor compreensão do federalismo na Constituição da Re-
pública de 1988, compete também analisarmos o modelo de repartição 
de competências adotado. Isso porque, segundo Horta, “a repartição de 
competências serve para identificar as tendências do federalismo cons-
titucional”33, o que é imprescindível para a análise do tema proposto.

28 LOEWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: 
Ariel, 1979. p. 355.

29 ELAZAR, op. cit., p. 33.
30 Para Raul Machado Horta (op. cit., p. 419), introduziu-se uma forma oblíqua para buscar o vedado 

objetivo da abolição previsto no artigo 60, § 4º, I, da Constituição Federal. “A forma federativa de 
Estado é conceito complexo, que envolve um conjunto de elementos, bastando que a proposta de 
emenda venha abolir um deles, para incidir na vedação da irreformabilidade”.

31 LEWANDOWSKI, op. cit., p. 24.
32 José Afonso da Silva (op. cit., p. 479) critica a classificação do Município como entidade de terceiro 

grau, integrante do sistema federativo, afirmando que os Municípios não são essenciais ao conceito 
de federação brasileira. Para o autor, da forma como consagrada, a federação brasileira tornou-se 
muito complexa, com entidades superpostas.

33 HORTA, op. cit., p. 414.
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2.1.1. A repartição de competências na Constituição Federal  
       de 1988

Tendo em vista o elemento descentralizador do Estado Federal, a 
atribuição de competências deve-se dar de forma organizada, garantin-
do-se a autonomia dos Estados e, também, o exercício harmônico dos 
poderes jurídicos detidos por cada entidade federativa.

Karl Loewenstein34 aponta que a chave para estruturação do po-
der federal é justamente a distribuição das competências, sendo que 
há um mínimo de competências federais que são indispensáveis para 
um sistema federal autêntico, que, atualmente, tem experimentado 
ampliação, para abranger certas tarefas estatais exigidas pelo Estado 
do bem-estar social, que não podem ser realizadas se existem desigual-
dades territoriais na federação.  

“A partilha de competências afigura-se um imperativo do federa-
lismo para a preservação do relacionamento harmônico entre União e 
Estados-membros” e “condiciona a feição do Estado federal, determi-
nando maior ou menor grau de descentralização”35.

Nesse mesmo sentido, ressaltando a importância da distribuição 
de competências, José Afonso da Silva36 destaca que tal característica 
constitui elemento fulcral do Estado Federal e essencial para preser-
vação da autonomia das entidades federativas. Também, Raul Machado 
Horta37 sustenta que “a importância da repartição de competências 
reside no fato de que ela é a coluna de sustentação de todo o edifício 
constitucional do Estado Federal”.

Contudo, cumpre anotar que para que os entes federados possam 
bem desempenhar suas competências e, bem assim, seus deveres, é 
mandatória a existência de recursos financeiros suficientes. Com efei-
to, a existência de rendas suficientes e bem distribuídas preserva a au-
tonomia dos Estados, habilitando-os a desempenhar suas competências 
de forma independente e eficiente38. 

E a repartição de competências se estabelece de acordo com al-
guns modelos – o clássico e o moderno, tendo como parâmetro a enu-
meração ou não das atribuições. 

34 LOEWENSTEIN, op. cit., p. 356.
35 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 15-19.
36 SILVA, op. cit., p. 102.
37 HORTA, op. cit., p. 279.
38 ALMEIDA, op. cit., p. 16.
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O modelo clássico (técnica do federalismo dual) busca sua fonte 
na Constituição Estadunidense de 1787, competindo à União os poderes 
enumerados, e aos Estados-membros os poderes não especificados, em 
um campo residual. No modelo apontado, a separação de atribuições 
entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em 
cooperação ou interferência entre os entes federados. As esferas de 
competências são estanques. 

Nessa hipótese, segundo Fernanda Almeida, “a doutrina costuma 
identificar uma repartição horizontal de competências, com matérias 
distribuídas em regime de exclusividade a cada entidade federativa”39.

Com efeito, no modelo de repartição horizontal de competências 
não se fala concorrência entre os entes federados. 

Esse modelo apresenta três soluções possíveis para o desafio da 
distribuição de poderes entre as órbitas do Estado Federal. Uma de-
las efetua a enumeração exaustiva da competência de cada esfera da 
Federação; a outra discrimina a competência da União deixando aos 
Estados-membros os poderes reservados (ou não enumerados); a últi-
ma discrimina os poderes dos Estados-membros, deixando o que restar 
para a União40. 

Por sua vez, no modelo moderno (técnica do federalismo cooperati-
vo) há descrição nas Constituições não somente das atribuições exclusi-
vas da União, como também das hipóteses de competência material co-
mum ou legislativa concorrente entre União e Estados. Referido sistema 
veio a integrar-se ao modelo clássico, surgindo em especial no século XX. 
Nesse modelo, as atribuições são desempenhadas de modo concorrente, 
estimulando a atuação colaborativa entre os entes federativos41.

Vale destacar que o contraposto ao modelo horizontal de repar-
tição de competências seria justamente o modelo vertical, em que a 
mesma matéria é partilhada entre os diferentes entes federativos.

Na repartição vertical de competências realiza-se a distribuição 
da mesma matéria entre a União e os Estados-membros. Essa técnica, 
no que tange às competências legislativas, deixa para a União os temas 
gerais, os princípios de certos institutos, permitindo aos Estados-mem-
bros afeiçoar a legislação às suas peculiaridades locais. A técnica da  

39 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. In: CANOTILHO, J. J. G. et al. Comentários à constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 2013. p. 725.

40 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 852. 

41 ALMEIDA, op. cit., p. 725.
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legislação concorrente estabelece um verdadeiro condomínio legislati-
vo entre União e Estados-membros42.

Assim, tendo em vista as dificuldades expostas, a evolução do fe-
deralismo e a ampliação das tarefas do estado contemporâneo, outras 
técnicas de repartição de competências43 mais complexas foram cria-
das e adotadas no Brasil.

E o modelo adotado pela Constituição Brasileira de 1988, buscan-
do o equilíbrio federativo, consubstancia-se na combinação de tudo o 
que já se experimentou na prática federativa44. Trata-se de um sistema 
complexo em que convivem as duas técnicas de repartição de com-
petências anteriormente estudadas (federalismo dual e cooperativo), 
consubstanciando a técnica do federalismo de equilíbrio, com a con-
jugação de competências privativas, distribuídas horizontalmente, que 
coexistem com competências concorrentes, repartidas verticalmente, 
a par da interferência das ordens parciais na esfera de competências 
próprias da ordem central, por meio da delegação45.

De acordo com Horta46, é visível a influência da técnica de reparti-
ção de competências da constituição alemã de 1949, que o anteprojeto 
da Constituição Federal de 1988 incorporou. Já para Almeida47, fica 
evidente que o modelo atual pretende se utilizar melhor das compe-
tências concorrentes e, para tanto, a Constituição de 1934 e a cons-
tituição alemã de 1949 seriam os textos inspiradores de tal propósito, 
sendo que o sistema de partilha de competências como um todo, mais 
se aproxima do sistema alemão.

Nosso constituinte, como se nota, não optou por um modelo de 
repartição de competências completamente original, inspirando-se  

42 BRANCO, op. cit., p. 852.
43 Cumpre ressaltar que, no Brasil, a repartição de competências é norteada pelo princípio da pre-

dominância do interesse. Assim, competem à União as questões de predominante interesse geral, 
nacional; aos Estados-membros, os assuntos de predominante interesse regional; e aos Municípios, 
as matérias de interesse local (SILVA, 2017, p. 482).

44 De acordo com Alexandre de Moraes (2006, p. 271), a Constituição Federal, adotando o princípio 
da predominância do interesse, estabeleceu quatro pontos básicos para a divisão de competências 
administrativas e legislativas: a) reserva de campos específicos de competência administrativa e 
legislativa (União – poderes enumerados; Estados – poderes remanescentes, Municípios – poderes 
enumerados; Distrito Federal – competências reservadas aos Estados e Municípios); b) possibilidade 
de delegação (artigo 22, parágrafo único, da Constituição Federal); c) áreas comuns de atuação 
administrativa paralela (artigo 23 da Constituição Federal); d) áreas de atuação legislativa concor-
rente (artigo 24 da Constituição Federal).

45 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 58.

46 HORTA, op. cit., p. 449.
47 ALMEIDA, op. cit., p. 31
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também em modelo estrangeiro, confirmando que o Brasil, nas palavras 
de Jorge Miranda48 adotou uma espécie de federalismo de imitação.

“É no federalismo de equilíbrio que se inspirou o constituinte fe-
deral brasileiro, para levar a bom termo a restauração do federalismo, 
de forma que o indispensável exercício dos poderes federais não venha 
inibir o florescimento dos poderes estaduais”49. 

Portanto, a técnica do federalismo de equilíbrio, combina as 
técnicas do federalismo dual e do federalismo cooperativo, buscando 
corrigir, por meio das competências concorrentes, os excessos da ten-
dência centralizadora observada em algumas das Federações contem-
porâneas, com forte ampliação do poder central, em detrimento da 
autonomia dos poderes estaduais50. 

Para a Fernanda Almeida, o esquema de repartição de compe-
tências da Constituição Federal de 1988, muito embora comporte me-
lhoramentos, é passível, em tese, de uma avaliação positiva, já que 
se progrediu na busca de uma descentralização maior. De acordo com 
a Professora, “o caminho que se seguiu é potencialmente hábil para 
ensejar um federalismo de equilíbrio, que depende também de outras 
providências”51.

Diante desse arranjo constitucional e, tendo em mente que a 
federação deve ser analisada sob o prisma dinâmico, impõe-se tratar-
mos dos movimentos verticais de centralização e descentralização, 
para, enfim, cuidarmos da tendência atual de federalismo buscada 
pela Corte Suprema, a qual se insere num rol de instrumentos de 
grande relevância para a consecução do tão esperado federalismo de 
equilíbrio. 

2.1.2. As relações verticais: centralização x descentralização

É inegável que o tipo de estrutura eleita pela Constituição Fe-
deral acaba por imprimir determinado tipo de dinâmica nas relações 
federais, revelando as tendências do federalismo em determinado País. 
Como salientado anteriormente, o modelo de repartição de compe-

48 MIRANDA, op. cit., p. 161.
49 HORTA, op. cit., p. 281.
50 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. In: CANOTILHO, J. J. G. et al. Comentários à constituição do 

Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 2013. p. 725.
51 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 61.
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tências previsto na Constituição irá determinar a aparência do Estado 
federal, gerando maior ou menor grau de descentralização52. 

Segundo Raul Machado Horta53, o convívio harmonioso entre enti-
dade central e unidades periféricas representa grande desafio ao cons-
tituinte federal, em razão da evidente tensão entre dois movimentos 
contraditórios: a unidade e a diversidade (coesão e particularismo), que 
dependem de fatores extraconstitucionais de índole natural, econômica 
e social. Para o autor, tais fatores aliados à preferência do constituinte 
federal por determinada concepção de Estado Federal irão conduzir ao 
tipo real de organização federal em dado momento histórico.

Assim, se tal concepção inclinar-se para o fortalecimento do po-
der federal, haverá o que se convencionou denominar federalismo cen-
trípeto ou por agregação; por sua vez, se a concepção orientar-se pela 
preservação do poder estadual emergirá o federalismo centrífugo ou 
por segregação. Ainda, poderá o constituinte conceber o federalismo 
de cooperação, buscando o equilíbrio entre a União soberana e os Esta-
dos-membros autônomos54. 

Vale lembrar que o Estado federal brasileiro, no decorrer de sua 
história, tem alternado momentos de forte descentralização com ou-
tros de grande centralização, num movimento pendular. Houve perí-
odos em que os entes federados foram extremamente prestigiados, 
como ocorreu já com a adoção da forma federativa com a Proclamação 
da República; e houve outros momentos em que grande parte das com-
petências e dos recursos foi concentrada na União, como se deu com a 
Constituição de 196755.

E nas palavras de Enrique Ricardo Lewandowski56, o modelo trazi-
do pela Constituição de 1988 implica, novamente, “na descentraliza-
ção do sistema, de modo consistente com o movimento pendular que 
caracteriza o federalismo brasileiro”.

No mesmo sentido, Prado57 leciona que, após longo período de 
centralismo autoritário, o processo constituinte de 1988 assumiu cará-
ter eminentemente descentralizador. 

52 Cf. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 19. HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 

p. 414.

53 HORTA, op. cit., p. 274.
54 HORTA, op. cit., p. 274-275.
55 LEWANDOWSKI, op. cit., p. 25-29.
56 LEWANDOWSKI, op. cit., p. 29.
57 PRADO, Sérgio. A “federação inconclusa”: o papel dos governos estaduais na federação brasileira. 

In: REZENDE, Fernando (Org.). O federalismo brasileiro em seu labirinto: crise e necessidade de 
reformas. Rio de Janeiro: FGV, 2013. E-book. Não paginado. ISBN: 978-85-225-1419-9.
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Todavia, apesar desse movimento de descentralização trazido 
pela Lei Maior de 1988, é certo que a União reteve boa parcela das 
competências e rendas que conquistou ao longo da evolução do federa-
lismo no País, segundo Lewandowski58.

Em um balanço final, constata-se que a Consti-
tuição de 1988 deu novo alento aos Estados e aos 
Municípios, confirmando a tendência histórica de 
alternância entre períodos de centralização e des-
centralização, sem embargo do tradicional predo-
mínio da União, que se mostra ainda mais acentu-
ado na atual fase evolutiva do sistema federal59.

Trata-se da tendência ao empolamento do poder central, nas pa-
lavras de Jorge Miranda60.

De acordo com Prado61, muito embora, num primeiro momento, 
as mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 tenham reve-
lado uma tendência de equilíbrio da estrutura federativa, é certo que 
a evolução posterior rejeitou esta hipótese. E, para o autor, além da 
recomposição do poder central, observou-se na federação brasileira o 
fortalecimento dos governos locais e, em especial, a marginalização 
dos governos estaduais.

Na visão de muitos juristas, a divisão de poder fa-
vorece a União devido ao seu papel central na de-
finição de políticas, à carência de recursos finan-
ceiros de muitos estados e ao excessivo poder de 
legislar, que promove uniformidade nos governos e 
nas políticas estaduais62.

Em suma, para Prado, a Lei Maior de 1988 não conteria dispositi-
vos que pudessem conduzir a Federação brasileira à edificação de uma 
estrutura equilibrada: “embora a Constituição de 1988 fosse imedia-

58 LEWANDOWSKI, op. cit., p. 29.
59 Ibidem, p. 33.
60 Para o autor a tendência de fortalecimento do poder federal observa-se tanto nos estados federais, 

quanto nos unitários (MIRANDA, op. cit., p. 161).
61 PRADO, op. cit.
62 SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-1988. 

Rev. Sociol. Polit., Curitiba, n. 24, p. 111, jun. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782005000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 maio 2018.
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tamente descentralizadora, ela era de fato centralizadora a médio e 
longo prazo”63.

E, no Brasil, isso se deu tanto por razões históricas, como por 
razões fáticas, já que o federalismo se desenvolveu a partir da descen-
tralização política de um Estado unitário, e que há uma tendência de 
fortalecimento do poder central, sendo que Estados e Municípios estão 
cada vez mais dependentes da União, no que tange a auxílios financei-
ros, investimentos etc.64 

Além disso, é certo que outros fatores podem influenciar na citada 
superposição do poder central, como no caso dos julgamentos da Corte 
Constitucional, conforme veremos a seguir.

3. O Supremo Tribunal Federal e o federalismo no Brasil

Com efeito, a Corte Constitucional, como guardiã da Constituição, 
exerce importante papel na resolução dos conflitos envolvendo a repar-
tição de competências entre União e unidades periféricas, podendo um 
julgamento reforçar ou mesmo imprimir uma tendência centralizadora 
ou descentralizadora num modelo federal. 

Destarte, para que o um sistema federativo funcione plenamente, 
com a adequada manutenção do sistema de repartição de competên-
cias estabelecido pela Constituição Federal, é imprescindível a atuação 
do Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, que seria, 
“assim, o árbitro final do sistema federal”65. 

Porque o federalismo é um arranjo constitucional 
no qual poderes (ou competências) são divididos 
e partilhados entre duas ou mais ordens de gover-
no, as Cortes – como árbitros das disputas cons-
titucionais têm um papel potencialmente muito 
importante em fiscalizar a distribuição e partilha 
de poderes. Na medida em que os tribunais são 
independentes e investidos de um dever de manter 
a Constituição, eles poderão ser instados a man-
ter a distribuição constitucional de poderes contra  
forças políticas empenhadas alterando essa  

63 PRADO, op. cit. 
64 LEWANDOWSKI, op. cit., p. 29 e 143
65 SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Tradução de Elcio Cerqueira. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1984. p. 22.
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distribuição em uma direção mais centralista ou 
descentralista.66  (tradução livre).

E, assim, ao relatar o acórdão proferido no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 4060 de 2015, o Ministro Luiz Fux 
destacou que o federalismo brasileiro, muitas vezes, é apenas nominal, 
pois marcado por forte centralização. E dois fatores seriam essenciais 
para tal fenômeno: um de índole jurídico-positiva, caracterizado pela 
concentração de grande quantidade de competência sob autoridade 
privativa da União; e outro, de natureza jurisprudencial, evidenciado 
pela atuação do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucio-
nalidade de lei ou ato federal e estadual, caracterizado pela leitura 
excessivamente inflacionada das competências normativas da União.

Nessa ação, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por unanimida-
de, reconheceu ser de interesse regional a definição do número máximo 
de alunos em sala de aula, apontando que deveria ser revista a postura 
da Corte em casos de litígios constitucionais envolvendo competência 
legislativa, para se prestigiar as iniciativas regionais e locais, refor-
çando a noção descentralizadora inerente à própria forma federativa, 
com a revalorização da competência residual dos Estados. Segundo o 
Ministro Relator: 

O princípio federativo brasileiro reclama, na sua 
ótica contemporânea, o abandono de qualquer lei-
tura excessivamente inflacionada das competên-
cias normativas da União (sejam privativas, sejam 
concorrentes), bem como a descoberta de novas 
searas normativas que possam ser trilhadas pelos 
Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo 
isso em conformidade com o pluralismo político, 
um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil [...]67. 

Interessante notar que, dentre as razões elencadas para a propa-
lada centralização que marca o federalismo brasileiro, estaria a pró-
pria postura da Corte Constitucional, em casos de lides que envolvem 

66 ARONEY, Nicholas; KINCAID, John. Introduction: courts in federal countries. In: ARONEY, Nicholas; 
KINCAID, John. (Org.). Courts in federal countries: federalists or unitarists? Toronto: University of 
Toronto, 2017. p. 3. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctt1whm97c.5>. Aces-
so em: 20 maio 2018. 

67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4060, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
25/02/2015, DJe-081, publicado em 04/05/2015.
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competência legislativa. Destarte, a busca do federalismo de equilíbrio 
não dispensaria a revisão da postura da Corte Constitucional no julga-
mento de litígios constitucionais.

E, ao que parece, esta nova tendência já passa a ser adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal como um modelo de atuação nos julgamen-
tos que envolvem arguição de inconstitucionalidade em caso de ofensa 
à regra constitucional de repartição de competência, mesmo em via 
incidental, como foi o caso do Recurso Extraordinário n. 194.704, de 
2017, cujo relator para o Acórdão foi o Ministro Edson Fachin.

E vale transcrever parte da ementa do julgado: 

[...] na ausência de norma federal que, de forma 
nítida (clear statement rule), retire a presunção 
de que gozam os entes menores para, nos assun-
tos de interesse comum e concorrente, exercerem 
plenamente sua autonomia, detêm Estados e Mu-
nicípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, 
competência normativa68.

É esse o princípio norteador do Supremo Tribunal Federal na aná-
lise das ações envolvendo conflito de competências constitucionais. E, 
assim, pode-se concluir que, dentre os diversos fatores que influenciam 
na tônica centralizadora ou descentralizadora do federalismo em de-
terminado país, encontram-se os julgamentos da Corte Constitucional 
que, no caso do Brasil, viriam a somar a uma estrutura federativa que, 
no início, imprimiu um processo descentralizador, mas que ao longo do 
tempo percorreu caminho inverso, com a concentração de boa parte de 
receitas e rendas em favor da União.

De qualquer modo, como exposto, para além de uma reforma 
constitucional para alargamento do campo das matérias de competên-
cia concorrente, o equilíbrio das relações federativas não prescinde da 
mudança de postura do Supremo Tribunal Federal cuja jurisprudência 
é considerada importante fator impulsionador do movimento pendular 
que caracteriza o federalismo brasileiro. E, o julgamento da citada 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4060, em 2015, representou o 
primeiro passo na tarefa de revalorização das competências das unida-

68 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 194704, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
261, publicado em 17/11/2017.
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des periféricas, na tentativa de se aprimorar o modelo de federalismo 
de equilíbrio inaugurado pela Constituição Federal de 1988.

Conclusão

O modelo de Estado Federal, desde o princípio, demonstrou ser 
aquele que mais se amolda à realidade brasileira, tendo em vista a difi-
culdade em se tratar o País como uma unidade, em respeito às particu-
laridades locais e regionais. Todavia, desde sua adoção, o federalismo 
no Brasil é caracterizado por uma oscilação pendular: ora fortemente 
centralizado, ora intensamente descentralizado. 

Com a Constituição Federal de 1988, que combinou diversas técni-
cas de repartição de competências, buscou-se o equilíbrio federativo. 
Contudo, o sistema comporta melhoramentos, tendo em vista que ain-
da há forte concentração de competências, e também de recursos, em 
favor da União. E, para tanto, uma das soluções apontadas seria uma 
reforma constitucional, com o alargamento da órbita de competências 
concorrentes. Contudo, para além da modificação da Lei Maior, é cer-
to que outros fatores podem contribuir para o equilíbrio nas relações 
federativas, como no caso das decisões da Corte Constitucional, consi-
derada o árbitro do sistema federal.

Portanto, como estudado, a busca por relações federativas equi-
libradas, não prescinde da mudança de postura do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento de litígios constitucionais envolvendo compe-
tência legislativa, atuando a Corte, assim, como importante agente im-
pulsionador do movimento pendular que marca o federalismo no Brasil. 
E, nesse sentido, com o julgamento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n. 4060, em 2015, o abandono de uma leitura excessivamente 
alargada das competências legislativas da União e a descoberta de no-
vas searas que possam ser encampadas pelas unidades periféricas pa-
rece ter-se tornado o novo paradigma de atuação da Corte Constitucio-
nal, na tentativa de se alcançar o tão esperado equilíbrio federativo.



Letícia Antunes Tavares252

Bibliografia 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 
1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
______. In: CANOTILHO, J. J. G. et al. Comentários à constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva: Almedina, 2013.
ARONEY, Nicholas; KINCAID, John. Introduction: courts in federal cou-
ntries. In: ARONEY, Nicholas; KINCAID, John. (Org.). Courts in fede-
ral countries: federalists or unitarists? Toronto: University of Toron-
to, 2017. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.3138/j.
ctt1whm97c.5>. Acesso em: 20 maio 2018. 
BEAUD, Olivier. Théorie de la fédération. 2. ed. Paris: Presses Univer-
sitaires de France-PUF, 2009. 
BENZ, Arthur. Dimensions and dynamics of federal regimes. In: BENZ, 
Arthur; BROSCHEK, Jörg (Coord.). Federal dynamics: continuity, chan-
ge & varieties of federalism. Oxford: Oxford University Press, 2013.
BONAVIDES, Paulo. Teoria geral do estado. São Paulo: Malheiros, 2015.
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4060, Relator Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, DJe-081, publicado em 
04/05/2015.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 194704, Relator(a): Min. CARLOS 
VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-261, publicado em 
17/11/2017.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e evolução do estado brasilei-
ro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, v. 72, n. 1, 1977.
______. Elementos de teoria geral do estado. 33. ed. São Paulo: Sarai-
va, 2016.
DYE, Thomas R. American federalism: competition among govern-
ments. New Britain: Lexington Books, 1990.
ELAZAR, Daniel. J. Exploring federalism. Tuscaloosa: The University of 
Alabama, 1991. E-book. ISBN 0-8173-075-0. 



A tendência contemporânea do federalismo no Brasil de acordo com o STF 253

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência con-
corrente: uma exegese do artigo 24 da Constituição Federal. 1995. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFi-
le/67296/69906>. Acesso em: 19 maio 2018.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Estado Federal brasileiro. Re-
vista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
v. 77, p. 131-140, jan. 1982. ISSN 2318-8235. Disponível em: <http://
www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66947>. Acesso em: 19 maio 
2018. 
FRIEDRICH, Carl. J. Trends of federalism in theory and practice. New 
York: Praeger, 1968.
HAMILTON, A. Federalist n. 22. In: HAMILTON, A.; JAY, J.; MADISON, J. 
The federalist papers. (a public domain book, disponível em Kindle).
HORBACH, Carlos Bastide. Formas de Estado: federalismo e repartição 
de competências. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 3, 2013.
HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 5. ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2010.
LEWANDOWSKI, E. R. Pressupostos materiais e formais da intervenção 
federal no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
LOEWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Tradução de Alfredo Gal-
lego Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1979.
MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2015.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 
2006.
PELUSO, Antonio Cesar. As constituições do Brasil. Barueri: Manole, 
2011.
PRADO, Sérgio. A “federação inconclusa”: o papel dos governos esta-
duais na federação brasileira. In: REZENDE, Fernando (Org.). O federa-
lismo brasileiro em seu labirinto: crise e necessidade de reformas. Rio 
de Janeiro: FGV, 2013. E-book. Não paginado. ISBN: 978-85-225-1419-9.
RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do estado: do estado de direito ao 
estado democrático de direito. Barueri: Manole, 2013.
SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Tradução 
de Elcio Cerqueira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2017.



Letícia Antunes Tavares254

SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições fe-
derativas no Brasil pós-1988. Rev. Sociol. Polit., Curitiba , n. 24, p. 
105-121, jun. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782005000100008&lng=en&nrm=i-
so>. Acesso em: 22 maio 2018.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia na América. Tradução de Eduardo 
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. livro I.



Federalismo, Poder Judiciário e a Resolução 230 do CNJ 255

Federalismo, Poder Judiciário e a Resolução 230 
do CNJ

Luciana Simon de Paula Leite1 
Juíza de Direito no Estado de São Paulo

Ao nos depararmos com o teor do artigo 1º da Carta Magna, de 
modo inarredável nos defrontamos com o preceito de que a República 
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de 
Direito. E o artigo 60, parágrafo quarto, I da Lei Maior institui cláusula 
pétrea, vedando expressamente qualquer proposta de emenda cons-
titucional que objetive aniquilar a forma Federativa de Estado. Mas 
no que essencialmente consiste o Federalismo e, mais que isso, existe 
exceção a essa dinâmica de composição do Estado? É o que nos propõe 
o tema em epígrafe.

Nos dizeres de Pedro Lenza na obra Direito Constitucional Esque-
matizado, 20ª edição, 2016, Editora Saraiva, p. 498-499, Federação 
nada mais é do que a forma estatal, cuja origem é americana, nos idos 
de 1787, com a proclamação da independência e criação pelos Estados 
norte-americanos de uma Confederação cujo objetivo era o fortaleci-
mento diante do ex-colonizador, Inglaterra, com previsão de secessão, 
ou seja, retirada do Estado-membro, com plena autonomia. Esse mode-
lo evoluiu com a aniquilação do direito de secessão e outorga de parce-
la de soberania por cada Estado-membro ao órgão central, responsável 
pela unificação. Em nosso país, como esclarece o festejado autor, a 
formação federativa derivou de movimento centrífugo, de dentro para 
fora, ou seja, um Estado unitário, centralizado, descentralizando-se. 
Da origem histórica deflui de plano a compreensão da diversidade entre 
autonomia dos Estados norte-americanos e os Estados brasileiros, em 
que aquela existe em menor quilate. Nosso federalismo, por desagre-
gação, surgiu a partir da proclamação da República, consagrado o novo 
modelo estatal na Constituição de 1891. Ainda, o federalismo brasileiro 
é cooperativo, pois as atribuições são exercidas de modo comum ou 

1 Juíza Titular I da 5ª Vara da Família Sucessões do Foro Regional de Santana.
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concorrente, atuando os membros da Federação de maneira conjunta, 
mas não subordinada (no sentido de se vedar o fortalecimento do órgão 
central em detrimento dos demais), sempre com vistas ao bem comum, 
partindo-se do conceito depurado no transcorrer do século XX do Esta-
do do Bem-Estar Social ou Estado-providência. O não menos prestigiado 
professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho cogita em tríplice estrutura 
do Estado brasileiro, já que é conformado pela União (ordem central), 
Estados (ordens regionais) e Municípios (ordens locais). Ao par dessa es-
trutura, temos o Distrito Federal, unidade federada com autonomia tu-
telada, consagrando a Constituição de 1988 um federalismo de segundo 
grau, já que o poder de auto-organização dos Municípios está atrelado 
à observância de dois graus, a Constituição Federal e a Constituição do 
Estado. Discrimina Pedro Lenza as características da Federação, o que 
é relevante que se consigne para maior compreensão conceitual: a) 
descentralização política; b) repartição de competência (aqui a ideia 
central é a garantia de autonomia entre os entes federativos e, por-
tanto, preservação do equilíbrio da federação); c) Constituição rígida 
como base jurídica; d) inexistência do direito de secessão; e) sobera-
nia do Estado Federal (os Estados-membros são autônomos dentro das 
respectivas competências, mas a soberania é característica de todo o 
“país”); f) intervenção (em situações de crise surge como instrumento 
para assegurar o equilíbrio federativo); g) auto-organização dos Esta-
dos-membros (artigo 25 da CF, através das constituições estaduais); 
h) órgão representativo dos Estados-membros – no Brasil, através do 
Senado Federal, artigo 46 da Carta Magna; i) guardião da Constituição – 
por intermédio do STF; j) repartição de receitas – de modo a fomentar 
o equilíbrio entre os entes federativos (artigos 157 e 159 da CF).

Trata-se o nosso federalismo de assimétrico por ausência de homo-
geneidade entre entes federativos (artigos 1º caput e 18 da CF), con-
substanciando os fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 
1º da Carta Magna) a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, 
valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, pluralismo político.

Hodiernamente, como de resto sempre se cogitou, questões afe-
tas ao federalismo vêm à baila, justamente em momentos de crise 
(econômica, ética, decorrentes de guerras, divergências ideológicas, 
religiosas, etc.). 

O escritor mineiro Pedro Nava, um dos expoentes do modernismo 
e intitulado memorialista brasileiro pelo teor de suas obras, já assina-
lou no livro “O Baú de Ossos”, cuja epígrafe foi de Carlos Drummond 
de Andrade, que 
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No fundo, bem no fundo, o Brasil para nós é uma 
expressão administrativa. O próprio resto de Minas, 
uma convenção geográfica. O Triângulo já não quis 
se desprender e juntar-se a São Paulo? Que se des-
prendesse... E o Norte já não pretendeu separar-se 
num estado que se chamaria Nova Filadélfia e te-
ria Teófilo Otoni como Capital? Que se separasse... 
[...]. (obra citada, 6. ed. Nova Fronteira, p. 129).

Recentemente, assistimos o episódio separatista da Catalunha, na 
Espanha, que soçobrou. Uma denominada “limpeza étnica” levou cerca 
de 370.000 muçulmanos a fugirem de Myanmar para Bangladesh, segun-
do veiculado pela Organização Internacional para as Migrações, denun-
ciando o Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos que Myanmar 
está promovendo uma “limpeza étnica de manual”, conforme noticiado 
por El País Internacional em 12 de setembro de 2017. Enfim, o cenário 
mundial está repleto de exemplos de pretensão separatista em que o 
diferente é olhado com menoscabo, por ausência de identificação e 
solidariedade humana.

Em território nacional, assolado por crise econômica no atual ce-
nário, não é raro que posturas pouco refletidas deliberem em sentido 
positivo quanto ao separatismo dos Estados, quiçá mais desenvolvidos 
no âmbito industrial, comercial, etc.

Em tão conturbada conjuntura, temos que o federalismo sacramen-
tado por cláusula pétrea em nossa Carta Magna garante efetivamente a 
unidade nacional, a soberania do país inserto no influxo de forças exó-
genas (países estrangeiros), fomentando segurança, desenvolvimento, 
aglutinação consoante a mesma língua e, acima de tudo, sob princípios 
de natureza humanitária e democrática com o devido acatamento às 
divergências culturais em nosso país de caracteres continentais. Não há 
dúvidas, o ponto passível de melhoria não é o sistema federativo em sua 
concepção, mas a operacionalização empírica do mesmo.

Volvemos então para o Poder Judiciário. O artigo 60, parágrafo 
quarto, inciso III da CF estipula diversa cláusula pétrea: a separação 
dos Poderes (ou funções estatais).

O artigo 4º, IV da Carta Magna, de modo absolutamente consentâ-
neo com a adoção da forma federativa de Estado, veda a intervenção 
já que estatui o princípio da não ingerência.

A Reforma do Judiciário, por intermédio da Emenda Constitucional 
45/04, criou o Conselho Nacional de Justiça (artigo 103-B da CF) cuja 
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função precípua é a de controlar a atuação administrativa e financeira 
do Judiciário e o cumprimento de deveres funcionais dos juízes (artigo 
103-B, parágrafo quarto da CF), inclusive zelando pela autonomia do 
Poder Judiciário, sem função jurisdicional; tem suas decisões contro-
ladas pelo STF, ao passo que este último é absolutamente autônomo, 
dentro de sua esfera de atuação. E não há inconstitucionalidade na sua 
criação consoante já patenteado pelo STF em julgados, dos quais se 
destaca o da ADI 3.367 de 09.12.2004 (consoante Inf. 383/STF).

Dentro dessa configuração, indaga-se quanto à infringência à for-
ma estatal (Federação) e princípios correlatos pela atuação do CNJ 
por este enfocar o Judiciário uno, composto de União e Estados em 
antinomia com o teor do artigo 125 da Carta Magna (que preconiza 
a organização pelos Estados-membros de suas respectivas “justiças”).

Parece-nos que, com a devida vênia, não há infringência à base 
axiológica que rege a forma de Estado da ínsita atuação do CNJ, embo-
ra, pontualmente, possam existir algumas disposições de ordem regu-
lamentar do aludido Conselho, que venham a colidir com a autonomia 
dos Estados e subsunção às Constituições Estaduais do Poder Judiciário 
nos Estados-membros.

Vejamos, a propósito, o teor da Resolução 230, de 22 de junho de 
2016, do CNJ, que objetivou 

orientar a adequação das atividades dos órgãos do 
Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às de-
terminações exaradas pela Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo pela Lei Brasileira de In-
clusão da Pessoa com Deficiência por meio – entre 
outras medidas – da convolação em resolução da 
Recomendação CNJ 27 de 16/12/2009 bem como 
da instituição de Comissões Permanentes de Aces-
sibilidade e Inclusão. 

Em harmonia com o artigo 5º, parágrafo terceiro da CF, tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo 
Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos mem-
bros, serão equivalentes a emendas constitucionais, procedimento con-
solidado através do Decreto Legislativo 186 de julho de 2008, com pro-
mulgação pelo Decreto 6.949/2009, derivando na promulgação de Leis 
diversas (Lei 10.048/00, Lei 10.098/2000) com o édito do Estatuto da 
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Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), denominada “Lei Brasileira 
de Inclusão”, o CNJ emitiu a Resolução 230, de junho de 2016, inclusi-
ve com o escopo de aperfeiçoamento da Recomendação CNJ27/2009. 
O artigo 3º da Resolução 230 estipula com precisão que os beneficiá-
rios da norma são aqueles indivíduos com deficiência representados por 
servidores, serventuários extrajudiciais, terceirizados ou não além dos 
usuários do Poder Judiciário (artigo 4º “caput”).

Embora substancialmente a Resolução 230/2016 repita o teor de 
artigos da Lei de Inclusão, precisando conceitos e prescrevendo o de-
ver de criação de comissões permanentes de acessibilidade e inclusão 
(artigo 10) pelos Tribunais dos Estados-membros, há de se questionar 
alguns dispositivos, ressalvado o artigo 4º, parágrafo segundo da Re-
solução em comento através do qual ficou estatuído o dever de “cada 
órgão do Poder Judiciário dispor de pelo menos 5% de servidores, fun-
cionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação das 
Libras”, consideradas “Libras” Língua Brasileira de Sinais, destacan-
do-se os incisos VI (“sendo a pessoa com deficiência auditiva partícipe 
do processo oralizado e se assim o preferir o Juiz deverá com ela se 
comunicar por anotações escritas ou por meios eletrônicos o que inclui 
a legenda em tempo real bem como adotar medidas que viabilizem a 
leitura labial”), VIII (“registro da audiência, caso o Juiz entenda ne-
cessário, por filmagem de todos os atos nela praticados, sempre que 
presente pessoa com deficiência auditiva”) e IX (“aquisição de impres-
sora em Braille, produção e manutenção do material de comunicação 
acessível, especialmente o website, que deverá ser compatível com a 
maioria dos softwares livres e gratuitos de leitura de tela das pessoas 
com deficiência visual”) do artigo 10 da Resolução suprarreferida.

Quer nos parecer, respeitado dissenso, que resguardada a disposi-
ção de reserva de 5% de serventuários para aprendizado e disponibiliza-
ção de tradução em Libras advinda de Decreto (presidencial) 5626/05 
(artigo 26, parágrafo primeiro), os demais dispositivos citados encon-
tram óbice no princípio federalista e na autonomia que deve viger em 
relação aos Estados-membros, os quais, por intermédio de suas respec-
tivas Constituições, possuem a liberdade de estabelecer regras especí-
ficas para organização judiciária. Outras posturas, como a imposição ao 
magistrado de determinadas condutas para presidência dos trabalhos à 
míngua de disciplina em Constituição Estadual, parecem um tanto in-
tervencionistas e alheias ao princípio federalista, salvo melhor enten-
dimento, em atuação fronteiriça a não independência do magistrado 
na atividade jurisdicional, com prática de atos fundamentados à luz 
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das peculiaridades do feito. E sem nenhum demérito em relação à Lei 
de Inclusão, que merece todo o nosso apoio e acatamento, vincular 
a dotação do Poder Judiciário com determinados equipamentos como 
“impressoras em Braille e softwares gratuitos”, novamente à revelia de 
determinação em Constituições locais, colide com o princípio federalis-
ta, inclusive olvida as diversidades entre os contextos econômicos dos 
Estados-membros quanto aos seus respectivos recursos orçamentários. 
As particularidades e entraves financeiros dos Estados-membros não 
podem ser minimizados, em estrita observância, inclusive, ao Fede-
ralismo. Não é demasiado consignar, outrossim, que embora labore-
mos num dos Estados mais produtivos economicamente da Federação, 
nosso Tribunal de Justiça encontra sérios entraves orçamentários, os 
quais obstaculizam corriqueiramente as atividades jurisdicionais com 
vicissitudes na disponibilização de técnicos para elaboração de perícias 
em setores específicos ou acompanhamento de audiências em Varas 
Especializadas (como na hipótese de “depoimento sem dano”, em fei-
tos com imputação de abuso sexual), problemas com a substituição 
de equipamentos, locações, lotação de serventuários, etc. A gama é 
ampla e sobejamente conhecida. E justamente por tamanha complexi-
dade, a especificidade de alguns dispositivos, alheios à mera reiteração 
de textos legais, indicia sobrelevação de limites a serem acatados em 
observância ao princípio federalista e perante a impostergável autono-
mia dos Estados-membros.
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Introdução 

A Constituição Federal de 1988 é detalhista em relação ao direto 
à educação. São mais de vinte previsões que estabelecem diretrizes, 
limites e princípios gerais, recursos e meios a serem adotados. Nesse 
complexo de princípios e regras constitucionais – verdadeira política 
pública de curto, médio e longo prazos, que se desdobra em direitos e 
deveres – a Constituição individualiza a educação como bem jurídico, 
dado o seu papel fundamental no desenvolvimento nacional e com a 
construção de uma sociedade justa e solidária (art. 3º) e, bem assim, 
para o desenvolvimento da pessoa e ao exercício dos demais direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 205). 

Definidos os fundamentos axiológicos e teleológicos do direito à 
educação, a Constituição Federal cerca-o de garantias, estende a sua 
titularidade da pessoa humana à sociedade, ao Estado, às gerações 
futuras e, de forma correlata, insere o Estado, a sociedade, a família e 
o próprio indivíduo no polo passivo do direito.

Na repartição de competências materiais e legislativas entre 
os entes federados, a Constituição combina atribuições privativas 
a atribuições comuns. A fórmula é extremamente complexa: não há 
correspondência entre a titularidade das competências legislativas e  

1 Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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materiais, salvo no caso da União; as competências de execução estão 
concentradas em Estados e Municípios, que precisam de indução e incen-
tivo financeiro federal para execução de encargos e programas educacio-
nais. As competências legislativas estão centralizadas na União, mesmo 
em relação às concorrentes previstas no art. 24 da Constituição Federal.

Por outro lado, a Constituição insiste na colaboração entre os sis-
temas de ensino como forma de mitigação de um modelo federativo 
centralizado, pouco colaborativo e ineficiente em termos de assegurar 
igualdade de oportunidade e qualidade de ensino a todos. Os mecanis-
mos de atuação concertada, além da previsão da competência comum 
(art. 23, V), estão no art. 214: a instituição do sistema nacional de edu-
cação e a execução do plano nacional de educação (Lei 13.005/2014). 

Este artigo aponta que os principais executores das obrigações 
e políticas educacionais (Estados, Distrito Federal e Municípios) não 
dispõem de competências legislativas ou de rendas adequadas às suas 
responsabilidades, o que resulta em assimetrias, diferentes condições 
de ofertas e permanente dependência da União. Ainda que à igualdade 
de condições de acesso e de oferta de qualidade de ensino, inerentes 
ao direito à educação, se oponham a diversidade e a heterogeneida-
de próprias do federalismo, como equacionar tais fatores diante da 
diferenciação da distribuição de receitas, da dependência dos entes 
federados do governo central, das complexidades de coordenação in-
tergovernamental? 

1. O quadro geral das obrigações educacionais

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um projeto ambicioso 
em relação à oferta, garantia e promoção do direito à educação no País 
em mais de vinte artigos.

O Estado brasileiro tem presença expressiva na educação: pla-
neja, define políticas e as executa; legisla; regulamenta; interpreta 
e aplica a legislação por meio dos Conselhos de Educação; financia e 
subvenciona o ensino; mantém instituições de ensino, programas de 
transporte, merenda e material escolar; autoriza, reconhece, creden-
cia, recredencia, supervisiona cursos e instituições; determina suas 
desativações; promove o recenciamento e a avaliação de alunos, pro-
fessores, cursos e instituições por todo o País; interfere na organização 
do ensino; estabelece diretrizes curriculares, as diretrizes nacionais 
do Conselho Nacional de Educação, a base nacional comum curricular 
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etc. Tudo se dá na esfera pública e na privada, e em relação a todos os 
sistemas de ensino.

A magnitude do quadro de obrigações do Poder Público, em par-
ticular, pode ser aquilatada por meio da metodologia proposta por Ka-
terina Tomasevski2, ex-relatora especial para o direito à educação, no 
âmbito da extinta Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 
(hoje, Conselho de Direitos Humanos), desenvolvida para auxiliar a 
implementação do direito pelos Estados nacionais, com tríplice fina-
lidade: dar mais publicidade ao conteúdo do direito para titulares e 
sujeitos passivos, facilitar a identificação de prioridades em sua imple-
mentação do direito à educação, permitir a identificação de omissões, 
violações ou tratamento negligente por parte dos responsáveis.

Visando definir parâmetros objetivos para o acompanhamento dos 
progressos na implementação do direito, a partir das obrigações inter-
nacionais, elaborou o 4-A Scheme, tabela na qual se encontram enume-
radas as obrigações básicas dos Estados, sob quatro critérios: availabi-
lity, accessibility, acceptability, adaptability. O objetivo é a verificação 
empírica, em cada Estado nacional, das especificações ali indicadas. 

O critério da availability, ou da disponibilidade (em tradução li-
vre para o português), indica duas ordens de obrigações. Uma, de na-
tureza civil e política, que exige a garantia das liberdades públicas, 
notadamente a liberdade de expressão, de aprender, ensinar e divul-
gar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e 
a liberdade de criação de instituições privadas de ensino. Outra, de 
natureza econômica e social, que requer que o próprio Estado crie e 
financie instituições de ensino, ou estabeleça mecanismos que combi-
nem a iniciativa pública com a privada, de forma que a educação esteja 
disponível para todos. Neste nível, encontram-se se encontram tam-
bém as obrigações relativas à normatização da educação, assim como 
ao recrutamento, treinamento, financiamento de professores e demais 
profissionais da educação, nas quais se incluem os direitos trabalhistas.

O critério da accessibility, ou acessibilidade, é o termo emprega-
do para ordenar as obrigações relativas aos diferentes níveis de ensino, 
os compulsórios e os não compulsórios. A educação compulsória, qua-
se sempre, é gratuita. Acceptability, ou admissibilidade, refere-se à  

2 TOMASEVSKI, Katerina. Human rights obligations: making education available, accessible, accep-
table and adaptable. Raoul Wallemberg Institute, 2001. (Right to Education Primers no. 3). Dispo-
nível em: <http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attach-
ments/Tomasevski_Primer%203.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2017.
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qualidade da educação, âmbito que vem sendo sucessivamente ampliado 
pelo direito internacional da pessoa humana. Nesse sentido, não concerne 
apenas a padrões mínimos de qualidade de ensino, orientação e conteúdos 
pedagógicos, estabelecidos nacionalmente, mas também ao respeito pela 
diversidade, pelas línguas nativas e pela forma de instrução. Adaptability, 
ou adequação, finalmente, trata das obrigações relacionadas às necessi-
dades especiais dos indivíduos, isto é, das crianças com deficiências, da 
educação de jovens e adultos, dos adolescentes que trabalham, dos que 
estão privados de liberdade, dos refugiados.  

Tomando da metodologia desenvolvida por Tomasevski, cons-
tatamos que a Constituição Federal de 1988 atende os critérios do 4  
A-Scheme, que aqui denominamos “Esquema D + A3”, na seguinte  
conformidade. 

Disponibilidade
1. Em relação às escolas:
a. A educação é direito social, art. 6º. 
b. Direito de todos e dever do Estado, art. 205. 
c. Competência da União para legislar sobre diretrizes de bases 

da educação nacional, art. 22, XXIV (Lei 9.394/96).
d. Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Mu-

nicípios de proporcionar meios de acesso à educação, art. 23, V.
e. Competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para legislar sobre educação e ensino, art. 24, IX.
f. Existência de Plano Nacional de Educação, art. 214 (Lei 

10.172/01).
g. Gratuidade do ensino público, art. 206, IV.
h. Destinação de recursos a escolas comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas, art. 213.
i. Destinação prioritária de recursos para a educação básica, 

por intermédio do FUNDEB, art. 60 ADCT (regulamentado pelas Leis 
11.494/07 e 9.424/96).

j. Coexistência de escolas públicas e privadas, art. 206, III. 
k. Liberdade de ensino para a iniciativa privada, atendidas as nor-

mas gerais de educação, art. 209 e inciso I.
l. Autorização e avaliação de qualidade das instituições de ensino 

privadas, art. 209, II.
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m. Organização federativa dos sistemas de ensino, em regime de 
colaboração, art. 211.

n. Discriminação de competências de ensino para os entes da Fe-
deração, art. 212.

1.2 Em relação aos professores:
a. Liberdade acadêmica, art. 206, II e III.
b. Planos de carreira e ingresso por concurso, art. 206, V.
c. Piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, 

art. 206, VIII.
d. Gestão democrática do ensino público, art. 206, VI.
e. Melhoria de condições de trabalho por via de recursos do FUN-

DEB, art. 60 ADCT.
f. Regime geral das liberdades, art. 5, IX, XIII, XVII, XX.
g. Aposentadoria especial para o magistério na educação básica, 

art. 40, § 5º.

Acessibilidade
1. Ensino obrigatório oferecido por Estados, Distrito Federal e 

Municípios
a. Absoluta prioridade da criança ao direito à educação, art. 227. 
b. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos – art. 

206, IV; art. 208, I e §§ 1º e 2º. 
c. Ensino fundamental obrigatório e gratuito como direito público 

subjetivo, art. 208, § 1º.
d. Fixação de percentuais mínimos de aplicação da receita resultan-

te de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, art. 212.
e. Fonte adicional de financiamento pela contribuição social do 

salário-educação recolhida pelas empresas, art. 212, § 5º.
f. Responsabilização dos pais ou responsáveis pela frequência à 

escola, no ensino obrigatório, art. 208, § 3º, e dever geral de assistên-
cia, art. 227 e 229.

g. Responsabilização da sociedade pelo direito à educação, art. 
227. 

h. Responsabilização do Poder Público pela oferta irregular do en-
sino obrigatório, art. 208, § 2º.
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i. Recenseamento dos alunos no ensino fundamental obrigatório 
e gratuito como obrigação do Poder Público, art. 208, § 3º.

j. Proibição de admissão do menor ao trabalho até os quatorze 
anos, art. 227, § 3º, I.

k. Oferta de ensino noturno, art. 208, VI.
l. Progressiva universalização do ensino médio público, art. 208, II.
m. Educação infantil pré-escola, de 4 a 5 anos, art. 208, IV. 
n. Acesso ao ensino superior público segundo a capacidade de 

cada um, art. 208, V. 

2. Ensino não obrigatório
a. Acesso ao ensino superior público segundo a capacidade de 

cada um, art. 208, V.
b. Educação infantil em creches de 0 a 4 anos, art. 208, IV. 

Admissibilidade 
a. Oferta de ensino noturno, adequado às condições do educando, 

art. 208, VI.
b. Programas suplementares de material didático-escolar, trans-

porte, alimentação, e assistência à saúde no ensino obrigatório, art. 
208, VII.

c. Ensino religioso, de matrícula facultativa, art. 210, § 1º.
d. Ensino indígena em língua materna, art. 210, § 2º.
e. Reconhecimento dos costumes, línguas, crianças e tradições 

indígenas, art. 231.

Adequação 
a. Garantia de educação especial – art. 208, III.
b. Garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola, art. 

227, § 3º, I, III.

A metodologia de Tomasevski, além dos objetivos para os quais foi 
construída, também é útil para que percebamos a pouca margem dei-
xada ao legislador ordinário, particularmente o estadual e o municipal, 
no trato com o direito à educação. 
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A Constituição dirige-se ao legislador ordinário estabelecendo, 
desde logo, restrições, limites, diretrizes, critérios e princípios gerais, 
além dos meios a serem adotados e de limitações a serem estritamente 
observadas, sob pena de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, previsões como “a garantia de padrão de qualida-
de” (art. 206, VII), demonstram exíguo condicionamento do legislador 
ordinário: o que é qualidade, quando e de que maneira será assegurado 
tal padrão fica a critério do legislador, que dispõe de amplo poder de 
apreciação dos meios e modos de atingir o objetivo. A única limitação 
à ação do legislador, neste último exemplo, resulta das finalidades da 
educação expressa no art. 205 (qualidade de educação para formar o 
indivíduo, o trabalhador e o cidadão), o que se integra, consequente-
mente, ao núcleo consubstanciador do mínimo existencial.

O mesmo verifica-se em relação ao “regime de colaboração” en-
tre os sistemas. A exigência aparece em vários dispositivos, ora como 
encargo da União, que deve prestar assistência técnica e financeira 
aos Estados e Municípios (CF art. 211), ora como parte das ações que 
integram os objetivos e metas do “sistema nacional de educação” (CF 
art. 214), e no parágrafo único do art. 23. Mas o que venha a ser tal 
regime ou o sistema nacional de educação, fica igualmente a critério 
do legislador. Mesmo assim, isto ainda não ocorreu. 

O quadro elaborado segundo a metodologia de Tomasevski, enfim, 
demonstra que a despeito das previsões existentes e do muito que se 
avançou em relação ao acesso ao ensino fundamental, as iniquidades per-
manecem.3 O que significa dizer que só a existência da legislação não é 
suficiente e que a discriminação constitucional de encargos, competências 
e rendas entre os entes federados tem importância vital nesta equação.

2. A repartição de encargos

Nos artigos em que a Constituição Federal trata do direito à edu-
cação (205 a 214), são atribuídas competências comuns a todas as  

3 Cf. UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação 2017/2018. Responsabilidade na edu-
cação: cumprir nossos compromissos. No monitoramento de progresso do Objetivo de Desenvol-
vimento Social – ODS 4 (assegurar educação de qualidade para todos), a UNESCO constatou que o 
Brasil permanece na média entre os países membros das Nações Unidas, com exceção do preparo 
para o trabalho e habilidades básicas das tecnologias da informação. Disponível em: <http://www.
unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/dont_just_blame_the_teacher_
when_the_system_is_at_fault-1/>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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pessoas de direito público interno, como expresso no art. 205: “A edu-
cação, direito de todos e dever do Estado, será promovida e incentiva-
da com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho.”

A responsabilidade comum é reforçada no “caput” do art. 208, 
estendendo-se novamente a todas as pessoas de direito público os prin-
cípios a seguir elencados: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: I - educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; II - progressiva universa-
lização do ensino médio gratuito; III - atendimen-
to educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-
-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um; VI - oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando; VII 
- atendimento ao educando, em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suple-
mentares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. [...]

É nos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 211, que se faz a discriminação das 
competências materiais, por esfera de governo, enfatizando-se no 4º a 
colaboração entre os sistemas de ensino:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino. [...]
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no en-
sino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão priori-
tariamente no ensino fundamental e médio. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório.
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A partir da ênfase à competência genérica comum, é que se dá a 
indicação dos níveis de ensino de atuação prioritária, mas não exclusi-
va, para cada esfera de governo, à exceção do federal, o que reclama 
e evidencia a necessidade de organização dos respectivos sistemas de 
ensino em regime de colaboração. 

Quanto às competências materiais privativas tem-se o seguinte 
quadro: à União compete elaborar e executar planos de desenvolvi-
mento econômico e social (art. 21, IX); intervir nos Estados e no Distri-
to Federal, em hipótese de não aplicação, na educação, do mínimo exi-
gido da receita resultante de impostos estaduais, na forma do art. 34, 
VII, “e”; exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de quali-
dade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios (art. 211, § 1º); aplicar na manutenção e 
desenvolvimento do ensino dezoito por cento da receita resultante de 
impostos, no mínimo (art. 212); bem como organizar o seu sistema de 
ensino e o dos territórios (art. 211, § 1º), financiar as instituições de en-
sino público federais; autorizar e avaliar os estabelecimentos de ensino 
de seu sistema (art. 206, VII), inclusive os particulares (art. 209, II). 

Decorre do disposto no art. 8º da LDB a competência da União 
para coordenar toda a política nacional de educação, visando articular 
os diferentes níveis (básico e superior) e sistemas de ensino.

Esta previsão complementa a norma genérica dos §§ 2º e 3º do art. 
211, o que significa que, sob a coordenação da União, todos os entes 
políticos atuarão na educação infantil, e no ensino fundamental, médio 
e superior, atendida a seguinte regra: Municípios prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil; Estados e Distrito Fede-
ral no ensino fundamental e médio. O detalhamento das competên-
cias materiais é feito pela Lei de Diretrizes e Bases da – LDB (Lei no 
9.394/1996), que acentua a superposição de atribuições no tocante ao 
ensino fundamental para Estados e Municípios. 

Em razão de a Constituição Federal não ter indicado nenhum nível 
de ensino para a atuação prioritária da União, reforça-se a sua ação 
supletiva e redistributiva em todos os níveis. Considerando-se o amplo 
escopo desta atribuição (todos os níveis de ensino), fica claro que à 
União compete oferecer o ensino superior à ausência do seu ofereci-
mento pelas demais esferas de governos. Como estas devem ocupar-se 
prioritariamente da educação básica, a competência da União, em re-
lação ao ensino superior, é residual. Vale lembrar que, no Brasil, tra-
dicionalmente, o governo federal se ocupou com o seu oferecimento.
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Para os Estados, o Distrito Federal e Municípios, restam os encar-
gos federativos de execução dos planos nacional e estaduais de edu-
cação, à vista do dever do Estado para com a educação (CF, art. 205), 
e por força dos artigos 10 e 11, da LDB. Há também os encargos de 
organização, manutenção e desenvolvimento dos respectivos sistemas 
de ensino, em relação aos quais deverá ser aplicado, no mínimo, 25% 
da receita resultante de impostos (na forma do art. 212); e, no âmbito 
destes, a autorização e avaliação das instituições de ensino. 

A LDB acentua o papel dos Municípios em relação à educação fun-
damental, confirmando a tendência notada no moderno federalismo de 
se atribuir necessidades básicas da população à menor esfera de go-
verno, dentro de um modelo de colaboração entre os entes federados, 
conforme dispõe o princípio da subsidiariedade; o que não permite o 
descomprometimento da União, ou mesmo dos Estados, como se de-
preende do art. 211 da Constituição Federal, e do art. 75, da LDB, que 
determinam o exercício da ação supletiva e redistributiva da União e 
dos Estados de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de 
acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino Na mesma 
linha de colaboração recíproca, o art. 74 da LDB, visando estabelecer, 
com o concurso dos entes federados, padrão mínimo de oportunidades 
educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo 
mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.

Verifica-se, portanto, uma concorrência cumulativa – todos os en-
tes atuam em todos os níveis, salvo na educação infantil (exclusiva dos 
Municípios) e do ensino superior (não liberada aos Municípios, salvo em 
casos de comprovação de pleno atendimento do ensino fundamental e 
da educação infantil e de utilização de recursos acima do percentual 
mínimo de 25%, exigidos pelo art. 212 da CF4) – combinada com meca-
nismos de atuação concertada. A responsabilidade pelo oferecimento 
de ensino superior tem caráter supletivo e residual para a União, não 
sendo estimulado o seu oferecimento por Estados e Municípios. 

Em resumo: na área da educação, a Constituição Federal de 1988 
promove a repartição de competências materiais entre os entes fede-
rados, combinando atribuições privativas a atribuições comuns, que 
tendem a atuar no sistema constitucional na qualidade de princípios. 

4 O art. 242 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais prevê, excepcionalmente, a existência de 
faculdades municipais não gratuitas. In verbis: “Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às 
instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da pro-
mulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos 
públicos.”
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A não atribuição de encargos exclusivos para União, em favor de uma 
atuação supletiva e redistributiva de âmbito nacional, reforça o seu 
papel de coordenação, diversamente do que faz em relação a Estados e 
Municípios que têm encargos específicos. É o que se confirma em face 
do art. 9, III da LDB.5   

No que tange à educação básica, gratuita e obrigatória, dos 4 
aos 17 anos, que compreende educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio, estão encarregados, em grau prioritário, conforme art. 
211 da CF:

a) Municípios – da educação infantil e do ensino fundamental;
b) Estados e Distrito Federal – ensino fundamental e médio. 
A mesma técnica repete-se no art. 23, V, da Constituição Federal, 

em face da previsão de competência comum, dos entes federados, em 
“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação”. Cuidam-se, aqui, de competên-
cias de execução ou administrativas, sem correspondência direta às 
competências legislativas concorrentes do art. 24. 

Daí a solução do parágrafo único do mesmo artigo, resultante na 
cooperação entre a União, Estados-membros, Distrito Federal e Muni-
cípios: “Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre 
a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 
o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” 
Nesse caso, caberá à União editar as normas gerais, e as demais esferas 
as normas suplementares, com maior protagonismo da União.

Essa previsão de colaboração não se confunde com a exigência de 
regime de colaboração prevista no art. 214 da Constituição Federal, 
correlata ao sistema nacional de educação, ao plano nacional de edu-
cação e às ações discriminadas em seus incisos.6 Os Planos Nacionais de 
Educação são instrumentos de planejamento de políticas públicas no 

5 “Art. 9 – A União incumbir-se-á de: [...] III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendi-
mento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;”.

6 “Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - universa-
lização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o traba-
lho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de 
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.”
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setor educacional que orientam a ação da União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios. O PNE em vigência para o decênio 2014/2024 consta 
da Lei 13.005, de 25/06/2014.

A Constituição e a LDB, portanto, insistem na tônica da colabora-
ção em matéria educacional, em diferentes vertentes:

a) Todos os entes federados:
(i) Regime de colaboração entre os sistemas de ensino (CF, art. 

211);7

(ii) Proporcionar meios de acesso à educação (CF, art. 23, V);8 
(iii) Normas de cooperação, por via de leis complementares, ten-

do em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, em âmbito 
nacional (parágrafo único do art. 23);

(iv) Articular o sistema nacional de educação, definir objetivos, 
diretrizes e metas, bem como assegurar a manutenção e desenvolvi-
mento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por 
meio de ações integradas que conduzam a: I - erradicação do anal-
fabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria 
da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção 
humanística, científica e tecnológica do País. VI - estabelecimento de 
meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 
do produto interno bruto (CF, art. 214).

b) Por parte da União: 
(i) Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de 
ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercen-
do sua função redistributiva e supletiva (LDB, art. 9, III).

Não são poucas as dificuldades de concertação intergovernamen-
tal, especialmente num universo de mais de 5.500 sistemas de ensino 
concebidos, legalmente, em moldes federativos.  

No quadro a seguir, pode-se observar a variabilidade das fontes 
normativas dos diversos sistemas de ensino no âmbito da Federação 
(o Congresso Nacional, o Presidente da República, o Ministério da Edu-
cação, o Conselho Nacional de Educação, as Assembleias Legislativas, 

7 Cf. a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, instituída pelo Decreto nº 
8.752, de 09/05/2016. 

8 Neste campo, ensaio digno cooperativista de nota é o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 
instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, visando à melhoria de indicadores educacionais, 
com adesão voluntária a compromisso instituído pela União, que presta assistência técnica e financeira 
a Estados e Municípios, mediante a comprovação de atendimento de vinte e oito diretrizes. 
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as Secretarias de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação, as 
Câmaras Municipais, os Conselhos Municipais de Educação), longe de 
garantirem a eficácia da legislação de ensino na promoção da equidade 
e qualidade educacionais intentadas pelo legislador constituinte, reve-
lam que a Federação não dispõe de instrumentos eficientes de coorde-
nação de ações educacionais. 

 
Como? Os sistemas de ensino

 Sistemas Jurisdição Instituições Legislativas
   e Normativas

União

Estados e DF

Municípios

Nacional - CF,
art. 214

instituições federais
ensino superior privado
órgãos federais

instituições estaduais
ensino fundamental e médio
privados
órgãos estaduais

instituições municipais
educação infantil privada

Todos os sistemas, em regime
de colaboração

Congresso Nacional
Ministério da Educação
Conselho Nacional de Educ.-CNE

Assembleias
Secretarias de Educação
Conselho Estadual de Educ.-CEE

Câmaras
Secretarias de Educação
Conselho Municipal de Educ,

Congresso Nacional

Nesse contexto, soluções diversas têm sido propostas: a concepção 
de um sistema nacional de educação assemelhado ao Sistema Único de 
Saúde, reforma tributária associada ao sistema nacional de educação, 
com mais redistribuição de recursos; formas de interferência na gestão 
dos sistemas educacionais, por meio de parâmetros curriculares, cum-
primento de metas; cooperação intermunicipal; cooperação estado/
municípios; criação de consórcios municipais, associações municipais e 
outras formas de arranjos territoriais; fortalecimento de fóruns fede-
rativos já existentes (Consead, Undime) entre outras.  

9 Cf. OLIVEIRA, Romualdo Portela de; SOUSA, Sandra Zákia. Introdução. In: OLIVEIRA, Romualdo Por-
tela de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, 
garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 21-22. ABRUCIO, Fernando. A dinâmica fede-
rativa da educação brasileira: diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento. In: OLIVEIRA, Romualdo 
Portela de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, 
garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 65. 
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Seja como for, partindo-se das premissas de que não existe subordi-
nação entre os sistemas de ensino, e de que apenas quando legisla sobre 
diretrizes e bases a União exerce função ordenadora de âmbito nacional, 
conclui-se que, tendo havido partilha de poder na área da educação, 
quando houver um sistema nacional, este não será hierarquicamente su-
perior aos demais, mas, sobretudo, instrumento de coordenação.

Em relação ao regime de colaboração, seu maior desafio é a ins-
tituição da coordenação intergovernamental de tarefas entre os entes 
federados, com a criação de fóruns de negociação e fortalecimento de 
mecanismos de associativismo. É o que a nossa experiência educacional 
ensina, a partir dos exemplos do FUNDEF, FUNDEB e do piso salarial 
para o magistério.  

De fato, houve grandes avanços na área educacional, comparati-
vamente às Constituições anteriores: alcance indiscriminado da oferta 
obrigatória e gratuita do ensino público fundamental, estendido a toda 
a população independentemente da idade (art. 208, I), atribuição da 
natureza de direito público subjetivo ao acesso a este nível de ensino 
(§ 1º) – associados à elevação do Município como ente federado e à 
equação do financiamento por via do FUNDEB levou à expansão da edu-
cação fundamental por parte dos Estados e Municípios alcançando-se, 
em muitos casos, a sua universalização.10

Pesquisa conduzida por Fernando Abrucio, contudo, demonstrou 
que na década de 1990, os resultados da descentralização promovida 
pela municipalização não foram homogêneos. Dependência financei-
ra, escassez de recursos, baixa capacidade administrativa, dificulda-
des para formular e implantar programas governamentais produziram 
disparidades nacionais com resultados negativos em termos políticos, 
administrativos e financeiros.11 Adicionalmente, uma descentralização 
pulverizada, com pouca coordenação entre os entes federados, promo-
veu, no início dos anos 2000, a instauração do que o autor denomina 
“federalismo compartimentalizado”.12

10 “A municipalização do ensino não ocorreu na velocidade esperada e, pior, concentrou-se princi-
palmente nos municípios de tipo rural e/ou pequenos, gerando um problema na distribuição das 
matrículas do ensino fundamental. É interessante observar que entre 1980 e 1994 – portanto, já 
com os efeitos da Constituição – os estados expandiram sua participação nas matrículas, enquanto 
as estruturas municipais reduziram seu espaço.” Cf. ABRUCIO, Fernando. A dinâmica federativa da 
educação brasileira: diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela 
de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir 
a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 61. 

11 Cf. ABRUCIO, Fernando. A dinâmica federativa da educação brasileira: diagnóstico e propostas de 
aperfeiçoamento. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalis-
mo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 46-47. 

12 Op. cit., p. 48-49.
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Coordenação bem-sucedida deu-se com o FUNDEF – mecanis-
mo financeiro vinculado a matrículas, e posteriormente com o FUN-
DEB. Outro exemplo exitoso foi a instituição do piso salarial nacio-
nal para os profissionais do magistério público do ensino básico (Lei nº 
11.738/2008), mediante recursos do FUNDEB (alínea “a”, do inciso III, 
caput, do art. 60 do ADCT). Trata-se de valor abaixo do qual a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar os ven-
cimentos iniciais das carreiras do magistério público, para a jornada de 
40 horas semanais.13

Nos dois casos não se cuidou de colaboração entre sistemas, mas 
de coordenação intergovernamental, via norma federal de validade 
nacional, com indução de assunção de obrigação por meio de redistri-
buição de recursos entre esferas de governo e de auxílio condicionado 
para os Municípios. 

3. As competências legislativas 

Se no plano dos encargos a atuação da União é definida pela via 
supletiva e residual, no plano das competências legislativas é expressa-
mente indicada: reserva-se à União competência privativa para legislar 
sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV); e 
competência concorrente à dos Estados e Distrito Federal para legislar 
sobre educação mediante normas gerais (CF, art. 24, IX). A competên-
cia dos Estados e Municípios, nesse cenário, é bastante restrita, posto 
que remanescente.

Conforme determinado pelo § 1º do art. 25, aos Estados estão re-
servadas as competências não vedadas pela Constituição. O poder dos 
Estados restringe-se, pois, a baixar normas complementares para seu 
sistema de ensino.

A mesma situação verifica-se em relação aos Municípios: a com-
petência para legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) 
expressar-se-á nas normas complementares para os seus sistemas de 
ensino, como fixado pelo art. 11, III, da LDB. Em matéria educacional 
propriamente dita, não haverá suplementação da legislação federal e 
da estadual (art. 30, II), uma vez que o “caput” art. 24 da CF não men-
ciona os Municípios. 

13 A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi questionada por via da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4167 ajuizada na Corte pelos governos dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará. Em abril de 2011, por maioria de votos, foi declarada, 
pelo Plenário da Corte, a constitucionalidade do estabelecimento do piso nacional. 
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O âmbito da legislação federal é estabelecido pelos amplos e va-
gos encargos que podem decorrer de ações supletivas e redistributivas; 
os seus limites, pelas competências estaduais e municipais, na forma 
compatibilizada pela opção federativa, sendo este o aspecto funda-
mental a ser ressaltado. 

O problema, como se pode observar no quadro abaixo, é que não 
há correspondência entre a titularidade das competências legislativas 
e de execução, com exceção da União. As competências legislativas 
dos artigos 22 e 23 são executadas por Estados e Municípios. Nota-se, 
igualmente, o centralismo federal em relação às competências concor-
rentes previstas no art. 24, dada a prevalência das normas gerais. 

 
Competências materiais e legislativas

Entre 
federado                     Materiais Legislativas

União

Estados e DF

Municípios

função  
retributiva e 
supletiva

fundamental  
e médio,  
prioritariamente

infantil e 
fundamental, 
prioritariamente

Privativas
art. 211

Concorrentes
arts. 23 e 214

Privativas Concorrentes

colaboração

colaboração

colaboração

Art. 22, XXIV 
diretrizes e 
bases

Art. 25, § -  
residual

Art. 30, I 
interesse 
local

Art. 24, IX 
normas gerais
Art. 214 - PNE

Art. 24
normas suple-
mentares PEE

Art. 30, II 
normas suple-
mentares PME

Em outras palavras: cabe aos Municípios e Estados executar os 
encargos da educação básica, mas não legislar sobre tais matérias, a 
não ser no diz respeito aos encargos próprios de seu sistema de ensi-
no (pessoal, gestão, financiamento e administração), exceção feita ao 
piso salarial do ensino básico.

Embora a competência privativa da União para legislar sobre di-
retrizes e bases da educação, prevista no art. 22, da Constituição Fe-
deral, resulte de repartição horizontal das competências legislativas e, 
portanto, não seja competência exclusiva porque permite delegação 
(o § único, do mesmo art. 22, determina que lei complementar poderá 
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autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 
relacionadas no artigo, tendo em vista a solução de problemas regio-
nais e locais) – isto não ocorre. 

Já a competência para editar normas gerais de educação decor-
re da repartição de competências em sentido vertical: tratando-se de 
matéria submetida à legislação concorrente entre diversas pessoas po-
líticas, o que se verifica é a possibilidade de regramento sucessivo, em 
graus distintos, um genérico, outro suplementar. 

À União cabem as normas gerais, aos Estados, o estabelecimen-
to de normas suplementares. À ausência de normas gerais, os Estados 
exerceriam a capacidade legislativa plena, verdadeira competência su-
pletiva, sendo que a superveniência da lei federal suspenderia a eficá-
cia da lei estadual, no que lhe for contrário, como expresso no art. 24, 
IX, e §§. O art. 24 não cuidaria, pois, de competência concorrente, mas 
de competência partilhada, uma vez que a concorrência é meramente 
substitutiva. Essa hipótese tampouco ocorre em matéria educacional.

O que se verifica em grande medida, por conseguinte, é que os 
encargos educacionais municipais e estaduais são determinados pela 
atividade legal da União, inclusive no plano do financiamento, a des-
peito de sua capacidade de suportar tais encargos. É desta perspectiva 
que incide o dever federal de suplementar as verbas educacionais lo-
cais e regionais. 

Ocorre que diante da política educacional estabelecida direta-
mente pela Constituição, discriminada no item 1, supra, o que caberia 
ao legislador ordinário? 

No âmbito federal, à legislação de diretrizes e bases ou à de nor-
mas gerais (CF, art. 23, XXIV; 24, IX) resta dispor sobre os encargos de 
natureza educacional, pertinentes à organização da educação escolar e 
à regulamentação do art. 227. Para o legislador municipal, os encargos 
de natureza administrativa e funcional próprios do seu sistema de en-
sino, por aplicação dos arts. 19, 23, V e 30, VI da Constituição Federal. 
Nesse quadro, a LDB, não poderia ampliar, v.g., o limite de cinco anos 
estabelecido pela norma constitucional do art. 208, IV; poderia, outros-
sim, determinar a ampliação do ensino fundamental ou a extensão do 
ensino obrigatório. Já o ECA reforça a tutela do direito à educação in-
fantil, v.g., com previsões específicas relativamente ao poder parental 
(art. 22), e a ações específicas de responsabilidade por ofensa aos bens 
tutelados no art. 227 da Constituição Federal (art. 208), entre outras 
medidas. O administrador municipal, por sua vez, não pode se furtar ao 
atendimento prioritário do direito, nem o legislador municipal alterar 
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o percentual de aplicação obrigatória de recursos na rubrica “educa-
ção”, da lei orçamentária.   

Em teoria, a descentralização do poder estatal no federalismo supõe 
graus quantitativamente variáveis. Resulta da combinação de critérios 
funcionais e espaciais, bem como de técnicas de repartição horizontal e 
vertical de competências que operam segundo os estágios hierárquicos 
da ordem jurídica e quantidade de matérias a serem regulamentadas. A 
ideia subjacente é permitir que os dois níveis de estatalidade, o central 
e os periféricos, funcionem autônoma e concomitantemente em benefí-
cio dos objetivos políticos, jurídicos e institucionais a serem alcançados. 

A repartição horizontal ocorre pela atribuição, a cada ente fede-
rativo, de uma área reservada que lhe cabe disciplinar em toda a sua 
extensão. A repartição vertical distribui uma mesma matéria por dife-
rentes níveis, do geral ao particular, entre os entes federativos. 

Competências privativas e comuns decorrem da repartição hori-
zontal; competências concorrentes da repartição vertical. A repartição 
horizontal não oferece maiores problemas de interpretação, ao contrá-
rio da repartição vertical, cuja normatização pode utilizar critérios de 
acumulação e de não acumulação. 

A técnica cumulativa permite que os entes federados avancem na 
disciplina das matérias, desde que o ente superior não o faça, indepen-
dente de limites prévios. Já a técnica de não cumulação reserva ao ente 
central uma parcela de competências para uniformizar determinada ma-
téria, ao mesmo tempo em que atribui aos demais entes federados um 
campo de competência suplementar, para conformar as diretrizes, bases 
ou fundamentos daquela uniformização às suas peculiaridades. Em geral, 
quanto maiores as competências da União, maior a tendência anotada no 
constitucionalismo contemporâneo de se estender o espaço de concor-
rência das entidades federadas, de forma compensatória. Como se pode 
notar, não é o que acontece na área da educação. 

4. Os recursos públicos da educação

O problema central do federalismo fiscal é a distribuição dos re-
cursos fiscais disponíveis entre os entes federados para que possam 
fazer frente às suas responsabilidades. 

No caso da educação, consideradas as diferenças econômicas 
regionais e os desequilíbrios fiscais, como assegurar que os entes  
federados disponham de igual capacidade de financiamento para  
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garantir acesso e qualidade educacionais a todos? Evidentemente, 
quanto maiores as disparidades regionais, mais complexas as soluções. 

Para suportar os encargos educacionais, a Constituição assegurou 
recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio de vincu-
lação de receita tributária, na forma dos artigos 167, IV e 212. No art. 68 
da LDB encontram-se discriminadas as fontes dos recursos: ”I - receita de 
impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios; II - receita de transferências constitucionais e outras transferên-
cias; III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 
IV - receita de incentivos fiscais; V - outros recursos previstos em lei.”

De acordo com o art. 212 da Constituição, a União aplicará anual-
mente nunca menos de 18% (dezoito por cento); os Estados e Municípios 
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, aí incluída a receita prove-
niente das transferências. 

A Emenda 14/96 inseriu novo parágrafo ao art. 60, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias – ADCT, para criar o “Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério” (FUNDEF), fundo de natureza contábil, com finalidade redis-
tributiva. Na prática, os §§ 1º e 3º, do art. 60 do ADCT, deram concretude 
ao regime de colaboração previsto no “caput” do art. 211, assegurando 
a distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e os seus 
Municípios. A novidade, em termos de distribuição dos recursos, é a sua 
vinculação ao número de alunos anualmente matriculados nas escolas ca-
dastradas das respectivas redes de ensino (art. 2º, § 1o), considerando-se, 
prioritariamente, as matrículas da 1ª à 8ª série do ensino fundamental.

O sistema do FUNDEF, de acordo com a Lei nº 9.424, de 24/12/96 
(regulamentada pelo Decreto nº 2.264, de 27/06/97), trabalhava com 
recursos da ordem de 15% (quinze por cento) da parcela do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), devida ao Distrito Federal, Estados e Municípios, 
na forma do art. 155, II, c/c art. 158, IV, da Constituição Federal; além 
de verbas oriundas dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e do 
Distrito Federal e dos Municípios (FPM) (previstos nos artigos 159, I, 
“a” e “b”, da Constituição Federal, e na Lei nº 5.172, de 25/10/66); e 
da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devida aos 
Estados e ao Distrito Federal, na forma do art. 159, II, da Constituição 
Federal. A União complementará os recursos do Fundo sempre que, no 
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente (art. 6º).
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A Emenda 53/06 transformou o FUNDEF em “Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização dos Profissionais da 
Educação” (FUNDEB), guardando as mesmas características do anterior, 
com ampliação do seu escopo para alcançar todos os anos da escolari-
dade obrigatória. Trata-se de um fundo temporário (vigência prevista 
até 2020), de natureza contábil, voltado à redução de desigualdades 
entre os municípios, com o objetivo de universalizar o ensino básico e 
valorizar o magistério. O mecanismo adotado é o de captação de re-
cursos, em cada Estado da Federação, para redistribuição proporcional 
ao número de alunos matriculados nas redes de ensino básico, jovens e 
adultos, com complementação da União, se necessário.  

Em relação ao FUNDEF, a fonte dos recursos do FUNDEB foi amplia-
da para 20% (vinte por cento) da parcela dos impostos estaduais previstos 
no art. 155, e do produto da repartição de receitas tributárias prevista 
nos arts. 157 e 158, proporcionalmente ao número de alunos das diversas 
etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas 
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabe-
lecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.14  

As limitações do FUNDEF e do FUNDEB são conhecidas: a equali-
zação fez-se em patamares mínimos, de forma que permaneceram as 
desigualdades entre os Estados. 

Adicionalmente, a Lei nº 12.858/ 2013, que dispõe a destinação 
para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no re-
sultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural, determina a aplicação de 75% das receitas auferidas pela 
|União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como proporção do pro-
duto interno bruto, na forma do art. 214, VI da CF. De acordo com a 
Meta 20 do Plano Nacional de Educação, a ampliação do investimento 
público em educação pública de forma a atingir, no mínimo o patamar 
de 7% do Produto Interno Bruto do país no quinto ano de vigência da Lei 
e, no mínimo o equivalente a 10% do PIB no final do decênio. 

Ora, se em cem anos de sistema federativo a União acumulou 
vantagens fiscais progressivas, provocando a retração da capacidade 

14 Em setembro de 2017, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal condenou a 
União ao pagamento de diferenças relacionadas à complementação do FUNDEF. De acordo com a 
decisão, o valor mínimo repassado por aluno em cada unidade da Federação não pode ser inferior à 
média nacional apurada, e a complementação ao fundo, fixada em desacordo com a média nacional, 
impõe à União o dever de suplementação desses recursos. Também ficou estabelecido que os recur-
sos recebidos retroativamente deverão ser destinados exclusivamente à educação. Cf. Ações Cíveis 
Originárias 648, 660, 669 e 700 ajuizadas, respectivamente, pelos Estados da Bahia, do Amazonas, 
de Sergipe e do Rio Grande do Norte. Rel. Min. Marco Aurélio. 
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tributária dos Estados e Municípios15, após a Constituição Federal de 
1988, as demandas por descentralização fiscal em benefício de Estados 
e Municípios (com transferência da competência para tributar combus-
tíveis, energia elétrica e telecomunicações, e aumento do percentual 
da receita do Imposto de Renda – IR e o Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI) pouco alteraram a situação anterior. 

Pesquisa realizada por Fernando Rezende demonstrou que, no 
conjunto, os recursos à disposição dos Estados e Municípios não se alte-
raram com as alterações da CF 88; em verdade, o que ocorreu “foi que 
os ganhos dos municípios se deram às custas dos estados.”16 

Outros problemas como: a) os desequilíbrios gerados pela falta de 
acordos para rever os critérios de rateio para os fundos constitucionais, 
devido à criação de novas fontes de transferências para compensar 
os efeitos de desonerações tributárias que afetaram as receitas es-
taduais, b) o crescimento dos recursos federais vinculados a políticas 
sociais, c) as modificações introduzidas nas regras de rateio do ICMS, 
d) as diferenças de montantes recebidos pelos Municípios, em virtude 
de condições específicas em cada caso, gerando múltiplas situações nas 
respectivas capacidades de financiamento, acentuaram, no período, as 
disparidades fiscais no País. 

Prossegue Rezende:

A principal consequência da diversidade apontada 
é a fragmentação de interesses, tanto os estaduais 
quanto os municipais, que geram fortes antagonis-
mos e dificultam a abertura de um diálogo franco e 
aberto com relação à importância e à necessidade 
de iniciar um processo de reforma que conduza a 
um modelo de federalismo fiscal condizente com 
as necessidades nacionais.17 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do Mi-
nistério do Planejamento, apresentados no documento “Financiamento 
da educação: necessidades e possibilidades”, até 2011, confirmam as 
conclusões acima, afirmando que a capacidade de financiamento da 
educação conseguiria, à época, “manter avanços pequenos no nível 

15 No início de 1980, a receita pública global, auferida por tributos, alcançava os seguintes patamares: 
União, 76%; Estados, 22%; Municípios, 2% (DOU de 02/01/80, p. 52).

16 REZENDE, Fernando. Federalismo fiscal: em busca de um novo modelo. In: OLIVEIRA, Romualdo 
Portela de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, 
garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 77-78. 

17 Op. cit., p. 80. 
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educacional brasileiro.” O documento aponta, entre outras sugestões, 
o uso de recursos do pré-sal.18 

Observa-se, por conseguinte, que a tendência de descentralização 
foi parcialmente revertida nos anos que se seguiram à promulgação da 
CF 88. 

O que o financiamento público da educação deve garantir? Igual-
dade de oportunidades, distribuição equânime de recursos, garantia 
de nível elevado de qualidade de ensino. A proposta mais avançada 
nesse sentido é a do Custo Aluno Qualidade Inicial – QAQi (indica o 
investimento necessário, por aluno, para garantir as condições iniciais 
da educação básica, por etapa e fases).19 Consta da Meta 20.6 do Plano 
Nacional de Educação, que prevê prazo de dois anos da vigência do PNE 
para sua implantação, o que ainda não ocorreu. 

À guisa de conclusão...

A discriminação constitucional de competências em Estados Fe-
derais é fundamental. Relaciona-se com a instituição de governos ade-
quados às exigências e necessidades da União, além de influir direta-
mente no equilíbrio do pacto federativo determinando o grau de tensão 
entre poder central e as unidades periféricas, no que diz respeito à 
descentralização e controle. 

No modelo de repartição de competências educacionais adotado no 
Brasil, os encargos relativos à educação básica foram atribuídos a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, nos níveis preferenciais indicados pela 
Constituição, mediante combinação de competências privativas à União 
e concorrentes aos demais entes, e aplicação vinculada de recursos.  

Nesse modelo, não há correspondência de titularidade de compe-
tências legislativas e o federalismo fiscal tampouco é adequado para 
suportar os custos dele decorrentes. As competências privativas da 
União foram fortalecidas (legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional, art. 22, XXIV), assim como as concorrentes (legislar sobre 
normas gerais de educação, art. 24, IX) que prevalecem sobre as es-
taduais; por outro lado, os encargos administrativos, previstos no art. 
23, V, revelam tendência descentralizadora e, da mesma maneira, os 
almejados regime de colaboração e o sistema nacional de educação.  

18 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Financiamento da educação: necessidades 
e possibilidades. Brasília, DF: IPEA, 2001. (Comunicados do IPEA, n. 124). Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111214_comunicadoipea124.pdf>.

19 Originalmente, o QAQi foi previsto no Parecer CNE/CEB no. 8/2010, não homologado pelo Ministro 
da Educação. 
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A não atribuição de encargos exclusivos ou preferenciais para União, 
em favor de uma atuação supletiva e redistributiva de âmbito nacional, 
reforça o seu papel de coordenação, em prol de um sistema nacional que 
não deverá ser hierarquicamente superior aos demais, mas, sobretudo, 
instrumento de coordenação. Isso requer, sobretudo, a edição de legisla-
ção nacional consistente, técnica, inclusive em matéria tributária. 

Em relação ao regime de colaboração, seu maior desafio é a ins-
tituição da coordenação intergovernamental de tarefas entre os entes 
federados, com a criação de fóruns de negociação e fortalecimento de 
mecanismos de associativismo.  

Outro traço contraditório do modelo, de caráter mais amplo, fica 
por conta da elevação dos Municípios a entes federados, com autonomia 
político-administrativa, o que em tudo contrasta com a desigualdade 
fática existente entre as mais de cinco mil municipalidades brasileiras.  

Como apontou Mariana Zago em robusta e alentada tese de douto-
rado sobre competências na federação brasileira,

[...] o processo de formação da federação brasilei-
ra explica muito pouco sobre a centralização per-
cebida nos dias atuais, sendo que algumas razões 
contribuem para tanto. Entre elas, destacam-se, 
em primeiro lugar, a impossibilidade de se estabe-
lecer uma regra geral que relacione o processo de 
formação de federações e centralização federati-
va, bem como, em segundo lugar, o fato de que 
o Brasil adota a forma de Estado Federal há mais 
de 120 anos e, neste ínterim, outros fatores mais 
determinantes para a centralização entraram em 
cena, tais como aqueles implantados durante o Es-
tado Novo e o Regime Militar.20  

Ademais, prossegue, nos anos 1990, o processo de centralização 
pode ser explicado pela continuidade decisória, tanto em relação às 
Constituições anteriores como em relação às decisões tomadas na pró-
pria Constituição de 1988.21 

A superação de tais impasses certamente não é tarefa simples. 
A possibilidade de criação de regiões metropolitanas, aventada pelo 
legislador constituinte, aponta para outra forma de tratar com proble-

20 ZAGO, Mariana Augusta dos Santos. Federalismo no Brasil e na Alemanha: estudo comparativo da 
repartição de competências legislativas e de execução. 2016. f. 502. Tese (Doutorado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

21 Id. Ib. 
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mas que envolvem políticas públicas urgentes, como a educação, das 
quais depende o desenvolvimento da Nação. 

Ao que tudo indica, não obstante o forte traço centralizador, a 
própria Constituição indica diversos caminhos a serem explorados: co-
laboração, cooperação, coordenação. Não há outras soluções possíveis 
para conciliar assimetrias, diferentes condições de ofertas e perma-
nente dependência da União, condições inerentes a Estados Federais 
de grande porte. Diversidade e heterogeneidade são premissas do fe-
deralismo, mas a inequidade é inadmissível na educação. São três os 
entes federados, mas o povo brasileiro é um só: suas carências e ne-
cessidades devem ser tratadas com primazia em perspectiva nacional, 
particularmente no campo da educação. 
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Introdução

A República Federativa do Brasil, como o próprio nome menciona, 
possui a forma de Estado consistente numa federação. As emanações 
dos Poderes não advêm de apenas uma unidade/entidade central, mas 
de diversos outros núcleos com autonomias e capacidades próprias.

A atual Constituição da República prevê, nessa linha, a existência 
da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cada qual 
também com suas competências regradas no mesmo Texto.

1 Mestre em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos – Instituição Toledo de Ensino de Bauru.
2 Mestre em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pela ITE/Bauru. Doutor em Direito do 
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lização em Direito Público da Escola Paulista da Magistratura (EPM) em Campinas e Professor de 
Direito Tributário do Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS). 
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Nessa linha de ideias, busca-se, com o presente artigo, em primei-
ro lugar, traçar um panorama da evolução constitucional da federação 
brasileira, com a análise dos ordenamentos anteriores. Em seguida, se-
rão estudadas as formas e fontes de criação das Constituições (Federal 
e Estaduais), normas de onde provém a estipulação das competências.

Passo contínuo, considerar-se-ão as autonomias dessas entidades 
com enfoque na simetria que a Constituição Federal, em certos as-
pectos, lhes atribuiu. Após, nesse mesmo enfoque, apresentar-se-ão 
as posições jurisprudenciais a respeito das interpretações do Supremo 
Tribunal Federal oriundas da Federação brasileira e seu mérito para a 
maior ou menor autonomia dos Estados e dos Municípios.

1. A evolução constitucional da Federação brasileira

A Constituição Imperial Brasileira de 1824 adotou o modelo de Es-
tado Unitário ou Simples, no qual não havia divisão territorial do poder; 
o poder concentrava-se num órgão central.3 

Em 1889, por meio do Decreto nº 1, de 15 de novembro, institui-se a 
República Federativa. Na sequência, em nossa primeira Constituição Repu-
blicana, de 1891, o Brasil tornou-se uma Federação, surgindo, na realida-
de, de um federalismo por segregação, também chamado de federalismo 
por desagregação, equivalente à transformação de um Estado Unitário 
num Estado Federal. Existia o federalismo dualista, com competências 
próprias entre União e Estados-membros (além do Distrito Federal).4

Na Constituição de 1934, estabeleceu-se um modelo de fede-
ralismo cooperativo.5 Assim, havia disposições no mencionado Texto 
acerca de auxílios e colaborações a serem prestados reciprocamente.6  

3 “A proposta federativa chegou a ser discutida na efêmera existência da assembleia constituinte, dissol-
vida pelo Imperador em 1823. [...] A Constituição de 1824 foi fortemente influenciada pela francesa, de 
1814, com caráter unitarista, dividindo o território em vinte províncias, subordinadas ao poder central 
e dirigidas por presidentes, escolhidos e nomeados pelo Imperador.” TAVARES, 2013, p. 829).

4 Bulos (2015, p. 494).
5 Idem, p. 495.
6 Verificam-se, v.g.: “Art. 9º - É facultado à União e aos Estados celebrar acordos para a melhor co-

ordenação e desenvolvimento dos respectivos serviços, e, especialmente, para a uniformização de 
leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, prevenção e repressão da criminalidade e permu-
ta de informações.”; “Art. 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] VI - negar a cooperação dos respectivos funcionários no interesse dos serviços correlativos; 
[...]”; “Art. 121 [...] § 5º - A União promoverá, em cooperação com os Estados, a organização de 
colônias agrícolas, para onde serão encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o de-
sejarem, e os sem trabalho.”



O princípio da simetria na Federação brasileira e sua perspectiva jurisdicional 287

Manteve a constituição da união entre Estado, Distrito Federal e União 
(artigo 1º). Os Municípios possuíam autonomia no que se tratasse de seu 
“peculiar interesse” (artigo 13).

De seu turno, na Carta de 1937, inclusive em razão de sua origem, 
no que atine ao federalismo, desvirtuou as características das unidades 
federadas7, mitigando de modo rígido o aspecto cooperativo anterior-
mente verificado, embora, ao menos expressamente, tivesse mantido 
a estrutura até então existente na divisão das entidades (artigo 2º). As 
competências foram fixadas de maneira mais firme para o ente fede-
ral, e o Presidente da República foi considerado “autoridade suprema 
do Estado” (artigo 73). Aliás, foram previstas como possibilidades de 
intervenção da União nos Estados (artigo 9º) os casos de “restabelecer 
a ordem gravemente alterada nos casos em que o Estado não queira ou 
não possa fazê-lo” (alínea “b”) e para assegurar a execução do princí-
pio constitucional do governo presidencial (alínea “d”, item 2) e das 
leis federais (alínea “e”).

Em nossa Lei Fundamental de 19468, houve expansão dos Poderes 
da União, em relação aos dos Estados9 (artigos 5º e 18, § 1º). Pelo que 
se extrai da literalidade do mesmo documento, os Municípios mantive-
ram-se à margem da federação (artigo 1º, § 1º).

Na Carta de 1967 e na Carta de 1969, inclusive tendo em vista o 
regime militar instituído, houve ampliação dos poderes da União e do 
Presidente da República, além de que “interferiu na autonomia dos 
Municípios, reduzindo as hipóteses de eleição direta e popular para 
prefeitos”10 e “deu maior amplitude à técnica do federalismo coope-
rativo, que consistia na participação de uma entidade na receita de 
outra, com marcante centralização”.11

Finalmente, em nossa hodierna Constituição de 1988 estabeleceu-
-se o modelo da federação trina ou sui generis, composta, consoante 

7 Bulos (2015, p. 496).
8 “No plano da organização territorial do poder, buscou-se restaurar o federalismo, asfixiado durante 

o Estado Novo. O federalismo seria bidimensional, congregando União e Estados, mas se assegurou 
ampla autonomia para os municípios, por meio de eleição de prefeitos e vereadores, e do reco-
nhecimento da sua autoadministração, do seu poder tributário próprio e da sua competência para 
a organização dos serviços públicos locais (art. 28). A Constituição consagrou um extenso rol de 
competências da União [...].” (SOUZA NETO; SARMENTO, 2012, p. 173-174).

9 Bulos (2015, p. 497).
10 “Art. 16 [...] § 1º - Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação: a) da Assembléia Legis-

lativa, os Prefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrominerais 
em lei estadual; b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de interesse 
da segurança nacional, por lei de iniciativa do Poder Executivo. [..]”.

11 Bulos (2015, p. 498).
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seus artigos 1º e 18, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios. Logo, estes – Municípios – foram incluídos na Fede-
ração. Marcante nesse sistema é o federalismo cooperativo, represen-
tado, em grande parte, pelos artigos 23, parágrafo único12, 30, incisos 
VI e VII13 e 24114.

Essa forma de estado é de tamanha importância na República Bra-
sileira que foi alçada a cláusula pétrea, como núcleo imodificável na 
Constituição de 1988, nos termos da inteligência de seu artigo 60, § 4º, 
inciso I.

Vistos tais aspectos gerais da Federação brasileira, prossegue o 
estudo com a análise do poder constituinte derivado decorrente e a 
elaboração das constituições estaduais.

2. Poder constituinte derivado decorrente e elaboração das  
 constituições estaduais

Conforme aferido no capítulo anterior, a Federação brasileira pos-
sui a sua história e sua evolução que perpassaram diversos estágios até 
se chegar à fase atual. Verificou-se, ademais, que essa forma de Estado 
é delineada, basicamente em sua integralidade, pela Constituição Fede-
ral, documento que organiza a República instituída em nosso território.

Por sua vez, as Constituições Federais, normas ápices de cada sis-
tema normativo instituído, são decorrências de manifestações do poder 
constituinte originário, idealizado pelo abade Sieyès e, segundo se ex-
trai da doutrina (AGRA, 2014, p. 55):

O Poder Constituinte é aquele que tem a função de 
criar a Constituição, o responsável pela produção 
originária do Direito, como ensina Recaséns Siches. 
É o antecedente lógico e inexorável do Poder Refor-
mador. Ele não se esgota com a realização do Texto 

12 “Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-es-
tar em âmbito nacional.”

13 “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a coope-
ração técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.”

14 “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.”
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Constitucional: a soberania popular, detentora da 
titularidade do Poder Constituinte, permanece com 
o povo de forma potencializada, à espera de uma 
nova decisão para se manifestar.

O poder constituinte originário é inicial, autônomo e ilimitado. A 
primeira característica permite afirmar que não há uma ordem jurídica 
anterior a ele, isto é, ocorre um rompimento com o antecedente siste-
ma, revogando todas as normas incompatíveis, bem como a Constitui-
ção anterior (exceção feita na hipótese de haver expressa ressalva). A 
segunda representa a capacidade de o próprio Poder estabelecer o Di-
reito que será efetivado. E, por fim, a terceira qualidade, de ilimitado, 
redunda do fato de não existir (ao menos em tese) qualquer limitação 
jurídica preexistente.15 

A par do poder constituinte originário, estabelece-se o poder 
constituinte derivado, responsável pela elaboração de novos projetos 
legislativos em sede constitucional e na seara das demais entidades 
federativas. São suas características (CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 253):

[...] Derivado, porque é poder de direito, juridi-
camente estabelecido, fundado no Poder Consti-
tuinte Originário. Ou seja, provém ou deriva deste.
[...] Limitado, porque a Constituição lhe impõe 
limitações, que podem ser temporais, circunstan-
ciais, materiais ou procedimentais, explícitas ou 
implícitas, restringindo o seu exercício.
[...] Condicionado, porque só pode manifestar-se 
de acordo com as formalidades traçadas pela Cons-
tituição. Está sujeito, pois, a um processo especial 
previamente estabelecido pela Carta Magna.

Vale ressaltar que, porque limitado e derivado do poder consti-
tuinte (originário), há quem denomine o poder constituinte derivado 
simplesmente poder constituído. Nas palavras de Sarlet, Marinoni e Mi-
tidiero (2015, p. 86): 

15 São as lições de Cunha Júnior (2012, p. 249), inclusive chegando a mencionar que o poder consti-
tuinte é, ao mesmo tempo, desconstituinte, em razão de romper com a ordem jurídica anterior, 
além de que seria possível falar em limites transcendentes, imanentes, heterônomos, bem como de 
decorrentes de princípios de direito internacional, ao Poder Constituinte.
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Assim sendo, diversamente do poder constituinte, 
o poder de reforma (e/ou revisão) constitucional, 
compreendido como poder de alterar o texto da 
constituição e que será examinado mais adiante, 
é, por definição, um poder constituído, integrando 
a noção daquilo que muitos designam de um poder 
constituinte derivado.

O poder constituído derivado é subdividido em três espécies.16 
Temos o poder constituinte derivado reformador, ao qual foi con-

ferida a incumbência de atualizar e inovar o ordenamento jurídico em 
sede constitucional e de maneira permanente, mediante emendas à 
Constituição. É delineado, primordialmente, no artigo 60 da Constitui-
ção Federal, e possui um processo para aprovação mais rígido do que o 
estipulado para as demais espécies normativas.

Fala-se, também, no poder constituinte derivado revisor, respon-
sável pela revisão constitucional a que alude o artigo 3º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias17 (ADCT), que foi realizado 
após cinco anos da promulgação da Lei Magna de 1988. Tal compro-
metimento resultou em seis emendas, editadas entre março e junho 
de 1994.18 

A terceira modalidade é o poder constituinte derivado decor-
rente, a cargo do qual compete a elaboração das Constituições Esta-
duais. Por possuir as características já explanadas, é cediço que tal 
documento deve observar às normas da Constituição da República, 
até porque dela é derivado. Nessa linha, aliás, o teor do artigo 25 des-
ta19, ao mencionar que referidas normas estaduais devem obediência 
a seus princípios. Reforça a análise, ademais, o caput do artigo 11 do 
ADCT, que reza: “Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes 
constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um 

16 Há quem estabeleça uma quarta espécie, qual seja, o poder constituinte difuso, representado pela 
alteração da Constituição da República mediante mutações constitucionais (PADILHA, 2014, p. 97).

17 “Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Cons-
tituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.”

18 Malgrado o quórum para aprovação dessas emendas de revisão (maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional, em sessão unicameral) tenha sido inferior ao das demais (dois turnos em cada 
Casa do Congresso Nacional, necessitando de três quintos dos votos dos respectivos membros), tal 
circunstância não é suficiente para se dizer que a Constituição Federal perdeu seu caráter de rígida.

19 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição.”
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ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os 
princípios desta.”20

Outrossim, o poder constituinte derivado decorrente exprime-se 
em duas espécies: institucionalizador e reformador. O institucionaliza-
dor é aquele presente na ocasião de elaboração de uma Constituição 
Estadual, seja na criação da primeira Constituição do Estado-membro, 
seja na elaboração de uma nova. O segundo, por sua vez, é o existente 
nas ocasiões de alterações ou reformas desses documentos, por meio 
de revisões ou emendas.21 

De maneira análoga ao poder constituinte originário, a titularida-
de do poder derivado decorrente é do povo do respectivo Estado.22 O 
exercício, por seu turno, é atribuído às respectivas Assembleias Legis-
lativas, por meio dos deputados estaduais.23

Dúvidas, porém, ressoam acerca dos limites das constituições es-
taduais. De uma maneira geral, há limites ao procedimento legislativo 
de suas elaborações e de suas emendas24, notadamente de que de-

20 Embora o ADCT tenha conferido o prazo de um ano à execução da competência dos Estados em 
relação à elaboração de suas próprias Constituições, a Constituição de 1988 deveria ser observada 
por eles desde a sua promulgação: “A exceção contida no art. 11 do ADCT da Carta Federal de 1988, 
que deferiu aos Estados-membros o prazo de um ano para elaborarem as suas Constituições, não 
postergou a observância obrigatória dos princípios nela estabelecidos. Não se compadece com esses 
princípios (CF, art. 66, § 4º) o entendimento de que si et in quantum se elaborava a Carta Política do 
Estado os comandos inatos do poder constituinte originário no campo federal estivessem subsumidos 
pela temporariedade estabelecida no art. 11 do ADCT-CF/1988. O lapso temporal nele previsto não 
poderia implicar o adiamento da observância de regras constitucionais de cumprimento obrigatório, 
sobretudo em matéria de ordem pública relacionada com o Poder Legislativo.” (STF, RE 134.584, rel. 
min. Carlos Velloso, j. 6-5-1997, 2ª T, DJ de 13-3-1998).

21 Essa correspondência já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal: “O poder constituinte de-
corrente, assegurado às Unidades da Federação, é, em essência, uma prerrogativa institucional ju-
ridicamente limitada pela normatividade subordinante emanada da Lei Fundamental. Modalidades 
tipológicas em que se desenvolve o poder constituinte decorrente: poder de institucionalização e 
poder de revisão. [...]” (ADI 568 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 20-9-1991, P, DJ de 22-11-1991).

22 A título de exemplo, consta no preâmbulo da Constituição do Estado de São Paulo: “O Povo Paulista, 
invocando a proteção de Deus, e inspirado nos princípios constitucionais da República e no ideal de a 
todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga, por seus representantes, a CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.” Em reforço, a norma do § 3º do artigo 18 da Constituição Federal, a qual 
impõe o plebiscito, por meio da população diretamente interessada, no caso de reorganização de 
tais entidades federadas.

23 Bulos (2015, p. 424-427).
24 E não podem ser olvidadas as limitações que, segundo o Supremo Tribunal Federal, também são 

exigidas quando da elaboração de emendas às Constituições Estaduais: “Processo de reforma da 
Constituição estadual. Necessária observância dos requisitos estabelecidos na CF (art. 60, § 1º a 
§ 5º). Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito 
na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação 
da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. 
Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo 
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vem ser editadas pelas respectivas Assembleias Legislativas e no prazo 
previsto no artigo 11 do ADCT. Não seria lídimo, ainda, aos Estados-
-membros que usurpassem competências de outras entidades federa-
tivas, notadamente conforme as previsões dos artigos 21 e seguintes 
da Constituição da República (limites de competência federativa). Não 
devem contrariar, por isso, dispositivos constitucionais direcionados a 
essas entidades, como, por exemplo, infere-se nos artigos 19, 27, 29 e 
128, § 3º (limites atinentes a normas endereçadas especificamente ao 
Estado-membro). Devem respeitar normas dirigidas aos entes públicos 
de maneira geral, tal como se verifica em relação aos princípios fun-
damentais (artigos 1º a 3º) e aos princípios constitucionais sensíveis 
(artigo 34), o que pode gerar, inclusive, a intervenção federal. Por fim, 
exige-se respeito ao princípio da simetria (SOUZA NETO; SARMENTO, 
2012, p. 455-459).

No que tange ao Distrito Federal e ao Município, a Lei Magna, nos 
artigos 3225 e 2926, estabelece que se regerão por lei orgânica.

Ao primeiro, costuma-se dizer que a Lei Orgânica Distrital é de-
corrência do poder constituinte derivado decorrente, como já ressalta-
do pelo Supremo Tribunal Federal.27

No que atine aos Municípios, não tem sido conferida à Lei Orgâ-
nica Municipal a classificação de poder constituinte. Há quem entenda 
por esta possibilidade, uma vez que lhes foram conferidas autonomias, 
dentre elas auto-organização, estando inseridos, ainda, na união indis-
solúvel da República (artigo 1º, caput).28 Por outro lado, a maioria da 
doutrina não vislumbra tal ocorrência, considerando que, pelo artigo 

local. A questão da autonomia dos Estados-membros (CF, art. 25). Subordinação jurídica do poder 
constituinte decorrente às limitações que o órgão investido de funções constituintes primárias ou 
originárias estabeleceu no texto da CR: [...]” (ADI 486, rel. min. Celso de Mello, j. 3-4-1997, P, DJ 
de 10-11-2006). 

25 “Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislati-
va, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.”

26 “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos.” E o artigo 11 do ADCT demarcou o prazo de seis meses após a promulgação da 
Constituição do Estado à confecção das leis orgânicas municipais.

27 “[...] Lei Orgânica do Distrito Federal. [...] A Lei Orgânica tem força e autoridade equivalentes a um 
verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Es-
tados-membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta.” 
(ADI 980, rel. min. Menezes Direito, j. 6-3-2008, P, DJE de 1-8-2008).

28 Souza Neto e Sarmento (2012, p. 332).
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29 da Constituição Federal e com base no artigo 11 do ADCT, a lei orgâ-
nica municipal, além de atender os princípios da Constituição Federal, 
deve, outrossim, respeitar ditames da Constituição Estadual.29 Anote-
-se, por oportuno, que o Texto de Outubro de 1988 não fixou interven-
ção da União nos Municípios (com exceção daqueles localizados em 
Território Federal), mas tão somente dos Estados em relação a estes.

Por fim, de se ressaltar que o poder constituinte derivado decor-
rente funciona como cerne de fundamento para as autonomias das 
unidades federativas. É a partir das Constituições Estaduais que essas 
entidades podem auto-organizar-se, autoadministrar, editar legislações 
próprias e estabelecer as destinações das finanças.

3. Autonomia federativa dos Estados e simetria constitucional

Aos Estados é conferido, pela Constituição da República, o po-
der constituinte derivado decorrente, possibilitando-lhes formalizar 
Constituições Estaduais, documentos nos quais haverá a definição de 
diversos pontos essenciais ao funcionamento de aludidas entidades fe-
derativas. A partir da norma ápice na esfera estadual, ainda, é possível 
extrair suas autonomias: auto-organização, autolegislação, autogover-
no e autoadministração. O Estado, desse modo, pode exercer diversas 
atribuições sem ter de se valer, num momento determinado, de qual-
quer autorização direta da União.

É, primordialmente, pela Constituição Estadual que os Estados-
-membros se auto-organizam. Com efeito, ela estabelece os fundamen-
tos e princípios pelos quais citado ente federado reger-se-á. Essa dispõe 
sobre a organização, competência e membros de seus Poderes. Fixa 
regras de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Impõe man-
damentos para a administração pública, sobre a prestação de serviços 
públicos e condutas de seus servidores. Estabelece comandos para os 
órgãos de segurança pública. Regula a tributação, finança e orçamento, 
além de gerir suas regiões. Define políticas públicas a serem segui-
das, dentre vários outros aspectos que podem envolver o meio ambien-
te, saúde, educação, cultura e proteções especiais. Aliás, segundo o  

29 BULOS, 2015, p. 399-400. Em igual vértice: “Ora, se as leis orgânicas devem obediência simultânea 
à Constituição Federal e à Constituição do respectivo Estado, não possuem, de evidência, esse 
predicado. Daí, com razão, dentre outros, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo não reconhecendo a existência de Poder Constituinte na órbita dos Municípios” (ARAUJO; 
NUNES JÚNIOR, 2017, p. 49).
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Supremo Tribunal Federal, a auto-organização dos Estados-membros 
não é uma possibilidade, mas uma exigência constitucional.30 

Pode-se incluir, ademais, na auto-organização dos Estados, a 
possibilidade de, “mediante lei complementar, instituir regiões me-
tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” 
(artigo 25, § 3º).

No que atine à autolegislação, é conferido aos Estados editar suas 
próprias leis, nos limites da competência legislativa que é definida pela 
Lei Maior.

Nessa linha, é importante observar que há uma relação das com-
petências materiais com as legislativas das entidades federativas, en-
volvendo, portanto, as duas autonomias citadas. Às competências co-
muns do artigo 23, há uma determinação legislativa atrelada prevista 
no artigo 24 (e igual correlação existe entre os artigos 21 e 22 sobre as 
atribuições da União). Assim, se a competência material comum com-
preende “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, inciso II), há, na mesma 
toada, a competência legislativa concorrente para tratar de proteção e 
defesa da saúde, bem como de “proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência” (art. 24, incisos XII e XIV); ao lado da 
atribuição de “proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos” (art. 23, inciso III), deve existir uma 
lei para a “proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turís-
tico e paisagístico” e “responsabilidade por dano ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico” (art. 24, incisos VII e VIII); se devem os entes 
federados “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência” (art. 23, inciso V), precisam regular, legislativamente, a maté-
ria de “educação, cultura, ensino [...]” (art. 24, inciso IX).

Pontue-se, da mesma forma, que os Estados-membros possuem 
competência residual, vale dizer, “são reservadas aos Estados as com-
petências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição” (§ 1º do 
artigo 25 da Constituição Federal). Logo, caso a competência não tenha 

30 “[...] os arts. 25 da parte permanente e 11 do ADCT exigem que os Estados se organizem, com ob-
servância de seus princípios, inclusive os relativos à autonomia orçamentária dos Municípios.” (ADI 
1.689, rel. min. Sydney Sanches, j. 12-3-2003, P, DJ de 2-5-2003).
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sido atribuída à União e aos Municípios, caberá aos Estados exercê-la. 
Apenas de modo excepcional então os Estados receberam competên-
cias expressas da Constituição Federal, como a exploração – direta-
mente ou mediante concessão – dos serviços locais de gás canalizado 
(artigo 25, § 2º).

Quanto à capacidade de autogoverno, inerente à escolha, pelo 
próprio ente federado, dos representantes de seus poderes sem qual-
quer interferência da unidade federal , a Constituição da República 
traça determinadas normas para os Poderes estaduais. O artigo 27 da 
Constituição Federal regula o Poder Legislativo Estadual, estipulando 
o número de deputados estaduais de cada Assembleia Legislativa, o 
subsídio, a competência e a necessidade de disposição de lei sobre 
iniciativa popular em âmbito regional.32 O artigo 28 veicula normas a 
respeito do Governador e do Vice-Governador, firmando mandamentos 
para eleições, perda de mandato33 e subsídios. Na mesma senda, os 
artigos 125 e 126 versam a respeito do Poder Judiciário no Estado-mem-
bro, que serão representados pelos Tribunais de Justiça e que podem 
funcionar descentralizadamente. É mister que haja, no mínimo, acerca 
do controle abstrato nesse âmbito, uma ação de “representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou munici-
pais em face da Constituição Estadual”.34 A legitimidade para tanto não 

31 “A autonomia estadual também caracteriza-se pelo autogoverno, uma vez que é o próprio povo do 
Estado quem escolhe diretamente seus representantes nos Poderes Legislativo e Executivo locais, 
sem que haja qualquer vínculo de subordinação ou tutela por parte da União. A Constituição Federal 
prevê expressamente a existência dos Poderes Legislativo (CF, art. 27), Executivo (CF, art. 28) e 
Judiciário (CF, art. 125) estaduais. [...]” (MORAES, 2016, p. 474).

32 Malgrado o Estado possua a autonomia, representada, dentre outros aspectos, pelo autogoverno, 
há limites impostos pela Constituição Federal. Nessa linha, a título de exemplo: “O § 1º do art. 27 
da CB define em quatro anos o mandato dos deputados estaduais. A norma que, alterando a regra 
da Constituição estadual de Roraima (Emenda 16, de 19-10-2005), permite a extensão do mandato 
pela alteração da data de posse dos eleitos em 2006, colide, frontalmente, com aquela regra. A 
autonomia estadual tem os seus limites definidos pela CR.” (ADI 3.825, rel. min. Cármen Lúcia, j. 
8-10-2008, P, DJE de 28-11-2008). 

33 O Supremo Tribunal Federal possui decisão em controle concentrado de constitucionalidade sobre 
ampliação ou modificação dos casos de perda do mandato: “O inciso XIV do art. 29 da CB/1988 
estabelece que as prescrições do art. 28 relativas à perda do mandato de governador aplicam-se 
ao prefeito, qualificando-se, assim, como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Esta-
dos-membros e Municípios. Não é permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses 
critérios. Se a CB não sanciona com a perda do cargo o governador ou o prefeito que assuma cargo 
público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não podem fazê-los as Constituições 
estaduais.” (ADI 336, voto do rel. min. Eros Grau, j. 10-2-2010, P, DJE de 17-9-2010). 

34 Frise-se que o controle de constitucionalidade concentrado-abstrato estadual não poder ter como 
parâmetro norma da Constituição da República (Rcl 16.431 MC, rel. min. Celso de Mello, decisão 
monocrática, j. 23-10-2013, DJE de 25-10-2013), com a ressalva de se tratar de norma de reprodu-
ção obrigatória: “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de 
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pode ser atribuída a um único órgão, da mesma maneira que o faz o 
artigo 103 no que atine às ações direta de inconstitucionalidade e de-
claratória de constitucionalidade. Ademais, veicula imposições alusivas 
à Justiça Militar estadual.

Sobre a autoadministração dos Estados, confira-se a doutrina:

Por fim, completando a tríplice capacidade garan-
tidora da autonomia dos entes federados, os Esta-
dos-membros se autoadministram no exercício de 
suas competências administrativas, legislativas e 
tributárias definidas constitucionalmente. Salien-
te-se que está implícito no exercício da compe-
tência tributária a existência de um mínimo de 
recursos financeiros, obtidos diretamente através 
de sua própria competência tributária. (MORAES, 
2016, p. 478).

Esses quatro fatores, por conseguinte, conferem autonomia ao Esta-
do-membro na federação brasileira. E, conforme analisado, notadamente 
no capítulo anterior, há alguns limites para essas autonomias estaduais. 
Dentre tais aspectos, revela-se imprescindível, outrossim, examinar a 
margem de liberdade que cada ente federal possui em relação ao modelo 
estabelecido para a União no bojo da Constituição Federal. Em outras 
palavras, exige-se, no ponto, o estudo do princípio da simetria constitu-
cional, por vezes, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:

No desate de causas afins, recorre a Corte, com 
frequência, ao chamado princípio ou regra da si-
metria, que é construção pretoriana tendente a 
garantir, quanto aos aspectos reputados substan-
ciais, homogeneidade na disciplina normativa da 
separação, independência e harmonia dos pode-
res, nos três planos federativos. Seu fundamento 
mais direto está no art. 25 da CF e no art. 11 de 
seu ADCT, que determinam aos Estados-membros 
a observância dos princípios da CR. Se a garantia 
de simetria no traçado normativo das linhas essen-
ciais dos entes da federação, mediante revelação 

leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de 
normas de reprodução obrigatória pelos Estados.” (RE 650.898, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, 
j. 1º-2-2017, P, DJE de 24-8-2017, tema 484).
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dos princípios sensíveis que moldam a tripartição 
de poderes e o pacto federativo, deveras protege 
o esquema jurídico-constitucional concebido pelo 
poder constituinte, é preciso guardar, em sua for-
mulação conceitual e aplicação prática, particular 
cuidado com os riscos de descaracterização da pró-
pria estrutura federativa que lhe é inerente. [...] 
Noutras palavras, não é lícito, senão contrário à 
concepção federativa, jungir os Estados-membros, 
sob o título vinculante da regra da simetria, a nor-
mas ou princípios da CR cuja inaplicabilidade ou 
inobservância local não implique contradições teó-
ricas incompatíveis com a coerência sistemática do 
ordenamento jurídico, com severos inconvenientes 
políticos ou graves dificuldades práticas de qual-
quer ordem, nem com outra causa capaz de per-
turbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade na-
cional. A invocação da regra da simetria não pode, 
em síntese, ser produto de uma decisão arbitrária 
ou imotivada do intérprete. (ADI 4.298 MC, voto do 
rel. min. Cezar Peluso, j. 7-10-2009, DJE de 27-11-
2009; ADI 1.521, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 
19-6-2013, DJE de 13-8-2013)

A doutrina também reconhece a existência do princípio em tela: 
“[...] uma obrigação geral implícita de simetria, por parte dos Estados 
membros e Municípios, na elaboração de seus diplomas máximos, com 
o modelo federal estabelecido pela Constituição do Brasil” (TAVARES, 
2013, p. 839). O mesmo Professor, porém, coloca em xeque a exis-
tência do princípio, uma vez que a simetria não poderia aniquilar a 
autonomia, bem como que a Constituição quando pretendeu estipular 
determinações para Estados e Municípios o fez de maneira expressa, 
sendo a separação de poderes, então, a pedra fundamental, sob pena 
de interpretações dessa envergadura conduzirem ao conhecido Estado 
Unitário meramente descentralizado.35 

35 Tavares (2013, p. 841-842). Além disso: “Esse princípio da simetria, contudo, não deve ser com-
preendido como absoluto. Nem todas as normas que regem o Poder Legislativo da União são de 
absorção necessária pelos Estados. As normas de observância obrigatória pelos Estados são as que 
refletem o inter-relacionamento entre os Poderes. [...]” (MENDES; BRANCO, 2015, p. 832). E como 
lecionam Araujo e Nunes Junior (2017, p. 51): “[...] O que se pode discutir é se o tema da simetria 
não tem servido para encobrir um forte centralismo federativo, amesquinhando competências que, 
em princípio, poderiam ser desempenhadas pelas unidades federadas.”
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No mesmo diapasão, assente-se que a regra deve ser a autonomia 
do Estado-membro, em prol da estipulação de suas próprias normas, 
com as ressalvas já estipuladas de maneira expressa pela Constituição 
Federal. A exceção, de outro lado, equivaleria à estipulação da sime-
tria constitucional, porquanto, aplicável, resulta na flexibilização da 
autonomia da entidade federada mera reprodutora da norma parâme-
tro.36 A propósito:

A orientação do STF sobre o princípio da simetria 
foi provavelmente assumida por prudência: a Cor-
te parece ter pretendido evitar que arranjos ins-
titucionais desprovidos de razoabilidade fossem 
praticados em estados e municípios. No fundo, vis-
lumbra-se o medo do abuso, e a imposição aos en-
tes locais de escrupulosa observância dos modelos 
federais foi o instrumento usado pela Corte para se 
evitar esse risco. Contudo, ao fazê-lo, o STF tem 
impedido que a forma federativa de Estado exer-
ça uma de suas funções mais importantes, que é 
permitir que experiências institucionais inovado-
ras possam ser praticadas nos governos locais e, 
se bem-sucedidas, eventualmente replicadas em 
outros entes políticos, quiçá servindo como futura 
referência para a reforma das instituições nacio-
nais. (SOUZA NETO; SARMENTO, 2012, p. 334).

Destarte, o foco do princípio da simetria é a necessidade de re-
produção de modelos estabelecidos para a União, no âmbito da Cons-
tituição Federal, também para as outras entidades federadas. O ponto 
complexo nessa análise, entretanto, é saber, com precisão, quais os 
limites de sua incidência, mormente pelos posicionamentos que conse-
guimos extrair das decisões do Poder Judiciário sobre o tema.

4. Judiciário e (des)construção da autonomia federativa

A autonomia dos entes federados, elemento fundamental da for-
ma federativa de Estado, instituída como núcleo imodificável no artigo 
60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, sistematicamente é colocada 

36 Souza Neto e Sarmento (2012, p. 334).
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à prova perante o Supremo Tribunal Federal, responsável pela solução 
dos conflitos que ostentem densidade suficiente para abalar o pacto fe-
derativo (art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição).37 Nesse contex-
to, destaca-se o dilema inerente à simetria constitucional e à efetiva 
autonomia dos Estados-membros e Municípios.

Deveras, o conteúdo das decisões de nossa Suprema Corte pode 
robustecer a importância das constituições estaduais e das leis muni-
cipais no cenário jurídico nacional ou, ao contrário, ensejar um sen-
timento de frustração constitucional, sobretudo estadual, tornando a 
constituição estadual numa singela lei orgânica estadual.38 

Em relação às competências dos entes federativos, um dos crité-
rios utilizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a 
resolução dos conflitos é o da preponderância do interesse. Segundo 
tal vetor, deve-se atribuir a competência à entidade que possuir maior 
efetividade e abrangência para tratar do tema. Vale dizer, sendo assun-
to nacional, entrega-se à União; tratando-se de matéria regional, aos 
Estados-membros; e, versando sobre mote local, aos Municípios.

Aludido princípio foi tratado, v.g., pelo Ministro Celso de Mello na 
AC-MC/RR 1.255 (DJ de 22.06.2016).39 Na hipótese, havendo potencial 

37 Vide, ainda, a decisão proferida pelo STF no julgamento da ACO 1802 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 
Pleno, j. em 16/05/2013, ocasião em que se pontuou que o controle por nossa Suprema Corte se 
restringe apenas aos litígios que possam vulnerar os valores que informam o princípio fundamental 
do pacto federativo, ou seja, os “conflitos federativos” e não os “conflitos entre entes federativos”. 
No mesmo vértice: STF, ACO 2101 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. em 25/11/2015).

38 Sobre a (des)importância atual das constituições estaduais vide Ferrari (2003, p. 270-273).
39 “DIREITO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA. PROCEDIMENTO DE INSTITUIÇÃO DES-

SA UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA (LEI Nº 
9.985/2000, ART. 22, §§ 2º E 3º, C/C O DECRETO Nº 4.340/2002, ART. 5º, “CAPUT”). PRECEDENTE 
DO STF. INSTITUIÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE RESERVA EXTRATIVISTA EM ÁREA QUE COMPREENDE 
TERRAS PÚBLICAS PERTENCENTES A UM ESTADO-MEMBRO DA FEDERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE POTENCIAL 
CONFLITO FEDERATIVO. INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL, COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. A QUESTÃO DA DESAPROPRIAÇÃO, PELA UNIÃO 
FEDERAL, DE BENS INTEGRANTES DO DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DO ATO EXPRO-
PRIATÓRIO, SUJEITO, NO ENTANTO, QUANTO À SUA EFETIVAÇÃO, À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLA-
TIVA DO CONGRESSO NACIONAL (DL Nº 3.365/41, ART. 2º, § 2º). CONTROLE POLÍTICO, PELO PODER 
LEGISLATIVO DA UNIÃO, DO ATO EXCEPCIONAL DE EXPROPRIAÇÃO FEDERAL DE BENS INTEGRANTES DO 
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL. DOUTRINA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGULAR PRO-
CEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DO DEVER DA UNIÃO FEDERAL 
DE INDENIZAR O ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES DO STF. CONFLITO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E AS 
DEMAIS UNIDADES FEDERADAS, QUANDO NO EXERCÍCIO, EM TEMA AMBIENTAL, DE SUA COMPETÊNCIA 
MATERIAL COMUM. CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE CONFLITO: CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA DO 
INTERESSE E CRITÉRIO DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PESSOAS POLÍTICAS. RECONHECIMENTO, NA ES-
PÉCIE, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DO CARÁTER MAIS ABRANGENTE DO INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 
INOCORRÊNCIA, AINDA, DE SITUAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DECORRENTE DA CONSULTA PÚBLICA 
CONVOCADA PELO IBAMA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA”.
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conflito federativo decorrente da instituição de reserva extrativista 
pela União, em área que abrange terras públicas pertencentes a Esta-
do-membro, decidiu-se que cabia àquela um maior trabalho na prote-
ção do meio-ambiente, podendo-se valer dos mecanismos próprios para 
tal finalidade. Ponderou o Ministro:

[...] cabe, à União Federal, considerada a maior 
abrangência dos interesses por cuja defesa deve 
velar, o desempenho de um papel de alto relevo 
no plano da proteção ambiental e da utilização dos 
mecanismos inerentes ao fiel adimplemento de tal 
encargo constitucional. [...]
Vê-se, portanto, considerada a repartição consti-
tucional de competências em matéria ambiental, 
que, na eventualidade de surgir conflito entre as 
pessoas políticas no desempenho de atribuições 
que lhes sejam comuns – como sucederia, p. ex., 
no exercício da competência material a que alu-
dem os incisos VI e VII do art. 23 da Constituição 
–, tal situação de antagonismo resolver-se-á me-
diante aplicação do critério da preponderância do 
interesse e, quando tal for possível, pela utilização 
do critério da cooperação entre as entidades inte-
grantes da Federação [...]
Isso significa que, concorrendo projetos da União 
Federal e do Estado-membro visando à instituição, 
em determinada área, de reserva extrativista, o 
conflito de atribuições será suscetível de resolu-
ção, caso inviável a colaboração entre tais pessoas 
políticas, pela aplicação do critério da preponde-
rância do interesse, valendo referir – como já as-
sinalado – que, ordinariamente, os interesses da 
União revestem-se de maior abrangência.

Pelo mesmo critério, já se reconheceu a inconstitucionalidade de 
lei municipal que, a pretexto de invocar interesse local para restrin-
gir ou ampliar determinações contidas em texto normativo de âmbito 
nacional, vedou circulação de água com teor de flúor acima de deter-
minado limite.40 Pela leitura da decisão, apura-se que a pretensão do 

40 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL. LEI 
MUNICIPAL. PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE LOCAL. EXIS-
TÊNCIA DE LEI DE ÂMBITO NACIONAL SOBRE O MESMO TEMA. CONTRARIEDADE. INCONSTITUCIONA-
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Município não foi legislar sobre águas efetivamente, mas condicionar 
sua exploração, o que seria de incumbência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

De seu turno, o princípio da proporcionalidade, na mesma trilha, 
já balizou a atuação de nossa Suprema Corte na análise de excesso 
porventura cometido pelo ente local a pretexto do exercício de sua 
autonomia legislativa. A título de exemplificação, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que determi-
nava a pesagem de botijões entregues ou recebidos para substituição 
à vista do consumidor, com pagamento imediato de eventual diferença 
a menor por violação, como motivaram alguns Ministros, ao princípio 
de proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos.41

Por outro lado, o Pretório Excelso assentou que a simetria, em 
certas situações, deve ser aplicada pelos Estados-membros e Municí-
pios em relação às normas preestabelecidas para a União na Constitui-
ção Federal. Filiou-se o Supremo a uma “interpretação retrospectiva”, 
averiguando as normas da nova Constituição sob o prisma da Consti-
tuição pretérita, porque não existente, de modo expresso, na Norma 
Fundamental de 1988, o “princípio da simetria”.42 

Nessa linha, o processo legislativo estabelecido na Constituição 
da República para a União deve ser observado pelos Estados-membros, 
mutatis mutandis, inclusive no que se refere à iniciativa de projetos 
de lei.43 Ademais, a eles é permitida a edição de medidas provisórias, 
desde que haja previsão nas respectivas Constituições e respeite os 
limites impostos pela Lei Maior.44  

LIDADE. 1. A Lei Municipal n. 8.640/00, ao proibir a circulação de água mineral com teor de flúor 
acima de 0,9 mg/l, pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde pública, competência 
legislativa concorrente, nos termos do disposto no art. 24, XII, da Constituição do Brasil. 2. É incons-
titucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do argumento do 
interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto normativo de âmbito 
nacional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE 596489, Segunda Turma, Relator 
Ministro Eros Grau, DJe 19/11/2009).

41 STF, ADI 855 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1993, DJ 
01-10-1993 PP-20212 EMENT VOL-01719-01 PP-00071.

42 Souza Neto e Sarmento (2012, p. 333).
43 “A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno – art. 

25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao pro-
cesso legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa.” [ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 
4-6-2008, P, DJE de 22-8-2008 = ADI 291, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 7-4-2010, DJE de 10-9-2010].

44 “[...] No julgamento da ADI 425, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19-12-2003, o Plenário desta Corte 
já havia reconhecido, por ampla maioria, a constitucionalidade da instituição de medida provisória 
estadual, desde que, primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do 
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Outrossim, considerando que a Constituição Federal (artigo 83) 
estipula que o Presidente da República e vice não podem se ausentar do 
país por período superior a 15 dias sem licença do Congresso Nacional, 
reconheceu-se a inconstitucionalidade da norma estadual que deman-
dava a autorização da Assembleia Legislativa para qualquer ínterim de 
afastamento.45  

Além disso, embora a Lei Maior estabeleça a necessidade de auto-
rização da Câmara dos Deputados à admissibilidade da acusação contra 
o Presidente da República (artigo 86), tal conteúdo não incide nas de-
mais esferas, como a dos Estados, porque violada restará a competên-
cia privativa da União para legislar sobre direito processual (artigo 22, 
inciso I, da Constituição da República).46 

Também em cumprimento ao princípio da simetria, compete aos 
Estados a observância obrigatória da norma do artigo 58, § 3º, da Cons-
tituição Federal, que disciplina a Comissão Parlamentar de Inquérito.47  

Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado 
pela CF, tendo em vista a necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal. Ou-
tros precedentes: ADI 691, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19-6-1992, e ADI 812 MC, rel. min. 
Moreira Alves, DJ de 14-5-1993. Entendimento reforçado pela significativa indicação na CF, quanto 
a essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à regência dos Estados, da competência 
desses entes da Federação para ‘explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de 
gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação’ 
(art. 25, § 2º). [...]”. [ADI 2.391, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-8-2006, DJ de 16-3-2007 = ADI 425, rel. 
min. Maurício Corrêa, j. 4-9-2002, DJ de 19-12-2003].

45 “Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade 
de locomoção norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o gover-
nador e o vice-governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo. Espécie de autorização 
que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias. 
Aplicação do princípio da simetria”. [ADI 738, rel. min. Maurício Corrêa, j. 13-11-2002, DJ de 7-2-
2003. = RE 317.574, rel. min. Cezar Peluso, j. 1º-12-2010, DJE de 1º-2-2011 = ADI 307, rel. min. Eros 
Grau, j. 13-2-2008, DJE de 1º-7-2009]

46 “Não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o recebimento de de-
núncia ou queixa e instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime comum, 
cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre 
a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. [...] O relator afirmou a 
necessidade de superar os precedentes da Corte na dimensão de uma redenção republicana e cum-
prir a promessa do art. 1º, “caput”, da CF, diante dos reiterados e vergonhosos casos de negligência 
deliberada pelas assembleias legislativas estaduais, que têm sistematicamente se negado a deferir o 
processamento de governadores. [...] Esclareceu não haver na CF previsão expressa da exigência de 
autorização prévia de assembleia legislativa para o processamento e julgamento de governador por 
crimes comuns perante o STJ. Dessa forma, inexiste fundamento normativo-constitucional expresso 
que faculte aos Estados-membros fazerem essa exigência em suas Constituições estaduais. Não há, 
também, simetria a ser observada pelos Estados-membros”. [ADI 5.540, rel. min. Edson Fachin, j. 
3-5-2017, Informativo 863.]

47 STF, ADI 3619, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 20-04-2007 
PP-00078 EMENT VOL-02272-01 PP-00127.
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Da mesma maneira, é impositiva a adoção, pelos Estados, do modelo 
federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério 
Público que perante ele atua.48 

De outro lado, fortalecendo a autonomia dos Estados, o Supremo 
Tribunal Federal enveredou-se pela constitucionalidade de lei estadual 
que fixou número máximo de alunos em sala de aula.49  A fundamentação 
centrou-se na circunstância de essa questão não possuir caráter de nor-
ma geral, mas que, de fato, dependeria das circunstâncias específicas 
de cada entidade federativa, entre elas: “número de escolas colocadas 
à disposição da comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quanti-
tativo de crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio, o 
número de professores em oferta na região, além de aspectos ligados ao 
desenvolvimento tecnológico nas áreas de educação e ensino.”

No julgamento desse feito, o Ministro Gilmar Mendes alertou a 
respeito da lição de Konrad Hesse, segundo a qual a competência da 
União para instituir normas gerais não pode esgotar as competências 
das demais entidades: “O próprio professor Konrad Hesse, chamando 
atenção para o modelo alemão, dizia: legislar sobre normas gerais não 
pode permitir que a União use dessa competência de forma exaustiva. 
E tem de deixar competência substancial para o estado-membro.”

48 STF, ADI 3307, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, DJe-099 
DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00820 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 
46-62.

49 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE COM-
PETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO (CRFB, ART. 24, IX). LEI ESTADUAL 
DE SANTA CATARINA QUE FIXA NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA. QUESTÃO PRELIMINAR 
REJEITADA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO PEDI-
DO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS. COMPRE-
ENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO (CRFB, ART. 1º, V). NECESSIDADE DE 
PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E CA-
TEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO 
ESTADO DE SANTA CATARINA AO DETALHAR A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.394/94 
(LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. [...] 2. A 
invasão da competência legislativa da União invocada no caso sub judice envolve, diretamente, a 
confrontação da lei atacada com a Constituição (CRFB, art. 24, IX e parágrafos), não havendo que 
se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. [...] 4. A competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza a fixação, por lei local, 
do número máximo de alunos em sala de aula, no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos 
estudantes. 5. O limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta natureza de norma geral, uma 
vez que dependente das circunstâncias peculiares a cada ente da federação, tais como o número de 
escolas colocadas à disposição da comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo de 
crianças em idade escolar para o nível fundamental e médio, o número de professores em oferta na 
região, além de aspectos ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de educação e ensino. 6. 
Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.” (ADI 4060, Relator Ministro 
Luiz Fux, DJe 04/05/2015).
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Ainda no julgamento em epígrafe (ADI 4060), o Ministro Fux foi en-
fático ao apontar uma “leitura excessivamente inflacionada das compe-
tências normativas da União”, especificando os dois principais motivos 
ao “federalismo meramente nominal” reinante em nossa República:

Neste aspecto, a federação brasileira ainda se re-
vela altamente centralizada, muitas vezes beiran-
do o federalismo meramente nominal. Vislumbro 
dois fatores essenciais para esse quadro. O primei-
ro é de índole jurídico-positiva: a engenharia cons-
titucional brasileira, ao promover a partilha de 
competências entre os entes da federação (CRFB, 
arts. 21 a 24), concentra grande quantidade de 
matérias sob a autoridade privativa da União. O 
segundo fator é de natureza jurisprudencial. Não 
se pode ignorar a contundente atuação do Supre-
mo Tribunal Federal ao exercer o controle de cons-
titucionalidade de lei ou ato federal e estadual, 
especialmente aquele inspirado no “princípio da 
simetria” e numa leitura excessivamente inflacio-
nada das competências normativas da União. 
   

Em igual senda, entendendo que à entidade maior compete legislar 
sobre normas gerais, cabendo às menores a estipulação de diretrizes lo-
cais, reconheceu-se a constitucionalidade de lei de município que vedou 
a contratação deste com parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito ou 
de seu vice, dos membros do Legislativo ou dos ocupantes de cargos em 
comissão ou função e confiança, bem como dos servidores e empregados 
públicos, até seis meses após o fim do exercício das respectivas funções, 
em prol dos princípios da moralidade administrativa e impessoalidade.50   

50 “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 
COM O MUNICÍPIO DE PARENTES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E OCUPANTES DE CAR-
GOS EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar nor-
mas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que Estados e Municípios legislem 
para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal 
firmou orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o art. 37, XXI 
da Constituição, assegurando “a igualdade de condições de todos os concorrentes”. Precedentes. 
Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria de licitação, 
é de se louvar a iniciativa do Município de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema 
dos mais relevantes em nossa pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-guia de toda a 
atividade estatal, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. A proibição de contratação 
com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores 
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Compatibilidade com a Constituição Federal, similarmente, visu-
aliza-se em lei estadual que obriga ônibus a se adaptar para facilitar 
o acesso e a permanência de pessoas com deficiência física ou com 
dificuldade de locomoção, com base na competência concorrente insti-
tuída no inciso XIV do artigo 24 de nossa Lei Maior.51 

O mesmo tribunal chancelou a constitucionalidade de lei munici-
pal que fixou multa para emissão de fumaça por veículos acima de de-
terminado padrão.52  Vale ressaltar que o Ministro Edson Fachin, Relator 
para o Acórdão, inclusive sustentando que o federalismo é instrumento 
que visa resguardar direitos fundamentais, estipulou método de inter-
pretação na hipótese de dúvida acerca da competência legislativa que 
recai sobre norma que abrange mais de um tema: “deve o intérprete 
acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes 
menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against 
preemption).” Temos aqui a clara adoção do princípio da subsidiarieda-
de, que pode ser assim compreendido:

Tal descentralização dos Estados contemporâne-
os vem seguindo uma linha de racionalidade que 
entendemos que deva estar presente em qualquer 

e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empre-
gados públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma 
que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, 
prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir a 
competição entre os licitantes. Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou de invasão da 
competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação. Recurso extraordinário provi-
do.” (STF, RE 423560/MS, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29/05/2012).

51 STF. Plenário. ADI 903/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 22/5/2013 (Info 707).
52 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGA-
ÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COM-
PETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência 
legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpre-
tação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada 
matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descen-
tralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente 
indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o 
poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar 
a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 
3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção 
de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem 
plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, 
competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF, RE 194704/MG, 
Tribunal Pleno, DJe 16/11/2017).
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tipo de forma organizacional de Estado, qual seja, 
o respeito ao princípio da subsidiariedade, princí-
pio anterior e ulterior ao federalismo, pois está na 
própria base associativa do humano. Subsidiarie-
dade vem de auxílio, ajuda, socorro, subsidium. 
Partindo da pessoa, passando pela família, pela 
comunidade, pelo Município, pelo Estado, pela 
União, pelas organizações internacionais. A ajuda, 
o auxílio, tomando por base o princípio da subsi-
diariedade, é de baixo para cima, e não de cima 
para baixo. (REVERBEL, 2012, p. 126).

E não se pode olvidar que esse respeito à autonomia dos entes 
locais prestigia a revitalização da forma federativa do Estados, em 
particular no Estado brasileiro com tantas diferenças regionais e so-
ciais, como exortou o Ministro Edson Fachin em seu voto no citado RE 
194704/MG, in verbis:

Os Estados-membros deveriam servir como ver-
dadeiros laboratórios legislativos, ou seja, como 
espacialidades em que se possibilita a procura de 
novas ideias sociais, políticas e econômicas, sem-
pre na busca de soluções mais adequadas para os 
seus problemas peculiares e, eventualmente, tais 
resoluções serem passíveis de incorporação mais 
tarde por outros Estados ou até mesmo pela União 
em caso de êxito. 

Importante decisão em relação à inaplicabilidade do princípio da 
simetria se refere àquela veiculada, recentemente, na ADI 825. Nessa 
demanda, o Supremo Tribunal Federal timbrou a constitucionalidade 
de norma do Estado do Amapá que possibilita a iniciativa popular para 
proposta de emenda à Constituição Estadual53, ainda que a Constituição 
Federal não contenha aludida via. Ponderou-se que essa conclusão é 
um reflexo da soberania popular e da participação direta, não sendo 
vedado pela simetria. Trata-se de decisão, então, que torna menos rí-
gido o precedente relativo à obrigatoriedade de os Estados seguirem à 

53 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Norma do Amapá que permite iniciativa popular para proposta de 
emenda à Carta estadual é constitucional. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/ver-
NoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393827>. Acesso em: 23 jan. 2019.
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risca o processo legislativo dos artigos 59 a 69 da Constituição Fede-
ral, uma vez que esta não autoriza proposta de iniciativa popular para 
emendas ao próprio Texto, mas tão só para normas infraconstitucionais 
(artigo 61, § 2º, de nossa Lei Fundamental). 

De seu turno, na Ação Cível Originária (ACO) 120854, o Supremo 
Tribunal Federal considerou como viável o tombamento por ato legis-
lativo estadual de bem da União. Na espécie, a hierarquia verticali-
zada, preconizada na Lei de Desapropriação (Decreto-Lei 3.365/41), 
seria inaplicável ao tombamento, o qual ostenta regramento específico 
(Decreto-Lei nº 25/1937, artigos 2º, 5º e 11). A norma estadual, além do 
mais, amparar-se-ia nas competências concorrentes material (artigos 
23, incisos III e IV, c/c 216, § 1º, da Constituição Federal) e legislativa 
(artigo 24, inciso VII, da Constituição Federal).

Em resumo, o princípio da simetria não pode ser imposto, indiscri-
minadamente, aos entes locais (Estados, Distrito Federal e Municípios), 
sob pena de subversão da forma de Estado efetivamente adotada na 
Constituição de 1988. Da doutrina de Claúdio Pereira de Souza Neto e 
Daniel Sarmento (2012, p. 334-335) denota-se:

O desafio está em alcançar o ponto ótimo entre 
prudência e abertura para o pluralismo e a experi-
mentação. No que toca ao federalismo, isso passa 
certamente pela revisão do princípio da simetria. 
E a medida também seria prudente. Ao invés de 
assumir os riscos envolvidos nas grandes apostas 
de reforma global das instituições nacionais, como 
tem sido feito, talvez seja melhor experimentá-
-las no plano local de governo. A aplicação de no-
vas ideias ou arranjos políticos em algum estado 
ou município precursor pode servir como teste. É 
claro que muitas experiências podem dar errado, 
mas os riscos para a sociedade são menores do 
que quando se pretende realizar reformas nacio-
nais de um só golpe. Não por outra razão, o Juiz 
Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-america-
na, chamou os governos estaduais de “laboratórios 
da democracia”: “É um dos felizes incidentes do 
sistema federal que um único e corajoso Estado 
possa, se os seus cidadãos escolherem, servir de 

54 STF, ACO 1208 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2017, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01-12-2017 PUBLIC 04-12-2017.
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laboratório; e tentar experimentos econômicos e 
sociais sem risco para o resto do país”. Nesse tó-
pico, enfim, a jurisprudência do STF não merece 
aplauso. Felizmente, já existem sinais de reversão 
desta orientação.

Enfim, a despeito dos julgados supramencionados, que retratam 
o conflito entre a asfixia da autonomia dos Estados e dos Municípios 
por intermédio da simetria constitucional versus a emancipação desses 
mesmos entes, evidencia-se notável decisão de nossa Suprema Corte 
por meio da qual se restabeleceu citada autonomia. Com efeito, na ADI 
2303 RS55, entendeu-se pela inconstitucionalidade de lei estadual que 
remeteu o regramento de determinada atividade à regência da legisla-
ção federal, porquanto importaria renúncia da competência legislativa 
concorrente. O Estado-membro, assim atuando – por singela norma 
remissiva à disciplina federal – não cumpriria com seu mister previs-
to na Constituição da República de complementar o dispositivo na lei 
proveniente da União, deixando, ainda, de prever políticas públicas 
específicas para sua região, fragilizando a estrutura federativa des-
centralizada, e consagrando o monopólio da União, sem atentar para 
nuances locais.

Conclusões

É inegável a proeminência da autonomia atribuída pela Consti-
tuição de 1988, no desenho da forma federativa por ela adotada, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. A respeito, a proteção 
conferida à citada autonomia pela cláusula pétrea expressa no inciso I 
do § 4º do artigo 60 c.c. com os artigos 1º e 18, todos de nossa Lei Maior.

No entanto, em muitos embates que circundavam o tema, pelo 
menos num primeiro momento, observou-se, em nossa Suprema Corte, 
um especial apego ao princípio da simetria constitucional com conse-
quente repressão da autonomia referida dos entes regional e local, pro-
vocando uma interpretação manifestamente avolumada das competên-
cias normativas da União. Na atualidade, porém, não se pode deixar de 
reconhecer o novo estágio vivenciado pelo Supremo Tribunal Federal, 
preocupado em assegurar maior liberdade institucional às competên-
cias dos Estados e dos Municípios.  

55 STF, Plenário, ADI 2303/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5/9/2018, Informativo 914.
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É certo que a competência desses entes deve pautar-se, com fi-
delidade, ao regramento estabelecido na Constituição Federal. Apesar 
disso, também não se pode olvidar que se espera maior ênfase à ex-
perimentação da criatividade dos entes mais próximos aos cidadãos, 
visando justamente à proteção dos direitos fundamentais e ao cumpri-
mento dos objetivos fundamentais da República.  

A uniformidade de tratamento das situações concretas gera, de 
fato, maior segurança jurídica. Nada obstante, pode coibir a fecundi-
dade de soluções pragmáticas mais adequadas e próprias, levando-se 
em consideração sociedades plurais, com tanta diversidade pessoal, 
social e econômica, como a brasileira.
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Limites do poder regulamentar do Conselho  
Nacional de Justiça. Estudo de um caso:  
Resolução CNJ nº 236/16

Ricardo Dal Pizzol1 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo

Resumo: a criação dos Conselhos de Justiça representou, no mais 
das vezes, nos países europeus, um avanço em termos de autonomia 
do Judiciário, afrouxando as amarras que o prendiam ao Executivo. No 
Brasil, ao invés, a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela 
EC nº 45/2004 alcançou um Poder Judiciário já autônomo e fortalecido, 
tendo o objetivo nada oculto de exercer maior “controle social” sobre 
este Poder. Uma das atribuições mais relevantes do Conselho, no exer-
cício do aludido controle, é a de expedir atos regulamentares de cará-
ter geral, aplicáveis em âmbito nacional, atribuição esta que deve ser 
exercida, porém, com especial prudência e autocontenção pelo órgão, 
de modo [i] a preservar a independência do Poder Judiciário e [ii] a não 
exceder os limites próprios do poder regulamentar, conforme traçados 
pela doutrina administrativista. O presente estudo parte da distinção 
entre “regulamentos executivos” (também chamados de vinculados ou 
derivados), que apenas complementam o conteúdo da lei, viabilizando 
sua aplicação prática, e “regulamentos autônomos”, que retiram seu 
fundamento diretamente da Constituição, sem vinculação à lei, para 
demonstrar que o CNJ edita regulamentos de ambos os tipos, a depen-
der da fonte do poder regulamentar. No caso específico da Resolução 
CNJ no 236/16, objeto deste artigo, tratar-se-ia de “regulamento exe-
cutivo” apenas, na medida em que o poder regulamentar estaria funda-
do no art. 882, § 1º, do Código de Processo Civil, e não diretamente na 
Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, I). Considerando que a referida 
Resolução traça diretrizes que superam a simples exequibilidade da lei, 

1 Doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Civil pela Univer-
sidade de São Paulo (2016). Mestre em Direito Comparado pela Samford University (Alabama, USA 
[2015]). Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (2004). Juiz de direito titular da 2a 
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro (São Paulo/SP), convocado para atuar na Assessoria de 
Assuntos Jurisdicionais da Presidência do TJSP (biênio 2018-2019).
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inovando na criação de direitos e obrigações e restringindo a liberdade 
dos magistrados no exercício de função jurisdicional, conclui-se que 
houve, na hipótese, exercício abusivo do poder regulamentar por parte 
do Conselho.2  

1. Introdução: histórico dos Conselhos de Justiça no Direito  
 Comparado e aspectos gerais do CNJ

É sabido que, nas monarquias despóticas, o Judiciário assumia 
posição bastante tímida, atuando como simples longa manus do sobe-
rano.3 A queda do Ancien Régime, embora tenha feito surgir o Estado 
de Direito em substituição aos governos absolutistas, não representou 
um incremento significativo de independência à atividade jurisdicional. 
Mesmo no contexto do Iluminismo, lembra José Adércio Leite Sampaio, 
“o Judiciário não era pensado como um poder propriamente, senão 
como uma função especializada ou, quando muito, na palavra de Mon-
tesquieu (1748), um poder invisível e nulo.”4 

No Brasil Imperial, a situação não era diferente, apresentando-se 
o Judiciário como fiel servidor do governo. Ele era uma “mola da má-
quina administrativa”, como afirmou sem disfarces Visconde do Uru-
guai.5 Na mesma toada, José Antonio Pimenta Bueno, maior constitu-
cionalista brasileiro da época, asseverou, em relação aos juízes, que “o 
governo é quem lhes dá as vantagens pecuniárias, os acessos, as honras 
e as distinções; é quem os conserva ou remove.”6 

Somente em 1865, na Itália, a intervenção do Poder Executivo no 
Judiciário foi abrandada pela criação da Comissão de Justiça, desti-
nada a assessorar os chefes de governo na administração dos serviços 
judiciais. Em 1883, naquele mesmo país, a chamada “Lei de Orlando” 
instituiu o Consiglio della Magistratura, atribuindo-lhe o encargo de 

2 Registro, inicialmente, meus agradecimentos a Rafael Garcia Leite, pelo inestimável auxílio pres-
tado na elaboração da pesquisa doutrinária e jurisprudencial necessária à elaboração deste artigo. 
Rafael Garcia Leite é Assistente Judiciário do TJSP, graduado em Direito pela Universidade Presbite-
riana Mackenzie, no ano de 2015.

3 TAVARES, André Ramos. Reforma do judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a Justiça. Comen-
tários completos à EC n. 45/04. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 15-16.

4 SAMPAIO, José Adércio Leite. Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 177.

5 BUENO, José Antonio Pimenta. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1862. t. II, p. 261. 

6 URUGUAI, Paulino José Soares de Souza Visconde do. Apontamentos sobre o processo criminal bra-
sileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Empreza Nacional do Diario, 1857. p. 39. 
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selecionar, transferir e promover juízes. Já no século XX, a França su-
perou a experiência do país vizinho, aprovando, na Constituição de 
1946, a formação do Conseil Supérieur de la Magistrature, entidade 
autônoma destinada a garantir a independência do Judiciário.

Nas palavras de Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, a 
ideia de emancipação da magistratura 

não é mais do que uma implicação natural da inde-
pendência do Direito em relação ao príncipe, pois 
expressa que o juiz deve ser visto como um órgão 
próprio, não do Estado, nem da Coroa, mas sim da 
lex terrae, como viva vox legis [...]. Se o juiz não 
pode receber ordens do Rei é porque o Rei não tem 
a disponibilidade sobre o direito, porque o juiz não 
atua segundo a vontade do Rei.7 

Os Conselhos italiano e francês, acima mencionados, serviriam de 
modelo, nas décadas seguintes, para a concepção de instituições aná-
logas em diversos outros países. Esses novos entes representavam, no 
mais das vezes, nos países em que eram criados, um avanço em termos 
de autonomia do Judiciário, afrouxando as amarras que o prendiam ao 
Executivo.

No Brasil, a Emenda Constitucional nº 7/1977 introduziu o Conse-
lho Nacional da Magistratura como órgão integrante do Poder Judiciá-
rio, composto por sete Ministros do Supremo Tribunal Federal e volta-
do, principalmente, à missão correcional. Diante das peculiaridades da 
época, o Conselho acabou por resumir-se em “intenção e papel”,8 não 
servindo nem para coibir de forma eficaz práticas indevidas, nem para 
assegurar aos magistrados a autonomia que, em verdade, só viria a ser 
conquistada com o tempo. Seria ingênuo esperar, como pontua Fábio 
Konder Comparato, que sete Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
para além de todas as suas outras funções jurisdicionais e administra-
tivas, ainda pudessem exercer, de forma eficaz, fiscalização do desem-
penho funcional de todos os demais juízes e tribunais do país.9  

7 GÁRCIA DE ENTERRÍA, Eduardo; TOMÁS-RAMÓN, Fernandez. Curso de derecho administrativo. Ma-
drid: Civitas, 1988. v. I, p. 27. 

8 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit., p. 240.
9 COMPARATO, Fábio Konder. O poder judiciário no regime democrático. Estudos Avançados, v. 18, n. 

51, p. 157, 2004.
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Na década de 1980, a redemocratização brasileira deu ensejo a 
novos debates acerca do Poder Judiciário. Descreve Paulo José Leonesi 
Maluf que a criação de um Conselho de Justiça estava prevista no art. 
151 do “Projeto A” de Constituição, organizado pela Comissão Afonso 
Arinos, porém, por pressão de setores da Magistratura, a ideia foi abor-
tada no “Projeto B” que o sucedeu.10  Em 26/03/1992, já sob a égide 
do atual Texto Maior, foi apresentada a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 96, transformada, após inúmeros adendos e reformulações, 
na “Emenda da Reforma do Judiciário” (EC nº 45/2.004), promulgada 
em 30/12/2004.

Além de outras alterações, a EC nº 45/2.004 traçou, pelo art. 
103-B da Constituição Federal de 1988, as linhas mestras do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, órgão pertencente ao Poder Judiciário (art. 
92, inciso I-A, da CF)11 e de âmbito federal, com funções políticas, 
administrativas, disciplinares, sancionatórias, informativas e de ouvi-
doria. Tem o Conselho o elevado mister de aperfeiçoar a prestação 
de serviços do Judiciário e de estreitar a relação entre este Poder e a 
sociedade, devendo, especialmente, nos termos do art. 103-B, § 4º, da 
CF: (i) zelar pela autonomia do Judiciário e pelo cumprimento do Esta-
tuto da Magistratura, podendo, para tanto, expedir atos regulamenta-
res (aspecto que mais nos interessa neste trabalho e ao qual retorna-
remos adiante); (ii) zelar pela observância do art. 37 da CF, podendo 
apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos ad-
ministrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário; (iii) receber 
reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive no que 
tange às serventias judiciais e à atividade cartorária delegada (oficiais 
de registro e tabeliães), sem prejuízo da competência disciplinar dos 
tribunais locais; (iv) representar ao Ministério Público, na hipótese de 
crime contra a Administração Pública ou de abuso de autoridade; (v) 
preparar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sen-
tenças prolatadas no país; (vi) elaborar relatório anual, propondo as 
medidas que julgar necessárias a respeito da atuação do Conselho e da 
situação do Poder Judiciário.

10 MALUF, Paulo José Leonesi. Conselho Nacional de Justiça: análise de sua competência disciplinar. 
2013. p. 26. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013.

11 Leciona Uadi Lammêgo Bulos que os Conselhos de Justiça de vários outros países também são inclu-
ídos no rol de órgãos que compõem o Poder Judiciário. Veja-se, v.g., as constituições da Itália de 
1947 (art. 104), da França de 1958 (art. 65), da Grécia de 1975 (art. 90), de Portugal de 1976 (arts. 
219º e 220º) e da Espanha de 1978 (art. 122). (Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 1351.).
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Para José Afonso da Silva, trata-se de órgão de controle interno do 
Poder Judiciário – e não de controle externo, como muitos apregoam 
–, em virtude do predomínio de magistrados em sua composição e de 
ser, em tese, órgão integrante daquele Poder (art. 92, inciso I-A, da 
CF).12 Dentre os 15 membros da entidade, há dois advogados indicados 
pelo Conselho Federal da OAB, dois integrantes de carreiras do Minis-
tério Público e “dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
ilibada”, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 
Federal (art. 103-B, incisos X a XIII, da CF/1988). As demais vagas são 
preenchidas por juízes de primeiro grau, desembargadores e ministros 
de tribunais superiores. Uadi Lammêgo Bulos, por sua vez, compreende 
o CNJ como um apêndice do STF, “no sentido de parte acessória, mas 
distinta pela sua forma ou posição, de importância menor se compa-
rada a ele, submetida à sua magnitude.”13 Tanto é assim, reforça o 
constitucionalista, que toca ao Supremo Tribunal Federal processar e 
julgar, originariamente, as ações movidas contra o Conselho Nacional 
de Justiça, na dicção do art. 102, inc. I, alínea “r”, da CF/88.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3367 
– DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a 
formação híbrida do CNJ “não compromete a independência interna e 
externa do Judiciário, porquanto não julga causa alguma, nem dispõe 
de atribuição, de nenhuma competência, cujo exercício interfira no de-
sempenho da função típica do Judiciário, a jurisdicional.”14 Asseverou-
-se, ademais, que sua criação em nada afeta o pacto federativo, pois o 
Conselho “não é órgão da União, mas sim do Poder Judiciário nacional.”15  

Apesar dos aludidos posicionamentos doutrinários e jurispruden-
ciais, que minimizam o impacto da criação do CNJ na autonomia do 
Poder Judiciário, não se pode deixar de notar que, enquanto em outros 
países (Itália e França, por exemplo), a criação de Conselhos análogos 
foi um passo adiante no processo de independência do Poder Judiciário 

12 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 
p. 563.

13 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit., p. 1355.
14 STF. Tribunal Pleno. ADI nº 3367-DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13/04/2005. Informativo STF nº 

383/2005.
15 Ibidem. Vale destacar que, em oportunidades anteriores, o Supremo Tribunal Federal havia reco-

nhecido a inconstitucionalidade de órgãos de controle do Poder Judiciário que haviam sido criados 
no âmbito de Constituições Estaduais, mais especificamente da Paraíba, do Pará e do Mato Grosso 
(Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 135-PB, 137-PA e 98-MT, respectivamente), o que deu en-
sejo inclusive à edição da Súmula 649, segundo a qual “é inconstitucional a criação, por Constituição 
Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representan-
tes de outros Poderes ou entidades.”
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em relação aos demais Poderes, no Brasil a criação do CNJ alcançou 
um Poder Judiciário já autônomo e fortalecido, especialmente após 
a redemocratização e a Constituição Federal de 1988. O discurso que 
orientou sua criação foi, pelo contrário, o de estabelecer formas de 
controle social desse Poder,16 inclusive com a inserção, em sua com-
posição, ainda que de forma minoritária, de advogados, membros do 
Ministério Público e de cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados pelas respectivas categorias ou pelo Poder Legisla-
tivo, estando a nomeação de todos os membros (inclusive dos que in-
tegram a Magistratura)17 condicionada à aprovação do Senado Federal 
(art. 103-B, § 2º, da CF).   

Diante disso, forçoso reconhecer que, embora a Constituição Fe-
deral tenha enquadrado o CNJ no rol de órgãos do Judiciário (art. 92, 
inciso I-A), a entidade sofre a interferência de sujeitos externos a este 
Poder, conservando, portanto, algum viés político.18 Ainda que essa in-
terferência busque respaldo no sistema de checks and balances e sirva, 
em tese, para aprimorar o controle social sobre o Poder Judiciário – 
que sofreria supostamente de um “déficit democrático”, pelo fato de 
seus agentes não estarem submetidos a eleições populares – o fato é 
que o exercício das funções descritas no art. 103-B, § 4º, da CF, acima 
listadas, exige especial cautela por parte do Conselho, na medida em 
que a atividade jurisdicional, mais do que qualquer outra carreada pelo 
Estado, depende da garantia de independência de seus membros. E, 
embora concordemos, em linhas gerais, com a conclusão exarada pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3367-DF quanto à constituciona-
lidade do órgão, também parece claro que o controle administrativo 
exercido pelo Conselho pode, sim, por vezes, interferir no desempe-
nho autônomo de função estritamente jurisdicional, a exemplo do que 
ocorre com a Resolução CNJ nº 236, de 13 de julho de 2016, da qual se 
tratará adiante. 

Com efeito, como bem observa Cláudio Luiz Bueno de Godoy, os 
impasses identificados pela doutrina e pela jurisprudência na aplicação 
de Resoluções do CNJ não aludem mais, atualmente, à constitucio-
nalidade deste órgão ou à necessidade de sua implantação no cená-
rio nacional (matérias, como visto, já enfrentadas pelo STF e também  

16 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 64-67. COMPARA-
TO, Fábio Konder. Op. cit., p. 156-57.

17 Com a única exceção do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
18 PANSIERI, Flávio. In: CANOTILHO, J. J. Gomes (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São 

Paulo: Saraiva: Almedina, 2013. p. 1436.
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superadas pelo tempo), mas à modulação do poder regulamentar por 
ele exercido.19 Nesse contexto, a compreensão dos limites desse poder 
regulamentar exige que o intérprete atue com especial prudência, e que 
o próprio Conselho no seu exercício atue com autocontenção (self-res-
traint), em face [i] da composição peculiar do órgão, que congrega ele-
mentos estranhos à Magistratura, [ii] da necessidade sempre presente, 
no Estado Democrático de Direito, de garantir a autonomia do Poder Ju-
diciário, e, por fim, [iii] da submissão do Estado, notadamente no exer-
cício de atividades administrativas, como são aquelas do Conselho, ao 
princípio da legalidade (arts. 37, caput, e 5º, inciso II, CF/1988). É o que 
se pretende analisar, mais detidamente, no item a seguir.

2. Poder Regulamentar do CNJ

2.1. Conceito de regulamento. Modalidades executiva  
    e autônoma

No Brasil, o termo “regulamento” refere-se tradicionalmente ao 
ato abstrato de competência privativa do chefe do Poder Executivo, ex-
pedido, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “com a estri-
ta finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras, 
necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Ad-
ministração Pública.”20 Nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição 
Federal, compete ao Presidente da República (e, por simetria, aos Go-
vernadores e Prefeitos) “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.”

Sérgio Ferraz ressalta, todavia, em atenção à capacidade ativa 
para o ato, que o regulamento pode ser cominado por qualquer “ór-
gão ou agente no exercício de função não legislativa”,21 posição que 
se aproxima da doutrina do jurista português Marcello Caetano, para 
quem a principal distinção entre a lei e o regulamento reside, justa-
mente, no critério formal: a primeira emana do legislador; o segundo, 

19 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. In: LEWAN-
DOWSKI, Ricardo; NALINI, José Renato (Org.). O Conselho Nacional de Justiça e sua atuação como 
órgão do Poder Judiciário – homenagem aos 10 anos do CNJ. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 57.

20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016. p. 315.

21 FERRAZ, Sérgio. Regulamento. In: ______. 3 estudos de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1977.
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de qualquer órgão executivo, estando adstrito à legalidade.22  Dentro 
dessa perspectiva, no caso de regulamentos expedidos por autoridades 
diversas do Chefe do Executivo (v.g., presidente de instituição autár-
quica que edita resoluções, portarias, instruções normativas, etc.), o 
ato possui apenas um campo de incidência mais modesto, dirigindo-se 
especificamente a determinados grupos ou setores da sociedade (e não 
ao país inteiro, como ocorre em relação a um regulamento emitido pelo 
Presidente da República). 

Consoante lição de San Tiago Dantas, o escopo de qualquer regu-
lamento é o de promover e explicitar o teor da lei (stricto sensu), res-
peitando os limites por ela alinhavados.23 José Adércio Leite Sampaio 
assevera, na mesma linha, que o objetivo do regulamento é esclarecer 
as minúcias normativas que tornam a lei mais exequível e operativa, 
“integrando-a com um residual poder de colmatação de suas lacunas 
de natureza técnica.”24

Nem sempre o texto normativo dependerá de regulamento para 
ser executado, mas todo e qualquer preceito legal poderá ser objeto 
de regulamentação, caso a Administração Pública julgue convenien-
te.25 José dos Santos Carvalho Filho destaca que essa prerrogativa está 
circunscrita à tarefa de complementar e integrar a lei, não podendo a 
autoridade, evidentemente, alterá-la pela via do regulamento (espécie 
normativa inferior). Se assim fizer, cometerá abuso de poder regula-
mentar, usurpando a competência do Poder Legislativo.26 

Em geral, reputa-se legítima a fixação de obrigações subsidiárias 
(derivadas) pelo regulamento administrativo, mas desde que as obri-
gações primárias (originárias) estejam contidas na lei, ainda que de 
forma incipiente.27  

Importante salientar que os conceitos e reflexões até aqui expos-
tos referem-se apenas aos atos atrelados à exequibilidade da lei e às 
relações jurídicas por ela já delineadas, nos moldes do art. 84, inc. VI, 

22 RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. O poder regulamentar (autônomo) e o Con-
selho Nacional de Justiça – algumas anotações sobre o poder regulamentar autônomo no Brasil. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 111, abr. 2007.

23 DANTAS, San Tiago. Problemas de direito positivo – estudos e pareceres. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 156-57.

24 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit., p. 277.
25 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 

150.
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 57.
27 Ibidem, p. 60.
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da CF/1988. Os regulamentos de aspecto executivo (vinculado) consti-
tuem, segundo a vertente adotada por José dos Santos Carvalho Filho, 
Geraldo Ataliba, Odete Medauar e Diógenes Gasparini,28 a única forma 
de manifestação legítima do poder regulamentar no direito brasileiro. 

Diferente não poderia ser, adverte Celso A. Bandeira de Mello, 
tendo em vista que “os dispositivos constitucionais caracterizadores do 
princípio da legalidade no Brasil impõem ao regulamento o caráter que 
se lhe assinalou, qual seja, o de ato estritamente subordinado, isto é, 
meramente subalterno e, ademais, dependente da lei.”29 Faz o doutri-
nador menção implícita aos arts. 5º, inciso II (“ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”), e 37, 
caput, da Constituição Federal.30 

Por outro lado, há autores, como Hely Lopes Meirelles, que de-
fendem a possibilidade de o regulamento abranger situações jurídicas 
ainda não contempladas pela lei, com o fito de criar e modelar direitos 
e obrigações.31 Esses atos, como se vê, distinguem-se dos regulamentos 
executivos, porque não possuem uma prescrição legal que lhes sirva 
de substrato (ao menos, diretamente). Qualificam-se, por essa razão, 
como regulamentos autônomos (règlement autonomes), apoiados inte-
gralmente na Constituição.

O contraste entre essas duas espécies de atos desponta na origem 
do poder regulamentar. Na modalidade executiva (ou vinculada), a fun-
ção regulamentar é exercida de forma derivada, porque supõe a pree-
xistência de lei. Já a variante autônoma, para aqueles que a admitem, 
é expressão do poder regulamentar primário, alojando-se no mesmo 
patamar hierárquico das leis.32 

28 PEDERSOLI, Christiane Vieira Soares. A atribuição regulamentar do Conselho Nacional de Justiça e 
seus limites: alguns apontamentos sobre o ato administrativo regulamentar e a vinculação da Admi-
nistração Pública ao princípio da juridicidade. Jurisprudência Mineira, Belo Horizonte, ano 61, n. 
192, p. 39, jan./mar. 2010.

29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 355.
30 De modo semelhante, segundo noticia J. J. Gomes Canotilho, a atual Constituição Portuguesa, forte 

em três subprincípios, restringe a liberdade normativa da Administração Pública, impedindo a edi-
ção de regulamentos que não sejam estritamente subordinados à lei: (a) subprincípio da reserva de 
lei (reserva horizontal ou formal), pela qual a Carta Política destina exclusivamente à lei (em sen-
tido estrito) a disciplina de certos temas; (b) subprincípio do “congelamento de grau hierárquico”, 
através do qual, regulada por lei uma determinada matéria, esta tem o seu nível de hierarquia cris-
talizado, de maneira que apenas outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto (cf. art. 112º/6 da 
CRP); (c) e subprincípio da precedência legal (ou reserva vertical de lei), que condiciona o exercício 
do poder regulamentar à previsão de lei anterior (Direito constitucional. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 837.).

31 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 149.
32 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 57-58.
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Note-se que a exigência de previsão constitucional para o regula-
mento autônomo decorre da supremacia da Carta Magna, pressuposto de 
validade formal e material de todas as leis e atos normativos. A rigor, se 
o princípio da legalidade está previsto no Texto Maior, como dito acima, 
somente este diploma pode excepcioná-lo, mitigando sua aplicabilidade. 

Nos termos da Constituição Federal de 1988, tal qual promulgada, 
competia ao Presidente da República “dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração federal, na forma da lei” (art. 84, 
inciso VI). A Emenda Constitucional nº 32/2001, no entanto, suprimiu a 
expressão “na forma da lei” e passou a permitir a expedição de decreto 
autônomo para cuidar de “organização e funcionamento da adminis-
tração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos”, e “extinção de funções ou cargos pú-
blicos, quando vagos” (art. 84, inciso VI, alíneas “a” e “b”). Após a 
alteração constitucional, avalia Cristiane Vieira Soares Pedersoli, parte 
relevante da doutrina nacional começou a entender que o Poder Execu-
tivo, nas hipóteses restritas do art. 84, VI, CF/88, possui competência 
regulamentar autônoma, retirando diretamente de dispositivo consti-
tucional o seu fundamento, sem necessidade de lei prévia33. Nesse sen-
tido, opina José Afonso da Silva:

Regulamentos autônomos são aqueles que demons-
tram a realidade de um poder regulamentar da 
Administração. Não há dúvida da existência deste 
poder quando se trata de regulamentos de organi-
zação, onde expressamente não se tenha reserva-
do uma esfera à lei. É o que agora prevê o inciso 
VI deste art. 84, com a alteração introduzida pela 
Emenda Constitucional 32/2001. Não será regula-
mento ilegal se se limitar à esfera de competência 
própria e privativa do administrador.34 

Eros Roberto Grau, por sua vez, examina a questão sob o ângulo 
da teoria geral do Estado e da tripartição do poder. Para ele, o regu-
lamento autônomo é compatível com a Constituição brasileira, porque 
a separação dos poderes não está fundada somente na classificação 
subjetiva do Estado (leia-se, discriminação de seus órgãos, agentes e 
instituições), mas também na divisão material dos atos praticados. De 

33 PEDERSOLI, Christiane Vieira Soares. Op. cit., p. 41.
34 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 485.
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acordo com este critério material, sugere o jurista, o Estado exerce 
três funções: a normativa (de elaboração do direito positivo), a ad-
ministrativa (de concretização do direito posto) e a jurisdicional (de 
aplicação das normas). A função normativa, nessa linha de raciocínio, 
não seria exclusiva da atividade legiferante, mas extensiva à edição 
de regulamentos pelo Poder Executivo e à formulação de regimentos e 
outros atos administrativos pelos tribunais.35 

Esse espraiamento da função normativa se mostra mais palpável 
no domínio do direito econômico, área exaustivamente sondada por 
Eros Grau. Com efeito, considerando que alguns fatos da economia 
são passíveis de mudanças abruptas e permanentes flutuações, reco-
menda-se que os instrumentos normativos manejados pelo Estado para 
correção de eventuais desvios “sejam extremamente flexíveis e dinâ-
micos”.36  Na visão do mencionado jurista, os regulamentos autônomos 
são ferramentas ideais de flexibilidade e de dinamicidade normativas, 
na medida em que apresentam teor técnico mais acentuado e podem, 
mesmo sem previsão legal correspondente, impor deveres e obrigações 
aos administrados, permitindo a tomada de providências imediatas pelo 
Poder Público. Evita-se, com isso, a provocação da máquina legislativa, 
cuja morosidade impede a regulamentação de matérias essencialmen-
te conjunturais (v.g., intermediação financeira).37 

Nessa perspectiva, buscando amparar de maneira mais ampla as 
ponderações da doutrina, Regina Linden Ruaro e Alexandre Schubert 
entendem ser o regulamento espécie de

[...] ato administrativo com caráter normativo se-
cundário, emanado por autoridade administrativa 
legalmente legitimada para tanto, cuja função 
precípua é a de garantir a execução de lei ou bem 
explicitar seu conteúdo e alcance, a fim de garan-
tir sua parcela de atuação na harmonização entre 
os poderes, não podendo inovar no ordenamento 
jurídico e, quanto menos, se opor à lei, ressalvada 
a modalidade do regulamento autônomo, o qual 
somente poderá existir se houver, no caso brasilei-
ro, expressa determinação constitucional.38 

35 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 225-55.
36 Ibidem, p. 232.
37 Ibidem, p. 232-33.
38 RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. Op. cit., p. 114.
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Nessa ordem de ideias, é possível concluir, em síntese, que os 
regulamentos podem ser divididos em duas categorias principais: (a) os 
executivos (também chamados de vinculados ou derivados), admitidos 
por toda a doutrina e destinados a complementar o conteúdo da lei, 
viabilizando sua aplicação prática; (b) e os autônomos, reconhecidos 
atualmente por parte considerável da doutrina, dirigidos à disciplina 
jurídica de situações não tratadas por lei anterior, mas descritas espe-
cificamente no texto constitucional.

2.2. Limites constitucionais e legais do poder regulamentar  
    do CNJ. Resolução CNJ nº 236/16

A atribuição regulamentar do Conselho Nacional de Justiça está 
prevista, como visto, no art. 103-B da CF/88, que assim dispõe:

[...] § 4º. Compete ao Conselho o controle da atua-
ção administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juí-
zes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, poden-
do expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providências [...].

A norma transcrita revela a possibilidade de o CNJ expedir atos 
para disciplinar o conteúdo da Constituição Federal, sem a intermedia-
ção de qualquer lei stricto sensu. Esse fenômeno exemplifica a consti-
tucionalidade dos regulamentos autônomos, na esteira, como visto, do 
que defendem Hely Lopes Meirelles, Eros Roberto Grau e outros nomes 
da doutrina brasileira. 

A leitura do dispositivo autoriza concluir, ademais, que o poder 
regulamentar originário do Conselho está cingido ao “âmbito de sua 
competência”, na exata medida dada pelo caput (isto é, para o “con-
trole da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem interpretado 
a expressão “âmbito de sua competência” de modo extensivo, a fim 
de alcançar a regulamentação da Constituição em todas as matérias 
administrativas, opinativas, disciplinares, correcionais, informativas e 
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sancionatórias que envolvam o Poder Judiciário. Assim, segundo esse 
entendimento, estaria o Conselho autorizado, por exemplo, a fixar 
regras para verificação do critério de merecimento na promoção de 
juízes e no acesso ao segundo grau (Res. CNJ nº 06/2005), impor res-
trições ao emprego de parentes de magistrados em cargos de direção e 
assessoramento, ainda que a LOMAN a respeito nada disponha (Res. CNJ 
nº 07/2005), estabelecer o conteúdo de atividade jurídica para fins de 
ingresso na carreira da magistratura (Res. CNJ nº 12/2006).39    

Ao Conselho também cabe definir metas para a prestação jurisdi-
cional e disciplinar temas afetos à administração, finanças e logística 
do Judiciário, mas sem interferir, todavia, na tramitação e condução 
dos processos.40 Ao deparar-se com a hipótese de ato do Corregedor Na-
cional de Justiça que sobrestou a execução de decisão judicial mono-
crática, o STF destacou, com acerto, que o CNJ é órgão eminentemente 
administrativo, não dispondo de atribuição que lhe permita “fiscalizar, 
reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo 
jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral.”41 

Além da prerrogativa de regulamentação primária, de origem 
constitucional, mediante a edição de regulamentos autônomos, tam-
bém detém o CNJ poder regulamentar vinculado (ou, na lição de presti-
giada doutrina, poder regulamentar “propriamente dito”), dirigido ex-
clusivamente à complementação de leis. Neste caso, deve o Conselho 
ater-se à mera exequibilidade do texto legal, não podendo criar novos 
direitos ou obrigações para os administrados.

Exemplo nítido do exercício desse poder regulamentar vinculado é 
a Resolução CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, que tem como objetivo 
disciplinar, na esfera do Poder Judiciário, “procedimentos relativos à 
alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 
882, § 1º, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).” 

O art. 882, caput, do CPC de 2015,42 sem correspondência no Có-
digo revogado (CPC de 1973), denota a preferência do novel legislador 
pela operabilidade do leilão eletrônico, de sorte que, a priori, as pra-
ças presenciais somente serão admissíveis em caráter subsidiário. Para 
Daniel Amorim Assumpção Neves, essa predileção encerra basicamente 
duas circunstâncias: em primeiro lugar, a percepção de que o leilão tra-
dicional é oneroso, complexo e ineficaz, prejudicando a participação de 

39 SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit., p. 279-80.
40 Ibidem, p. 278.
41 STF. MS 33570 MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24/06/2016. Informativo STF nº 788/2015.
42 “Art. 882: Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial”.
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licitantes; e, em segundo, o rompimento da barreira que mantinha o Judi-
ciário afastado dos benefícios advindos das novas tecnologias, em especial 
da internet, com um amplo e cada vez mais fácil acesso a todos.43 

Embora o regulamento vinculado possa ser expedido sempre que 
necessário pela Administração Pública, não dependendo de previsão ex-
pressa na lei complementada, o art. 882, § 1º, do CPC, registrou cate-
goricamente a pertinência desta elucidação, determinando que as alie-
nações judiciais eletrônicas se realizem à luz das garantias processuais 
das partes e “de acordo com regulamentação específica do Conselho 
Nacional de Justiça”. Com esse adendo, o dispositivo foi apresentado ao 
mundo jurídico como norma não autoaplicável, carecendo da atuação 
positiva de uma instância de cúpula (CNJ) para obter efetividade.

Norteado por esse escopo, preceitua o art. 1º da Resolução nº 236 
que as alienações serão geridas por leiloeiros credenciados perante o 
órgão judiciário, consoante norma local (art. 880, caput e § 3º, CPC), e 
deverão atender aos requisitos de publicidade, autenticidade e seguran-
ça, com observância das regras da legislação sobre certificação digital.

Atualmente, como já salientado, os impasses identificados pela 
doutrina e pela jurisprudência na aplicação de Resoluções do CNJ não 
aludem mais à constitucionalidade desse órgão ou à necessidade de 
sua implantação no cenário nacional (matérias, como visto, já enfren-
tadas pelo STF e já superadas pelo tempo), mas à modulação do po-
der regulamentar por ele exercido.44 Procura-se assimilar, em outras 
palavras, até que ponto o desempenho da função normativa pelo CNJ 
se adéqua ao ritmo do Estado Democrático de Direito, considerada a 
submissão da Administração Pública à diretriz de legalidade (art. 37, 
caput, CF).

Tome-se, a título de ilustração, o que prescreve o art. 9º da Res. 
nº 236/16:

Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser in-
dicados pelo exequente, cuja designação deverá 
ser realizada pelo juiz, na forma do art. 883, ou 
por sorteio na ausência de indicação, inclusive na 
modalidade eletrônica, conforme regras objetivas 
a serem estabelecidas pelos tribunais. 

43 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 
2016. p. 1210.

44 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 57.
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O estudo superficial da norma pode levar à conclusão de que a es-
colha do leiloeiro público incumbe preferencialmente ao credor, deven-
do o juiz, apenas na ausência desta indicação, proceder à nomeação 
mediante sorteio. Contudo, reza o art. 883 do Código de Processo Civil, 
citado pela própria Resolução, que “caberá ao juiz a designação do lei-
loeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente”. A despeito da 
semelhança de redação, este último dispositivo não deixa dúvidas de que 
a seleção do auxiliar da Justiça compete tão somente ao magistrado, po-
dendo ele, a seu exclusivo critério, [i] acolher ou não a sugestão do exe-
quente, e, [ii] na hipótese de não a acolher, proceder ou não mediante 
sorteio (podendo utilizar outro critério de escolha, como o rodízio entre 
os habilitados ou os resultados obtidos em leilões anteriores).45 

Outra questão de inegável relevância é a fixação da comissão de-
vida ao leiloeiro, também tratada pela Resolução CNJ nº 236/2016. Nos 
moldes do art. 7º da referida norma, a comissão será arbitrada pelo 
magistrado no patamar mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, sem prejuízo do reembolso das despesas com remoção, 
guarda e conservação dos bens. Entretanto, considerando a natureza 
administrativa do CNJ e o seu enquadramento político-constitucional, 
convém indagar: poderia a dita Resolução influir em matéria tipica-
mente reservada à apreciação do juízo? Estaria o magistrado adstrito, 
de fato, ao percentual mínimo de comissão apontado?

Para responder a essas perguntas, é preciso recobrar os limites do 
poder de regulamentação do CNJ.

Foi dito, linhas atrás, que os regulamentos podem ser divididos em 
duas principais espécies: (a) autônomos, com hierarquia equiparada à 
das leis (fonte normativa primária); (b) executivos/vinculados, sendo 
complementares à lei e a ela submetidos (fonte secundária ou derivada).

No caso do CNJ, o poder regulamentar autônomo foi constitucio-
nalmente atrelado ao âmbito de competência da instituição, de sorte 
que somente se admitirá a criação de direitos e obrigações, sem lei 
preexistente, se a matéria regulamentada versar sobre o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário ou sobre o cum-
primento de deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, CF/88). A 
Resolução nº 236, evidentemente, não tem por objeto nenhuma dessas 

45 Nesse sentido, por exemplo: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa M. de Andrade. Comentários ao códi-
go de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1766; MARINONI, Luiz G.; ARENHART, 
Sérgio C.; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 824.
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temáticas, visto que se endereça à disciplina das alienações judiciais 
por meio eletrônico, dentro do permissivo criado pelo art. 882, § 1º, do 
Código de Processo Civil. De notar-se, pois, que a Resolução conserva 
caráter meramente executivo, não podendo normatizar situações jurí-
dicas ignoradas pela lei, nem promover regulamentação contra legem.

Conforme art. 884, parágrafo único, do CPC, “o leiloeiro tem o 
direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou 
arbitrada pelo juiz”. Esta assertiva deve ser lida em conjunto com o 
art. 24 do Decreto nº 21.981/32 (a saber, norma que rege a profissão de 
leiloeiro no território nacional), in verbis:

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regu-
lada por convenção escrita que estabelecerem com 
os comitentes, sobre todos ou alguns dos efeitos a 
vender. Não havendo estipulação prévia, regulará a 
taxa de cinco por cento sobre moveis, semoventes, 
mercadorias, joias e outros efeitos e a de três por 
cento sobre bens imóveis de qualquer natureza.
Parágrafo único. Os compradores pagarão obriga-
toriamente cinco por cento sobre quaisquer bens 
arrematados.

Ora, o Decreto nº 21.981/32 não dispõe que os compradores paga-
rão “no mínimo” 5% de comissão ao leiloeiro, como determina a Reso-
lução nº 236. Na verdade, estabelece que a quantia de contraprestação 
corresponderá “obrigatoriamente” a 5% sobre quaisquer bens arrema-
tados, ressalvando-se, em interpretação sistemática, a dicção do pará-
grafo único do art. 884 do CPC/2015, que autoriza o juiz a adotar outro 
valor que reputar mais adequado, superior ou inferior à fração de 5%. 
Vê-se que, nesse ponto, o Conselho Nacional de Justiça ultrapassou 
mais uma vez as raias de sua competência regulamentar, na medida em 
que impôs restrição indevida ao espaço de manifestação judicial.

É certo que, desde longa data, o Decreto nº 21.981 remanesce 
no ordenamento jurídico brasileiro sem alterações substanciais, o que 
poderia despertar, pelo senso comum, a necessidade de revisão das 
suas disposições. Ocorre que, mesmo diante da eventual defasagem da 
comissão lá mencionada, não pode o Conselho chamar para si a tarefa 
de reformular o ditame legal, usurpando a competência do Poder Legis-
lativo (de editar lei acerca da matéria) e do juiz (de fixar, segundo as 
circunstâncias do caso concreto, o percentual adequado). Deve a Reso-
lução CNJ nº 236/16 ser aplicada, portanto, nos limites daquilo que for 
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indispensável à concretização da lei processual, afastando-se os abusos 
do poder regulamentar e as ingerências na jurisdição.

A propósito, ao enfrentar as questões acima, decidiu a Corregedo-
ria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo46 – a 
nosso ver, com acerto – que: 

[...] [a] O art. 9o da Resolução CNJ nº 236/16 ex-
trapolou os limites do poder regulamentar, na me-
dida em que, sendo este de natureza derivada, não 
poderia ter imposto aos juízes, para além do que 
prescreve o art. 883 do CPC, [i] nem o dever de 
nomear o leiloeiro indicado pelo credor, [ii] nem o 
sorteio como método supletivo de escolha. Conclui 
a Corregedoria Bandeirante que “por força de tex-
to expresso do Código de Processo Civil, compete 
exclusivamente ao magistrado a escolha do leilo-
eiro público, podendo – e não devendo – acolher 
a sugestão do exequente, a seu critério”47, bem 
como que “não é correta a interpretação de que 
exista imposição legal para que a referida escolha 
seja feita por sorteio”.48 
[b] O art. 7º da Resolução CNJ nº 236/16 também 
extrapolou os limites do poder regulamentar ao 
fixar o valor da comissão do leiloeiro em “no míni-
mo 5%”, na medida em que, sendo mais uma vez 
tal poder regulamentar de natureza derivada, não 
poderia o ato normativo emanado do Conselho se 
contrapor ao art. 24 do Decreto nº 21.981/32 e ao 
art. 884, parágrafo único, do CPC, citados supra. 
Como bem ressaltou a Corregedoria Bandeirante, 
o art. 884, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil, não indica nem mesmo que o juiz esteja ads-
trito ao percentual de 5% estabelecido no Decreto 
nº 21.981/32, podendo optar por outro valor que 
reputar mais justo in concretu (maior ou menor 

46 CGJ-TJSP. Processo nº 65007/2015. Parecer nº 552/2016-J. Data do parecer: 24/10/2016. Data da 
decisão: 26/10/2016. O brilhante parecer, que prima pela clareza e pelo rigor técnico, é da lavra 
dos então juízes assessores da CGJ (biênio 2016-2017), Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, Dra. Maria 
Rita Rebello Pinho Dias e Dr. Rodrigo Marzola Colombini, tendo sido aprovado, por seus próprios 
fundamentos, pelo Exmo. Corregedor-Geral da Justiça, Dr. Manoel de Queiroz Pereira Calças. 

47 CGJ-TJSP. Processo nº 65007/2015. Parecer nº 552/2016-J. Data do parecer: 24/10/2016. Data da 
decisão: 26/10/2016.

48 Ibidem.
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que 5%).49 Afinal, se assim não fosse, “o legislador 
não teria empregado a expressão ‘ou’, o que deno-
ta claramente a viabilidade da opção por uma ou 
outra solução, ou seja, ou a legal, ou a judicial.”50 

3. Conclusão

O Conselho Nacional de Justiça surgiu com o intento de aproximar 
o Poder Judiciário da sociedade, zelando pela independência e isenção 
da magistratura e pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 
De modo geral, esse encargo tem sido adequadamente desempenhado 
pelos conselheiros que integram o órgão – a propósito, quase todos 
oriundos da própria Magistratura e de outras carreiras do Direito –, já 
familiarizados com as adversidades da Justiça.

Todavia, não se desconhece que, em determinadas ocasiões, o 
Conselho dispensou solução inadequada a questões práticas, extrapo-
lando os limites de seu poder de regulamentação. A Resolução CNJ nº 
236/2016, abordada no presente trabalho, traça diretrizes que supe-
ram a simples exequibilidade de lei, inovando na relação jurídica firma-
da entre as partes processuais e os auxiliares do juízo. O art. 7º do ato 
normativo, como visto, vai além da finalidade tipicamente explicativa, 
obrigando o magistrado à fixação de comissão do leiloeiro em patamar 
diverso daquele derivado dos preceitos legais aplicáveis (art. 884, pa-
rágrafo único, do CPC, cc. art. 24 do Decreto nº 21.981/32). Da mesma 
forma, o art. 9o da Resolução prescreve que a escolha do leiloeiro pú-
blico incumbe preferencialmente ao credor, devendo o juiz, na ausên-
cia desta indicação, proceder à nomeação mediante sorteio, sendo que 
tais restrições à liberdade do juiz – seja no que tange à preferência da 
indicação do credor, seja no que se refere à utilização do sorteio como 
método de escolha suplementar – não podem ser derivadas do disposi-
tivo legal pertinente (art. 883 do CPC). 

Para aqueles que admitem a existência de regulamentos autôno-
mos no contexto brasileiro, poderia o CNJ, em tese, criar direitos e 
obrigações de forma originária, sem respaldo em lei. Tal prerrogativa, 
porém, estaria reservada às competências da instituição (“controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumpri-
mento dos deveres funcionais dos juízes” – art. 103-B, § 4º, CF/1988), 

49 “O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada 
pelo juiz”.

50 CGJ-TJSP. Processo nº 65007/2015. Parecer nº 552/2016-J. Data do parecer: 24/10/2016. Data da 
decisão: 26/10/2016.
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matéria que nada tem a ver com o objeto da Resolução nº 236 (discipli-
na de leilões eletrônicos). Este ato normativo, como dito, constitui ma-
nifestação do poder regulamentar tradicional (executivo), em virtude 
da prévia vinculação ao art. 882, § 1º, do Código de Processo Civil (“A 
alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se 
as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação 
específica do Conselho Nacional de Justiça”).

Como já alertavam Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, 
“a relação entre o Direito e o Juiz é direta, sem que nenhum outro su-
jeito ou órgão possa intervir no momento de tomar suas decisões”.51 O 
desafio proposto ao CNJ consiste, justamente, em encontrar o ponto de 
equilíbrio entre duas premências: de um lado, o controle administrati-
vo do corpo da Magistratura; de outro, a liberdade de atuação funcio-
nal dos juízes, sob a égide da Carta Magna. Espera-se, enfim, que este 
equilíbrio seja progressivamente alcançado pelo órgão, no curso de seu 
amadurecimento institucional.
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1 Este artigo é resultado da atualização e da revisão, com as adaptações necessárias à proposta deste 
trabalho, de outro publicado originalmente por esse mesmo autor: KIM, Richard Pae. Conselho Na-
cional de Justiça como órgão garantidor e qualificador de direitos fundamentais. In: LEWANDOWSKI, 
Ricardo; NALINI, José Renato (Org.). O Conselho Nacional de Justiça e sua atuação como Órgão do 
Poder Judiciário: homenagem aos 10 anos do CNJ. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 115-136. 

2 Doutor e Mestre em Direito pela USP. Pós-doutorado em políticas públicas pela UNICAMP. Professor 
do Curso de Mestrado em Direito da UNIMEP. Professor dos cursos de pós-graduação da EPM e da 
EJEP. Ex-Juiz Auxiliar e Instrutor de Gabinete no Supremo Tribunal Federal.
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1. Introdução

Com o advento da Constituição Federal de 1988, com fortes traços 
democráticos, o Poder Judiciário passou a protagonizar o papel de efetivo 
garantidor dos direitos constitucionais, em especial, a tutela dos direitos 
fundamentais. Aliás, penso não haver regime democrático sem que haja 
um projeto político-normativo fundado na soberania popular, na separa-
ção de poderes, na superioridade da Constituição Federal e na susten-
tação da Justiça, por meio do respeito pleno aos direitos fundamentais.

Conforme já salientado por Eugênio Zaffaroni, para que o Poder Ju-
diciário possa realizar de forma concreta o ideal democrático, aquele há 
de ter uma funcionalidade também democrática, diante de sua legiti-
midade constitucional. Há de desempenhar as tarefas de maneira mais 
idônea e eficiente possível3. O juiz deve, em verdade, realizar a repre-
sentação argumentativa dos cidadãos, como já afirmado por Robert Alexy, 
por intermédio da defesa da Constituição e também dos novos direitos4.

O Poder Judiciário, além de garantir os referidos direitos, quer se-
jam fundamentais ou não, fá-lo-á, não apenas pelo exercício da ativida-
de jurisdicional, mas, como qualquer outro poder estatal, por meio de 
políticas públicas – no caso, judiciárias – respeitando-se sempre o prin-
cípio da solidariedade, que há de ser um dos vetores para a efetivação 
dos direitos fundamentais.

3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução de Juarez Tavares. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 43-44.

4 “Quanto à possibilidade de que os juízes venham a assumir um novo papel social e político muito 
mais ativo, em face do Direito novo, não há dúvida de que essa possibilidade existe, mas, evidente-
mente, há necessidade de adaptação às novas circunstâncias. Essa adaptação começa pela forma-
ção dos futuros juízes, que não poderão ser ‘devotos do Código’, legalistas formais ou ‘escravos da 
lei’, mas deverão preparar-se adequadamente para conhecer e avaliar com sensibilidade os fenô-
menos sociais que informam a criação do Direito e estão presentes no momento de sua aplicação, 
sem esquecer que a prioridade deve ser dada à pessoa humana, sem privilégios e discriminações”. 
(DALLARI, Dalmo de Abreu. A hora do judiciário. Revista da Escola Nacional da Magistratura, Brasí-
lia, DF, ano I, n. 1, p. 15-16, 2006.).
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Embora os “direitos humanos” sejam universais, para todos os po-
vos e em todos os tempos, sob uma dimensão jusnaturalista, a doutrina 
tem sedimentado o entendimento no sentido de que os “direitos fun-
damentais” são aqueles, institucional e juridicamente garantidos, com 
limitação no espaço e no tempo5. Aliás, a ordem mencionada por J. J. 
Gomes Canotilho não se restringe à Constituição, pois ele diferencia os 
“direitos fundamentais formalmente constitucionais” – enunciados por 
normas com valor constitucional formal – dos “materialmente funda-
mentais” – direitos constantes das leis aplicáveis de direito internacio-
nal, não positivados constitucionalmente6.

Para a delimitação e concretização de alguns dos direitos funda-
mentais, sejam estes de primeira ou de segunda dimensão, além dos 
próprios tribunais e de seus agentes, o Poder Judiciário nacional, por 
meio de mais um órgão, o Conselho Nacional de Justiça, criado em 14 
de junho de 2005, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 
trouxe a “Reforma do Poder Judiciário”, passou a atuar como protago-
nista na elaboração de políticas públicas judiciárias a fim de resolver 
determinados problemas que deram ensejo à sua própria criação. En-
tre eles, podemos citar: a) morosidade no julgamento das ações; b) 
descumprimento de princípios que regem a Administração Pública; c) 
ausência de transparência; d) ineficiência de algumas corregedorias e 
ouvidorias; e) ineficiência administrativa e financeira; e f) ausência de 
interlocução com outras políticas públicas.

Conforme bem lembrado pelo eminente Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, diferentemente do que ocorreu em outros países, a institui-
ção desse Conselho em nosso país não se deu para responder a anseios 
da magistratura por maior autonomia e independência, tampouco para 
impedir a ingerência de outros poderes perante o Judiciário, mas para 
integrar e coordenar os “diversos órgãos jurisdicionais nacionais, por 
meio de uma Instituição central com atribuições de controle e fiscali-
zação de caráter administrativo, financeiro e correcional”7.

A despeito de ainda não se encontrarem pacificadas algumas ques-
tões afetas aos limites de suas competências, não há dúvida de que 
as atividades que o Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo 
como órgão de planejamento e de coordenação do Judiciário nacional 

5 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2002.
6 Também nesse sentido, o escólio de COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 

humanos. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 56.
7 MENDES, Gilmar Ferreira. As contribuições do CNJ para o judiciário brasileiro. Revista Eletrônica JC, 

edição n. 143, publicada em 5 jul. 2012.
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têm se mostrado essenciais, não só para alcançar soluções aos proble-
mas acima elencados, mas também para garantir a eficácia e o apri-
moramento dos direitos fundamentais, como tentaremos mostrar nesse 
trabalho.
 

2. As funções do Conselho Nacional de Justiça e a implantação  
 de políticas públicas judiciárias

Como já restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no jul-
gamento da ADI nº 3.367/DF, de relatoria do Ministro Cesar Peluso, em 
suma, as atribuições conferidas ao Conselho pela Emenda Constitucional 
nº 45/2004 são: o controle da atividade administrativa e financeira do Ju-
diciário e o controle ético-disciplinar de seus membros. Analisemos ape-
nas a primeira competência, objeto de interesse do presente trabalho.

O Conselho Nacional de Justiça é o órgão competente para super-
visionar a atuação administrativa e financeira do Judiciário nacional. Su-
pervisionar, no caso, não significa apenas fiscalizar, mas também partici-
par do processo de modernização da gestão, inclusive, e contribuir para 
a elaboração dos planejamentos estratégicos de interesse do Judiciário. 

É fato que o Conselho não se substitui à administração dos tribu-
nais. Em verdade, o exercício dessa atividade há de suprir as necessi-
dades dos diversos órgãos que compõem o Poder Judiciário, mas deve 
o CNJ, como premissa inafastável, admitir que os demais órgãos do 
Poder Judiciário nacional são os “primeiros responsáveis pelos próprios 
destinos e somente diante de sua inegável insuficiência ou deficiência, 
de todas as ordens, é que deverá o órgão central atuar”8. Por sua vez, 
incumbe ao Conselho Nacional de Justiça implantar políticas públicas 
judiciárias nacionais, de forma a aperfeiçoar a eficiência dos órgãos ju-
diciais e buscar soluções para os seus problemas, com a finalidade não 
só de fomentar mudanças positivas à administração da justiça, mas de 
possibilitar que se alcance, de forma mais eficiente, o cumprimento de 
direitos fundamentais dos cidadãos.

O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o 
CNJ possui natureza jurídica administrativa de controle interno, con-
soante resultado do julgamento da ADI nº 3.367-DF, um controle que 
não deve prejudicar a autonomia e a independência do Poder Judi-
ciário, mas um controle que o organiza. E, no cumprimento de seu  

8 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit.
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desiderato, o CNJ há de exercer atividade reguladora e fiscalizadora, 
como se extrai do trecho do importante voto do Ministro Dias Toffoli, 
no julgamento da ADI nº 4638-DF pelo Pleno da Suprema Corte, de re-
latoria do Min. Marco Aurélio:

Ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do que 
dispõe o art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, 
compete o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes. Para tanto, a Lei 
Maior conferiu-lhe a competência de expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, 
ou recomendar providência (art. 103-B, § 4º, inciso 
I, da Constituição). 
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte, 
fixando o entendimento, na ADC nº 12, de que o 
controle administrativo do CNJ pode ser feito me-
diante resoluções dotadas de caráter normativo 
primário (ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 
18/12/09). A propósito, nessa ocasião, o Ministro 
Gilmar Mendes destacou que [o]s referidos dispo-
sitivos, conforme se vê, autorizam expressamen-
te a expedição de atos regulamentares pelo CNJ, 
no âmbito de sua atuação, estando entre as suas 
atribuições o dever de observância dos princípios 
e disposições contidas no art. 37 da Constituição 
Federal (art. 103-B, § 4º, II, da CF/88). 
Dessa forma, no cumprimento de sua atividade de 
controle, cabe ao CNJ o papel de agente fiscali-
zador da atuação administrativa e disciplinar do 
Poder Judiciário, podendo expedir atos regulamen-
tares, ou recomendar providências, no âmbito de 
sua competência [...].

Como se sabe, em regra, os direitos fundamentais de primeira 
dimensão consistem, normalmente, em direitos de defesa, que se des-
tinam a proteger o indivíduo contra intervenções do Poder Público e 
de terceiros, numa perspectiva vertical e horizontal. Implicam, nor-
malmente, em direitos a uma ação negativa, ou seja, de abstenção. 
Ao mesmo tempo, no reverso da moeda, consistem em direitos a pres-
tações estatais positivas, também denominados direitos a prestações 
em sentido amplo, que impõem ao Estado ou a outros destinatários 
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escolhidos pela norma a persecução de determinados objetivos e com-
preendem prestações fáticas (ou materiais) e prestações normativas9.

Dentre esses direitos a prestações estatais em sentido amplo, te-
mos duas categorias de ações exigidas. Em primeiro lugar, os direitos 
de proteção, entendidos estes como os direitos do titular de direitos 
fundamentais “em face do Estado a que este o proteja contra interven-
ções de terceiros”, impondo ao Estado ou a um terceiro uma obrigação 
de proteger ou fomentar algo por meio de prestações de natureza ju-
rídica ou fática. Em segundo lugar, a instituição de políticas públicas 
normativas, executivas e até mesmo judiciárias, para a modelação e 
efetivação dos referidos direitos fundamentais. Ou seja, haverá a obri-
gação do Estado, de forma vinculante ou discricionária (isso dependerá 
da escolha do constituinte ou do legislador ordinário), de criar novos 
mecanismos para a implantação de políticas públicas, com o objetivo 
de qualificar o exercício dos direitos fundamentais.

Diferentemente do primeiro grupo de obrigações em que o Estado 
(ou outro legitimado) deve proteger o direito do cidadão já delimita-
do ou restringido, no segundo, a norma obriga o legitimado passivo a 
implantar novos instrumentos – sejam eles materiais ou processuais – a 
ampliar o espectro subjetivo daqueles direitos fundamentais, alcan-
çando outros sujeitos ou potencializando, melhorando a sua qualida-
de. Muitas vezes, basta uma política instituída por uma norma ou um 
ato normativo para se ampliar (subjetiva ou objetivamente) um direito 
fundamental ou, simplesmente, torná-lo exercitável.

Verbi gratia, no acórdão paradigmático do Supremo Tribunal Federal 
em que se declarou a constitucionalidade do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 
8.009/90, o Ministro Cezar Peluso, Relator da RE nº 407.688-BA, proferiu 
voto, acompanhado pela maioria do Pleno da Corte Suprema, e reconhe-
ceu que o legislador ordinário detém um amplo leque de possibilidades 
em sua tarefa de concretização, por exemplo, do direito social à moradia 
e que simples políticas públicas de natureza normativa podem revelar-se 
como medidas dinâmicas e eficazes para efetivação de uma difícil missão 
governamental. Ademais, é correto afirmar-se que as normas constitucio-
nais que estabelecem um direito fundamental só se tornarão eficazes se 
elaboradas em conformidade com a Lei Maior e se, como já salientado por 
Hans Kelsen, forem “globalmente e em regra, aplicadas e observadas”10.

9 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2012. p. 433-444.

10 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 11 e 225.
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Transpondo essas premissas às competências do CNJ, podemos ve-
rificar, pela história dos primeiros dez anos desse novel órgão de esta-
tura constitucional que, não só por meio de seus atos normativos e atos 
administrativos, como também pela implantação de determinadas po-
líticas judiciárias e políticas intersetoriais, decorrentes da cooperação 
com outros poderes, o Conselho Nacional de Justiça tem conseguido 
ampliar, de forma mais eficaz, o atendimento a direitos fundamentais 
dos cidadãos. Vejamos alguns desses regramentos e projetos.

3. Atos normativos e políticas públicas judiciárias do CNJ  
	 destinados	a	qualificar	a	efetivação	dos	direitos	fundamentais

Não há dúvida quanto à aplicabilidade e eficácia imediata das nor-
mas definidoras e garantidoras dos direitos fundamentais de primeira 
dimensão. Também se mostra evidente que muitos dos direitos sociais 
são de aplicabilidade imediata e podem ser exigidos de imediato, como 
é o caso, verbi gratia, dos direitos ao acesso à educação fundamen-
tal e infantil e do acesso amplo e gratuito aos tratamentos e insumos 
fornecidos pela rede pública de saúde, e não podem ser considerados 
quaisquer direitos subjetivos, mas, sim, como direitos públicos subje-
tivos. Entretanto, a busca pela efetivação dos direitos sociais se dará, 
precipuamente, pela realização das políticas públicas. 

Como já advertido em trabalho específico11, com o devido respei-
to àqueles que pensam de forma contrária, não há como se entender 
tenham as políticas públicas apenas a natureza jurídica de “norma”, 
em especial, porque há verdadeira relação essencial de dependência e 
de alguma independência entre os atos e fases dos procedimentos que 
as compõem. Em verdade, as políticas públicas são, essencialmente, 
um processo legislativo e administrativo composto de diversas fases. É 
evidente que pelo princípio da legalidade administrativa, as fases das 
políticas públicas devem ter fundamentos de validade na lei.

No controle desse processo, inclusive na execução das políticas 
públicas estabelecidas pelo Poder Executivo, com fundamento na lei 
(definição da política de forma genérica pelo legislador), muitos se 
têm utilizado da terminologia controle judicial das políticas públicas. 

11 KIM, Richard Pae; PEREZ, José Roberto Rus. Responsabilidades públicas, controles e exigibilidade do 
direito a uma educação de qualidade. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS, PROMOTORES 
DE JUSTIÇA E DEFENSORES PÚBLICOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE; TODOS PELA EDUCAÇÃO (Org.). 
Justiça pela qualidade da educação. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 728-729.
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Com o devido respeito, a substituição do administrador ou legislador 
pelo juiz não se mostra constitucional ou politicamente correta, seja 
porque necessário que se respeite a separação de poderes instituí-
da pela Constituição Federal, seja porque não se encontra o Poder 
Judiciário preparado tecnicamente para modificar políticas públicas 
instituídas pelo Estado e legitimadas pelo regime de representação 
democrática.

Entretanto, o Poder Judiciário, como um dos demais poderes da 
República, tem o dever de fiscalizar as atividades do Executivo e do 
Legislativo (sistema de check and balances), e exercer o controle jurí-
dico de legalidade dos atos e procedimentos. É evidente que o Poder 
Judiciário não pode realizar por vontade própria essa fiscalização, pois 
necessita que seja provocado por uma demanda judicial, promovida 
por quem tenha legitimidade de propô-la.

Voltamos a insistir que o Poder Judiciário não pode, no julgamento 
dessas demandas, se substituir ao legislador ou ao administrador, mas 
pode e deve realizar controle de legalidade dos atos, jamais poden-
do analisar o mérito da decisão administrativa discricionária (ou seja, 
quando o administrador está autorizado pela lei a fazer escolhas dentre 
as inúmeras escolhas possíveis). É claro que, como veremos adiante, 
essa questão se mostra mais complexa quando a tese é de ilegalidade 
da escolha, ou seja, de ilegalidade do ato discricionário porque a Admi-
nistração teria ultrapassado os limites estritos da discricionariedade ou 
mesmo os limites principiológicos dela – por exemplo, quando se alega 
violação a princípios como, por exemplo, da razoabilidade e moralida-
de administrativa.

Há que se salientar que o Poder Judiciário não só exerce con-
trole das políticas públicas fixadas pelos demais poderes, como tam-
bém estabelece e realiza, por sua vez, as suas próprias políticas ju-
diciárias – e, nessa linha de raciocínio, analisaremos algumas dessas 
políticas que têm contribuído, em especial, para garantir de forma 
mais eficiente os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, 
seja sob o aspecto de dar efetividade aos direitos materiais, como 
também para dar organicidade e eficiência aos direitos estabeleci-
dos pelas normas de organização e de procedimento, que dão fun-
cionalidade ao sistema de garantia de direitos. Algumas dessas polí-
ticas judiciárias foram instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, 
como veremos a seguir.
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3.1. Programa “Mutirão Carcerário” e  
    Projeto “Cidadania nos Presídios”

O primeiro programa a que temos de nos referir, em especial pela 
deplorável situação carcerária existente em nosso país, é o “Mutirão 
Carcerário”, que vem sendo realizado pelo Conselho Nacional de Justi-
ça desde agosto de 2008. Trata-se de uma ação coordenada pelo CNJ, 
com a participação de órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário. A sua 
atuação tem-se baseado, essencialmente, em dois eixos: a garantia do 
devido processo legal, com a revisão das prisões de presos definitivos e 
provisórios, e a inspeção nos estabelecimentos prisionais dos Estados. 
O programa atendeu, desde o seu início até o final de 2014, mais de 
500 mil presos e mais de 85 mil benefícios foram concedidos, como pro-
gressão de pena, liberdade provisória, direito a trabalho externo, entre 
outros. Até 2013, pelo menos 41 mil presos foram libertados como 
resultado do programa. Daí porque a ação do CNJ, além de estratégica, 
tem-se configurado como profilática.

Essas ações são conduzidas pelo Departamento de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Me-
didas Socioeducativas (DMF), que foi instituído pela Lei nº 12.106/09 
e que possui a missão de verificar as condições de encarceramento, as 
ações de reinserção social dos presos, o andamento dos processos cri-
minais, a execução penal e o atendimento aos adolescentes em conflito 
com a lei. Na última radiografia de 2014, pela atuação do CNJ, obser-
vou-se existir um déficit de mais de 170 mil vagas no sistema prisional, 
o que aponta a necessidade de uma reestruturação do sistema carce-
rário e dos procedimentos de aplicação das penas, com a necessária 
urgência.

O Projeto “Cidadania nos Presídios”, como um avanço na política 
anterior, busca discutir novas dinâmicas e metodologias para o siste-
ma de execução e fiscalização das penas, revendo o funcionamento 
das varas de execução penal e a superocupação dos presídios com 
“reforço da interlocução e interação de todos aqueles que intervêm 
no processo e nas rotinas da execução penal, têm aptidão para tornar 
o sistema de justiça ‘mais humano, aproximando o juiz e a sociedade 
do jurisdicionado’”12. 

12 Vide sítio eletrônico www.cnj.jus.br.
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3.2. A reinserção social como política judiciária:  
    o Programa “Começar de Novo”

A Lei de Execuções Penais estabelece, em seu artigo 1º, que a 
execução das penas deve proporcionar condições para uma adequada 
e efetiva reintegração social do condenado e do internado. O sistema 
socioeducativo, por sua vez, também está a exigir o mesmo deside-
rato. Com o objetivo de atender as finalidades da lei, o Conselho 
Nacional de Justiça criou o Programa “Começar de Novo”, por meio 
da Resolução nº 96, de 27 de outubro de 2009 que, por intermédio de 
campanha institucional, tem como objetivo sensibilizar a população 
para a necessidade de recolocação de egressos de presídios no merca-
do de trabalho e na sociedade e, para isso, também instituiu o “Portal 
de Oportunidades”, que consiste numa página na internet que reúne 
as vagas de trabalho e cursos de capacitação oferecidos para presos e 
egressos do sistema carcerário. 

O programa comporta as seguintes iniciativas: a) realizar cam-
panha de mobilização para a criação de uma rede de cidadania em 
favor da ressocialização; b) estabelecer parcerias com associações 
de classe patronais, organizações civis e gestores públicos, para 
apoiar as ações de reinserção; c) implantar iniciativas que propiciem 
o fortalecimento dos Conselhos da Comunidade, para o cumprimen-
to de sua principal atribuição legal – reintegração social da pessoa 
encarcerada ou submetida a medidas e penas alternativas; d) inte-
grar os serviços sociais nos Estados para seleção dos beneficiários do 
projeto; e) criar banco de oportunidades de trabalho e de educação 
e capacitação profissional; f) acompanhar os indicadores e as metas 
de reinserção.

Às empresas que oferecem cursos de capacitação ou mesmo vagas 
de trabalho para presos, egressos, que cumprem ou cumpriram penas 
e medidas alternativas, inclusive para adolescentes em conflito com a 
lei, o CNJ tem outorgado o Selo do Programa.

Em alguns dos convênios já estabelecidos, por exemplo, os sen-
tenciados trabalham de seis a oito horas diárias, em apoio administra-
tivo ao Tribunal, pelo prazo máximo de um ano. Pelo serviço, ganham 
salário, vale-transporte e auxílio-alimentação. 
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3.3. Racionalização e controle do sistema de gestão  
    das execuções penais

Como já salientado pelo Ministro Gilmar Mendes13, que foi Presi-
dente do CNJ no biênio 2008/2010, 

[...] para a efetividade de direitos constitucionais 
como dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, 
da CF/1988), garantia do devido processo legal 
(art. 5.º, LIV, da CF/1988), presunção de inocên-
cia (art. 5.º, LVII, da CF/1988) e razoável duração 
do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF /1988), o CNJ 
tem atuado com base em quatro diretrizes: pla-
nejamento estratégico e coordenação da política 
judiciária, modernização tecnológica, ampliação 
do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade 
social e garantia de efetivo cumprimento da Lei de 
Execução Penal. Entre os mecanismos voltados ao 
aperfeiçoamento do sistema de execução penal, o 
processo virtual é dos que possibilitaram melhor 
e mais rápido resultado, haja vista o significativo 
avanço tanto no âmbito do controle e transparên-
cia relativos às execuções criminais, bem assim da 
maior celeridade no trâmite processual. 

Com o incentivo do Conselho para a criação do processo virtual 
(vide Recomendação nº 20/08 do CNJ), inclusive nas varas de execução 
penal, possibilitou-se ao Juízo de Execuções Penais o recebimento, a 
devolução e o acompanhamento das guias de execução de pena e de 
medidas de segurança; o recebimento e o acompanhamento de presos 
provisórios; o controle gerencial dos processos de execução; o controle 
populacional (réus conforme regime ou situação penal); o controle de 
concessão de benefícios e o controle das atividades dos servidores do 
Juízo de Execuções Penais. 

Também, o Conselho editou a Resolução n.º 66/09, que sofreu 
algumas modificações (vide Resolução nº 87/09), determinando aos 
magistrados competentes o envio de relatórios completos às correge-

13 MENDES, Gilmar Ferreira. O CNJ e a questão da justiça. Revista Eletrônica Interesse Nacional, ano 
4, v. 16, jan.-mar. 2012.
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dorias, com demonstrativos do número de prisões em flagrante, tempo-
rárias e preventivas, assim como o nome dos presos, a data e o motivo 
da prisão e, regulamentando a forma e o prazo de cumprimento dos 
alvarás de soltura em âmbito nacional, de maneira a evitar atrasos e 
disparidades entre os tribunais das diversas regiões brasileiras.

3.4. Atendimento aos princípios da informação  
    e da transparência pública (accountability)

O Sistema de Justiça deve aperfeiçoar os seus sistemas de contro-
le e de fiscalização, de modo a garantir não só eficiência interna, mas 
também o conhecimento pleno de dados processuais pelos interessados, 
inclusive por presos e por membros da sociedade, eis que todos têm 
direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse par-
ticular, ou de interesse coletivo ou geral (cf. art. 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal e Lei nº 12.527/11). Para o atendimento à lei, o 
CNJ implantou o projeto “Justiça Aberta”, pelo qual é facilitado o acesso 
dos cidadãos a informações sobre a localização de varas cíveis, tribunais, 
cartórios e outras instituições a serviço do sistema judiciário do Brasil e 
sobre relatórios de produtividade das secretarias processuais.

Não há dúvida de que o Poder Judiciário possui o dever democrático 
de prestar contas (accountability) pelo exercício de sua função pública. 
Em cumprimento às Resoluções n. 79, 83, 102 e 151 e à política de trans-
parência do Poder Judiciário nacional, o CNJ passou a divulgar, de forma 
ampla, as informações sobre sua execução orçamentária e financeira, 
além das despesas com pessoal, licitações e contratos, e sua relação de 
carros oficiais, o que se exige também de todos os tribunais do país.

3.5. Regulação nacional sobre o procedimento  
    de interceptação telefônica

No ano de 2007, conforme informado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil por meio da imprensa naquela época, cinco operadoras de telefo-
nia teriam realizado quatrocentos e nove mil interceptações telefônicas 
autorizadas pela Justiça em todo o Brasil. Diante desse estrondoso volu-
me de interceptações, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolu-
ção nº 59, de 9 de setembro de 2008, sob os seguintes fundamentos: a) 
necessidade de aperfeiçoar e uniformizar o sistema de medidas cautela-
res sigilosas referentes às interceptações telefônicas, de informática ou  
telemática, para prova em investigação criminal e em instrução proces-
sual penal, tornando-o seguro e confiável em todo o território nacional;  
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b) necessidade de propiciar ao magistrado condições de decidir com 
maior independência e segurança; c) imprescindibilidade de preservar o 
sigilo das investigações realizadas e das informações colhidas, bem como 
a eficácia da instrução processual; d) necessidade de dar integral cumpri-
mento ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal que estabelece ser 
inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por or-
dem judicial, nas hipóteses e nas formas que a Lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; e) cumprimento 
do art. 1º da Lei no 9.296/96, o qual regulamentou o inciso XII, parte 
final, do art. 5º da Constituição Federal, e que estabeleceu que todo o 
procedimento nele previsto deverá tramitar sob segredo de justiça; f) 
atribuição do Conselho Nacional de Justiça de zelar pela observância dos 
princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal, pela escorreita 
prestação e funcionamento do serviço judiciário, podendo expedir atos 
regulamentares para este fim (cf. art. 103-B, parágrafo 4o, acrescen-
tado pela Emenda Constitucional nº 45/2004); g) efetividade à integral 
informatização das rotinas procedimentais voltadas às interceptações de 
comunicações telefônicas, que demandam tempo, investimento e apare-
lhamento das instituições envolvidas.

Conforme já salientaram Deivid Kistenmacher e Thaís Vandresen14, 
e com razão, “a Resolução de n. 59 do CNJ procurou amenizar as la-
cunas deixadas pela Lei n. 9.296/96 de forma eficiente, tornando o 
processo investigatório mais rigoroso, facilitando assim a verificação 
das responsabilidades frente à banalização do instituto excepcional”.

3.6. Acesso à justiça e os novos rumos da conciliação e mediação

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 125, 
de 29 de novembro de 2010, editada sob a presidência do Ministro 
Cezar Peluso, instituiu a “Política Pública de Tratamento Adequado de 
Conflitos”, destacando entre seus princípios informadores a qualidade 
dos serviços como garantia de acesso à ordem jurídica justa, estabe-
lecendo, para tanto, o conteúdo programático mínimo para cursos de 
capacitação de conciliadores e mediadores. E, para alcançar esse ob-
jetivo, foi regulamentada norma sobre a formação mínima exigida para 

14 KISTENMACHER, David; VANDRESEN, Thaís. A interceptação telefônica e a garantia constitucional 
da inadmissibilidade das provas ilícitas. Revista da Unifebe. Disponível em: <www.unifebe.edu.br/
revistaeletronica/2009/artigo029.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2015.
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atuação dos mediadores e conciliadores no país, bem como se instituiu 
um Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (vide seu 
anexo III). Buscou-se, com isso, uma eficiência operacional, o acesso 
amplo, real e efetivo ao Sistema de Justiça, como previsto no art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal, e o atendimento à responsabili-
dade social, que são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, como 
previsto na Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do CNJ.

Cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento 
adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que 
ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a or-
ganizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos 
processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros 
mecanismos de solução de conflitos, em especial os consensuais, como 
a mediação e a conciliação, que se têm mostrado mais efetivos, inclu-
sive para reduzir o número de demandas em andamento. 

Também com o fito de estimular que conflitos sejam resolvidos 
pelas partes em momento anterior ao seu acesso às instâncias do Poder 
Judiciário (procedimento de desjudicialização), o CNJ criou o Prêmio 
“Conciliar é Legal”, que vem apresentando resultados significativos 
para a Justiça brasileira. Por sua vez, a iniciativa denominada “Semana 
Nacional da Conciliação”, que tem envolvido a participação de mais 
de cinquenta e três tribunais, empresas e órgãos estatais, tem trazido 
avanços nesse movimento de solução alternativa de conflitos. Nos últi-
mos dois anos, a média de audiências de conciliação tem ultrapassado 
o patamar de 350 mil e aproximadamente 50% (cinquenta por cento) 
delas têm sido solucionadas de forma definitiva, evitando-se, assim, o 
congestionamento do sistema judicial.

A qualificação dessas ações ocorreu também com a implantação 
da Mediação Digital, o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 
Conciliadores, a Pesquisa de instrutores certificados pelo CNJ e pelo 
Sistema de Estatísticas da Conciliação, todos acessíveis no portal digi-
tal do Conselho.

3.7. Facilitação do registro tardio de nascimento e de  
    reconhecimentos de paternidade pelo Programa  
    “Pai Presente”

De acordo com o Censo de 2010, cerca de 600 mil crianças de até 
10 anos de idade não possuíam registro de nascimento, e mais de cinco 
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milhões de estudantes não possuíam o nome do pai no documento de 
identidade.

Com o objetivo de facilitar o registro civil de nascimento tardio 
do cidadão, garantindo-lhe todos os direitos fundamentais advindos da 
sua regularização civil, restou editado o Provimento nº 28/13 da Cor-
regedoria Nacional de Justiça. O ato normativo passou a orientar os 
serviços judiciais e extrajudiciais, com o objetivo de desburocratizar a 
elaboração do Registro Civil de Nascimento (RCN) tardio e, dentre os 
procedimentos estabelecidos, acabou por estabelecer que seria sufi-
ciente o testemunho de pessoas que tenham assistido ao parto, como 
parentes, parteiras e profissionais de saúde, para assegurar a emissão 
do documento. Isso possibilitou, em especial, a regularização jurídica 
de pessoas que nasceram fora de estabelecimentos de saúde e ma-
ternidades, cidadãos abandonados que se encontram em instituições 
de saúde mental, de acolhimento e em abrigos, além de pessoas que 
acabaram por perder o vínculo total com seus familiares, ou mesmo 
aquelas que se encontram em situação de rua. 

No caso dos indígenas, há procedimento específico estabelecido 
pela Resolução Conjunta nº 03/12, emitida pelo Conselho Nacional de 
Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em que se disci-
plinou o procedimento de emissão dos assentos de nascimento de indí-
genas no Registro Civil das Pessoas Naturais. A efetividade dos direitos 
dos indígenas tem-se dado pela experiência positiva dos registradores 
civis em mutirões de registro de etnias aldeadas.

Denominado Programa “Pai Presente”, a iniciativa, inclusive com 
campanhas em todos os tipos de mídia, busca aproveitar os 7.324 car-
tórios com competência para registro civil dos pais, para dar início 
ao reconhecimento de paternidade tardia. Aliás, o reconhecimento de 
paternidade acabou sendo facilitado pelo Provimento nº 16/12 da Cor-
regedoria Nacional de Justiça, que instituiu um conjunto de regras e de 
procedimentos para agilizar esse tipo de ação. 

Conforme informa o Relatório desse projeto, publicado em 2015, 
nos cinco anos de existência do programa, os tribunais notificaram mais 
de 150 mil mães na tentativa de chegar ao suposto pai e dar início ao 
procedimento de reconhecimento de paternidade. Foram realizadas 
mais de 18.678 audiências, houve o reconhecimento espontâneo de 
14.603 paternidades, foram realizados 11.892 exames de DNA e apro-
ximadamente 23 mil processos de reconhecimento de investigação de 
paternidade foram instaurados.
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3.8. Regulação sobre o casamento homoafetivo 

O Conselho Nacional de Justiça, fundado em precedente do Supre-
mo Tribunal Federal, decidiu baixar a Resolução nº 175, de 14 de maio 
de 2013, dispondo sobre a celebração de casamento civil, ou de conver-
são de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo sexo, com 
o objetivo de dar segurança jurídica e garantir direitos de natureza fa-
miliar. E, como noticiado pela própria Agência CNJ de Notícias, a partir 
da edição da referida Resolução, os cartórios de todo o País passaram 
a não poder recusar a celebração de casamentos civis de casais do 
mesmo sexo ou deixar de converter em casamento união estável homo-
afetiva. A Resolução entrou em vigor em 16 de maio de 2013 e o texto 
aprovado pelo CNJ, nas palavras do Conselheiro Guilherme Calmon, 
“veio em uma hora importante”, pois “não havia ainda no âmbito das 
corregedorias dos tribunais de Justiça uniformidade de interpretação e 
de entendimento sobre a possibilidade do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo e da conversão da união estável entre casais homoafetivos 
em casamento [...]” e “alguns estados reconheciam, outros não. Como 
explicar essa disparidade de tratamento?”. A Resolução, portanto, aca-
bou por consolidar e unificar essa interpretação de forma nacional, sem 
possibilidade de recursos.

3.9. O Conselho Nacional de Justiça e a concretização 
    do direito fundamental à saúde15 

O Conselho Nacional de Justiça tem exercido papel fundamental, 
inclusive como norteador do Poder Judiciário, em questões relacionadas 
à “judicialização do direito à saúde”. A elevação significativa de deman-
das judiciais16 relacionadas ao direito à saúde motivou a convocação, pela 
Presidência do Supremo Tribunal Federal17, de uma audiência pública  

15 Sobre o tema, veja importante artigo elaborado por Clenio Jair Schulze, sobre “A judicialização da 
saúde e o Conselho Nacional de Justiça”. Revista Eletrônica de Doutrina do TRF4, publicado em 28 
fev. 2014.

16 Reportagem informa que “[e]ntre 2003 e 2009, o Ministério da Saúde respondeu a 5.323 processos 
judiciais com solicitações de medicamentos, um gasto de R$ 159,03 milhões. Só em 2009, foram R$ 
83,16 milhões – 78,4% deste valor foram para comprar 35 drogas importadas. Não estão computadas 
neste montante as ações ingressadas diretamente nos Estados e municípios.” (Gasto é maior em 
2009 que nos 6 anos anteriores. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 jul. 2010.).

17 Vide também audiência efetivada na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 – AgR/CE, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes.
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sobre o tema. Entre os dias 27 a 29 de abril e 4 a 7 de maio de 2009, a 
Suprema Corte se transformou em um verdadeiro fórum de discussões. 

Como consectário, o Conselho Nacional de Justiça criou o “Fórum 
Nacional do Judiciário para Assistência à Saúde”, instituído pela Resolução 
nº 107/10, que estipulou a criação dos Comitês Executivos para coordenar 
e executar as ações de natureza específica consideradas relevantes. O 
seu Comitê Executivo está previsto atualmente na Portaria nº 8 de 2 de 
fevereiro de 2016. Esse órgão é integrado por agentes da Presidência, por 
juízes com atuação na área, por especialistas e por representantes do 
Ministério da Saúde, do Ministério Público, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems e 
do – Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass. 

A Recomendação nº 31/10, complementada pela Recomendação nº 
36, de 12 de julho de 2011, acabou por sugerir que os tribunais adotem 
medidas visando subsidiar, com todos os elementos técnicos, os seus 
magistrados e demais operadores do Direito, com vistas a assegurar 
maior eficiência na solução das demandas judiciais. Essas recomenda-
ções foram elaboradas com a observância dos seguintes fatores: eleva-
do número de processos judiciais sobre o tema da saúde; alto impacto 
orçamentário para cumprimento das decisões; relevância da matéria 
diante da finalidade de assegurar vida digna aos cidadãos; carência de 
informações clínicas prestadas aos juízes do Brasil sobre os problemas 
de saúde; necessidade de prévia análise e registro da Anvisa para a co-
mercialização de medicamentos no Brasil; reivindicações dos gestores 
para que sejam ouvidos antes das decisões judiciais; importância de 
assegurar a sustentabilidade e o gerenciamento do SUS18.

Na Recomendação nº 35, de 12 de julho de 2011, o CNJ veio tornar 
pública sua preocupação com os pacientes judiciários e deu orientações 
para uma política antimanicomial e a Recomendação nº 43/13 estabe-
leceu diretrizes aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Fe-
derais com o fim de promover a especialização de Varas para processar 
e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde pública e para 
priorizar o julgamento dos processos relativos à saúde suplementar.

Os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde, que estão dispo-
nibilizados no site do CNJ, têm viabilizado certo tratamento igualitário 
para as principais discussões existentes no país, inclusive no que toca 
aos fluxos interinstitucionais.

18 SCHULZE, Clenio Jair. Op.cit.
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3.10. Na defesa dos direitos humanos e fundamentais

Dentre os programas envolvendo a atenção aos direitos humanos, 
observamos a existência de quatro ações específicas, quais sejam: (a) 
o Programa “Cidadania, Direito de Todos”, que contempla o trabalho 
realizado juntamente com a Funai, com objetivo de atualizar o Regis-
tro Administrativo Nacional do Índio (RANI); (b) o “Manual de Direitos 
Humanos”, que já se encontra à disposição de magistrados e de toda 
a sociedade e que consiste na disponibilização da legislação nacional e 
internacional sobre o tema, no sítio eletrônico do CNJ, o mesmo instru-
mento utilizado para divulgar importantes informações sobre (c) o Tráfi-
co de Pessoas e (d) sobre a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, incluindo-se ações administrativas e judiciais que são necessárias 
para sua coibição e responsabilização. O CNJ também vem monitorando 
as situações e recentemente foi aprovado ato normativo (Resolução nº 
197/14) instituindo o Fórum Nacional do Poder Judiciário, para monito-
ramento e efetividade das demandas relacionadas ao tráfico de pessoas 
(Fonatrape), com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para 
o aperfeiçoamento do sistema judicial quanto ao tema. 

As resoluções de questões que envolvem conflitos de terras, tra-
balho escravo e tráfico de pessoas, assim como a Portaria nº 15 do CNJ, 
que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violên-
cia contra as Mulheres, têm-se mostrado serem instrumentos normati-
vos importantes para discutir estratégias, para promover a cultura da 
paz e prevenir violências e violações de direitos fundamentais.

3.11. Na tutela dos direitos fundamentais de crianças  
      e adolescentes

Por fim, encerramos este capítulo com um rol, que não é exaustivo, 
de importantes ações (expedição de atos regulatórios, implantação de 
programas e projetos) que o CNJ realizou e outras que vêm sendo por ele 
gerenciadas, com intermediação da Corregedoria ou Presidência, com o 
objetivo de atender crianças e adolescentes no âmbito judicial. 

3.11.1. O Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional  
         de Crianças e Adolescentes Acolhidos

Dos Cadastros criados pela Resolução nº 54, de 29 de abril de 2008 
(atualizada pelas Resoluções n. 93/10 e 190/14 do CNJ), o Cadastro  
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Nacional de Adoção foi implantado com o objetivo de dar cumprimen-
to: a) ao princípio da prioridade das políticas de atendimento à infância 
e juventude, preconizada pelo art. 227 da Carta Constitucional; b) às 
normas referentes ao instituto da adoção contidas no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e no Código Civil; c) à necessária consolidação em 
Banco de Dados, único e nacional, de informações, informações sobre 
crianças e adolescentes a serem adotados e de pretendentes à adoção, 
a fim de viabilizar o esgotamento das buscas de habilitados residentes 
no Brasil, antes de se deferir sua adoção por família estrangeira, em 
atenção ao disposto no artigo 31, da Lei 8.069/90. 

A Corregedoria Nacional de Justiça é o órgão responsável por gerir 
e fiscalizar os cadastros relativos à infância e juventude. Também está 
o órgão incumbido de expedir Instruções Normativas para a criação e 
disciplina, com atualizações permanentes, das Guias de acolhimento 
familiar ou institucional, de crianças e adolescentes, bem como de des-
ligamento, atualizando as regras para o armazenamento permanente 
dos dados disponíveis em procedimentos de destituição ou suspensão 
do poder familiar. 

3.11.2.	O	Cadastro	Nacional	de	Adolescentes	em	Conflito	 
         com a Lei e as políticas judiciárias de atendimento  
	 								eficaz	no	âmbito	da	Justiça	Juvenil

Esse cadastro foi criado pela Resolução nº 77, de 26 de maio de 
2009. A normativa dispôs sobre: a inspeção nos estabelecimentos e en-
tidades de atendimento ao adolescente, com o objetivo de atender à 
peculiar condição do adolescente como pessoa em processo de desen-
volvimento; a obrigação pelo Poder Judiciário de fiscalizar as entidades 
governamentais e não governamentais de atendimento ao adolescente, 
nos termos do artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente; as 
normas que regulam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducati-
vo – SINASE. 

Aliás, em função da inserção do SINASE no Estatuto da Criança e 
do Adolescente pela Lei nº 12.594/12, o CNJ viu-se obrigado a atualizar 
a referida resolução, o que se concretizou pela Resolução nº 188, de 
28 de fevereiro de 2014. O novo regime obrigou os juízes das Varas da 
Infância e da Juventude, com competência para a matéria referente à 
execução das medidas socioeducativas sobre os adolescentes em con-
flito com a lei, a realizarem pessoalmente inspeções periódicas nas 
Unidades de Internação, de Semiliberdade e em meio aberto, sob sua 
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responsabilidade, e a adotarem as providências necessárias para o seu 
adequado funcionamento. Constatada qualquer irregularidade na enti-
dade de atendimento ao adolescente, o juiz tomará, de acordo com a 
última resolução, as providências necessárias para a apuração dos fatos 
e de eventual responsabilidade, comunicando as medidas tomadas à 
Corregedoria Geral e ao magistrado Coordenador da Infância e Juven-
tude do respectivo Tribunal.

Por sua vez, a Resolução nº 165, de 16 de novembro de 2012, atu-
alizada pela Resolução nº 191/2014, passou a regulamentar o atendi-
mento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a lei, no 
âmbito na internação provisória e do cumprimento das medidas socioe-
ducativas, dando concretude e aplicação aos artigos 112, 175, parágra-
fo 2º, 108, 183 e 185, do Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei 
nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo.

3.11.3.	Criação	de	Coordenadorias	da	Infância	e	da	Juventude	 
	 								no	âmbito	dos	Tribunais	de	Justiça	dos	Estados	e	do	 
         Distrito Federal

Em virtude da publicação da Resolução nº 94, de 27 de outubro 
de 2009, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 
foram obrigados a criar órgãos específicos, o que veio atender, com 
mais qualidade, a exigida prioridade das políticas de atendimen-
to à infância e juventude, preconizada pelo art. 227 da Carta da  
República. 

Restou estabelecido que as Coordenadorias da Infância e da Juven-
tude terão por atribuição, dentre outras: I - elaborar sugestões para 
o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área da infância e da 
juventude; II - dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equi-
pes multiprofissionais visando à melhoria da prestação jurisdicional; III 
- promover a articulação interna e externa da Justiça da Infância e da 
Juventude com outros órgãos governamentais e não governamentais; IV 
- colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de ma-
gistrados e servidores na área da infância e da juventude; V - exercer 
as atribuições da gestão estadual dos Cadastros Nacionais da Infância 
e Juventude.

Visando também a especialização e, com isso, a eficiência do ser-
viço judiciário, o CNJ baixou a Recomendação nº 02, de 25 de abril 
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de 2006, alvitrando aos Tribunais de Justiça a implantação de equipe 
interprofissional em todas as comarcas do Estado, a fim de atender o já 
disposto nos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90).

A Instrução Normativa nº 02/10 da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça passou a disciplinar as medidas destinadas à regularização do 
controle de equipamentos de execução das medidas protetivas de 
acolhimento (institucional ou familiar), e do controle de crianças e 
adolescentes submetidas a estas medidas, trazendo, com isso, avanços 
no atendimento integral das inovações trazidas pela Lei nº 12.010, de 
3 de agosto de 2009. 

3.11.4. Implantação de atividades de atenção e de reinserção  
         social de usuários ou dependentes de drogas

A Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 
4 de 17 de junho de 2010, definiu medidas com vistas à eficácia e ao 
bom desempenho da atividade judiciária na implantação de ações de 
atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas, 
nos termos do artigo 28, § 7º, da Lei nº 11.343/2006. Ficou estabeleci-
do na normativa que, ao Judiciário cabe apenas o encaminhamento do 
usuário, não podendo determinar o tipo de tratamento, sua duração e 
nem condicionar o fim do processo criminal à constatação de cura ou 
recuperação. 

Buscando dar adequada prestação jurisdicional nos casos de ur-
gência para o auxílio a dependentes químicos que se encontrem, total 
ou parcialmente, privados de suas faculdades mentais por conta do uso 
de drogas lícitas ou ilícitas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
criou o Anexo Judiciário das Varas de Família, Fazenda Pública e Infân-
cia e Juventude da Capital. Esse serviço vem funcionando no Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), da Secretária 
de Saúde de São Paulo, localizado próximo à região conhecida como 
“Cracolândia”, onde já existia uma estrutura de atendimento multidis-
ciplinar aos dependentes químicos. As decisões judiciais acabam sendo 
expedidas após a elaboração, no mesmo local, de laudos técnicos, com 
a participação também do Ministério Público, da Defensoria Pública 
ou do advogado. Ao governo estadual incumbe disponibilizar, além do 
espaço físico, atendimento integrado nas áreas da assistência social, 
terapêutica e de saúde.



Richard Pae Kim352

3.11.5. Celeridade das ações penais que tenham como vítimas 
         crianças e adolescentes

A Corregedoria Nacional de Justiça, considerando o disposto no 
art. 1º, incisos I e IX, “b” e no Anexo II, art. 1º, inciso III da Carta de 
Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, subscrita pelo Conselho Nacional de Justi-
ça no dia 9 de outubro de 2012, os princípios da celeridade e da duração 
razoável do processo dispostos no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição 
Federal, bem como as consequências negativas para a vítima e sua 
família na demora em sua instrução e julgamento, especialmente nos 
casos de abuso e exploração sexual, tortura e maus-tratos de crianças e 
adolescentes, acabou por emitir a Recomendação nº 15 aos tribunais de 
todo o país sobre a necessidade de se observar a celeridade das ações 
penais que tenham como vítimas crianças e adolescentes, fixando o 
prazo, a ser cumprido dentro das possibilidades, de doze meses.

3.11.6. Recomendação aos tribunais para a implantação e  
         aplicação do sistema de “depoimento especial” de  
         crianças e adolescentes vítimas e testemunhas

Por fim, merece destaque a importante participação do Conselho 
Nacional de Justiça na disseminação da prática denominada “depoi-
mento especial” ou “depoimento sem dano”, ou ainda, “depoimento 
com redução de dano” de vítimas e testemunhas que sejam crianças 
ou adolescentes, principalmente nos casos que envolvam abuso sexual. 

Após analisar a evolução das experiências por todo o país, o CNJ 
aprovou a Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010, dirigida 
aos tribunais, para que implantem sistemas apropriados para a tomada 
de depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
crimes. A recomendação do CNJ é que os tribunais mantenham sistema 
de gravação de áudio e vídeo dos depoimentos dos menores, que de-
vem ser tomados em ambiente separado da sala de audiências, com a 
participação de profissional especializado. 

O ato restou editado com fundamento nos seguintes dispositivos: 
o artigo 227 da Constituição Federal que impõe aos Poderes Públicos o 
dever de assegurar os direitos da criança e do adolescente com prio-
ridade absoluta sobre os demais; a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, que, em seu artigo 12, assegura à criança e ao 
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19 Esses dispositivos estavam em vigor na época e hoje, com as alterações da Lei nº 12.010, de 2009, 
passaram a ter as seguintes redações que não modificam a essência do que se procurou garantir: 
art. 28, § 1º “Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as im-
plicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada”. E o art. 100, parágrafo único, 
inciso XII – “oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na compa-
nhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, 
têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos 
e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei”.

adolescente o direito de serem ouvidos em todo processo judicial que 
possa afetar seu interesse; o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990)19, que, em seus artigos 28, § 1º e 
100, parágrafo único, inciso XII, assegura à criança e ao adolescente 
o direito de terem sua opinião devidamente considerada e de serem 
previamente ouvidos por equipe interprofissional, respeitando-se seu 
estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implica-
ções da medida. 

Em importante decisão, no julgamento do RHC nº 121.494 RS (Re-
lator Min. Teori Zavascki) a Segunda Turma do Supremo Tribunal Fede-
ral, pela primeira vez no âmbito daquela Corte, analisou sobre a vali-
dade do depoimento antecipado colhido por esse sistema. A presente 
decisão, inédita em nossa Suprema Corte, deixou de conceder ordem 
de ofício, por entender não existir ilicitude ou constrangimento ilegal 
na colheita antecipada, em processo crime, dos depoimentos de duas 
crianças, vítimas de suposto abuso sexual, pelo sistema do “depoimen-
to sem dano”. O Ministro Relator votou pelo não conhecimento do re-
curso diante da sua intempestividade. Entretanto, decidiu examinar a 
possibilidade de concessão de ordem de ofício e concluiu que havia, na 
decisão objurgada, fundamentação jurídica idônea ao deferir o pedido 
de produção antecipada de provas. A determinação estava justificada 
diante da urgência, relevância e proporcionalidade comprovadas pela 
“peculiar situação de fragilidade intelectual e emocional das vítimas; 
importância da prova para o deslinde da causa, já que o delito fora 
supostamente cometido às escuras, ausente de outros elementos pro-
bantes”. Além disso, não existiria nos autos qualquer prejuízo à defesa 
do acusado. O eminente Ministro Celso de Mello, acompanhando o voto 
do Relator, ressaltou que é função do Estado a proteção da vítima em 
casos como esse, tendo afirmado que “a técnica do depoimento sem 
dano tem um propósito único: evitar a revitimização da criança e do 
adolescente”. 
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3.12. Audiências de custódia

A audiência de custódia ou audiência de apresentação cuida-se 
de ato processual que deve ocorrer imediatamente após a prisão em 
flagrante delito, e que se concretiza com a apresentação imediata do 
indivíduo preso perante um magistrado. O CNJ, considera este proce-
dimento um direito fundamental do cidadão com fundamento no Pacto 
de Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 9.320) e da Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos de 1969 (art. 7.5), válidos internamente 
em função dos Decretos n. 592, de 6 de julho de 1992 e 678, de 6 de 
novembro de 1992, respectivamente, e do que dispõe o art. 5º, § 2º, da 
Constituição Federal.

Essa audiência de custódia, como instrumento jurídico processual, 
tornou-se não só um meio de aproximação e um mecanismo facilitador 
da comunicação entre o preso e o magistrado, como também se tornou 
um “meio de controle idôneo para evitar capturas arbitrárias e ilegais, 
e que, além da proteção do direito de liberdade, também assegura e 
resguarda outros direitos, como a vida e a integridade pessoal”, con-
forme assim já definiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(Caso Tibi v. Equador, sentença de 07.09.2004, §§ 114 e 118). 

A implantação das audiências de custódia tornou-se efetiva, na-
cionalmente, a partir da edição da Resolução nº 213/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça. Os principais objetivos da regulamentação foram o 
de garantir o respeito à dignidade da pessoa humana evitando não só o 
encarceramento desnecessário, mas também para garantir a saúde e a 
integridade física do preso (art. 5º, incisos LXV e LXVI, da Constituição 
Federal), além de responsabilizar eventuais abusos cometidos durante 
o iter do encarceramento em função da situação de flagrância.

A edição desse ato normativo também teve como mote regula-
mentar nacionalmente a disciplina de apresentação em juízo de toda 
pessoa presa em flagrante delito fixando, por exemplo, o prazo de 24 
horas para o encaminhamento do preso à autoridade judiciária, a fim 
de que se decida sobre a legalidade e a necessidade de se mantê-la 
presa, bem como a apuração de eventuais excessos. Diante da omissão 

20 Eis o texto: “9.3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 
conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer 
funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. 
A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas 
a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em 
questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença”.
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normativa – que existe até hoje – e apoiado na premissa de que a 
Constituição Federal e as normativas internacionais hão de ser respei-
tadas é que o Conselho Nacional de Justiça se propôs a regulamentar 
inclusive o rito de apresentação da pessoa presa à autoridade judi-
cial, por se tratar de competência estabelecida no art. 103-B, § 4º, I, 
da Lei Maior.

Aliás, não há que se olvidar que cumprindo o seu papel estabe-
lecido pela Lei nº 12.106, de 7.12.2009, consistente em acompanhar 
e propor soluções para o sistema carcerário, o DMF/CNJ já vinha re-
plicando a prática da audiência de custódia perante alguns tribunais 
do país, a fim de traçar novo cenário ao sistema prisional, visando 
mudança de conduta do sistema de polícia judiciária e do próprio 
Judiciário.

3.12.1. Dados positivos das audiências de custódia no período  
         de fevereiro de 2015 a junho de 2017

Conforme relatório do próprio CNJ sobre os números no país, des-
de a sua implantação que começou no estado de São Paulo em 24 de 
fevereiro de 2015 até junho de 2017, os resultados podem ser conside-
rados exitosos. Vejamos: foram realizadas 258.485 audiências de custó-
dia em todo o Brasil, e concedidas 115.497 liberdades provisórias, com 
ou sem aplicação de medidas cautelares, ou relaxamentos da prisão, o 
que implica um percentual de 44,68% de pessoas mantidas em liberda-
de, embora tenham sido presas em flagrante.

Ainda, nesse período, essa política judiciária registrou 12.665 de-
núncias de tortura e maus-tratos a pessoas presas em todo o país (o 
que equivale a 4,9% das prisões submetidas às audiências de custódia) 
e, de acordo com os relatos de presos durante as audiências de cus-
tódia, observou-se que os episódios que envolvem violência policial 
geralmente ocorreram entre o momento da prisão e a apresentação do 
preso a um juiz.

Também, conforme números levantados pelo CNJ, em 27.669 ca-
sos (10,7% das audiências), houve encaminhamento, de caráter volun-
tário à Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e/
ou à rede de assistência social do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), o que confirma a vocação da audiência para acelerar a inclusão 
do preso indiciado ou não e de seus familiares aos sistemas de saúde e 
de proteção socioassistencial.
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4.	Considerações	finais

Muito se tem sustentado que o Judiciário passa por uma crise. O 
Conselho Nacional de Justiça, fruto da Reforma do Judiciário na Cons-
tituição Federal, foi mais um instrumento criado pelo nosso sistema 
democrático, com o objetivo de debelar, ou ao menos minimizar, a 
eventual crise desse Poder. Muitos o chamaram de órgão externo21 de 
controle. E, hoje há certa unanimidade de entendimento de que esse 
tipo de órgão, inclusive no entender de José Afonso da Silva, “é be-
néfico à eficácia das funções judiciais, não só por sua colaboração na 
formulação de uma verdadeira política judicial, como também porque 
impede que os integrantes do Poder Judiciário se convertam num corpo 
fechado e estratificado”22. 

Como se pôde delinear, neste breve trabalho, que absolutamente 
não teve a pretensão de esgotar o tema, não há dúvida de que – além 
de realizar o controle administrativo, financeiro e correcional do Poder 
a fim de tornar a atuação judiciária mais eficiente – nesses primeiros 
12 (doze) profícuos anos de existência, o CNJ conseguiu cumprir a or-
dem constitucional na busca da efetivação dos direitos fundamentais 
dos destinatários das atividades jurisdicionais e, com isso, fortaleceu o 
Estado Democrático de Direito e a crença no valor da cidadania. 

21 “Esta expressão (controle externo do Poder Judiciário) peca por sua má significação, porque trans-
mite a ideia de que o Poder Judiciário seria controlado por um órgão externo. Isso seria inconce-
bível, porque então este órgão externo seria o Poder. Isso não exclui a necessidade de um órgão 
não-judiciário para o exercício de certas funções de controle administrativo, disciplinar e de desvio 
de condutas da magistratura, como é previsto em Constituições de vários países: CSM, na Itália 
(artigo 105); França (artigo 65); Portugal (artigo 223); Espanha (artigo 122); Turquia (artigo 143-
144); Colômbia (artigos 254-257); Venezuela (artigo 217).” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 570.).

22 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 575.
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1. Introdução

O fenômeno da assunção de um papel político crescente por parte 
do Poder Judiciário, decorrência direta da judicialização da política, é 
um dos traços indeléveis do constitucionalismo contemporâneo e disse-
minado mundo afora, consoante pioneiramente anotado, com a clareza 
habitual, por Manoel Gonçalves Ferreira Filho2, mas que não se con-
funde necessariamente com o ativismo judicial, um de seus possíveis e 
deletérios efeitos.

Por politização da justiça entende-se a atribuição aos juízes de 
novas funções de natureza política por expressa previsão da Constitui-
ção ou em decorrência da abertura conferida por suas normas, haven-
do, destarte, autorização bastante por parte do constituinte originário 

1 Mestre e doutor em Direito do Estado. Professor Assistente da Escola Paulista da Magistratura.
2 Judicialização da política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, v. 198, out./

dez. 1994. Aspectos do direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. cap. 13, p. 
189-217.
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para que venham a perseguir, v.g., a concretização de determinadas 
decisões políticas fundamentais plasmadas na Carta Maior3, ao passo 
que o ativismo judicial implicaria, ao contrário, o exercício da função 
jurisdicional para além dos limites impostos pelo ordenamento, verda-
deiro abuso e manejo desarrazoado de natureza político-jurisdicional, 
ou, na precisa definição de Elival da Silva Ramos4, a 

[...] ultrapassagem das linhas demarcatórias da fun-
ção jurisdicional, em detrimento principalmente da 
função legislativa, mas, também, da função admi-
nistrativa e, até mesmo, da função de governo. Não 
se trata do exercício desabrido da legiferação (ou 
de outra função não jurisdicional), que, aliás, em 
circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser defe-
rido pela própria Constituição aos órgãos superiores 
do aparelho judiciário, e sim da descaracterização 
da função típica do Poder Judiciário, com incursão 
insidiosa sobre o núcleo essencial de funções consti-
tucionalmente atribuídas a outros Poderes. [...]

Não obstante se cuidem de realidades distintas, é inegável que 
estão imbricadas, tanto na geração como no desempenho, na medida 
em que uma maior abertura política do Judiciário quanto ao proces-
so de consecução de políticas governamentais (transferência, em seu 
favor, por determinação da Constituição ou a partir da interpretação 
judicial de seus preceitos, de decisões usualmente atribuídas aos de-
mais poderes de Estado) favorece sobremaneira o ativismo judicial, ao 
passo que, originalmente, foram atitudes judiciais ativistas que vieram 

3 Tarefa útil quando se trata de harmonizar vinculação e flexibilidade de Constituições que, como a 
brasileira, gravam garantias sociais em normas sobre as quais recai forte pressão para que sejam 
reputadas meramente programáticas, tomando-se-as como não plenamente atendíveis no atual es-
tágio de desenvolvimento do país, meros mandados de otimização a serem ponderados ao lado de 
outros princípios constitucionais e sujeitos à “reserva do possível” no sentido daquilo que o indivíduo 
pode razoavelmente requerer da sociedade em dado momento histórico. Gilberto Bercovicci critica 
a “inversão ideológica” do discurso oficial, pois os mesmos que consideram as Leis Fundamentais re-
trógradas naquilo que têm de compromissórias (direitos fundamentais sociais), aplaudem-nas quanto 
ao dirigismo das políticas de estabilização e à supremacia do orçamento monetário sobre as despe-
sas sociais. (A constituição dirigente invertida: a blindagem da constituição financeira e a agonia da 
constituição econômica. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 45, p. 
79-89, 2007.). Não são outras as observações de Lenio Luiz Streck ao censurar a ideologia de que seria 
dirigente quando cuida dos interesses das camadas dominantes e mera carta de intenções ao discutir 
os interesses dos excluídos. (Constituição e hermenêutica em países periféricos. In: OLIVEIRA NETO, 
Francisco José Rodrigues et al. (Org.). Constituição e estado social: os obstáculos à concretização da 
constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2008. p. 197-218.).

4 Ativismo judicial – parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 116-117.
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a ampliar o papel político que lhe é tradicionalmente conferido pelo 
constitucionalismo, bastando citar o caso Brown v. Board of Education 
of Topeka, em que a Suprema Corte Americana reviu a política educa-
cional dos “separados, mas iguais”, recomendando fosse extinta “com 
a mais deliberada pressa” e atribuiu aos juízes federais a incumbência 
de fiscalizar a implantação do novo sistema de ensino5.

Constata-se, dessa maneira, desde as últimas décadas do século XX, 
a inédita adoção de postura ativa por parte dos órgãos judiciais incum-
bidos da jurisdição constitucional, não mais adstritos ao singelo dogma 
do “legislador negativo”, cunhado por Kelsen no Anteprojeto da Consti-
tuição Austríaca de 19206, seja ao alterar e “corrigir”, por via exegética, 
o sentido de dispositivos inquinados de inconstitucionalidade, de molde 
a inovar a ordem jurídica7, seja, indiretamente, ao sinalizar e apontar 
de maneira impositiva aos demais Poderes eventuais falhas perpetradas 
pelo legislador ou pelo Constituinte derivado a serem ulteriormente sa-
nadas, o que, de per si, como se pretende demonstrar mais à frente, não 
representa violação ao princípio da separação de poderes, desde que o 
faça de modo racional e firmemente embasado em pauta principiológica 
albergada pela própria Constituição, a par de observados determinados 
limites argumentativos, quando então restarão preservados os escopos 
maiores de garantia da liberdade dos indivíduos e de limitação do ar-
bítrio estatal patrocinados pela doutrina da tripartição, superando-se o 
próprio déficit de legitimidade democrática oposto à magistratura.

5 Mesmo após a decisão do colegiado, forças opositoras hostis foram capazes de neutralizar sua imple-
mentação prática por pelo menos uma década. (HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and 
consequences of the new constitutionalism. Cambridge:Harvard University Press, 2007. p. 208.).

6 Segundo o qual, a partir da distinção entre questões políticas, de um lado, e de constitucionalidade, 
de outro, seria vedado ao Tribunal Constitucional, carente de legitimidade democrática, por não elei-
tos os seus membros, substituir o Executivo ou o Parlamento por ocasião do controle de constituciona-
lidade, não lhe sendo dado avaliar as motivações que impulsionaram o legislador ou o administrador 
prolatores da norma guerreada, e, muito menos, sugerir ou impor, via interpretação modificativa do 
conteúdo do texto controlado, determinada opção política, abstendo-se de influir na direção política 
do governo e restando-lhe quando muito desfazer as opções equivocadas em face da Constituição, 
mas jamais criar ou ditar regras de conduta em lugar daquelas reputadas verticalmente incompatí-
veis. No campo constitucional, todavia, diante da dificuldade em se separar claramente o “político” 
do exclusivamente “jurídico”, salta à vista a insuficiência da metáfora da “Constituição-moldura”, a 
que teoricamente incumbiria impor certos limites à atividade legislativa, cujo espaço interno seria 
soberanamente determinado pelo Parlamento, enquanto ao Judiciário caberia apenas verificar se o 
legislador respeitara as fronteiras do “quadro”, desfazendo algumas escolhas, se o caso, mas sem 
controlar a forma por que seu interior fora preenchido, campo reservado à política parlamentar.

7 Como observa Gilmar Ferreira Mendes, “Não raras vezes o Tribunal rompe com esse papel de le-
gislador negativo, estabelecendo a única interpretação compatível com o texto constitucional”. 
(Controle concentrado de constitucionalidade – comentários à Lei n. 9868, de 10-11-1999. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 499.).
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Por outro vértice, pese embora a pacífica admissão pelo direito 
constitucional hodierno da flexibilização das três cláusulas-parâmetros 
em que desdobrado o princípio em comento (independência e harmonia, 
indelegabilidade e inacumulabilidade de funções), não é menos verda-
deira a advertência tecida por Anna Cândida da Cunha Ferraz8 de que a 
interferência de um poder sobre o outro somente será admissível quando 
aspirar à realização da ideia-fim (garantia das liberdades e limitação do 
poder político), não podendo objetivar ou redundar em simples domi-
nação, com o que uma ampliação desmesurada e inconsequente das ex-
ceções à regra da inacumulabilidade levaria ao completo esvaziamento 
do conteúdo da separação de poderes, tornando-a meramente nominal.

Assim, se na visão clássica não incumbia ao Poder Judiciário de-
sempenhar papel de cunho político, por não lhe ser dado senão dirimir 
conflitos entre particulares e punir delitos, disto decorrendo a supre-
macia do Legislativo, foi o liberalismo igualmente responsável por situ-
ar a magistratura na desconfortável posição de mera “boca da lei”, não 
se encontrando, em absoluto, na raiz do constitucionalismo, a figura de 
um juiz que, a par de imparcial e isento, apresentar-se-ia concomitan-
temente subserviente, um mero autômato aplicador do direito de olhos 
vendados, inclusive para as injustiças da lei, vivendo-se hodiernamente 
os movimentos opostos e correlatos de “judicialização da política” e 
“politização da justiça”, motivo por que incumbe aos operadores jurí-
dicos delinear, o mais precisamente possível, quais os limites a partir 
dos quais o processo de interpretação constitucional degringola em ati-
vismo judicial e consequente insegurança no trato jurídico-decisório.

Assentado o panorama temático retro, pretende-se retratar uma 
das vertentes do ativismo judicial, a saber, enquanto produto da crise 
experimentada pelo império da lei e pelo Legislativo na Idade Contem-
porânea, diante da “falência” generalizada dos Parlamentos9 e de sua 
incapacidade de responder aos hodiernos reclamos governamentais e 
da população em geral, que culminaram com a transferência da toma-
da de decisões políticas fundamentais, antes afeitas à arena democrá-
tico-majoritária, para a seara judiciária, a par de suas imbricações à 
vista do princípio da separação dos poderes.

Para tanto, partir-se-á da posição de primazia reservada ao Le-
gislativo por Montesquieu em seu esboço teórico tripartite (item 2), 

8 Conflito entre poderes – o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 14. 

9 A expressão é de Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Do processo legislativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 14.
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prosseguindo em direção ao declínio parlamentar pós-moderno (item 
3) e das razões conducentes à constitucionalização de direitos e ao 
incremento da revisão judicial do segundo pós-guerra (subitem 3.1), 
sem descurar da manifestação do fenômeno da politização da justiça à 
luz da Constituição brasileira de 1988 (subitem 3.2) e das implicações 
trazidas pela principiologia por si albergada enquanto propulsora de 
poder normativo-judicial atípico (item 4), a fim de se tecer conclusões 
finais sobre a matéria (item 5).

2. A primazia do Poder Legislativo no modelo clássico da  
 separação de poderes e o espaço diminuto reservado  
 ao intérprete jurisdicional 

Partindo da multissecular idealização de um modelo misto e mo-
derado de governo composto por formas políticas cujas virtudes tende-
riam, se elevadas a um grau máximo de pureza, a degenerar em des-
potismo (monarquia), demagogia (democracia) e tirania (aristocracia), 
como se passara na Grécia Antiga, na República Romana e na Idade 
Média, parte Montesquieu sob o influxo teórico de Bolingbroke10, de ob-
ter-se um contrapeso entre forças opostas com vistas a distinguir entre 
os principais campos de atuação do Estado, que não deveriam atuar 
isoladamente, mas de maneira equilibrada e harmônica, logrando qual-
quer deles (Monarca, Câmara Alta ou Câmara Baixa) frear os demais.

No capítulo VI, do Livro XI, do Espírito das Leis, intitulado “da 
Constituição da Inglaterra”, o francês sistematiza, em 1748, a famo-
sa teoria da diferenciação entre três espécies de poderes ou funções 
estatais: a) o Legislativo, por meio do qual o príncipe faz as leis ou 
corrige e revoga as existentes (noção distanciada da atual produção de 
normas em série); b) o Executivo das coisas que dependem do direito 
das gentes (ius gentium), ao qual se atribui a celebração da guerra e 
da paz, o envio e o recebimento de embaixadas, o estabelecimento da 
segurança e a prevenção das invasões, ou seja, a Chefia do Estado, e, 
finalmente; c) o Executivo das coisas que dependem do direito civil (ius 
civile), designado “poder de julgar”, por meio do qual a magistratura 
pune os crimes e resolve as querelas dos indivíduos11.

10 The idea of a patriot king, 1738 e Dissertation on parties, 1733, em que lança pioneiramente mão de 
expressões como “freios”, “controles” e “retenções e reservas recíprocas”, donde ser indicado por 
Schmitt, apud, como o efetivo idealizador da doutrina teorético-constitucional do equilíbrio entre 
os poderes políticos. (Teoría de la constitución. 6. ed. Madrid: Alianza, 2009. p. 187.).

11 O espírito das leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. São Paulo: 
Difusão Europeia do Livro, 1962. p. 181. (Coleção Clássicos Garnier).
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O segundo deles, por demandar ação momentânea e ser mais bem 
administrado por um que por muitos, permaneceria nas mãos do Monar-
ca, igualmente partícipe da atividade normativa mediante aposição de 
veto insuperável aos projetos de lei.

Definindo a liberdade política como a tranquilidade de espírito de-
corrente da opinião que cada indivíduo possui sobre a própria seguran-
ça, e partindo da constatação de que todo homem é tentado a abusar 
do poder que lhe é confiado, Charles Louis de Secondat diz-se contrário 
à reunião das funções legislativa e executiva em uma só pessoa ou 
instituição, pelo receio de que “o mesmo monarca ou o mesmo sena-
do apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente”, 
atingindo-se idêntico resultado acaso o poder de julgar não seja apar-
tado das atividades normativa e executiva: 

[...] Se estivesse ligado ao poder legislativo, o po-
der sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estives-
se ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter 
a força de um opressor. Tudo estaria perdido se 
o mesmo homem ou corpo dos principais, ou dos 
nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: 
o de fazer leis, o de executar as resoluções públi-
cas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos 
indivíduos. [...] Entre os turcos, onde esses três 
poderes estão reunidos na pessoa do sultão, reina 
um despotismo horroroso12.

Daí desenhar as linhas fundamentais indispensáveis à garantia da 
liberdade do indivíduo: um governo moderado que combine as vanta-
gens da monarquia (governo de um), da aristocracia (de alguns) e da 
democracia (de muitos), a partir de divisão funcional do poder entre 
o Rei, o Parlamento e os Juízes em um plano de igualdade reforçado 
por mecanismos de freios e contrapesos, forçando-os a caminhar “de 
concerto”, sob pena de inação13.

12 Idem.
13 Cezar Saldanha Souza Júnior desnuda o hiato entre o modelo teórico e a realidade inglesa que 

lhe inspirara, uma vez que, conquanto apartados funcionalmente, os órgãos políticos (Rei, Casas 
Legislativas e Altas Cortes) funcionavam no mesmo espaço institucional (o Parlamento), havendo 
hierarquia formal entre si, dado ter o Rei resguardado a prerrogativa de agir como autoridade de 
última instância, como “fecho da abóboda sociopolítica”, em defesa das instituições e da liberda-
de, fator olvidado pelo Barão de La Brède, que a substituíra pelo dogma liberal de que a liberdade 
bastaria por si só. (O tribunal constitucional como poder – uma nova teoria da divisão dos poderes. 
São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 56-60.).
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Um Estado livre exige que o povo detenha o Poder Legislativo, o 
que, por impossível nos grandes e sujeito a vários inconvenientes nos 
pequenos, demanda sua representação por indivíduos capazes de dis-
cutir os negócios públicos (o povo não o seria por defeito de formação 
intelectual, um dos “graves inconvenientes da democracia”) e respon-
sáveis pela elaboração das leis e fiscalização de sua execução, sendo 
eleitos censitariamente em cada localidade da nação, cediço que “co-
nhecemos muito melhor as necessidades de nossa cidade do que as das 
outras e julgamos melhor da capacidade de nossos vizinhos do que das 
capacidades de nossos outros compatriotas”14.

Para que a minoria dignificada pelo nascimento, riqueza ou hon-
raria não se visse escravizada pela maioria, o Legislativo seria confiado 
tanto à nobreza (Senado) como ao corpo escolhido para representar o 
povo, “cada qual com suas Assembleias e deliberações à parte e objeti-
vos e interesses separados”, incumbindo, excepcionalmente, à porção 
composta pela primeira o julgamento dos poderosos (prenúncio do hoje 
severamente criticado “foro privilegiado”), naturalmente expostos à 
inveja, com a previsão da figura do impeachment para a hipótese de 
algum cidadão violar os direitos do povo nos negócios públicos, quando 
então caberia a seus representantes funcionarem como acusadores e 
aos nobres remanescentes acolherem ou não a denúncia apresentada, 
a fim de não rebaixar o Parlamento diante dos tribunais compostos 
por pessoas comuns, evitando funcionasse o povo concomitantemente 
como juiz e acusador, abuso recorrente nas repúblicas antigas.

Já o poder ordinário de julgar, alcunhado de “invisível e nulo”, 
seria outorgado a tribunais temporários recrutados junto à população, 
temendo-se, porventura, o poder da Magistratura, mas não o dos ma-
gistrados, ao passo que, nos grandes processos, o demandado poderia 
escolher julgadores de mesma condição social15, atentando-se, outros-
sim, à proveitosa uniformização dos julgados: “se os tribunais não de-
vem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a tal ponto que nunca sejam 

14 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de. Op. cit., p. 183. 
15 Até o início do século XVIII e o Ato do Estabelecimento, de 12 de junho de 1701, a função judicial na 

Inglaterra estava inserida no Poder do Rei e os juízes não gozavam de independência funcional, pois 
somente conservavam seus cargos enquanto contassem com o beneplácito real. (SOUZA JÚNIOR, 
Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder – uma nova teoria da divisão dos poderes. 
São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 53.). Segundo o mesmo autor, a conditio sine qua non, que 
viabilizou a supremacia do direito sobre a esfera política, permitindo o surgimento do Estado de 
Direito, de um novo ramo do direito, o Constitucional, do controle jurisdicional da administração 
e da própria constitucionalidade das leis, foi justamente a independência assumida pelos Juízes 
frente ao Executivo e ao Legislativo. (Idem, p. 62).
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mais do que um texto exato da Lei. Se fossem uma opinião particular 
do juiz, viver-se-ia na sociedade sem saber precisamente os compro-
missos que nela são assumidos”16.

A fim de que pela própria natureza das coisas “o poder freie o po-
der”, o equilíbrio seria obtido através do manejo das faculdades de im-
pedir (direito de anular uma resolução tomada por outro poder) e esta-
tuir (direito de ordenar por si mesmo ou corrigir o que foi ordenado por 
outrem), logrando exemplificativamente o Executivo vetar proposições 
do Legislativo no intuito de evitar se tornasse despótico, não obstante 
coubesse a este último fiscalizar a execução das leis elaboradas: “Eis, 
assim, a constituição fundamental do governo de que falamos. O corpo 
legislativo, sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra por 
sua mútua faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas pelo 
poder executivo que o será, por sua vez, pelo legislativo”17.

Trata-se de um sistema ideal de governo misto, em que o rei re-
presenta o elemento monárquico, a câmara alta, o aristocrático e a 
baixa, o democrático, todos eles combinados para evitar degeneração 
institucional e abuso de poder18.

No que de mais perto interessa ao tema explorado no presente, 
o poder de julgar seria, por sua vez, neutralizado em si mesmo, seja 
pelo modo de formação dos tribunais, a saber, temporariamente, por 
pessoas do povo, via sorteio, em procedimento análogo ao dos júris mo-
dernos, seja pelo modo de decidir dos juízes19, não dotados de qualquer 
papel criador, mas adstritos à letra da lei: 

[...]
Poderia acontecer que a lei, ao mesmo tempo cla-
rividente e cega; fosse em certos casos muito ri-
gorosa. Porém, os juízes de uma nação não são, 

16 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de. Op. cit., p. 183.
17 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de. Op. cit., p. 186 e 188. Acrescen-

ta José Levi Mello do Amaral Júnior que a função de fiscalizar a execução das normas sempre foi a 
tarefa primordial dos Parlamentos, que surgiram entre os séculos XI e XIII “para controlar o poder 
real. Somente mais tarde, a partir do século XV, é que começam a adquirir competência legislativa”, 
ao passo que a mútua faculdade de impedir pressupunha um Legislativo bicameral em que somente 
a coincidência de vontades entre câmara alta (nobreza) e baixa (representantes do povo) permitia-
-lhe estatuir, a despeito de eventual e ulterior aposição de veto insuperável pelo monarca. (Sobre 
a organização de poderes em Montesquieu: comentários ao capítulo VI do livro XI de “O Espírito das 
leis”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, p. 60 e 63, fev. 2008.).

18 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Op. cit., p. 63.
19 Tércio Sampaio Ferraz Júnior ressalta a neutralização política do Judiciário na aplicação do direito 

na concepção original da divisão dos poderes. (O judiciário frente à divisão dos poderes: um princí-
pio em decadência? Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 9, p. 41, 1995.).
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como dissemos, mais que a boca que pronuncia as 
sentenças da lei, seres inanimados que não podem 
moderar nem sua força, nem seu rigor. [...]20 

Significa dizer, junto de José Levi Mello do Amaral Júnior21, que 

[...] Na lógica de O espírito das leis o poder de 
julgar encontra limite na própria formulação da lei 
a aplicar. A sentença do julgador já está na lei. O 
poder de julgar limita-se a realizá-la em concreto. 
Montesquieu objetiva, com isso, garantir seguran-
ça jurídica, porque, do contrário, “viver-se-ia na 
sociedade sem saber precisamente os compromis-
sos que nela são assumidos”

de modo que não se deixa qualquer margem de liberdade ao juiz por 
ocasião da aplicação das leis, adstrito que está a executá-las, ao co-
nhecer dos fatos e aplicar-lhes o correspondente dispositivo legal22.

A viger referida concepção clássica do princípio da separação de 
poderes, salta à vista o reduzido, senão nulo, espaço criativo franqueado 
ao julgador no desempenho de suas atribuições funcionais, afastando-se 
a possibilidade de qualquer manifestação ativista, do que resulta a máxi-
ma repetida em doutrina de que, em sede de controle de constituciona-
lidade, o magistrado atuaria exclusivamente como “legislador negativo”, 
ou seja, limitando-se a declarar a nulidade dos atos normativos inquina-
dos em face da Constituição, mas jamais como “positivo”, por não lhe 
ser dado suprir omissões ou corrigir falhas da legislação confrontada, 
precisamente para que não viesse a cair na tentação de inovar a ordem 
jurídica, carente que é de legitimação democrática para tanto.

Não é outra a lição de Bobbio, de que, 

[...] segundo Montesquieu, a decisão do juiz deve 
ser uma reprodução fiel da lei: ao juiz não deve  
ser deixada qualquer liberdade de exercer sua  

20 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède e de. Op. cit., p. 187.
21 Sobre a organização de poderes em Montesquieu: comentários ao capítulo VI do livro XI de “O Espí-

rito das leis”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, p. 57, fev. 2008.
22 O art. 3º, do Capítulo V, do Título III, da Constituição francesa de 1971 proibia expressamente os 

tribunais de se imiscuírem no exercício do poder legislativo ou suspenderem a aplicação das leis, 
enquanto o art. 89 da Constituição federal austríaca de 1920 vedava-lhes a apreciação da relação 
de compatibilidade das leis ordinárias com as prescrições constitucionais.
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fantasia legislativa, porque se ele pudesse mo-
dificar as leis com base em critérios equitativos 
ou outros, o princípio da separação de poderes 
seria negado pela presença de dois legisladores: 
o verdadeiro e próprio e o juiz que poria sub-rep-
ticiamente suas normas, tornando assim vãs as do 
legislador23.

Tanto assim que Mauro Cappelletti, refletindo sobre referida ide-
ologia patrocinadora da onipotência da lei, da igualdade formal dos 
cidadãos e da rígida tripartição das funções estatais, segundo a qual os 
magistrados atuam de maneira estritamente mecânica e nada criativa, 
aduz ser significativa a instituição do Tribunal de Cassação francês, 
aos 27 de novembro de 1790, como um “órgão não judicial de ‘contro-
le constitucional’, em outras palavras, órgão colocado junto do poder 
Legislativo [...] para evitar que os órgãos judiciários, no exercício de 
suas funções, invadissem a esfera do poder Legislativo, subtraindo-se 
à estreita e textual observância das leis”24, cuja função precípua seria, 
pois, impedir que a interpretação das leis caísse na esfera de pesso-
as não pertencentes ao Parlamento, típica expressão da desconfiança 
nutrida pelos legisladores revolucionários em relação aos juízes então 
originários da nobreza, diversamente dos parlamentares eleitos pelo 
voto popular censitário.

Consectários do desenho institucional da separação de poderes, 
encampado pelo Estado de Direito Legislativo, vigente ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, a supremacia do Parlamento e o princípio da lega-
lidade viram-se alçados à condição de garantias contrárias ao arbítrio, 
em prol de um governo de leis e não de homens, arquétipo consentâ-
neo ao anseio burguês de proteger as conquistas experimentadas com 
as revoluções liberais, inclusive perante a corrompida magistratura do 
antigo regime, pese embora não se encontrasse, em absoluto, na raiz 
do constitucionalismo antigo a figura de um julgador que, a par de im-
parcial e isento, apresentar-se-ia subserviente aos abusos perpetrados 
pelo legislador, um reles autômato de olhos vendados, inclusive para as 
injustiças da lei que aplicaria cegamente.

Em reação à tão antiquada posição albergada pelo positivismo ju-
rídico, espraia-se correntemente o movimento oposto, caracterizado  

23 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1996. p. 40.
24 O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 1999. p. 40.
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pela judicialização da política e pela politização da justiça25, via ma-
nipulação dos princípios insertos nas Constituições do pós-guerra, ur-
gindo, destarte, buscar a segurança de um ponto de equilíbrio, um 

25 O que gera situações pitorescas como a veiculada pela jornalista Dora Kramer no artigo “Politização 
da Justiça”, publicado no Caderno Nacional A6, do jornal O Estado de São Paulo, edição de sexta-
-feira, 11 de fevereiro de 2011: para cumprir promessa de campanha acaso eleito presidente da 
Câmara dos Deputados, a saber, diante do grande número de candidatos eleitos licenciados para 
ocuparem postos nos Poderes Executivos da União e dos Estados, de manter o critério tradicional-
mente adotado pela direção da Casa, consistente em empossar os suplentes, porém preferindo os 
mais votados pelas coligações partidárias àqueles por cada qual das legendas isoladas, a despeito 
de diversas decisões em contrário tanto do Tribunal Superior Eleitoral como do Supremo Tribunal 
Federal, o deputado petista Marcos Maia, sob o sofisma de que, se a coligação vale para a distribui-
ção das 513 cadeiras entre os parlamentares titulares, deveria igualmente ser utilizada quanto à 
nomeação dos suplentes, iniciou, com forte apoio entre os congressistas, movimento pela votação 
de Emenda Constitucional que driblasse a proibição da Justiça Constitucional e Eleitoral, descon-
tentes com o que consideram ilegítima tendência de “judicialização da política” sempre que pre-
tendem adequar as leis às suas vontades, propositalmente homiziada a intenção de subordinarem 
o princípio da legalidade a seus interesses pessoais e promoverem “contra-ataque” representado 
pela “politização da justiça”. Idênticos os motivos que levaram o deputado Nazareno Fonteles (PT-
-PI) apresentar à Câmara a PEC 33/2011, aprovada perante a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, versando sobre a extensão ao Congresso Nacional da faculdade de sustar julgados erga 
omnes e vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal, sempre que, a juízo exclusivamente 
“político” dos parlamentares, a Corte tenha supostamente exorbitado de suas atribuições constitu-
cionais, constando sugestivamente da motivação do projeto a indigitada forma de convocação dos 
suplentes, por não lhes agradar a obrigação de empossar os que figuram na cabeça da lista do mes-
mo partido do titular ao invés daqueles pertencentes à coligação, como sempre entendeu a Mesa da 
Câmara, restabelecendo, na prática, o anacrônico mecanismo previsto no parágrafo único do art. 
96 da Constituição de 1937, em descabida analogia ao art. 49, inciso V, da atual, “desafortunada-
mente”, segundo o proponente, restrito aos “atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”, de molde a alegadamente preten-
derem combater o ativismo judicial, preservar o “soberano” entendimento do Legislativo sobre 
determinadas matérias e cumprir a previsão constitucional de que cabe ao Congresso zelar pela 
preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes 
(cf. inciso XI do mesmo artigo da Constituição de 1988). Sobre o mesmo tema, conferir igualmente 
a reportagem de Carolina Pompeu e Renata Tôrres, da agência Câmara de Notícias, intitulada PEC 
autoriza Congresso a sustar atos do Poder Judiciário, disponível em: <http://www2.camara.gov.br/
agencia/noticias/direito-e-justica/193958-pec-autoriza-congresso-a-sustar-atos-do-poder-Judicia-
rio>, sopesando que vai ainda mais longe a reforma projetada ao submeter à chancela do Congresso 
Nacional o teor das súmulas vinculantes, cujo quórum de aprovação é elevado para onze ao invés 
dos atuais nove ministros (quatro quintos em vez de dois terços) do Pleno do STF, vendo sua eficácia 
sobrestada por 90 dias após a respectiva edição, sob pena de se considerarem aprovadas por decurso 
de prazo, majorar de seis para nove (três quintos da Corte) o número de ministros necessário ao 
reconhecimento da tese de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo normativo e à atribuição 
de efeitos vinculantes no bojo de ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) e ações declaratórias 
de constitucionalidade (ADC), em busca de “clara homogeneidade” no entendimento do Supremo, 
e, ainda, vedar a concessão de medida cautelar que suspenda liminarmente a eficácia de emenda 
constitucional, sob a escusa de que “Em prejuízo da democracia, a hipertrofia do Judiciário vem 
deslocando do Legislativo boa parte do debate de questões relevantes, como as ações afirmativas 
de cotas raciais e a questão das células-tronco. [...] A súmula vinculante vem sendo utilizada como 
um ‘cheque em branco’. Há um desapego do Supremo aos contornos dos casos precedentes, bem 
como à necessidade de reiteradas decisões para que se edite uma súmula”, tratando-se, ademais, 
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meio-termo em que se divise as fronteiras a serem observadas pelo 
Judiciário no mister da jurisdição constitucional26, entendida como a 
competência outorgada a certos órgãos para que realizem a interpre-
tação de normas constitucionais com índole definitiva, constituindo o 
controle de constitucionalidade um de seus vieses, quiçá o mais impor-
tante, ao lado da garantia dos direitos fundamentais, da proteção das 
minorias, do reconhecimento dos valores ético-jurídicos da sociedade 
pluralista e da proscrição do arbítrio estatal voltados à garantia da su-
premacia da Constituição rígida, formal e escrita no ordenamento, de 
modo a evitar a disseminação de insegurança jurídica.

Resta perscrutar, igualmente, os motivos do abrandamento do ar-
quétipo elaborado por Montesquieu e da consequente superação da 
supremacia do Parlamento via alargamento do controle de constitucio-
nalidade, sequer previsto no modelo institucional tripartite, mas que a 
ele se amoldou com perfeição27, sem prejuízo de necessária adaptação 
da separação de poderes aos contornos específicos a si outorgados pela 
ordem concreta de cada Estado.

de julgados despidos de legitimidade democrática, de modo que a nova regulamentação não violaria 
o princípio da separação de poderes. Interessante notar que, no tocante às súmulas vinculantes, 
acaso o Congresso se posicionasse contra a decisão do STF, a questão iria para consulta popular, 
porquanto, “Havendo divergências entre a posição dos juízes e dos representantes do povo, cabe-
ria ao próprio povo a última palavra. A opinião de apenas seis juízes, por mais cultos que sejam, 
não pode se sobrepor à soberania popular, pois conhecimento jurídico não é fator de legitimação 
popular”. Por certo, ignora o parlamentar proponente as explicações de José Afonso da Silva, de 
que o inciso V, do art. 49, da Constituição Federal praticamente não atinge o Judiciário, é porque 
este, por princípio, constitucionalmente, não possui qualquer poder normativo que possa afrontar 
a competência Legislativa do Congresso Nacional (Comentário contextual à constituição. 7. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 411-412.), bem como que tal modalidade puramente “política” de 
controle de constitucionalidade dos atos do Executivo pelo Congresso (por decretos-legislativos 
dotados de efeitos ex nunc) não impediria, em absoluto, fossem os mesmos sujeitos à nova aferição 
de inconstitucionalidade pelo Judiciário, geralmente com efeitos ex tunc mais abrangentes, o que, 
por certo, perduraria e faria tábula rasa da sistemática pretendida.

26 Gomes Canotilho a define como “o complexo de atividades jurídicas desenvolvidas por um ou vários 
órgãos jurisdicionais, destinadas à fiscalização da observância e cumprimento das normas e princí-
pios constitucionais vigentes” (Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
1998. p. 958.). Já Luís Roberto Barroso promove pequena variação terminológica, empregando a 
expressão “jurisdição constitucional” como o “gênero” de aplicação da Constituição pelos juízes 
e tribunais subdividido em “duas espécies”: a da aplicação direta da norma constitucional para 
regular dada situação concreta; e a indireta, ao funcionar como parâmetro de validade para o 
controle de constitucionalidade da legislação inferior. (O controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 3.).

27 Para Nicola Mateucci a inovação americana consistente em estender aos juízes a faculdade de impe-
dir (“empecher”) a aplicação, e, por conseguinte, fiscalizar a constitucionalidade das leis, deriva da 
justificativa de que, ao fazê-lo, não estariam se imiscuindo indevidamente no exercício da atividade 
parlamentar, nem tampouco suprimindo as normas reputadas inválidas, mas apenas lhes recusando 



O ativismo judicial à luz da separação de poderes e da crise do parlamento... 371

aplicação no caso concreto, ante a difusão do sistema. Organización del poder y libertad, Madrid: 
Trotta, 1998, p. 167-169, em que, após citar trecho da decisão proferida por Marshall no caso Mar-
bury v. Madison, de 1803, síntese do constitucionalismo americano ao afirmar categoricamente o 
dever da Suprema Corte de examinar as leis do Congresso (“Si dos leyes están en desacuerdo entre 
sí, el Tribunal debe determinar el campo de aplicación de cada una de ellas. Así, si una ley está en 
desacuerdo con la constitución, el Tribunal debe determinar cuál de estas dos reglas en desacuerdo 
se aplica al caso. Esta es la verdadera esencia de la función judicial. Si el poder legislativo cambiase 
una norma constitucional, ¿el principio constitucional debería ceder ante el acto legislativo? De 
esta manera la particular fraseología de la Constitución de los Estados Unidos confirma y refuerza el 
principio, que se supone esencial a todas las constituciones escritas, de que una ley contraria a la 
constitución es nula, y que los tribunales, como las otras ramas del gobierno, están vinculados por 
este instrumento”), em paralelo à medieval dicotomia inglesa entre gubernaculum (prerrogativas 
reais, inclusive de criar o direito) e iurisdictio (poder de afirmá-lo e reconhecer sua validade em 
última instância), conclui que o germe da legitimidade do judicial review reside precisamente no 
fato de, em placas americanas, a jurisdictio limitar o gubernaculum: “en lugar del rey encontramos 
un proceso político democrático de una sociedad pluralista; en lugar de la vieja ley consuetudinaria, 
una constitución escrita, que contiene los derechos garantizados a los ciudadanos por un juez, que 
fija e declara la ley”. De fato, entre 1600 e 1640 o Parlamento inglês, sob a repisada condição de 
representante da nação, ansiava refrear o ilimitado poder do monarca de criar unilateralmente o 
direito (especialmente o de instituir impostos reservados para situações de emergência) e afirmar a 
prevalência da common law ao aprovar as Petition of Right de 1610 e 1628, defendendo Sir Eduard 
Coke, chefe da oposição parlamentar preso em 1621 por se negar a subscrever mais um empréstimo 
requisitado por Sua Majestade, a tese de que a law of the land bastaria para vedar a usurpação 
do patrimônio dos súditos, além de patrocinar, no período em que presidiu a Common Pleas (1603-
16013), a ideia de que os magistrados nomeados pelo rei deveriam funcionar como leões voltados 
a custodiar mais propriamente os direitos dos cidadãos do que os da realeza, elaborando inédita 
proposta constitucional que lhes facultaria restringir as prerrogativas reais e impor ao Monarca 
certas proibições (pese embora o pensamento vigente de que somente ele poderia dizer a justiça 
enquanto vicário de Deus na terra, nada o impedia de delegar tal função a terceiros subordinados, 
não obstante a oposição do arcebispo de Canterbury, embasada no poder das Escrituras, à con-
cessão de tal grau de autonomia e independência aos juízes), ordenanças (de caráter puramente 
administrativo, não constituindo autênticas fontes do direito inglês, sequer sendo criadas, senão 
resgatadas da common law pelos tribunais itinerantes representativos da Corte em suas andanças 
pelo reino a fim de reverem ou chancelarem as decisões impostas pelos senhores feudais locais, de 
modo que não a poderiam contrariar, e, acaso inevitável a edição de lei – statute law, competiria tal 
prerrogativa exclusivamente ao Parlamento) e decisões de observância obrigatória, como se dera 
no caso Bonham, primeira manifestação histórica de controle de constitucionalidade, ao afirmar 
que a common law regula os atos do Parlamento, e, por extensão, do próprio Rei, os quais, quando 
contrários ao direito e à razão comum, seriam considerados impossíveis, nulos e sem eficácia. O 
projeto de Coke estabelecia, dessa feita, a autonomia do poder judicial perante o Rei (Executivo), 
convertia o Parlamento em órgão legislativo supremo e transferia a função judicial aos tribunais 
(Judiciário) responsáveis por submeter tanto rei como o Parlamento ao império da common law, não 
escrita, produto da perfeição da razão natural presente em todos os homens e resultante de largo 
estudo, observação e experiência, atributos que a habilitavam a concretizar, segundo as circunstân-
cias particulares de tempo e lugar, os princípios gerais de Direito Natural, resolvendo-se eventual 
conflito instaurado entre uma norma ditada pelo rei ou pelo Parlamento (statute law) e a “lei da 
terra” em favor desta última. (Idem, p. 81-82 e 89-94.).
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3. A crise contemporânea do Parlamento e a assunção  
 de relevante papel político pelo Poder Judiciário

Deve-se a superação da primazia parlamentar, vigente ao longo do 
Estado de Direito liberal do século XIX, à paulatina transferência do po-
der político, antes concentrado em instituições representativas e ma-
joritárias, para instâncias de cunho jurisdicional, consubstanciando os 
tribunais, na atualidade, sobretudo os constitucionais, corpos cruciais de 
produção de decisões políticas fundamentais, de modo a lançar por terra 
a ilusão de que se poderia porventura escapar da contingência da políti-
ca mediante a singela opção por um sistema de controle de constitucio-
nalidade estritamente jurídico, calcado em desejável esforço de auto-
contenção e no respeito irrestrito ao anátema do “legislador negativo”, 
supostamente bastantes a evitar o acirramento da zona de atrito natu-
ralmente instaurada entre os poderes políticos por ocasião da verificação 
da compatibilidade das leis e demais atos normativos à Constituição.

Analisando a recente crise experimentada pelo Legislativo, Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho menciona que o primado do Direito, na 
acepção de “Justo”, deixou de ser identificado com o da lei, hoje oni-
presente, porém refém dos estigmas da leviandade, abundância e tran-
sitoriedade, decorrendo o declínio de seu prestígio da politização do 
respectivo processo de elaboração, ao passo que também o modo de 
escolha dos parlamentares os tornara insensíveis à ponderação e à cul-
tura, senão tendentes à demagogia e à advocacia em causa própria28.

Ademais, o processo legislativo clássico não se mostrou apto à 
tarefa de estabelecer normas voltadas à direção da economia e à re-
alização das metas perfilhadas pelos partidos políticos, revelando-se 
a batalha em torno da lei incompatível com a planificação necessária 
à satisfação das exigências do Estado do Bem-Estar Social, em que a 
economia é dinâmica e sujeita a fatores imponderáveis, demandando 
flexibilidade de intervenção incompatível com a rigidez normativa, de 
modo que, na prática, cada grupo social busca a alteração dos projetos 
de lei nos pontos que atingem seus interesses diretos, além de existi-
rem matérias que demandam conhecimento especializado não encon-
trado nas assembleias parlamentares ou não condizentes com moro-
sa deliberação congressual aberta ao debate, à obstrução e ao sigilo, 
disto também derivando o crescimento da delegação legislativa e da 

28 Do processo legislativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 11-15.
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consequente assunção de função normativa atípica por parte do Poder 
Judiciário.

Com efeito, deixando o legislador de fazer frente às necessidades 
da população, grassou ao longo do século XX a repartição da função 
normativa entre o Executivo onipotente do Estado Social intervencio-
nista e o Judiciário ativista e criador de direito novo, a ponto de urgir a 
própria substituição, e não mais singela revisão, do processo legislati-
vo, tendo em conta as inéditas e diferentes funções que deve desempe-
nhar: a) de arbitragem entre os grupos que estruturam a sociedade (as 
Constituições liberais ingenuamente supunham que os parlamentares 
apenas declarariam válido o direito formado no seio social, precisando 
o alcance e conteúdo de suas normas e eliminando dúvidas interpre-
tativas); b) de impulsão para a realização do bem-estar coletivo, sem 
predominância absoluta dos interesses de um grupo sobre os demais, 
mediante conciliação de pretensões e ponderação imparcial contida 
em norma escrita que garanta a objetividade da Justiça, ao contrário 
do panorama vigente, em que o detentor do poder se assenhora do 
Estado e normatiza em causa própria, de maneira efêmera, indepen-
dente de conteúdo e particularista de intenções, tomando a lei como 
simples trunfo ou instrumento de opressão, fruto de acordo transitório 
que não se impõe pelo convencimento, mas pela força29.

A própria lógica interna da democracia, assentada na tripartição 
funcional do poder, ao invés de cometer a harmonização de interesses 
sociais antagônicos aos do Legislativo, desvinculando seus representan-
tes de pretensões rasteiras dos eleitores em prol do bem-estar geral, 
acabou por privilegiar os particularismos de grupos variados, institucio-
nalizando a competição pelo poder cuja conquista franqueia, na práti-
ca, o caminho para a aprovação de legislação voltada ao atendimento 
apenas das mesquinhas intenções do governante de plantão.

Esboroou, outrossim, a identificação do Parlamento com a ideia da 
defesa da liberdade e da democracia, porquanto, se antes encarnava a 
manifestação da vontade do povo em repúdio ao absolutismo, via elei-
ções não existentes quanto à escolha do monarca e demais magistrados 
originários da nobreza, nos dias que correm também a Chefia do Estado 
deriva de sufrágio, tanto no parlamentarismo como no presidencialismo.

Disto tudo exsurge inédita postura ativa por parte dos intérpre-
tes jurisdicionais, que deixam de aplicar a lei de maneira puramen-
te mecânica e passam a influenciar o ordenamento, fenômeno não  

29 Idem, p. 267-268.
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necessariamente conducente a um “governo de juízes”, sendo impro-
vável, e, de resto, incontornável, nas palavras de Ferreira Filho30, que 
os magistrados façam prevalecer opiniões políticas ou pessoais por 
sobre as da representação popular plasmadas nas normas, mas que 
está a merecer considerações complementares à luz da evolução da 
doutrina da tripartição funcional do poder.

3.1. As razões da constitucionalização de direitos, do  
    incremento do controle jurisdicional de  
    constitucionalidade e do ativismo judicial no segundo  
    Pós-Guerra

Consoante ensinamento de Ran Hirschl31, o movimento de constitu-
cionalização de direitos e o fortalecimento do sistema de revisão judicial 
em detrimento do Parlamento acompanharam alguns acontecimentos 
históricos: a) a reconstrução de determinados países (caso da Constitui-
ção japonesa de 1946, da Constituição italiana de 1948 e da criação de 
sua Corte Constitucional no mesmo ano; da adoção da Lei Fundamental 
de Bonn em 1949, acompanhada da instituição do Tribunal Constitucio-
nal Federal Alemão; da promulgação da Constituição francesa de 1958 
e do estabelecimento do Conselho Constitucional); b) a independência 
colonial havida em tantos outros, como a Índia em 1947, Ghana em 1957, 
Nigéria em 1959 e Kenya em 1960; c) a transição de regimes autoritários 
ou semidemocráticos à democracia (Declaração de Direitos de 1993 e 
Criação da Corte Constitucional da África do Sul em 1995; Constituição 
da Grécia de 1975; de Portugal de 1976; da Espanha de 1978; da Nicará-
gua de 1987; do Brasil de 1988, da Colômbia de 1991; do Peru de 1993 e 
da Bolívia de 1994); d) a transição para um modelo ocidental e de eco-
nomia de mercado (criação do Tribunal Constitucional Polonês em 1986; 
da Corte Constitucional Húngara em 1989-1990; da Corte Constitucional 

30 Idem, p. 287: “Esse mal, todavia, é de ocorrência improvável. Ferguson e Mac Henry demonstram 
claramente como o caráter prepotente da Suprema Corte americana, durante a primeira parte do 
New Deal, que é o exemplo predileto dos acusadores do controle de constitucionalidade, se deveu 
a vários fatores conjugados, sem precedentes anteriores e extremamente difíceis de reproduzirem. 
Ademais, o risco de o juiz fazer prevalecer suas opiniões mediante a interpretação da lei é um mal 
sem remédio. Napoleão quis impedi-lo, exigindo o respeito literal aos textos, e não o conseguiu, 
como ninguém o conseguirá, já que os termos da lei não poderão ser todos unívocos. Em última 
análise, o que a lei dispõe é sempre o que o mais alto tribunal vê disposto na lei, qualquer que possa 
ser o seu sentido e alcance para os outros, para os de fora”.

31 Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge: Har-
vard University Press, 2007. p. 7-8.
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Russa em 1991 e inauguração da revisão judicial na República Checa em 
1993); e) a incorporação de normas de direito internacional, transnacio-
nal ou supranacional pelo ordenamento interno dos países (da Conven-
ção Europeia de Direitos Humanos pela Dinamarca em 1993 e pela Suécia 
em 1995); f) nenhuma das hipóteses anteriores (reformas constitucionais 
da Suécia em 1979 e do México em 1994).

Constata-se, destarte, desde logo, a existência de sólido vínculo 
entre a recente expansão mundial de regimes democráticos e o incre-
mento da faculdade de controlar a constitucionalidade dos atos esta-
tais instrumentalizados por leis e atos normativos através de Cortes 
Constitucionais autônomas e independentes, fenômeno politicamente 
construído e para cuja explicação se pode lançar mão de teorias dos 
mais variados matizes.

Segundo uma concepção evolucionista, a invasão da esfera política 
e a transferência de competências legislativas e executivas ao Judiciário 
seriam fruto da universalização da prioridade absoluta dos direitos hu-
manos havida após o segundo conflito bélico mundial, forte na difusão 
da premissa de que a democracia não se satisfaz com a regra da maioria, 
devendo, concomitantemente, proteger as minorias mediante a inscri-
ção de seus direitos em Constituições escritas, rígidas e imodificáveis por 
maiorias parlamentares ocasionais, donde incumbir aos juízes, suposta-
mente livres de pressões político-partidárias, reforçar tais garantias.

Já uma teoria funcionalista sugere que a expansão do poder judi-
cial deriva de um problema político orgânico e estrutural, qual seja, a 
existência de um sistema político descentralizado, fraco e pouco fun-
cional em face do qual a constitucionalização de direitos e o controle 
jurisdicional que a acompanha são considerados a melhor maneira de 
superar crises de governabilidade, por permitirem que grupos de oposi-
ção monitorem políticos desacreditados, que se outorgue à Corte Cons-
titucional autoridade para fiscalizar a legislação primária, os acordos 
políticos fundamentais da nação e os atos administrativos do governo 
e ao atribuírem ao Judiciário a incumbência de exigir dos demais po-
deres determinada atuação positiva em busca dos fins inscritos na Lei 
Fundamental, em lugar da usual atitude passiva de mero solucionador 
de conflitos entre particulares.

Também sob o viés econômico, uma maior intervenção dos juí-
zes assemelha-se vital à garantia da previsibilidade necessária ao in-
vestimento e à credibilidade dos agentes financeiros, assegurando a  
existência de leis previsíveis que governem o mercado, protejam o ca-
pital e o direito de propriedade, além de limitar a intervenção governa-
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mental e conferir retaguarda à liberdade econômica, sopesados os pre-
ceitos neoliberais da desregulamentação econômica, do amplo acesso 
aos mercados, do hiperindividualismo, da responsabilidade fiscal e da 
eficiência, que constituem o discurso hegemônico das principais Cortes 
Constitucionais mundiais.

O mesmo se pode dizer quanto à estabilidade política e à normali-
dade sucessória governamental, bastando mencionar que a probabilida-
de de intervenção judicial é geralmente baixa quando um partido espera 
vencer eleições repetidamente, buscando, na situação oposta, dotar de 
independência máxima o Poder Judiciário, na esperança de que o gover-
no da oposição não consiga influenciá-lo para atingir seus objetivos po-
líticos, de forma que o avanço judicial sobre a esfera político-legislativa 
gera tranquilidade aos perdedores e facilita a transição democrática.

Curioso é constatar que, diferentemente do que apregoa (com-
bate aos interesses egoísticos da legislatura e da administração), o 
crescimento da intervenção judicial na esfera política se explica prin-
cipalmente pelo fato de que a “juristocracia” traz mais benefícios que 
prejuízos às classes sociais dominantes, resultando de um jogo estra-
tégico entabulado entre três grupos específicos: a) as elites políticas 
ameaçadas, que buscam manter a hegemonia excluindo seus privilégios 
das vicissitudes do âmbito político-democrático, dado possuírem amplo 
acesso à arena judiciária, compensando-lhes transferir à Corte Consti-
tucional o poder de decidir sobre determinadas matérias sensíveis sob 
os auspícios de ilibada reputação técnico-profissional e imparcialidade 
política, quando já sabem que seus interesses serão aí menos efetiva-
mente contestados pela pressão popular do que na seara parlamentar, 
ao passo que a parcela de poder “renunciado” restaria descontada das 
restrições impostas aos grupos políticos rivais; b) as elites econômicas, 
que veem na constitucionalização de direitos, como o de propriedade, 
o meio de preservar a aplicação do ideário liberal e limitar a interven-
ção estatal; e c) as elites judiciais das altas Cortes, que buscam aumen-
tar sua influência política e reputação internacional, pressionando para 
que suas decisões não sejam superadas por ulterior modificação cons-
titucional, optando por interpretação mais próxima de sua preferência 
e com maior chance de prevalecer, além de se aliarem ao discurso 
comum das nações voltadas à proteção dos direitos humanos32.

32 Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge: Har-
vard University Press, 2007. p. 12, 39-40 e 48. Após incursão pelas últimas reformas constitucionais 
havidas em Israel, Canadá, África do Sul e Nova Zelândia, e pelas principais decisões proferidas por 



O ativismo judicial à luz da separação de poderes e da crise do parlamento... 377

Ou seja, ao contrário do que alardeiam os partidários do ativismo 
judicial, especialmente certa parcela da doutrina intitulada “neocons-
titucionalista”33, a migração de poder político da seara parlamentar 
para a judicial não se deve ao comprometimento de grupos hegemôni-
cos com vagas noções de justiça social ou universalização de direitos 
humanos, mas, sim, ao desejo de preservação da ordem vigente, pois 
apenas quando tal elite se vê ameaçada por desafios surgidos nas are-
nas majoritárias, com a organização de minorias até então periféricas, 
é que decide deslocar a palavra final à jurisdição constitucional, na 
crença de que as decisões das altas Cortes de Justiça, despidas de 
aptidão para alterar padrões historicamente enraizados de iniquidade 
política e econômica, raramente divergirão de seus interesses34.

Não é por acaso que tal movimento se desenrola na Idade Con-
temporânea, caracterizada por crescente demanda popular por repre-
sentação política, pela eliminação de barreiras eleitorais e pela ame-
aça a visões de mundo predominantes (democracia, neoliberalismo, 
capitalismo global e consumismo) em face das aspirações divergentes 
(regionalismo, cidadania diferenciada e crescimento econômico com 
igualdade material), exigindo a passagem do poder de formular deter-
minadas políticas públicas a instituições isoladas como Cortes Supremas, 

suas Cortes Constitucionais em casos rumorosos, a fim de demonstrar, empiricamente, ser nulo o 
impacto da constitucionalização de direitos e da ampliação da revisão judicial em termos de re-
dução das desigualdades socioeconômicas, diante de forte tendência jurisprudencial de adoção de 
uma concepção individualista e restrita dos direitos fundamentais, de modo que a transferência de 
atribuições do Parlamento e do Executivo para o Judiciário redundara, precisamente, no movimento 
oposto, de proteção das esferas privada e econômica de intervenções equitativas potencialmente 
danosas à manutenção do status quo, defende o autor que o esvaziamento do Legislativo serve de 
conveniente refúgio a que parlamentares evitem ou protraiam a discussão de temas políticos deli-
cados, impopulares ou indesejáveis de serem abertos ao público, transferindo tal ônus aos tribunais, 
a despeito do risco de erosão de sua imagem de órgãos autônomos e apolíticos, um desserviço à 
democracia. (Idem, p. 15, 39, 101-102, 151 e 153).

33 Termo usado por Juan Antonio García Amado ao criticar a obra de Zagrebelsky em ¿Ductilidad del dere-
cho o exaltación del juez? Defensa de la ley frente (otros) valores y principios, Archivo de Filosofía del 
Derecho, t. XIII-XIV, 1996-1997, p. 71 e ss. Luís Roberto Barroso, um dos precursores do movimento em 
plagas nacionais, caracteriza-o na passagem que segue: “O pós-positivismo identifica um conjunto de 
ideias difusas que ultrapassam o legalismo estrito do positivismo normativista, sem recorrer às cate-
gorias da razão subjetiva do jusnaturalismo. Sua marca é a ascensão dos valores, o reconhecimento da 
normatividade dos princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais. Com ele, a discussão ética 
volta ao Direito. O pluralismo político e jurídico, a nova hermenêutica e a ponderação de interesses 
são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e prática que fez a travessia de um milênio 
para o outro”. (Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. In: BAR-
ROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional – ponderação, direitos fundamentais 
e relações privadas. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.).

34 HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Cambridge: Harvard University Press, 2007. p. 213-215.
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tribunais internacionais, bancos centrais ou organizações transnacio-
nais, pese embora mantidos os mecanismos populares de decisões for-
malmente democráticas, como o referendo e o plebiscito35.

O discurso das Cortes Constitucionais passa a ser o “anything and 
everything is justiciable”, precursor de ativismo judicial que as trans-
forma em corpos decisórios de questões políticas fundamentais, não 
obstante sua natureza contramajoritária e as parcas credenciais demo-
cráticas ostentadas para que passem a perpetrar escolhas morais.

Isto porque, como anota Francisco Fernández Segado36, as Consti-
tuições contemporâneas não se limitam a fixar estaticamente o Direi-
to, impondo programas de ação futura e estabelecendo linhas mestras 
vinculantes de todos os poderes de Estado, para cuja realização o con-
trolador da constitucionalidade exerce papel fundamental, de forma 
que a interpretação das normas da Lei Fundamental cada vez mais se 
assemelha à atividade do legislador e do governo, haja vista inovar a 
ordem jurídica de maneira substancialmente diversa da função habi-
tual desempenhada pelos juízes, de simples aplicação da lei aos casos 
concretos, carreando-lhes poder normativo atípico consubstanciado na 
possibilidade de alteração do sentido das normas mediante fixação de 
exegese alegadamente conforme a Constituição, com prevalência de 
enfoque jurídico-político por sobre os demais métodos hermenêuticos 
empregados pela dogmática (gramatical, lógico, histórico, teleológico 
e sistemático), ao lado da tendência de concentração da jurisdição 
constitucional em órgãos autônomos não pertencentes ao Judiciário, 

35 Idem, p. 216-217, ao citar Michael Mandel (A brief history of the new constitucionalism or “how 
we changed everything so that everything would remain the same”. Israel Law Review, Jerusalem, 
v. 32, n. 2, p. 250-300, 1988.), para quem a história do constitucionalismo ilustra perfeitamente o 
engodo: enquanto as instituições representativas de tomadas de decisão política se encontravam 
seguramente concentradas nas mãos de círculos sociais estabilizados (magnatas econômicos, aris-
tocracia política, inteligentsia profissional e urbana), a soberania do Parlamento foi prestigiada 
por políticos e constitucionalistas como o mais sagrado dos valores democráticos. À medida que os 
representantes políticos dos interesses estabelecidos começaram a perder o controle de tais insti-
tuições, surge a preocupação com a “tirania da maioria”, que levou à demanda por maior revisão 
judicial e transferência aos tribunais de funções de elaboração de políticas públicas. Assim, “a 
transformação nas relações entre cortes e instituições representativas através do fortalecimento 
das declarações de direitos que varreu o mundo durante as últimas décadas” apresentaria a van-
tagem de ser uma transformação que “muda tudo para que tudo possa permanecer o mesmo” (no 
campo das artes, esta é tônica veiculada pela película O Leopardo, dirigida por Luchino Visconti, 
Itália-França, 1963, 185 minutos, distribuição Versátil Home Vídeo).

36 El recurso de amparo en España como vía de generación conflictual entre El Tribunal Supremo e 
el Tribunal Constitucional In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; MORAES, Filomeno (Coord.). Direito 
constitucional contemporâneo – estudos em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Hori-
zonte: Del Rey, 2005. p. 214-215.
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sopesada a histórica falta de sensibilidade constitucional dos órgãos de 
jurisdição ordinária.

Em plagas autóctones, há inclusive a contribuição de Cezar Salda-
nha Souza Junior a pugnar pelo reconhecimento do Tribunal Constitu-
cional como poder de Estado independente e incumbido de defender a 
Constituição portadora do consenso formado em torno dos fundamentos 
da convivência, incumbindo-lhe atribuições eminentemente políticas, 
quais sejam, a) renovar, continuamente, o acordo que sustenta a ordem 
democrática instituída na Constituição; b) atualizar, incessantemente, 
o poder constituinte originário na concreção dos valores supremos e em 
sua evolução em face das novas existências histórico-sociais; c) arbitrar 
conflitos entre os poderes de Estado; e, d) proteger os direitos funda-
mentais, de modo que acabaria inevitavelmente por criar o Direito: 

[...] sua atividade é legislativa, inicialmente nega-
tiva, mas, atualmente, também positiva. Portanto, 
na forma de sua ação sobre o ordenamento jurídico, 
a função do Tribunal Constitucional é de natureza 
legislativa. Suas decisões são tomadas geralmen-
te sobre questões jurídicas em abstrato, ou seja, 
não penetram matéria de fato concreto. Em con-
sequência, a eficácia subjetiva das decisões é, em 
princípio, erga omnes e ex tunc, e o direito nelas 
afirmado vincula os órgãos do Poder Judiciário, do 
Governo da Administração, e, em determinados ca-
sos, inclusive, o próprio Parlamento. Em suma, en-
tendemos que o Tribunal Constitucional, enquanto 
poder político, desenvolve uma função material-
mente política (de última instância), instrumental-
mente jurisdicional e formalmente legislativa37.

Ainda assim, preservado o essencial da doutrina da separação 
funcional dos poderes mediante um sistema de freios e contrapesos 
que impeça qualquer deles se sobreponha aos demais, mantém-se o 
paradigma de Estado Constitucional de Direito cônscio das liberdades 
do cidadão e sem menoscabo das bem-vindas flexibilizações do prin-
cípio em testilha, a ser tomado não como um fim em si mesmo, mas 
adaptado às circunstâncias de cada momento, cediça a inviabilidade 

37 O tribunal constitucional como poder – uma nova teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória 
Jurídica, 2002. p. 122-123.
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de implementação de uma rígida aplicação do modelo institucional tri-
partite, revelando-se, v.g., insuportável sua configuração inserta na 
Constituição francesa de 1791, alcunhada de “monstro ingovernável”38.

Nesse ponto, não se pode ignorar que o objetivo de Charles Louis 
de Secondat fora muito mais político do que jurídico: impedir a con-
centração do poder, distribuindo-o entre órgãos distintos para limitá-
-lo e garantir a liberdade do cidadão contra os abusos do absolutismo 
monárquico, pensamento que embasara o desenvolvimento do sistema 
americano de controles recíprocos (checks and balances), pelo qual ne-
nhum dos ramos estatais consegue transbordar seus limites institucio-
nais, pois enquanto o Congresso dispõe da faculdade do impeachment, 
o Presidente titulariza a faculdade de veto e, o Judiciário, o poder de 
“anular” os atos de um e de outro via controle de constitucionalidade.

Aliás, comentando as diferenças existentes entre o esquema te-
órico e o efetivamente praticado nos Estados Unidos, Amaral Júnior 
acrescenta que o Poder Judiciário sequer poderia ser considerado 
“neutro”, dado incumbir à Suprema Corte proferir a palavra final quan-
to ao reconhecimento da inconstitucionalidade, mais um elemento de 
trancamento de poder não previsto pelo Barão de La Bréde, porém que 
se encaixara com perfeição à sua ideologia39.

Eventual crítica mais pormenorizada aos argumentos favoráveis e 
contrários40 à judicialização da política e ao ativismo judicial refoge ao 
escopo do presente artigo, bastando constatar o quão distante nos en-
contramos do esquema original de Montesquieu, que desembocava em 
supremacia parlamentar colocada em dúvida diante da flexibilização 
da regra da inacumulabilidade de funções e da concessão ao Judiciário 
da faculdade de alterar o sentido e alcance de normas jurídicas a partir 
de interpretação conforme a Constituição, não obstante se deva sem-
pre preservar um mínimo de especialização de funções a cada qual dos 
poderes, pois se é certo que a legislação, a administração e a jurisdição 
são constitucionalmente atribuídas a órgãos autônomos, que as exer-
cem de maneira preponderante e não exclusiva, há que se respeitar, 

38 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos norma-
tivos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 14 e 18.

39 Sobre a organização de poderes em Montesquieu: comentários ao capítulo VI do livro XI de “O Espí-
rito das leis”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 868, p. 67, fev. 2008.

40 Em linhas gerais, para os críticos formalistas, o fortalecimento da revisão e do ativismo judiciais 
infringe a separação de poderes e a democracia, pois a determinação judicial de certa interpreta-
ção acerca dos direitos fundamentais transfere ao Judiciário a faculdade de alocar os recursos da 
sociedade, tarefa privativa a outros braços do governo.
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de outra banda, um núcleo mínimo de matérias indelegáveis a fim de 
garantir uma relação de colaboração harmônica, ocorrendo colisão en-
tre os poderes “sempre que se acrescem as atribuições, faculdades e 
prerrogativas de um em detrimento de outro”41, donde a importância 
de se delimitar uma atuação jurisdicional atípica, porque normativa, 
porém aceitável e legítima.

3.2. Politização da justiça à luz da Constituição Brasileira 
    de 1988 e a jurisprudência “ativista” do Supremo  
    Tribunal Federal

A Constituição Federal de 1988 conferiu peculiar feição flexibili-
zada à tripartição de poderes, que inscreveu ineditamente como prin-
cípio fundamental do Estado (arts. 2º e 60, § 4º, inciso II), ao ampliar 
a participação do Presidente da República no processo legislativo, seja 
por iniciativa própria e reservada em determinadas matérias (art. 61, 
§ 1º), mormente diante da desigualdade do bicameralismo pátrio, em 
que prevalece a casa iniciadora sobre a revisora (art. 65), seja me-
diante a atribuição das faculdades de edição de medidas provisórias 
(art. 62), de elaboração de leis delegadas (art. 68), de concessão de 
indulto e comutação de penas (art. 84, XII), além de dotá-lo de poder 
de veto superável pelo Congresso Nacional (arts. 66, §§ 1º e 4º e 84, V), 
enquanto ao Legislativo conferiu o poder de sustar atos normativos do 
Executivo (art. 49, V), votar o impeachment de seu Chefe (arts. 102, I, 
“a” e 103, cada vez mais em uso em nosso curto período republicano, 
última vez em 2017) e fiscalizar os demais (inciso X), sem prejuízo da 
previsão de controle das contas públicas pelo Congresso Nacional e 
pelo Tribunal de Contas (arts. 70, 71 e 49, IX).

A mesma Carta suprimiu as cláusulas da indelegabilidade e ina-
cumulabilidade de funções expressamente agasalhadas pelos Textos 
anteriores, conferindo maior flexibilidade à sistemática da separação 
de poderes, uma vez preservadas a independência e a harmonia: “Daí, 
talvez, poder-se admitir a viabilidade constitucional de ‘delegação de 
poderes’ (ou da ‘acumulação de funções’) em casos outros que não os 
previstos expressamente na Constituição”42. 

41 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 12. ed. ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2002. p. 100-101 e 116.

42 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos norma-
tivos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 45.
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O próprio Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de reco-
nhecer que mesmo a clausulação pétrea da separação de poderes não 
se refere a um tipo abstrato, mas ao núcleo essencial de dado modelo 
concreto, não impedindo modificações substanciais no arranjo teórico 
original, desde que preservado seu mínimo existencial43.

Consectário lógico de tal conformação, a politização da justiça 
encontrou fértil terreno a prosperar na redação dada pelo constituinte 
a várias passagens do Texto de 1988, que, ao lado do usual papel de 
fiscal da legalidade, outorgou ao Judiciário o de guardião da legitimi-
dade: a) ampliando o escopo e o alcance de institutos existentes, como 
a ação popular (para servir também à defesa do patrimônio cultural, 
histórico e artístico, além do público – art. 5º, inciso LXXIII), a ação civil 
pública (manejada pelo Ministério Público na proteção de quaisquer 
“outros interesses difusos e coletivos” – art. 129, III) e o mandado de 
segurança (previsto agora sob a modalidade coletiva – art. 5º, LXX), 
junto de outros instrumentos de controle direto da ação político-gover-
namental (políticas públicas e atos administrativos em geral), a partir 
da introdução do mandado de injunção (para suprir a ausência de nor-
ma regulamentadora – art. 5º, LXXI) e do habeas data (destinado ao 
conhecimento e retificação de informações constantes de bancos de 
dados governamentais – art. 5º, LXXII), além de; b) alargar o âmbito do 
controle de constitucionalidade com a ampliação da legitimidade para 
a propositura das ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103, § 4º) 
e as inovações da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão e 
da arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 
1º), sem olvidar; c) a grande abertura do texto da Lei Fundamental, em 
que se inscrevera objetivos fundamentais e princípios eminentemente 
vagos (caso da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da efici-
ência de seu art. 37, caput, bem como da dignidade da pessoa humana 
do art. 1º, inciso III), suscetíveis a diferentes interpretações e invoca-
ções, porém sujeitos a controle judicial, inclusive sobre a própria razoa- 
bilidade das leis e a proporcionalidade dos encargos que acarretam, 
de maneira a conferir grande dose de discricionariedade ao operador 
e abrir campo para a atuação política por parte dos juízes, a quem 

43 Nos autos da ADI 3.367-1/DF, julgada em 13/04/2005, o Ministro Cezar Peluso, ao assentar a constitu-
cionalidade da criação do Conselho Nacional de Justiça, foi expresso a respeito do tema: “À Constitui-
ção repugna-lhe toda exegese que reduza a independência dos Poderes a termos absolutos, os quais, 
aliás de todo estranhos aos teóricos de sua fórmula, seriam contraditórios com a ideia que a concebeu 
como instrumento político-liberal. Confirma-o rápido percurso pelo texto constitucional. Não são pou-
cos os institutos cuja disciplina revela ostensiva existência de mecanismos predispostos ao controle 
mútuo entre os Poderes e, até, ao desempenho anômalo, por um deles, de função típica de outro”.
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constitucionalmente se concedeu, ao fim e ao cabo, a prerrogativa de 
rever qualquer decisão administrativa, inclusive as rotuladas “questões 
políticas”, o que pode, não obstante, facilmente resvalar e degringolar, 
à falta de limites precisos para o exercício da função exegética e da 
inafastabilidade de apreciação de qualquer ameaça de lesão a direito 
(art. 5º, XXV), em ativismo usurpador das competências inerentes aos 
demais poderes, especialmente do combalido Legislativo, possibilidade 
sequer vislumbrada pela Assembleia Nacional Constituinte, que supu-
nha, à época, gozar a magistratura, presumidamente técnica, isenta de 
pressões político-partidárias e não corrompida, de maior confiabilidade 
que o legislador ordinário e o administrador.

A corroborar o equívoco da suposição, foi em resposta à paralisa-
ção da ação governamental resultante de medidas judiciais ativistas 
proferidas com base em tão fluida principiologia constitucional, por 
meio da qual cada juiz acaba por fixar, a seu talante, qual o critério de 
legitimidade deve presidir as hipóteses que conhece, que se fez intro-
duzir no sistema, anos depois, as figuras da aparentemente redundante 
ação declaratória de constitucionalidade (EC n. 3/93), da atribuição 
de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes às decisões proferidas em 
controle abstrato e da possibilidade de modulação no tempo dos efei-
tos da declaração de inconstitucionalidade (Leis 9.868/99 e 9.882/99), 
de maneira que, como efeito colateral da tendência de concentração 
da fiscalização da constitucionalidade nas mãos do órgão de cúpula do 
Poder Judiciário, este se viu alçado à posição de terceira câmara legis-
lativa, sancionador da constitucionalidade das leis e informal detentor 
de suposto poder constituinte derivado, capaz de modificar o sentido 
da Constituição a partir de juízos de discricionariedade política, con-
veniência e oportunidade incidentes sobre os igualmente imprecisos 
conceitos de “segurança jurídica” e “interesse social” elencados no 
primeiro dos diplomas citado entre parênteses (art. 27) e passíveis de 
tornar sem efeito a nulidade do ato inconstitucional (e o desfazimento, 
com eficácia ex tunc, de suas consequências jurídicas), o mesmo se 
podendo dizer quanto ao controle difuso da compatibilidade vertical, 
ante as inovações trazida pelas súmulas vinculantes (art. 103-A) e pela 
atribuição de repercussão geral aos Recursos Extraordinários (CPC, art. 
1035, §§ 5º e 11), que transformam em lei o entendimento da Corte 
sobre determinada matéria.

Como exemplos paradigmáticos e fronteiriços do que se pode si-
tuar entre legítima atuação político-normativa criativa da lavra do Ju-
diciário brasileiro, por um lado, e eventual desvirtuamento redundante 
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em pernicioso ativismo judicial e usurpação das atribuições do legisla-
tivo, por outro, elencamos os seguintes episódios apreciados pelo Pre-
tório Excelso nas últimas décadas:

a) a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos 
nos Mandados de Injunção n. 712 e 708, em que a Corte, revendo posi-
ção anterior, editou, in concreto, norma regulamentadora inexistente 
por inércia parlamentar, com a real intenção de restringir prerrogativa 
prevista em norma autoaplicável e de eficácia restringível exclusiva-
mente por lei específica aplicável ao funcionalismo (art. 37, VII, da CF);

b) a fixação do número de vereadores do Município de Mira Estre-
la, Estado de São Paulo, veiculada por Resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral (Resolução n. 21.702/04) e ratificada nos autos do Recurso 
Extraordinário n. 197.917, no sentido de observar rígida proporcionali-
dade entre o número de habitantes e seus representantes locais, porém 
de acordo com matemática fixada pela Justiça Eleitoral e não pela 
respectiva lei orgânica;

c) a imposição de fidelidade partidária nos Mandados de Seguran-
ça n. 26.603-1/DF e 26.604-0/DF, até então considerada questão inter-
na corporis das agremiações, deduzida de suposto princípio “implícito” 
de democracia representativa, alterando-se posicionamento pretérito 
adotado pouco depois da promulgação da Constituição vigente44;

d) a edição das súmulas vinculantes n. 11 (necessidade de justi-
ficação por escrito do uso de algemas), 13 (vedação de nepotismo e 
nomeação de parentes para o exercício de cargos de confiança, forte 
nos princípios da moralidade, eficiência, legalidade e publicidade, sem 
plausibilidade para a limitação ao terceiro grau do parentesco consan-
guíneo ou colateral) e 26 (observância da inconstitucionalidade do art. 
2º da Lei dos Crimes Hediondos para fins de progressão no cumprimento 
de pena privativa de liberdade) cujo escopo seria estabelecer a valida-
de, a interpretação e a eficácia de determinadas normas constitucio-
nais, mas que redundaram em certo tipo de normatividade, com papel 
legiferante;

44 Criticando o intervencionismo do Supremo Tribunal Federal na configuração do estatuto constitu-
cional dos partidos políticos, Elival da Silva Ramos enumera as mesmas hipóteses ao lado do julga-
mento da ADI nº 1.354-8/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade da cláusula de desempenho 
prevista no art. 13 da Lei 9.096/05 como exemplos em que a Corte transpusera os limites de “uma 
salutar self-restraint, sem a qual a judicatura constitucional perde-se no torvelinho do processo 
político-normativo, ocupando o espaço que deve ser destinado à representação popular, a tanto 
legitimada pelo detentor do poder soberano”. (O delineamento do estatuto dos partidos políticos na 
jurisprudência do supremo tribunal federal. Revista de Direito Administrativo, v. 248, p. 68, 2008.).
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e) a incursão em mutação constitucional, sob a modalidade de 
interpretação judicial45, nos autos da Reclamação 4.335-5/AC, em que 
se alterou informalmente o sentido do enunciado constante do art. 52, 
inciso X, da Carta de 88, para considerar que a comunicação ao Sena-
do Federal da decisão declaratória de inconstitucionalidade, proferida 
em controle difuso buscando a suspensão da execução do ato, traria 
singelos efeitos registrário e publicístico, ao contrário da orientação 
então preponderante de que, para a defesa das relações jurídicas ge-
radas com base na lei atacada, a declaração incidenter tantum só teria 
eficácia erga omnes depois da suspensão congressual, via decisão de 
conveniência política, por ausência do interesse maior de preservação 
do respeito à Constituição, invocado como razão da atribuição de efi-
cácia erga omnes à fiscalização concentrada, realçando o aspecto não 
apenas jurídico, mas também político da decisão do Senado, que se 
recusara pretérita e fundamentadamente a suspender a eficácia de le-
gislação instituidora do Finsocial, incidentalmente declarada nula nos 
autos do Recurso Extraordinário nº 150.764-1, por razões de segurança 
jurídica, ao sustentar que tal traria profunda influência na vida econô-
mica do país, em posição análoga e simétrica ao próprio Supremo, a 
que analogamente é dado, por maioria absoluta de seus membros, mo-
dular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei 
9.868/99), com o risco de reforma da Lei Fundamental a seu bel-pra-
zer, sem modificação do texto, mediante suposta mutação tendente a 
contrariá-la, ao invés de defender e guardar o sentido existente;

f) a atribuição, nos autos das ADPFs 132/RJ, 178/DF e da ADI 
4277/DF, rel. o Ministro Ayres Britto, respectivamente ajuizadas pelo 
Governador do Estado do Rio de Janeiro e pelo Procurador-Geral da 
República e julgadas em 04 e 05.05.2011, de interpretação conforme 
do art. 1.723 do Código Civil ao art. 226, § 3º, da Constituição, não 
propriamente ao afirmar, com efeitos gerais e vinculantes, que sua li-
teralidade46  não obstaria o reconhecimento de uniões de pessoas do 

45 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da constituição: mutações cons-
titucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 102-131. 

46 “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de famí-
lia”. Comparativamente, enquanto houve recente aprovação de leis regulamentando o casamento 
civil entre pessoas do mesmo sexo na Argentina e em Portugal, no Brasil a extensão dos direitos 
previstos na Constituição de 1988 e na legislação civil para os heterossexuais deu-se por decisões 
judiciais fulcradas nos princípios da isonomia (art. 5º, caput) e da dignidade humana (art. 1º, inciso 
II), como naquela da lavra da Ministra relatora do Recurso Especial nº 820475/RS, Nancy Andrighi, ao 
consignar que “a ausência de previsão legal jamais pode servir de pretexto para decisões omissas, 
ou, ainda, calcadas em raciocínios preconceituosos, evitando, assim, que seja negado o direito à 
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mesmo sexo como entidade familiar, aptas a merecer proteção esta-
tal, sinônimo perfeito de família47 (conhecendo-se, processual e pre-
liminarmente, a segunda das Arguições – 178/DF – como Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – 4277/DF, tendo em vista a convergência do 
objeto das ações, dado que as postulações deduzidas nas primeiras 
estariam inseridas na última, dotada de regime jurídico mais amplo, 
donde o prejuízo, por subsidiária, da pretensão perseguida na ADPF 
132, de que se conferisse exegese harmônica à Constituição relativa-
mente ao artigo 19, II e V, e art. 33, do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Rio de Janeiro – Decreto-Lei 220/75, quando, em realidade, 
desde 2007, a lei fluminense 5.034/2007 concedera, em seu art. 1º, aos 
companheiros homoafetivos a faculdade do reconhecimento jurídico 
de sua união), mas pecando o Pretório ao ir além e criar ex nihil dis-
ciplina normativa específica para a nova espécie de entidade familiar 
cuja existência declarara, isto é, ao asseverar, no corpo do voto do 
relator, que prevaleceu para fins de expedição do Ofício nº 81/P-MC, de 
09/05/2011, a todos os magistrados nacionais com competência para o 
conhecimento da matéria, que tal reconhecimento há necessariamen-
te de ser feito segundo as “mesmas regras jurídicas e com idênticas 
consequências pertinentes à união estável heteroafetiva”, como se se 
cuidassem de realidades idênticas, sob os argumentos de que a Consti-
tuição expressamente proibira o preconceito em razão de opção sexual 
ou de natural diferença biológica existente entre homem e mulher, 
fatores fortuitos e jamais passíveis de justificar um intrínseco mereci-
mento ou desmerecimento de quem quer que seja, donde a existência 
de direito líquido e certo à isonomia entre todos os indivíduos nas ver-
tentes: f.1.) de não sofrerem discriminação pelo fato de ostentarem 
diversas conformações anátomo-fisiológicas; f.2.) de fazerem ou não 
o uso da respectiva sexualidade, e, em especial, na hipótese afirmati-
va; f.3.) de fazerem uso emparceirado de tal sexualidade com pessoas 
adultas do mesmo sexo, devendo prevalecer uma “liberdade do mais 

felicidade da pessoa humana”, devendo o Judiciário, em seu entender, supri-la e contribuir para a 
“erradicação da marginalização e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, recorrendo-se à analogia, desde que 
atendidos os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensividade da relação exigidos à chancela 
da união heterossexual. Em sentido contrário, o Ministro Sidnei Beneti invocou a impossibilidade da 
pretendida interpretação ir contra dispositivo expresso da Lei Fundamental, que exigiria diversida-
de de gêneros, devendo-se relegar o tratamento da matéria ao Legislativo e ao Supremo Tribunal 
Federal, o que veio efetivamente a ocorrer dias após, com a perda do objeto do inconformismo.

47 De há muito se chancelara a existência de outras entidades familiares não expressamente previstas 
nos §§ 1º a 4º do art. 226 da Constituição Federal, como as formadas exclusivamente por irmãos 
órfãos, um dos quais maior e exercente da tutela dos incapazes, e por tio(s) e sobrinho(s).
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largo espectro” ao “silêncio intencional” da Constituição, por autorizar 
a ausência de previsão normativa a incidência da regra de que “tudo 
aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juri-
dicamente permitido”, ao passo que o emprego da sexualidade humana 
diria com a intimidade, a vida privada dos indivíduos e, portanto, com 
direitos da personalidade atrelados à “âncora normativa” do § 1º do 
art. 5º da Carta Magna, constituindo direito fundamental do indivíduo 
a livre disposição da própria sexualidade, enquanto direta emanação 
da dignidade humana e cláusula pétrea, exercitável tanto no plano da 
intimidade (absenteísmo sexual e onanismo) quanto da privacidade (in-
tercurso sexual com pessoas do mesmo sexo ou diverso), caracterizan-
do-se o século XXI pela preponderância da afetividade sobre a biologi-
cidade, motivos pelos quais concluíram os Ministros que a Constituição 
Federal não poderia sonegar aos parceiros homoafetivos conviventes 
em união estável o mesmo regime jurídico conferido aos casais hetero-
afetivos em idêntica situação, desde que assentados sobre as mesmas 
bases da publicidade, continuidade, durabilidade e monogamia, algo 
imprescindível para que se desse concreção aos princípios da dignida-
de humana, da igualdade, da liberdade, da proteção das minorias e 
da não discriminação, cabendo à família servir de norte interpretativo 
para as figuras do casamento, da união estável, do planejamento fa-
miliar e da adoção, independentemente de qualquer formalidade car-
torária, celebração civil ou liturgia religiosa, prevalecendo o amor, a 
parentalidade e a inerente proteção dos membros em seu seio, espaço 
ideal para a realização das mais duradouras, afetivas, solidárias e es-
piritualizadas relações humanas de índole privada, disto decorrendo o 
caráter de base da sociedade (CF, art. 226, caput), pesem embora as 
equilibradas, conquanto vencidas, ponderações tecidas pelos Ministros 
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso, de que, a despei-
to de procedente a pretensão, a existência de lacuna normativa sobre 
a matéria não autorizaria a pronta equiparação da relação homoafetiva 
com a união estável, pela peculiaridade da diversidade de gêneros, 
tratando-se de forma distinta de entidade familiar, não prevista no rol 
exemplificativo do art. 226 da Carta Magna, de forma que, para os dois 
primeiros, dever-se-ia proceder à integração analógica ou interpreta-
ção extensiva da cláusula constante do texto constitucional (CF, art. 
226, § 3º) a fim de que fossem aplicadas às uniões homoafetivas apenas 
as prescrições legais compatíveis e relativas às uniões estáveis hete-
rossexuais, excluídas aquelas que exigissem diversidade de sexo para 
o seu exercício até que o Congresso Nacional lhes desse tratamento 
legislativo, a começar pelo incentivo legal de sua conversão em casa-
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mento civil, que demanda nubentes dotados de gêneros distintos, não 
se cuidando, pois, propriamente, de equiparação48.

Ao ordenar a obrigatória aplicação de todos os ditames legais 
pertinentes à união estável à parceria homoafetiva, equiparando-os 
com eficácia contra todos e de maneira vinculante aos demais órgãos 
judiciários do país, o Tribunal Constitucional mais uma vez afirmou a 
titularidade de atípico e aparentemente ilimitado poder de reforma 
constitucional (que, teoricamente, haveria de ser derivado e reser-
vado ao Congresso Nacional), perpetrando à mutação do alcance do 
art. 226, § 3º, da Carta Magna sem alteração de seu texto, fazendo-o, 
data venia, em menoscabo às possibilidades máximas extraíveis de sua 
literalidade, no que tange às expressões “homem” e “mulher” empre-
gadas pelo constituinte originário ao se referir à união estável a que 
foi equiparada a nova entidade familiar homoafetiva, de modo a suprir, 

48 Informativo STF Mensal, Brasília, DF, n. 625, maio 2011. Em decorrência da não explicitação de 
tais senões no unânime resultado do julgado, não tardaram a pulular Brasil afora pedidos judiciais 
de conversão de uniões homoafetivas em casamento civil, um deles pioneiramente acolhido por 
sentença de 27 de junho de 2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito titular da 2ª Vara da Família e 
das Sucessões da Comarca de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Fernando Henrique Pinto, nos autos 
do processo n. 1209/11, devidamente transitada em julgado e que contara com parecer ministerial 
favorável, invocando a vinculação do comando dirigido pela Corte a todos os órgãos judiciários do 
país (CF, art. 102, § 2º) e também os princípios da igualdade (CF, art. 5º, inciso I) e da dignidade 
humana (art. 1º, inciso III), ao lado do objetivo fundamental de se construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, promovendo o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, incisos I e IV), e, finalmente, da máxima ro-
mana ubi eadem ratio, ibi eadem jus (“onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito”), como 
elementos para a ilação de que o Pretório Excelso somente deixara de expressamente aplicar os 
mesmos fundamentos do decisum ao instituto civil do casamento por ausência de pedido nas pre-
faciais da ADI e das ADPFs, registrando que “no Brasil há situações de fato e de direito muito mais 
graves para se preocupar, que com a vida de dois seres humanos desejosos de paz e felicidade a 
seu modo, sem infringir direitos de ninguém”, motivos que o levaram a converter em casamento, 
pelo regime eleito da comunhão parcial de bens, a união estável dos interessados de mesmo sexo, 
que reciprocamente acresceram o patronímico do consorte, substituindo a sentença o ato solene de 
celebração, em analogia ao item 87 e subitens do art. 135, da Subseção IV, da Seção V, do Capítulo 
XVII, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
destinados às conversões em matrimônio de uniões estáveis heterossexuais, lavrando-se registro 
de casamento e providenciando a serventia as averbações nos assentos de nascimento das partes, 
ao revés de outros julgados contemporâneos de improcedência proferidos em casos análogos (cf. 
Processos nº 0023359-87.2011.8.26.0100 e 0011258-81.2012.8.26.0100, que tramitaram perante a 2ª 
Vara dos Registros Públicos da Comarca da Capital do mesmo Estado, e Processo nº 1.056/2011, da 
3ª Vara Cível da Comarca de São Carlos, sob a mesma escusa de que o Supremo Tribunal Federal em 
momento algum sinalizara com a viabilidade de conversão da união estável homoafetiva em casa-
mento ou da própria possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo), do que redundou, 
no frigir dos ovos, a instauração de novo e indesejado quadro de insegurança jurídica não superado 
por nova manifestação da Corte Constitucional, mas apenas com a edição da Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça n. 175/2013, que obrigou os Cartórios de Registro Civil de todo o país a celebra-
rem, independentemente de manifestação judicial, matrimônios homoafetivos.



O ativismo judicial à luz da separação de poderes e da crise do parlamento... 389

sem participação do Parlamento, o “silêncio eloquente” esposado pela 
Assembleia Nacional Constituinte sobre a questão e estender às uniões 
homoafetivas os mesmos direitos e deveres sucessórios, alimentares, 
fiscais, previdenciários e administrativos contidos em legislação espe-
cífica para companheiros de sexo diverso;

g) o largo, para não dizer abusivo, emprego de liberdade criativa 
por ocasião da apreciação, aos 02/05/2003, da ADI 2.596/PA, relator o 
Ministro Sepúlveda Pertence, em que, por unanimidade, o Pleno da Cor-
te atribuiu “interpretação conforme” do inciso II do art. 307 da Cons-
tituição do Estado do Pará49 ao art. 73, § 2º, incisos I e II, da Constitui-
ção Federal, determinando que a nomeação da vaga nele prevista para 
ministro do Tribunal de Contas do Estado não seria de livre nomeação 
pelo governador, como contido na literalidade do texto estadual, mas, 
sim, vinculada à indicação de um auditor da própria Corte de Contas, e, 
quanto ao inciso IV da mesma Carta controlada, fosse suprimida a frase 
“dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, 
respectivamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento”, 
passando-se a interpretar a parte remanescente do texto num único 
e obrigatório alcance, em simetria à previsão federal, a saber, como 
se coubesse ao governador preencher as vagas em apreço ora com um 
membro do Ministério Público estadual atuante no Tribunal de Contas, 
ora mediante livre nomeação, ficando patente a inovação impingida à 
ordem jurídica regional ao se criar normas que claramente não se po-
diam deduzir da redação original dos textos guerreados, sob a escusa 
de “corrigi-los”, sem maior preocupação com os nefastos efeitos da su-
perlativa superação do ideal de autocontenção e da violação aos mais 
elementares limites hermenêuticos impostos ao exegeta, insuficientes, 
no caso em exame, à garantia da separação de poderes, que exigia não 
se houvesse ultrapassado a vontade inequívoca do constituinte estadu-
al consubstanciada na literalidade da regra interpretada;

h) a desatenção às diferenças existentes entre a exegese conforme 
a Constituição e a prolação de decisões interpretativas modificativas dos 
sentidos originais postos pelo legislador, como a proferida, com efeitos 
aditivos e apenas dois votos desfavoráveis, no julgamento da ADPF nº 54, 

49 Redação original: “art. 307 [...] I – a primeira e a segunda vagas por escolha da Assembleia Legis-
lativa; II - a terceira vaga por escolha do governador do Estado; III - a quarta vaga por escolha da 
Assembleia Legislativa; IV – a quinta e a sexta vagas por escolha do Governador do Estado, dentre 
Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, respectivamente, segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento; V - a sétima por escolha da Assembleia Legislativa; VI – a partir 
da oitava vaga, reiniciar-se-á o processo previsto nos incisos anteriores, observando-se a respectiva 
ordem de nomeação”.
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de 12/104/2012, em que a Corte Constitucional declarou atípica, por 
suposta inexistência de “vida cerebral”, a interrupção da gestação de fe-
tos anencéfalos (portadores de má formação embrionária caracterizada 
pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, diagnosticáveis 
no terceiro mês de gravidez e sem tratamento ou chance de sobrevi-
vência após o nascimento, podendo durar horas, dias ou semanas após 
o parto), conceito este construído a contrário senso, a partir da “morte 
encefálica” prevista na Lei 9.434/97 para fins de transplantes (ao lado, 
é bem certo, do mais acertado e relevante argumento da preservação da 
saúde psíquica da gestante), porém exagerando, senão ao criar inédita 
circunstância excludente de antijuridicidade/punibilidade não prevista 
no art. 128, incisos I e II, do Código Penal, quando menos ao dispensar 
prévia autorização judicial para a realização do procedimento, até en-
tão praticado de maneira esporádica50, a despeito da lúcida observação 
tecida pelo Ministro Ricardo Lewandowski em voto divergente: “não é 
lícito ao mais alto órgão judicante do País, a pretexto de empreender 
intepretação conforme a Constituição, envergar as vestes de legislador 
positivo, criando normas legais”);

i) a superação do imemorial paradigma da unicidade de filiação, 
por ocasião do julgamento, em 22/9/16, do Recurso Extraordinário n. 
898.060, ao qual atribuiu Repercussão Geral e fixou tese no sentido da 
possibilidade de registro de dupla filiação de origens distintas (biológica 
e socioafetiva): “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em regis-
tro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, 
baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”51;

50 Como noticiado em reportagem de Felipe Recondo, no jornal O Estado de São Paulo, edição de 19 fev. 
2011, Caderno A, p. 19, referente ao regime implantado pelo Ministério Público do Distrito Federal, 
responsável por analisar toda a documentação médica comprobatória da anomalia e encaminhar dire-
tamente a interessada a um médico com determinação de aborto, sem intervenção judiciária, o que 
provocara considerável afluxo de mulheres de outros estados como Piauí, Minas Gerais e Bahia para 
Brasília em busca do procedimento simplificado e, até então, de duvidosa constitucionalidade.

51 A par do art. 6º do Provimento n. 16 da Corregedoria Nacional de Justiça, que estendera a possibi-
lidade de inserção da segunda “modalidade” de filiação no assento de registro de nascimento do 
interessado, sem prejuízo da já existente, independentemente de intervenção judicial, em sentido 
contrário ao teor do Enunciado n. 20, aprovado no 2º Encontro Estadual dos Juízes das Varas de 
Família e Sucessões do Estado de São Paulo, ocorrido nas dependências da Escola Paulista da Ma-
gistratura em 10 de novembro de 2017: “A retificação do registro civil do nascimento para incluir 
paternidade ou maternidade biológica, quando já indicada a respectiva filiação (passando a existir 
dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai), depende de determinação judicial em ação contencio-
sa, sendo nessa hipótese inaplicável o Provimento nº 16, da Corregedoria Nacional de Justiça, que 
em seu art. 6º dispõe sobre o reconhecimento espontâneo de filho realizado pelo genitor mediante 
declaração, por escrito particular, feita diretamente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais”, impendendo mencionar o teor do Enunciado imediatamente subsequente formulado, a fim de 
tentar amenizar o quadro de insegurança jurídica instaurado em hipóteses que tais (Enunciado n. 
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21: “A coexistência de filiações socioafetiva e biológica no Registro Civil das Pessoas Naturais enseja 
a partilha da herança, em caso de falecimento do filho, entre todos os genitores, por cabeça, diante 
do art. 1835 do Código Civil.”).

52 Suprimindo, quiçá inadvertidamente, aos companheiros supérstites, usualmente unidos sob regime 
de bens análogo ao da comunhão parcial (CC, art. 1725), a possibilidade de optarem por gozar, em 
relação aos aquestos, de posição mais favorável que a do cônjuge viúvo, porquanto, em tal hipóte-
se, a par de meeiros, concorreriam igualmente com os filhos comuns ou unilaterais do falecido no 
tocante à meação inventariada (CC, 1790, incisos I a IV), benefício não estendido ao cônjuge meeiro 
pela legislação declarada inconstitucional.

53 Para Rui Medeiros tais decisões afrontariam o princípio democrático mesmo quando viessem a impe-
dir a concretização em termos discriminatórios de uma norma constitucional. (A decisão de inconsti-
tucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999. p. 509.). Jorge Miranda, por seu turno, sustenta 

j) a equiparação, em 10 de maio de 2017, ao apreciar o tema 498 
da repercussão geral atribuída ao Recurso Extraordinário n. 646.721/
RS, da condição sucessória do companheiro supérstite ao do viúvo, 
decidindo pela inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, 
consoante tese que segue: “No sistema constitucional vigente, é in-
constitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e com-
panheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabele-
cido no artigo 1.829 do CC/02”52.

Dos episódios acima resulta hialina inédita postura ativa da lavra 
do Judiciário brasileiro no exercício da jurisdição constitucional, não 
mais adstrita ao efeito guilhotina da legislação controlada, pois, na 
prática, altera e corrige, por via interpretativa, o sentido dos dispositi-
vos cuja compatibilidade vertical fiscaliza, alterando a ordem jurídica 
muito além de sinalizar e apontar aos demais poderes eventuais falhas 
cometidas pelo legislador, o que, se não implica, por si só, violação 
apriorística do princípio da separação de poderes, acaso se o faça de 
modo racional e fundamentado em pautas axiológicas igualmente ins-
critas na Constituição, uma vez observados determinados limites argu-
mentativos e preservados os escopos maiores de garantia da liberdade 
individual e concomitante limitação do poder político, traz a lume, 
todavia, delicada incursão do julgador por valores morais veiculados 
pelos princípios constitucionais.

4. Principiologia constitucional e os limites da criação judicial  
 do direito 

A despeito das reservas tecidas pela doutrina em desfavor da ad-
missibilidade de julgados manipulativos à luz da doutrina da separação 
de poderes53, as experiências autóctone e estrangeira descortinaram a 
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que, ainda assim, haveriam de prevalecer as decisões aditivas, dirigidas mais ao atendimento de 
“imperativos materiais” que a considerações “orgânico-funcionais”, em face de discriminações in-
fundadas, não se comportando o fiscalizador como legislador por não agir por iniciativa própria ou 
critérios políticos, mas instado por outrem e vinculado a critérios de construção jurídica inerentes à 
hermenêutica constitucional, pois quanto mais próxima do cerne da Constituição material se situar 
a norma violada, mais forte será a reação contra o ato que lhe é desconforme. (Manual de direito 
constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra. 2008. t. VI: Inconstitucionalidade e garantia da constitui-
ção, p. 91 e 95.).

54 Segundo Virgílio Afonso da Silva, todo o esforço teórico destinado a restringir a atuação inovadora 
das Cortes Supremas não bastou a refrear seu ânimo “normativo-criador”, especialmente nos casos 
mais complexos, vigendo, ao revés, a tendência de, da mesma forma que é o juiz quem decide o 
que é ou não conforme a Constituição, concentrar-se em mãos do Tribunal Constitucional o poder 
de decidir, com força obrigatória e vinculante, sobre a constitucionalidade de todas as normas, e, 
o pior, boa parte das vezes, de maneira não suficientemente fundamentada. (A presunção de cons-
titucionalidade das leis, a interpretação conforme a constituição e o dogma da legislação negativa. 
O Direito, ano 138, n. 1, p. 58, 2006.).

fragilidade do desiderato de espontânea autocontenção dos tribunais 
responsáveis pelo exercício da jurisdição constitucional, insuficiente a 
restringir intensa atividade inovadora do ordenamento jurídico, a ponto 
de alguns dos julgados das Cortes Constitucionais promoverem, em situ-
ações extremas, antidemocráticas mutações ilegais e inconstitucionais54.

Analisados linhas atrás os fundamentos históricos da constituciona-
lização de direitos e do consequente acréscimo de controle jurisdicional, 
na praxe cotidiana o ativismo judicial está intimamente ligado ao des-
dobramento de princípios constitucionais, quase nunca puro ou exato, 
disto derivando o fracasso generalizado da maior parte das tentativas 
destinadas à imposição de óbices à atividade normativa atipicamente 
desenvolvida pelos intérpretes judiciais, especialmente daquelas que se 
limitavam a propugnar pela pueril invocação de lugares-comuns similar-
mente destituídos de maior concreção, como o recurso à “proibição de 
discricionariedade”, à “ausência de opções alternativas conformes” ou à 
cega observância de rígida tripartição funcional.

É mister assentar, destarte, sem maiores pruridos de consciência, 
não existirem critérios científicos infalíveis que permitam excluir, com 
absoluta certeza e objetividade, todas as alternativas admissíveis para 
o suprimento de omissão decorrente do reconhecimento da inconstitu-
cionalidade parcial de determinado dispositivo legal pelo Judiciário, o 
que, de outra banda, tampouco justifica perigosa ilação situada na ex-
tremidade oposta, de que redundaria, porventura, infrutífera qualquer 
tentativa de idealização de um modelo dogmático, que contribuísse para 
a redução da arbitrariedade judicial, em lugar da inadvertida aquiescên-
cia à proliferação de sedizentes “sentenças manipulativo-interpretativas 
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obrigatórias”, empregadas, em realidade, como mero chavão semântico 
destinado a franquear aos magistrados a possibilidade de decidirem de 
maneira puramente subjetiva, arbitrária e despida de qualquer funda-
mentação plausível55, a ponto de vingar a máxima de que a Lei Funda-
mental seria o que assim o entendessem seus fiscalizadores56.

Urge, enfim, conjugar o preceito do legislador negativo, saudavel-
mente mantido, com a necessária temperança, no ordenamento cons-
titucional de todo Estado de Direito que se pretenda Democrático, a 
despeito das mais elásticas facetas conferidas ao princípio da separa-
ção de poderes, aos limites mais eficazes opostos ao poder criativo do 
exegeta jurisdicional, a saber: a) o respeito às possibilidades extraí-
veis da literalidade da norma, isto é, ao claro sentido de seu texto e 
aos fins contemplados pelo legislador57; b) o profícuo acatamento de 
prévia interposição legislativa destinada a pormenorizar princípios 
constitucionais, apesar de não inteiramente condicionante do raciocí-
nio do operador do direito ou paralisante de eventual solução criativa 
racionalmente correta à vista as peculiaridades do caso concreto, cedi-
ço que em certas hipóteses a aplicabilidade imediata de determinado 
preceito constitucional não dependerá da mediação do parlamento; c) 
a obrigatória elaboração de racional, argumentativa e solidamente 
fundada relação de ponderação entre princípios constitucionais e 

55 No âmbito do controle abstrato português, o Tribunal Constitucional é bastante reticente em proferir 
sentenças com efeitos aditivos, padecendo de dúvidas sobre gozar de efetiva atribuição funcional para 
impor soluções com força obrigatória geral, como se deu no Acórdão n. 191/88, em que reconheceu a 
inconstitucionalidade parcial de lei que conferia ao viúvo de cônjuge morto em acidente de trabalho 
pensão menor do que à viúva, mas não teve coragem de estender a equiparação, genericamente, a 
todos os destinatários que se enquadravam no regime mais benéfico, reputando-se a tanto incompe-
tente à luz do princípio da separação de poderes, tormento que curiosamente não o costuma assolar 
ao decidir em sede difusa, exemplificando-se com os Acórdãos 1221/96 e 457/99, em que declarou, 
sem titubear, a nulidade parcial de dado artigo de lei que não contemplara a contagem de tempo de 
serviço prestado como Governador de Macau para fins de percepção de subvenção mensal vitalícia 
pelo interessado. (MORAIS, Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos. In: ______. (Coord.). 
As sentenças intermédias da justiça constitucional. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 65.).

56 É famosa a frase creditada a Hughes, ex-presidente da Suprema Corte Americana: “Estamos regidos 
por uma Constituição, mas esta Constituição é o que os juízes decidem o que é.”

57 Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 522, se-
cundado por Gilmar Ferreira Mendes, para quem eventual “correção” da lei pelo Tribunal, sob o 
pretexto de decisão interpretativa, constituiria intervenção mais drástica do que a própria decla-
ração de inconstitucionalidade. (Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil 
e na Alemanha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 261.). Em posição similar, Celso Ribeiro Bastos, 
As modernas formas de interpretação constitucional, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência 
Política, São Paulo, ano 6, n. 24, p. 45-50, jul.-set. 1998, e Eduardo Fernando Appio, Interpretação 
conforme a constituição: instrumentos de tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, Curitiba: 
Juruá, 2002, p. 48-49.
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58 O direito na pós-modernidade. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2009. p. 105.

59 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasilei-
ro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: ______. (Org.). A nova interpretação 
constitucional – ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 28-29.

direitos fundamentais, ciente da proporcionalidade e da responsabi-
lidade funcional das autoridades envolvidas, panorama perfeitamente 
compatível com a inevitável e, de resto, bem-vinda, liberdade criativa 
conferida pelo próprio ordenamento constitucional ao julgador para 
que promova a adaptação da Lei Fundamental à incessante evolução 
social, sendo impensável uma Constituição estanque e composta ape-
nas de regras a fim de reduzir a discricionariedade jurisdicional.

Se é certo que desta maneira não se impedirá, em muito se difi-
cultará a introdução de afrontosas modificações no conteúdo de grande 
parte das normas submetidas a controle jurisdicional de constitucio-
nalidade, minorando o risco de o juiz se substituir ao legislador, sob o 
pretexto de conformar o sentido do dispositivo verificado ao da Carta 
Maior e interditando eventual alteração do hialino significado pretendi-
do por seu emissor, por preferível, em tal hipótese, a pura declaração 
de inconstitucionalidade tout court, especialmente diante da possibi-
lidade de mitigação de sua eficácia, extensão e efeitos temporais (no 
caso brasileiro, com base no art. 27, caput, da Lei 9.868/99). 

Em tempos de pós-modernidade, caracterizada, por Eduardo Car-
los Bianca Bittar, como “um processo de modificações que se projeta 
sobre as diversas dimensões da experiência contemporânea de mundo 
(valores, hábitos, ações grupais, ações coletivas, concepções, regras 
sociais, modos de organização institucional)”58, o positivismo do século 
XIX e da primeira metade do XX, responsável por reduzir o fenômeno 
jurídico à identificação entre direito e norma jurídica, mostrou-se insu-
ficiente ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que pa-
trocinam a causa da humanidade59, incumbindo, assim, ao constitucio-
nalismo contemporâneo promover o resgate dos fundamentos morais 
compartilhados pela comunidade e integrá-los ao arcabouço jurídico, 
cimentando uma ponte entre Ética e Direito, até então sediados em 
extremidades opostas, sopesadas a triste experiência nazista e as es-
cusas invocadas por seus partícipes e executores de que se limitavam a 
cumprir ordens contidas na legislação da época.

De fato, a ascensão dos princípios ao proscênio normativo é fruto 
da constatação, após o segundo grande conflito, que comandos legais 
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60 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
p. 81.

61 Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 237.
62 O positivismo não renegava por completo os princípios, mas lhes reconhecia função meramente sub-

sidiária e supletiva na ordem jurídica, um singelo meio de integração do direito a ser aplicado tão 
somente nas hipóteses de lacuna, e, ainda assim, depois do infrutífero emprego da analogia e dos 
costumes, como se depreende, v.g., do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro de 1916.

63 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, tradução de Marina Gascón Abellán, 
9. ed., Madrid: Trotta, 2009, p. 93, 96 e 113, mencionando as experiências da Itália, Alemanha e 
Espanha e que “cláusulas deste tipo representam uma tendência de fundo do constitucionalismo 
atual, confirmada pelas mais recentes Constituições europeias”.

64 “O Poder Legislativo está vinculado à ordem constitucional; os Poderes Executivo e Judi-
ciário obedecem à lei e ao direito”.

haviam se prestado a instrumentalizar a barbárie do Holocausto, res-
surgindo no campo jurídico como “[...] as portas abertas que permitem 
a comunicação do Direito, em especial do Direito Constitucional, com 
o universo da ética, na medida em que constituem eles expressão pri-
meira dos valores fundamentais expressos pelo ordenamento jurídico, 
informando materialmente as demais normas”60.

Representam, assim, as linhas mestras das Cartas Políticas, ou, na 
metáfora de Paulo Bonavides61, o pedestal normativo sobre o qual as-
senta o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais, a fórmula 
encontrada para a migração dos valores do mundo axiológico-filosófico 
para o jurídico-deontológico, tanto que passaram a constar, implícita 
ou explicitamente, de praticamente todas as Leis Fundamentais con-
temporâneas.

A própria inscrição dos princípios em normas constitucionais, an-
tes relegados ao limbo das proclamações meramente políticas e sem 
força normativa pela mentalidade positivista62, constitui, por si só, um 
dos traços característicos do constitucionalismo de nosso tempo, e, de 
resto, da passagem do modelo de Estado Liberal para o Constitucional 
de Direito63.

Significa afirmar que, a despeito da frustrada tentativa do posi-
tivismo jurídico de subtrair o jusnaturalismo da origem e base teórica 
dos “direitos fundamentais”, tão popularizados ao longo dos séculos 
XIX e XX, o certo é que a reação aos abusos humanitários, cometi-
dos durante a Segunda Guerra, reafirmou a convicção generalizada da 
existência de normas universais que transcenderiam o direito positivo, 
impondo-se indistintamente ao arbítrio do governante ou do consti-
tuinte, segundo se constata, exemplificativamente, do art. 20, § 3º, da 
Lei Fundamental Alemã de 194964 e da elaboração teórica do “bloco de 
constitucionalidade” francês (ao remeter materialmente o preâmbulo 
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65 Em decisão de 27/12/1973 o Conselho Constitucional reconheceu, pela primeira vez, força norma-
tiva à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, até então consi-
derada como mera fonte de inspiração da qual deveriam ser extraídos princípios gerais de direito, 
fazendo-o igualmente em decisão de 15 de janeiro de 1975 no tocante ao preâmbulo da Constituição 
de 1946, remissivo, de sua parte, à enumeração de novos direitos políticos, econômicos e sociais 
(como à saúde, moradia, de greve, etc.), bem como, por conseguinte, dos princípios fundamentais 
reconhecidos pelas leis da República, expressamente mencionados em decisão de 16/07/1971, ao 
tratar da liberdade de associação, diplomas normativos estes que, apesar de não situados no inte-
rior da Constituição, foram utilizados como fundamento para o reconhecimento da inconstitucio-
nalidade de diversas leis atacadas. (FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais. Tradução de Dunia 
Marinho Silva. São Paulo: Landy, 2004. p. 98.).

66 Manoel Gonçalves Ferreira Filho é bastante cético em relação a tal afirmativa, invocando óbices 
culturais e religiosos aparentemente intransponíveis entre as civilizações greco-romana-cristã oci-
dental e islâmica oriental, que não aceitaria sequer o princípio da igualdade entre fiéis e infiéis, 
muito menos entre homens e mulheres, vedando a estas o casamento com não muçulmanos, a par 
de consagrar sanções criminais consideradas intoleráveis ou cruéis em demasia para os padrões oci-
dentais (morte por apedrejamento da adúltera, supressão de membros do corpo do furtador, etc.) 
e negar amplo acesso a determinados cargos públicos, como o de juiz, reservado com exclusividade 
aos muçulmanos. (Princípios fundamentais de direitos constitucionais. 2. ed. Saraiva: São Paulo, 
2010. p. 104-106.).

67 As quais, “por um lado, afirmarão como preceitos de Direito Constitucional positivo os princípios 
‘naturais’ e os ‘direitos inatos’, e, por outro, oferecerão uma garantia efetiva de concreta aplicação 
daqueles princípios e de concreta tutela daqueles direitos: uma garantia, por conseguinte, de não 

da Constituição de 1958 à Declaração de 1789 e ao preâmbulo da Carta 
anterior de 1946)65, de modo que, paulatinamente, passa-se a invocar 
o direito internacional e, especialmente, pactos e declarações multina-
cionais como os de Bogotá (1948), de São José da Costa Rica (1969), da 
ONU (1948) e de Nairobi (1985), como fonte de um direito suprapositivo 
capaz de limitar todas as formas de manifestações do poder político 
ao redor do globo, fundada na crença de que haveria um consenso 
universal sobre as necessidades mínimas e os direitos básicos inerentes 
ao gênero humano66, não obstante as diferenças regionais, culturais e 
religiosas existentes entre todos os povos que habitam o planeta.

Este também o ensinamento de Cappelletti em sede de controle 
de constitucionalidade, ao comentar a escola jusnaturalista dos séculos 
XVII e XVIII e a concepção medieval de Direito Natural idealizada por 
Grotius e Rousseau, pelas quais o ato do soberano que o infringisse se-
ria declarado nulo e não vinculante ante a existência de direitos inatos, 
intangíveis e irrenunciáveis limitadores da faculdade normativa, como 
admitido por São Tomás de Aquino e mesmo por Locke, teórico da Revo-
lução Gloriosa e da supremacia parlamentar, não obstante repousasse 
a distinção entre a ordem natural (superior) e a positiva num plano 
meramente filosófico e destituído de sanções, de modo que apenas com 
o advento das Constituições rígidas e prenhes de princípios reguladores 
do direito natural67  é que se passou a oferecer tutela jurídica e garantia 
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concreta de não aplicação dos atos normativos consigo contrastantes, 
sob a alegação de conterem uma espécie de “vontade permanente 
do povo”, enquanto as leis ordinárias veiculariam apenas sua singela 
“vontade transitória e temporária”, mais um fator de submissão da 
atividade legislativa ao órgão controlador de sua constitucionalidade, 
daí resultando o imenso poder conferido aos juízes de afastarem a in-
cidência de dispositivos elaborados pelo parlamento, sob a pecha de 
“inconstitucionais”, forte em exegese extraída junto aos mais diversos 
e imprecisos valores inscritos na Lei Fundamental.

Isto porque, se é certo que inexiste hierarquia entre as normas 
constitucionais, por possuírem o mesmo fundamento, haveria, no enten-
der de alguns, como Juarez Freitas, supremacia axiológica daquelas que 
veiculam princípios e, consequentemente, os bens mais caros ao Estado: 

Nesta senda, os princípios aparecem como diretri-
zes peculiares, geradoras de direitos individuais 
e, por definição, hierarquizáveis como preponde-
rantes no cotejo com as regras. Estas não se res-
tringem a simples descrições de conduta, dado 
que operam como normas instrumentais para o 
incremento das finalidades incorporadas pelo in-
térprete, a partir da rede dos princípios superio-
res, hierarquizados sem definitividade marmórea. 
[...] as normas estritas ou regras vêm perdendo, 
cada vez mais, espaço e relevo para os princípios, 
justamente porque estes são superiores, inclusive 
na sua relatividade (uma aparente fraqueza para 
quem conhece dialética).68 

Celso Antônio Bandeira de Mello chega a afirmar que violar um 
princípio seria mais grave que transgredir uma regra: 

[...] A desatenção ao princípio implica ofensa não 
apenas a um específico mandamento obrigatório, 
mas a todo o sistema de comandos. É a mais gra-
ve forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

aplicação das leis que contrastarem com o preceito constitucional em que se contém uma espécie 
de ‘vontade permanente do povo’ enquanto, ao invés, nas leis ordinárias, há apenas ‘uma vontade 
transitória e temporária’”. (O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito compara-
do. 2. ed. Porto Alegre: Antonio Fabris, 1992. p. 54-56.).

68 A melhor interpretação constitucional “versus” a única resposta correta. In: SILVA, Virgílio 
Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 321 e 323.



Rodrigo Augusto de Oliveira398

conforme o escalão do princípio atingido, porque 
representa insurgência contra todo o sistema, sub-
versão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremessível a seu arcabouço lógico e corrosão de 
sua estrutura mestra69.

É em virtude da indeterminação de seu conteúdo que desempe-
nham funções regulativa (resolvem diretamente um caso em concreto, 
sem a necessidade de prévia, conquanto louvável, interposição legis-
lativa), hermenêutica (dirimem dúvidas interpretativas e servem de 
guia para a aplicação do Direito) e positiva (informam materialmente 
os atos de todos os poderes, com eficácia derrogatória da legislação 
anterior e impeditiva da posterior incompatíveis com seus postulados), 
de maneira que nem todos os princípios constitucionais são expres-
sos por normas programáticas ou de eficácia limitada, podendo inci-
dir imediatamente, porque autoexecutáveis70 e detentores de carga 
ideológica a ser prestigiada, contando com caráter normativo e não 
meramente retórico, quadro reforçado no Estado do bem-estar social, 
em que Constituição deixou de cuidar apenas da organização do Estado 
e da garantia dos direitos individuais para consagrar direitos socioe-
conômicos e traçar metas e objetivos a serem perseguidos pelo Poder 

69 Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 409. Em sentido contrário, de 
que tal concepção partiria de dois pressupostos equivocados: primeiro, de que um princípio valeria 
mais do que uma regra, quando, em realidade, possuem funções diferentes e; segundo, de que a re-
gra não incorpora valores, quando ela os cristaliza, vide Humberto Ávila, Teoria dos princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos, 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 83, defendendo 
que, como as regras possuem conteúdo de comando mais inteligível, seria mais grave descumpri-las 
do que a um princípio, por mais reprovável descumprir aquilo que se sabia dever cumprir. Do mesmo 
autor e na mesma direção, Neoconstitucionalismo: entre a ciência do direito e o direito da ciência, 
in: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Org.). Vinte anos da 
Constituição Federal de 1988, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 187-202. Em posição interme-
diária, Zagrebelsky observa que “o simples confronto entre um princípio e uma regra não poderia 
conduzir, por si só, a nenhum juízo conclusivo de compatibilidade ou incompatibilidade entre eles, 
pela evidente heterogeneidade dos termos colocados em confronto”. (Estado constitucional. Tradu-
ção de Carlos Bastide Horbach e José Levi Mello do Amaral Júnior. Revisão de Ada Pellegrini Grinover. 
Colaboração de José Jesus Cazetta Junior. In: ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de et al. (Coord.). 
Direito constitucional, estado de direito e democracia – homenagem ao prof. Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2011. p. 291-314.).

70 Para Juarez Freitas, em seu núcleo essencial, todos gozariam de aplicabilidade direta, pese em-
bora a relevância de ulterior lei regulamentadora cuja omissão não teria, todavia, o condão de 
impedir direta concretização pelo juiz para gozo imediato do beneficiário, recusando-se os mitos 
do meramente programático ou da reserva do possível: “Não se ignora a oportuna advertência dos 
que temem o protagonismo do poder judiciário, porém inegável que o juiz pode exercer, sem usur-
pação, o dever de adaptar e de vivificar direitos numa sociedade democrática e livre.” (A melhor 
interpretação constitucional “versus” a única resposta correta. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). 
Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 332 e 342-345.).
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71 Em contrário, há a igualmente sólida posição de Cezar Saldanha Souza Júnior, que, após distinguir en-
tre três níveis teleológicos do ordenamento, o fundamental do direito constitucional (que contempla 
os valores jurídicos superiores formulados como direitos fundamentais), o intermediário do direito 
ordinário (que produz normas gerais procurando operacionalizar tais bens essenciais ao convívio in-
terpessoal), e o concreto do direito judiciário (realizado nos fatos da vida pelos administradores e ju-
ízes), bem como realçar a importância do diálogo entre as perspectivas lógica (ordenamento jurídico 
como uma cadeia de comando dotada de força imperativa, formada de cima para baixo e tendente à 
idolatria do direito constitucional) e teleológica (plasticidade inerente à vida social de que brotam os 
valores cuja mediação opera no plano da ideologia, com risco de exaltação do empírico e do direito ju-
diciário), critica a tendência de constitucionalização do direito ordinário, acentuada com a extensão, 
pela Constituição Federal, de sua matéria normativa, a inscrição, no Código Civil de 2002, de cláusulas 
gerais e conceitos indeterminados e o desrespeito à autonomia existente entre direito constitucio-
nal e ordinário, como se este estivesse imediatamente submetido àquele (fenômeno que chama de 
“totalitarismo jurídico” ou “colonialismo” do direito constitucional), o que se agravaria com a fusão 
da jurisdição ordinária e constitucional num mesmo órgão judiciário (STF), enquanto diversamente 
nasceriam os valores da realidade fática da dignidade humana, assumindo dimensão metafísica, geral, 
abstrata e universal, de modo que, para serem reconcretizados pelo direito, através de legislação ou 
sentença, teriam de passar por um processo de mediação, quando deixariam de ser valores gerais, 
abstratos e universais, contaminando-se de interesses e ideologias que envolvem a vida concreta (“Ou 
seja: os valores enquanto valores só existem no plano fundamental do ordenamento jurídico. Toda 
concretização, seja no plano intermediário da lei, ou no plano concreto dos fatos, envolve, ainda que 
em grau mínimo, uma ideologização”. (Direito constitucional, direito ordinário, direito judiciário. 
Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS, n. III, p. 12-13, mar. 2005.). Os 
princípios não se prestariam, portanto, a dizer o que fazer (tarefa ideologizante deixada aos cuidados 
do legislador), nem poderiam ser aplicados diretamente pelo magistrado sem prévia mediação legis-
lativa, servindo apenas à função de controle de constitucionalidade da legislação preexistente, a ser 
examinada, corrigida e julgada. Acaso não houvesse autonomia do legislador, o direito constitucional 
deixaria de ser um direito de valores para ser formado por ideologias da pior espécie disfarçadas sob 
a pele de valores. (Idem p.14). Não se contentando o Judiciário em desfazer as opções equivocadas 
dos parlamentares, ao utilizar os princípios constitucionais para extrair da Constituição a norma que 
regulará o caso concreto em lugar da reputada inconstitucional, prática usual na fiscalização difusa 
ante a premência de solução da lide, violar-se-iam os princípios democráticos (a norma seria produ-
zida por uma só pessoa e não objeto de deliberação plural), da irretroatividade da lei (retroagiria a 
fatos ocorridos no passado), da igualdade (serviria somente aos envolvidos e não aos demais indivíduos 
que se encontram na mesma situação) e da generalidade. Chama afinal atenção para a importância 
da equidade no processo de aplicação das normas aos fatos concretos (idem, p.15-16), cabendo, não 
obstante, indagar porque autorizar, ao revés, a combatida incidência imediata, racional e fundamen-
tada, de princípios constitucionais não mediados legislativamente, que traria, em nosso entender, 
maior previsibilidade e possibilidade de controle das decisões judiciais que o indiscriminado recurso 
ao julgamento por equidade.

Público a fim de transformar a realidade social, em cujo contexto uma 
até então excessivamente tímida atuação normativo-judicial assume 
especial relevo71.

É dizer, a irrefreável tendência contemporânea de constituciona-
lização dos direitos fundamentais implica a adoção de comportamentos 
voltados à consecução de um estado ideal de coisas cuja efetivação 
não depende de preferências pessoais das autoridades competentes, 
reclamando o cumprimento judicial e forçado das finalidades contidas 
na Constituição.
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Ainda assim, sem prejuízo do exposto, não se pode defender se-
riamente o menosprezo, pelo intérprete judicial, de benfazeja concre-
tização de algum princípio constitucional anteriormente operada pelo 
legislador dentro de sua esfera própria de competências, justamente 
no intuito de facilitar sua incidência em várias vertentes de maneira o 
menos traumática, díspar e subjetiva possível, pois nada mais pernicio-
so, em termos de segurança jurídica, que a obtenção de soluções opos-
tas, conquanto endereçadas a situações fáticas análogas e calcadas na 
invocação abstrata do mesmo princípio normativo.

Não se ignora as dificuldades inerentes ao desempenho da juris-
dição a partir da introdução de amplas pautas axiológicas nos ordena-
mentos constitucionais, que não se prestam a mais simples e segura 
técnica de subsunção positivista, carecendo de pressuposto fático (os 
princípios são normas que não fazem menção a fatos específicos da 
vida, mas a perspectivas de sentido e valor, com o que buscam adesão e 
não obediência) e demandando delicada relação de ponderação, dado 
se aplicar somente às regras os mais objetivos métodos de interpreta-
ção voltados ao texto da lei, pois o significado linguístico dos valores 
fundamentais é autoevidente, sendo não raro veiculados por expres-
sões coloquiais, compreendidas mais por seu ethos e do que por sua 
literalidade, razões pelas quais Carl Schmitt, em 1931, prenunciou os 
problemas advindos da complexidade de se aferir a validade de leis à 
luz de “pontos de vista fundamentais ou de princípios gerais que ape-
nas impropriamente podem definir-se como normas”72, enquanto Kel-
sen recomendou, pelos mesmos fundamentos, extrema parcimônia ao 
se inscrever princípios nos ordenamentos jurídico-constitucionais, con-
tra o excesso de discricionariedade judicial, o que o levara a optar por 
um conceito formal de Constituição, voltada exclusivamente a regular 
os modos de produção normativa, alertando que o poder de um Tribu-

72 La defensa de la constitución, tradução de M. Sanchez Sarto, Madrid: Labor, 1931, reimp. com 
prólogo de P. de Vega, Madrid: Tecnos, 1983, p. 43, ao sustentar que o defensor da Constituição 
deveria ser o Chefe de Estado, eleito democraticamente pelo povo, pois atribuir o controle de 
constitucionalidade a um órgão judicante implicaria indevida transferência de poder soberano ao 
Judiciário (cuja função não seria defender Constituição, mas os direitos fundamentais das pessoas 
via aplicação da lei ao caso concreto) e a respectiva politização do Tribunal Constitucional, com a 
transformação do Estado Parlamentar legiferante em Estado Judiciário, visto que declarar a incons-
titucionalidade consubstanciaria função política soberana incumbente à unidade do povo, através 
do Parlamento, ou, mais especificadamente, de um órgão de “Segurança Social e Democrática” per-
tencente ao “Poder Moderador”, recrutado entre o povo, independente e político-partidariamente 
neutro, a fim de arrostar o risco de controle político do Tribunal, por conta da forma de escolha e 
indicação de seus ocupantes. No mesmo sentido, conferir, Legalidade e legitimidade, Belo Horizon-
te: Del Rey, 2007, apresentação de Joaquim Carlos Salgado, p. XXVI-XXVIII.
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nal Constitucional que viesse a anular uma norma por “injusta” a partir 
de exegese principiológica seria insuportável73, como se se cuidasse de 
simples questão de técnica de redação do constituinte originário, e não 
de profunda transformação social, a verdadeira responsável pela passa-
gem do modelo de regras do Estado Liberal “Legislativo” do século XIX 
ao de princípios do Estado Constitucional dos séculos XX e XXI74.

Entretanto, tratando-se de realidade irreversível e de cujo enfren-
tamento não se pode escusar o julgador ao verificar a compatibilidade 
das leis e demais atos normativos com a Constituição em vigor, importa 
repisar a importância da delimitação do espaço de legítima e atípica atu-
ação normativo-judicial que não fira de morte a separação de poderes.

73 A garantia jurisdicional da Constituição. In: KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2007. p. 169. “[...] não é impossível que um tribunal constitucional chamado a se pro-
nunciar sobre a constitucionalidade de uma lei anule-a por ser injusta, sendo a justiça um princípio 
constitucional que ele deve, por conseguinte aplicar. Mas nesse caso a força do tribunal seria tal, 
que deveria ser considerada simplesmente insuportável. A concepção que a maioria dos juízes desse 
tribunal tivesse da justiça poderia estar em total oposição com a da maioria da população, e o estaria 
evidentemente com a concepção da maioria do Parlamento que votou a lei. [...] Para evitar tal deslo-
camento de poder – que ela com certeza não deseja e que é totalmente contra-indicado do ponto de 
vista político – do Parlamento para uma instância a ele estranha, e que pode se tornar representante 
de forças políticas diferentes das que se exprimem no Parlamento, a Constituição deve, sobretudo se 
criar um tribunal constitucional, abster-se desse gênero de fraseologia, e se quiser estabelecer princí-
pios relativos ao conteúdo das leis, formulá-los da forma mais precisa possível”. Confira-se também, 
do mesmo autor, Quem deve ser o defensor da constituição? em Hans Kelsen, Jurisdição constitu-
cional, São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 262-263: “Não se pode negar que a questão lançada por 
Schmitt a respeito dos limites da jurisdição em geral e da jurisdição constitucional em particular seja 
absolutamente legítima. Nesse contexto, porém, a questão não deve ser colocada como um problema 
conceitual de jurisdição, mas sim como um problema sobre a melhor configuração desta, devendo-se 
separar claramente ambos os problemas. Caso se deseje restringir o poder dos tribunais, e, assim, o 
caráter político de sua função, [...] deve-se então limitar o máximo possível a margem de discriciona-
riedade que as leis concedem à utilização daquele poder. Além disso as normas constitucionais a serem 
aplicadas por um tribunal constitucional, sobretudo as que definem o conteúdo de leis futuras – como 
as disposições sobre direitos fundamentais e similares – não devem ser formuladas em termos dema-
siado gerais, nem devem operar com chavões vagos como ‘liberdade’, ‘igualdade’, ‘justiça’, etc. Do 
contrário, existe o perigo de uma transferência de poder – não previsto pela Constituição e altamente 
inoportuno – do Parlamento para uma instância externa a ele, ‘a qual pode tornar-se o expoente de 
forças políticas totalmente distintas daquelas que se expressam no Parlamento’. Essa porém não é 
uma questão específica da jurisdição constitucional”.

74 Calha, nesse passo, trazer à tona a perspicácia de Zagrebelsky: “é preciso dar-se conta de que o 
‘direito por regras’ do Estado de direito decimônico era algo qualitativamente distinto do ‘direito 
por princípios’ do Estado constitucional contemporâneo e de que esta mudança estrutural de di-
reito tem que comportar necessariamente consequências muito sérias também para a jurisdição. 
Poderá dizer-se que nem sempre se tratam de consequências tranquilizadoras, no que se refere a 
certas exigências que em outro tempo se consideravam irrenunciáveis – por exemplo, a certeza e 
a previsibilidade das decisões judiciais e quiçá também a posição não engajada dos juízes. Mas não 
olhar a realidade para evitar ver seus aspectos menos tranquilizadores não a transforma de acordo 
com nossos desejos”. (El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gascón. 9. ed. 
Madrid: Trotta, 2009. p. 112.).
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A questão se revela especialmente problemática ante a inexistên-
cia de consenso doutrinário sequer quanto ao ambiente institucional 
que mais propiciaria o surgimento de posturas judiciais ativistas.

Nesse passo, tem-se, de início, o escólio de Roger Stiefelman 
Leal75, rechaçando uma suposta tendência hodierna de convergência 
entre os dois principais sistemas de controle jurisdicional de consti-
tucionalidade (difuso-incidental-concreto-norte-americano e concen-
trado-principal-abstrato-europeu), atribuída, supostamente, entre ou-
tros: a) à introdução do incidente de inconstitucionalidade no modelo 
europeu (iniciada com a reforma constitucional austríaca de 1929 e 
que atribuíra caráter relativamente concreto à fiscalização realizada 
pelo Tribunal Constitucional, além de reconhecer à autoridade judicial 
a prerrogativa de emitir implícito juízo de inconstitucionalidade antes 
de submeter a questão à instância responsável pela jurisdição consti-
tucional); b) à similitude entre o estare decisis americano e a eficácia 
erga omnes continental (pese embora pouco aplicado o primeiro em 
matéria constitucional, constituindo elemento cultural de coerência 
interna do Judiciário que não veda a outros poderes ou autoridades que 
desenvolvam interpretações distintas da outorgada à Constituição pela 
Suprema Corte, enquanto a regra europeia também possui natureza 
impositiva externa); c) à flexibilidade no arbitramento das eficácias ex 
tunc e ex nunc aos julgados de inconstitucionalidade (Kelsen já o ad-
mitia, excepcionalmente, no modelo concentrado de anulabilidade); d) 
à configuração da Suprema Corte Americana como órgão que opta por 
apreciar somente os casos de maior relevância constitucional, via writ 
of certiorari; e) à superação da figura do legislador negativo no sistema 
do velho continente, emitindo as Cortes Constitucionais provimentos 
de natureza positiva consubstanciados em sentenças aditivas de senti-
do ou substitutivas, instrumentos de modulação da eficácia temporal 
de suas decisões e demais técnicas interpretativas, e; f) à instituição 
de figuras híbridas (correspondentes à cumulação de aspectos proces-
suais vigentes em ambos os sistemas, sem a verdadeira formação de um 
tertium genus), como no caso do Brasil76. 

75 A convergência dos sistemas de controle de constitucionalidade: aspectos processuais e institucio-
nais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 14, n. 57, p. 62-79, out.-dez. 
2006.

76 Para Elival da Silva Ramos, o sistema brasileiro é difuso por excelência e não misto, como parte da 
doutrina insiste em afirmar, de vez que a todos os órgãos judiciais é deferido o poder de controlar 
a constitucionalidade, seja pelo método incidental, seja pelo principal, assim tendo nascido na 
Constituição de 1891 por inspiração americana e continuado até o presente, pois sequer o art. 97 da 
Carta de 1988 impediria os órgãos fracionários dos tribunais de declarar a constitucionalidade do ato 
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impugnado e prosseguir com o julgamento, enquanto a regra flexibilizadora do art. 949, incisos I e 
II, do Código de Processo Civil, ao dispensar a submissão da questão ao plenário ou órgão especial na 
eventualidade de pronunciamento pretérito ou do Supremo Tribunal Federal, tampouco os obrigaria 
a seguir tais entendimentos por ausência de efeito vinculante. Já o fato de o Supremo e demais 
Tribunais de Justiça estaduais exercerem controle abstrato decorreria de normas de repartição de 
competência e não de eventual concentração, somente se podendo considerá-lo misto se igualmen-
te sopesada a inconstitucionalidade por omissão, e, ainda assim, acaso não se refira à carência de 
norma legal ou administrativa que torne inviável o exercício de direitos fundamentais, passível de 
Mandado de Injunção, novamente perante a via difusa, ou quanto ao método de controle, que se dá 
tanto na via incidental, em que a questão constitucional é prejudicial ao mérito, como na via prin-
cipal, em que constitui o próprio objeto do processo. Ao associar tais métodos, visara o constituinte 
tão somente uniformizar as decisões e dar maior abrangência quantitativa à fiscalização principal e 
abstrata, conferida a um número menor de legitimados. (Controle de constitucionalidade no Brasil: 
perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 237-339.).

77 Idem, p. 76-78.

Nega a tais circunstâncias o condão de afastarem a utilidade da 
dicotomia ainda persistente e rebate a tese da aproximação significa-
tiva ao distinguir entre: a) jurisdição ordinária (julgamento dos casos 
concretos com base na lei) e b) jurisdição constitucional (julgamento 
das leis com base na Constituição), concentradas nos mesmos órgãos no 
monismo americano, em que o juízo de constitucionalidade é exercido 
por qualquer autoridade judicial (todos os tribunais ordinários também 
o são de justiça constitucional) e separadas no dualismo europeu, ca-
racterizado por um órgão próprio incumbido de verificar a constitucio-
nalidade em processo autônomo e separado do resto do aparato judicial 
a que se atribuiu, tão somente, o exercício da primeira (quem controla 
a legalidade não o faz no tocante à constitucionalidade e vice-ver-
sa), constituindo, de sua parte, os ditos modelos mistos, subespécies 
da estrutura americana, ao passo que penderia, em seu entender, um 
maior risco de abuso, arbitrariedade e ativismo judicial usurpador da 
separação de poderes na opção pela difusão, por concentrar o desem-
penho de funções num mesmo titular, de modo que seria dado ao juiz 
mais facilmente afastar a lei que tem o dever de aplicar por pura anti-
patia pessoal ou ideológica, mediante construção artificial de suposta 
ofensa ao texto constitucional a partir de interpretação principiológica 
que afasta as opções do legislador, sequer estando devidamente pre-
parado a proceder à crítica das leis (senão à sua aplicação) enquanto 
magistrado de carreira, pois o desempenho da jurisdição constitucional 
reclamaria distinta sensibilidade político-institucional concernente às 
consequências políticas das decisões judiciais, de maneira que os mem-
bros das Cortes Constitucionais deveriam ser indicados por autoridades 
políticas, de cuja legitimidade democrática acabariam contaminados, 
tanto no sistema europeu como no americano77.
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78 Las consecuencias de centralizar el control de constitucionalidad de la ley en un tribunal especial 
– algunas reflexiones acerca del activismo judicial. p. 1. Disponível em: <http: //islandia.law.yale.
edu/sela/SELA%202004/FerreresPaperSpanishSELA2004.pdf.>.

79 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gascón. 9. 
ed. Madrid: Trota, 2009, p. 152. “O uso alternativo do direito consistia, no essencial, em uma 
amputação, é dizer, em uma categorização de sentido e de valor do caso à luz da Constituição e 
na dedução da regra a partir de seus princípios, como se estes constituíssem um sistema fechado 
sem espaços para o legislador. Em um risco de uso alternativo do direito incorre também a Corte 
constitucional quando pretende decidir as questões de constitucionalidade sem limitar-se a eliminar 
a lei inconstitucional e a deferir ao legislador a aprovação de uma nova regra. Quando a própria 
Corte estabelece a regra que extrai diretamente da Constituição e a indica sem nenhuma alterna-
tiva, termina dando uma interpretação fechada do marco constitucional, debilitando os direitos do 
legislador e o caráter político de sua função e reduzindo suas leis a tímidas propostas facultativas. 
Justificam-se assim as reservas não apenas em relação às chamadas sentenças-lei, mediante as 
quais a Corte constitucional determina a norma conforme com a Constituição que deve substituir a 
declarada inconstitucional, senão também em relação às motivações das sentenças constitucionais 
que restringem e limitam excessivamente a pluralidade de eleições legislativas futuras e em relação 
aos mandados dirigidos ao legislador que às vezes estabelecem os juízes constitucionais.”

Ocorre que, em sentido contrário, vale conferir a igualmente fun-
damentada lição de Victor Ferreres Comella78, de que a concentração do 
sistema de controle em mãos de um Tribunal Constitucional é que incen-
tivaria o ativismo judicial, por lhe ser mais difícil evitar o enfrentamento 
da questão de constitucionalidade, dado ser o único órgão competente, 
atraindo visibilidade pública e especialização, a par de decidir em abs-
trato, distanciado das peculiaridades do caso, o que o obrigaria a apre-
ciar todas as consequências jurídicas decorrentes da lei impugnada, com 
o agravante de ser estruturalmente mais frágil e dispensável, não gozan-
do do mesmo prestígio que os tribunais ordinários, tradicionalmente con-
siderados imparciais e isentos de pressões políticas, donde a importância 
da adoção de regras formais de proteção no próprio texto constitucional 
e de que fale publicamente com uma única voz, forçando a deliberação 
de consenso, para que suas decisões sejam aceitas externamente, sem 
olvidar que desenhado, por natureza, para o reconhecimento da incons-
titucionalidade, sob pena de seu próprio descrédito, havendo, além da 
centralização do controle e do grau de pureza do tribunal, outros fatores 
responsáveis por atitudes judiciais ativistas, dentre os quais a forma de 
seleção de seus membros, a duração de seus mandatos, o grau de rigidez 
da Constituição, a força do precedente e a extensão do âmbito principio-
lógico albergado pela Carta Maior.

Polêmicas doutrinárias à parte, parece ser comum aos dois sis-
temas de fiscalização jurisdicional de constitucionalidade o risco de 
utilização indevida do direito via derivação apressada e não suficien-
temente fundamentada, junto aos princípios constitucionais, de regras 
aplicáveis em substituição àquelas estabelecidas pelo legislador79.
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80 O estado constitucional. Tradução de Carlos Bastide Horbach e José Levi Mello do Amaral Júnior. 
Revisão de Ada Pellegrini Grinover. Colaboração de José Jesus Cazetta Junior. In: ALMEIDA, Fernando 
Dias Menezes de et al. (Coord.). Direito constitucional, estado de direito e democracia – home-
nagem ao prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 291-314. Não 
é outro o ponto de vista de Elival da Silva Ramos, ao mencionar que os princípios comportam mais 
naturalmente desmembramento em nível infraconstitucional, disto resultando importante entrave 
à atividade concretizadora da Constituição pelo Poder Judiciário: as normas de desdobramento, que 
gozam de autonomia regulatória, devem ser inicialmente formuladas pelo Legislativo e ulterior-
mente submetidas a controle jurisdicional de constitucionalidade. (Ativismo judicial – parâmetros 
dogmáticos. Saraiva: São Paulo, 2010. p. 185-187.).

Em resumo, a escolha de como melhor desenvolver a moralidade 
veiculada pelos valores constitucionais, em linha de princípio e pre-
ferentemente, deve incumbir ao Parlamento, enquanto ao Poder Ju-
diciário (e ao Tribunal Constitucional) compete verificar, a posteriori, 
a compatibilidade da legislação ordinária assim produzida em face da 
Lei Fundamental, de modo que, segundo um padrão ideal de condutas, 
a ser perseguido na maioria das hipóteses trazidas ao conhecimento 
dos magistrados, o Legislativo procede a opções normativas dentre as 
possíveis e os juízes destroem, se o caso, as colidentes com a Cons-
tituição, evitando, não obstante, ao máximo, desenvolver por si só 
inéditas e arriscadas incursões normativas decorrentes da incidência 
direta de princípios constitucionais, dado não possuírem legitimação 
ou expertise suficientes, sem contar o risco de virem a violar outros 
tantos de mesma envergadura constitucional como os da legalidade, da 
igualdade, da generalidade e da irretroatividade da norma que venham 
porventura a elaborar em concreto.

Por força da orientação em desenvolvimento, todos os órgãos que 
controlam a constitucionalidade, especialmente os de cunho jurisdi-
cional, quedariam adstritos, a priori, a verificar a plausibilidade dos 
equilíbrios entre os princípios sancionados pelas leis e demais atos nor-
mativos inquinados à vista da Carta Maior mediante profundo debate 
da razoabilidade, da racionalidade e da proporcionalidade das esco-
lhas do legislador, porquanto, em regra, como pontifica Zagrebelsky, “A 
pluralidade dos princípios constitucionais, contra o que parece, deve 
representar para os juízes constitucionais um entrave ao seu interven-
cionismo. Compete-lhes, em linha de máxima, destruir, não recons-
truir, sendo a reconstrução a tarefa que deve ser deixada ao trabalho 
do legislador”80.

Mesmos nos casos difíceis, em que é inevitável a intromissão judi-
cial na esfera política, por conta da indeterminação de um texto redigi-
do predominantemente sob a forma de princípios que outorgam grande 
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margem de liberdade ao intérprete jurisdicional, há de se ter presente 
que, por outra banda, à míngua de freios impostos ao processo exe-
gético, estar-se-ia a lhe outorgar uma espécie de poder constituinte 
derivado e “implícito”, não previsto na Lei Fundamental e consistente 
na faculdade de atribuir significado único a valores controvertidos (ou, 
quando menos, não unívocos), independentemente de prévia regulamen-
tação legislativa sobre a matéria, ou mesmo contrariamente a ela, de 
modo a invadir e aviltar o âmbito de competências reservado ao parla-
mento aos demais poderes de estado, não se descartando venha o Judi-
ciário a modificar o sentido e conteúdo da própria Constituição sempre 
que pairem dúvidas sobre se o ato controlado respeitara ou não o âmbito 
das possibilidades permitidas pelos princípios albergados pela mesma.

Dessa maneira, a despeito da complexidade da hipótese trazida 
à apreciação do julgador, por razões democráticas ser-lhe-á sempre 
preferível decidir em favor da maioria parlamentar plasmada na legis-
lação guerreada, declarando-a constitucional, se o caso, ao menos por 
ora, sem prejuízo de reconhecer, simultaneamente, que os argumentos 
invocados pela minoria em sentido contrário possuem peso igualmente 
considerável e são suficientes para suscitar dúvidas razoáveis acerca da 
indigitada violação da Carta Magna, com o que o Poder Judiciário pas-
saria a desempenhar inédito e relevante papel de árbitro das questões 
fundamentais constitucionalmente controvertidas81.

Nada impede, outrossim, venha porventura a Corte Constitucional 
a declarar a constitucionalidade do ato controlado, mas teça concomi-
tantes recomendações ao legislador ou ao administrador para que o re-
formem no futuro, ajustando-o à melhor interpretação da Constituição 
estabelecida no bojo do decisum.

Ilustrativamente, em solo espanhol, Markus González Beilfuss82  
refere o emprego de alternativas viáveis à tradicional declaração da 
nulidade ex tunc, citando um modelo unilateral, em que o próprio Tri-
bunal Constitucional restabelece, de imediato, a normalidade jurídica 
ao vencer o vazio normativo através da prolação de sentenças inter-
pretativas com efeitos aditivos, e outro multilateral, menos radical e 
mais indicado, pelo qual as três instâncias decisórias (Tribunal Consti-
tucional, legislador e tribunais ordinários) colaboram mutuamente na 
reparação da inconstitucionalidade, segundo seu âmbito específico de 

81 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito político. Tradu-
ção de Eduardo Ribeiro Moreira. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br>. Acesso em: 8 jun. 2010.

82 Tribunal Constitucional y reparación de la discriminación normativa. Madrid: Centro de Estúdios 
Políticos e Constitucionales, 2000. p. 319-334.
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83 A contribuição é de Oscar Vilhena Vieira. A moralidade da constituição e os limites da empreitada 
interpretativa, ou entre Beethoven e Bernstein. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 230.

competências, mediante, exemplificativamente: a) a modulação dos 
efeitos temporais da declaração de nulidade; b) a declaração da in-
constitucionalidade sem pronúncia de nulidade; c) a reconstrução da 
nulidade em nível exclusivamente principiológico pela Corte Constitu-
cional, acompanhada de sua pormenorização em cada caso concreto 
pelos demais órgãos judiciais ordinários; d) a criação de regime jurídico 
provisório até o advento de nova legislação parlamentar; e) o estabe-
lecimento de prazo certo para a aprovação pelo Legislativo de norma 
reparadora com imediata previsão de efeitos jurídicos a se produzirem 
na eventualidade de descumprimento.

Transplantada tal ordem de ideias para o Brasil, os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal não devem ceder à tentação de decidir de 
forma puramente subjetiva, discricionária e fulcrada em valores ex-
ternos ao direito (por vezes, os seus próprios ou os advindos de pres-
são midiática-popular), mas, sim, limitados por uma “esfera carrega-
da de princípios de justiça”83 que estruturam a sociedade e adstritos 
ao dever de fundamentar (CF, art. 93, IX), não estendido aos demais 
poderes, precisamente por conta do déficit de legitimidade demo-
crática de que padecem, de modo que, ao atribuírem uma única e 
vinculante interpretação alegadamente compatível à Constituição a 
determinado dispositivo legal sindicado (art. 28, parágrafo único, da 
Lei 9.868/99 c.c. art. 102, § 2º, da Constituição Federal), estariam a 
atuar de maneira análoga ao Parlamento, corrigindo, estendendo ou 
modificando o alcance da norma segundo parâmetros não imaginados 
pelo legislador, de modo a excepcionar a cláusula da inacumulabilida-
de de funções, mas nem por isto afrontaria a separação de poderes, 
cuidando-se tal proceder de clara manifestação da tendência mundial 
contemporânea de transferência de poder político-majoritário para a 
seara jurisdicional, já atrás comentada, e de respectiva centralização 
da tarefa interpretativa nas mãos do órgão da cúpula do Poder Judi-
ciário nacional.

Em outras palavras, constatada a premência social de que venha 
o órgão controlador da constitucionalidade superar, de maneira excep-
cional, limitada, racional e fundamentada, a premissa de que somente 
poderia desfazer as escolhas do parlamento, evolui-se, com maior ou 
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menor intensidade segundo a prática de cada país84, para um regime 
em que a jurisdição constitucional igualmente corrige omissões, supre 
lacunas e manipula, moderadamente, o conteúdo do direito existen-
te, sem sacrificar a separação de poderes, de vez que tal criatividade 
normativa não advém propriamente do nada, representando, ao con-
trário, um tipo intermédio de solução hermenêutica lógico-integrativa 
destinada à adequação do texto impugnado à intenção do constituinte 
e tendente a eliminar situações discriminatórias ou excludentes, de 
forma a contribuir, auspiciosamente, à concretização de valores funda-
mentais inscritos na Carta Política.

Assim se reconheceu, exemplificativamente, nos Acórdãos portu-
gueses de nº 962/96 (em que se declarou a inconstitucionalidade de 
norma na parte que condicionava a concessão de assistência judiciária 
gratuita a estrangeiros e apátridas necessitados à prévia obtenção de 
asilo ou estatuto de refugiado) e 728/98 (em cujo bojo se reconheceu 
a nulidade parcial do art. 85 do Código de Processo das Contribuições e 
Impostos no tocante à exigência de comprovação de violência, preteri-
ção de formalidades ou denegação de Justiça pelas autoridades fiscais 
como requisito de admissibilidade recursal para o Superior Tribunal Ad-
ministrativo), bem como, em solo pátrio, no voto-vista proferido pelo 
Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário nº 405.579/
PR, contrário ao do Ministro Relator Joaquim Barbosa (que lhe negara 
provimento por suposta impossibilidade do Poder Judiciário conceder 
às empresas que atuam exclusivamente no mercado de reposição de 
peças automotivas os privilégios fiscais do art. 5º, § 1º, X, da Lei nº 
10.182/2001 previstos apenas para as montadoras – redução de 40% da 
alíquota do imposto de importação sobre peças e pneus, sob pena de 
ofensa ao princípio da separação de poderes), sob a fundamentação 
de que uma apressada conclusão pela inconstitucionalidade total do 
dispositivo seria “tão simples quanto equivocada”, devendo o Supremo 
encontrar solução criativa (decisão manipulativa de efeitos aditivos) 
que superasse o “vetusto” dogma kelseniano do legislador negativo e 
aliar-se à linha jurisprudencial mais progressiva das decisões interpre-
tativas com eficácia aditiva adotada pelas principais Cortes europeias 
e exercer “função reparadora” ou “restauração corretiva da ordem  

84 Para a doutrina predominante, no atual estágio do desenvolvimento da matéria sequer seria cabível 
perquirir se deveria ou não ser tal prática construtivista admitida em sede interpretativo-jurisdicio-
nal, mas apenas perscrutar quais suas balizas. (MORAIS, Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos 
aditivos. In: ______. (Coord.). As sentenças intermédias da justiça constitucional. Lisboa: AAFDL, 
2009. p. 98.).
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jurídica afetada pela decisão de inconstitucionalidade”, mediante uti-
lização das técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial 
de nulidade sem redução de texto, estendendo a isenção em apreço 
aos demais contribuintes e corrigindo a “arbitrária e inconstitucional” 
discriminação operada, sem afronta à separação dos poderes, pois não 
se estaria retirando do Legislativo a possibilidade de superar a violação 
à isonomia ao regulamentar novamente a questão, ao passo que tam-
bém o Executivo poderia alterar a alíquota do imposto por meio de de-
creto, a fim de superar os impactos orçamentários da decisão aditiva, 
de forma que os três casos referidos se fundaram em incidência direta 
do princípio da igualdade, sem implicar, porém, valoração subjetiva do 
intérprete jurisdicional ou usurpação das típicas funções do legislador 
ou do administrador, permanecendo os tribunais no legítimo âmbito de 
atuação da Justiça Constitucional ao evitar apenas impor aos interes-
sados efeitos mais onerosos que os veiculados pelas normas declaradas 
parcialmente inconstitucionais, sem que se apartassem do dever de 
convencimento dos destinatários finais das decisões proferidas acerca 
de sua correção, necessário a legitimá-las aos olhos do povo, por meio 
das respectivas justificativas e fundamentações racionais esposadas.

Do contrário, uma anacrônica, rígida e estanque adoção do arqué-
tipo clássico da separação de poderes, ainda predominante em nosso 
Pretório Excelso, segundo Virgílio Afonso da Silva, conduziria à indevida 
omissão do Tribunal em casos de relevância política85, sob a pueril escu-
sa de se encontrar atado à atuação puramente negativa, em contraste 
com a própria Constituição Federal, que, através de seus princípios, 
mais que prever direitos fundamentais negativos, impôs igual dever 
de prestações positivas, não encontrando seu sedizente guardião es-
paço para inação diante da desídia parlamentar, sem que substitua o 
Congresso em todos os casos de omissão, o que o transformaria em 
irracional e voluntarista definidor de políticas públicas, mas cobrando e 
iniciando saudável diálogo entre os poderes estatais calcado na premis-
sa de que sua decisão não constitui a última palavra sobre o assunto, 
mas parte de uma conversa incessante, não sendo o poder de decisão 
final atribuído a nenhum deles em particular, mas compartilhado pelos 
três, mediante o estabelecimento de relação harmoniosa em que todos 
se apresentam como responsáveis perante a sociedade civil86.

85 Cf. RTJ 126/48 (68 e SS); 143/57 (59); 146/461 (465); 153/765 (768); 161/739 (745); 175/1.137 
(1.139); 177/657 (663); 178/22 (23 e 29 e ss.).

86 Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). In-
terpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 129-130. O STF e o controle de consti-
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tucionalidade: deliberação, diálogo e razão pública, Revista de Direito Administrativo, v. 250, p. 
220, 2009. Ilustrando o raciocínio com o momento final do controle difuso de constitucionalidade 
brasileiro (CF, art. 52, X), dada a mera possibilidade (e não obrigatoriedade) de suspensão da exe-
cução, com efeitos gerais, de lei declarada inconstitucional pelo Supremo, espécie de “legislative 
override” (superação da decisão de nulidade pelo parlamento).

87 E, o que é mais grave, com força vinculante, argumento válido no Brasil diante do art. 103-A da 
Constituição de 1988 e do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, calhando a advertência de 
Zagrebelsky de que “Nenhum princípio constitucional é invocável para argumentar em favor de uma 
posição aristocrática do Tribunal Constitucional que intente indicar unilateralmente e com eficácia 
erga omnes as normas destinadas a colmatar lacunas derivadas da inconstitucionalidade da lei”. (La 
giustizia costituzionale. Milano: Il Mulino, 1988. p. 301.).

Com isto, uma admissibilidade restrita, solidamente fundada e 
objetivamente limitada da interpretação judicial conforme a Consti-
tuição, responde suficientemente às principais críticas dirigidas pela 
doutrina ao ativismo judicial, a saber: a) indevida usurpação do po-
der normativo ordinário inerente ao Legislativo e também ao Executivo 
em menoscabo da separação de poderes, de vez que, não raro, sob 
o pretexto de operar de maneira integrativa, os órgãos jurisdicionais 
fiscalizadores acabariam os substituindo e impondo soluções arbitrárias 
retoricamente apresentadas como consonantes a Constituição87; b) ile-
gitimidade democrática e incompetência absoluta para integrarem, de 
pronto, os vácuos normativos decorrentes de anterior declaração de 
nulidade parcial, a serem preferentemente devolvidos e preenchidos 
com força obrigatória pelo próprio legislador censurado, que gozaria, 
afinal; c) de preferência manifestada pelo constituinte originário en-
quanto instância concretizadora e revisora da Lei Fundamental.

O ponto de equilíbrio, ora vaticinado, não ignora e se esforça em 
contornar o risco de irrefreada exegese jurisdicional conceder eventual-
mente ao controlador da relação hierárquica estabelecida entre a Cons-
tituição e os demais atos inferiores poder manipulativo ilimitado sobre o 
conteúdo, a extensão e o significado de ambos, chancelando, em casos 
extremos, o que a Lei Fundamental objetivamente não diz, de maneira a 
impor como universalmente válidas convicções puramente subjetivas do 
intérprete e colidentes com parâmetros objetivos gravados pelo consti-
tuinte originário, em manifesto desrespeito à tripartição garantidora da 
liberdade do indivíduo e do próprio princípio democrático: 

É que, pese a refração natural das próprias pre-
compreensões dos juízes nas suas decisões, im-
porta sublinhar que ao Estado de direito democrá-
tico não interessa um juiz filósofo ou legista que 
corrija positivamente as omissões e lacunas do  
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88 MORAIS, Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos. In: ______. (Coord.). As sentenças in-
termédias da justiça constitucional. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 101-102. Ressalvando que, na prática, 
a maioria das decisões aditivas tem exibido baixa carga político-ideológica, voltando-se à reparação 
de lacunas axiológicas suscetíveis de lesar direitos fundamentais, especialmente os veiculados pelos 
princípios constitucionais da igualdade e da segurança jurídica.

89 Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 14.

90 HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpre-
tação pluralista e “procedimental” da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 49. (reimpressão 2002).

ordenamento através de comunicações metapsí-
quicas com o “espírito da lei”, mas sim um juiz 
que, ao abrigo da função jurisdicional, garanta a 
Constituição e aplique o Direito devido88.

Ao revés, faz questão de enfatizar que, se é pacífica a admissão 
pelo Direito Constitucional contemporâneo da flexibilização das cláusu-
las-parâmetros em que se desdobra o princípio da separação de pode-
res (independência e harmonia, indelegabilidade e inacumulabilidade 
de funções), não se tem por menos verdadeira a advertência de Anna 
Cândida da Cunha Ferraz89, de que a interferência de um sobre o outro 
somente será admissível quando vise realizar a ideia fim (garantia das 
liberdades individuais, limitação do poder político e vedação de abusos 
discricionários), não franqueando eventual dominação, cediço que a 
ampliação desmesurada e ilimitada da exceção à regra da inacumulabi-
lidade, traduzida pelo incremento superlativo da revisão judicial e da 
judicialização da política, conduziria ao esvaziamento de seu conteú-
do, tornando-a meramente nominal, donde a premência de se calibrar 
quais os parâmetros minimamente aceitáveis para que tal transferên-
cia de poder normativo atípico aos órgãos jurisdicionais não viole o sis-
tema de freios e contrapesos que obriga os três poderes a atuarem “de 
concerto”, separada e moderadamente, não obstante a constatação de 
que a expansão da atividade jurisdicional leva à proporcional restrição 
do espaço de interpretação do legislador, o que não impede, antes 
estimula, a incessante procura por uma ótima conformação legislativa 
e um refinamento do Direito Constitucional que resguardem o núcleo 
fundamental da tripartição de poderes, “condições básicas para asse-
gurar a pretendida legitimação da jurisdição constitucional no contexto 
de uma teoria de Democracia”90.

Muitas das críticas formuladas à jurisdição constitucional e ao ati-
vismo judicial, em razão dos atritos com o legislador democrático e da 
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invasão da política, devem-se, em suma, à existência de Constituições 
carregadas de princípios cuja leitura e aplicação implicam conflitos a 
serem resolvidos pelo Poder Judiciário discricionário, porém não arbi-
trariamente, donde o paradoxo da jurisdição constitucional de nosso 
tempo: a consagração de direitos fundamentais e de princípios de jus-
tiça material na Lei Fundamental suscita problemas com o Parlamento, 
porém, para que se separe e controle plenamente o poder político, 
inclusive o do Legislativo, é necessário conceber a Constituição não 
como uma  carta formal de distribuição do poder, mas também como 
garantidora de princípios materiais a serem impostos obrigatoriamente 
e que não se confundem com os singelos direitos de participação no 
processo democrático, insuficientes à proteção adequada das minorias, 
devendo antes consagrar concepções plurais e compromissórias de jus-
tiça presentes na vida social e política91.

Nessa perspectiva, a democracia somente se faz possível acaso 
cada cidadão aceite que suas opiniões valem tanto quanto as dos de-
mais atores sociais, inclusive a dos juízes, sendo o caráter contingente 
da política uma virtude viabilizadora da liberdade, enquanto ao direito 
caberá minorá-lo e permitir o planejamento do futuro, por razões de 
segurança jurídica: “La política como contingencia, el derecho como 
negación de la contingencia. Se intentamos sujetar la política al de-
recho, podemos perder ambos: al derecho porque se hace contingen-
te, vulgarizándose; la política porque se hace no-contingente, en el 
sentido de que se transforma en una actividad puramente gerencial, 
reducida a simple racionalidad de medios, pues los fines a los que esa 
actividad gerencial se orienta ya están determinados por la constituci-
ón y sus intérpretes autorizados”92.

Significa se render à constatação de que, a despeito de todo o 
esforço teórico gasto na tentativa de sistematizar, racionalizar e  

91 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito político. Tradu-
ção de Eduardo Ribeiro Moreira. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br>. Acesso em: 8 jun. 2010. 
Aponta a autora como solução uma leitura procedimental da Constituição, pela qual, em um mundo 
pluralista, caracterizado pelo relativismo ético, não se poderia pretender a imposição de valores 
indiscutíveis, sendo o único fundamental a igualdade dos homens, traduzida pelo ideal democrático, 
via participação de todos, sob as mesmas condições, na formação das decisões coletivas, de modo 
que a Lei Fundamental não imporia resultados políticos legítimos, mas instauraria um processo 
legítimo (a democracia) para a adoção de decisões políticas fundamentais, do que resultaria uma 
concepção restritiva de justiça constitucional, limitada a manter abertos os canais de participação 
popular e controlar o respeito aos direitos políticos, essência da participação e do debate democrá-
ticos, sem condicionar a decisão final.

92 Idem.
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delimitar o indispensável manejo de liberdade interpretativa por parte 
dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário ou do Tribunal Constitucio-
nal, ter-se-á contínua e inevitavelmente presente o risco de virem a 
se sobrepor à interpretação constitucional legislativa, a começar pelo 
monopólio da palavra final sobre as dúvidas surgidas, difusa ou con-
centradamente, no tocante à constitucionalidade de quaisquer normas 
componentes do ordenamento, passando pelo fato de as decisões da 
Justiça Constitucional serem tão mais importantes e de maior reper-
cussão quanto mais alta for a competência dos órgãos que a exercem, 
para culminar com certas peculiaridades que contribuem para o des-
locamento do antigo eixo da soberania parlamentar para a esfera da 
jurisdição constitucional: a) quanto mais concisa, sintética e genérica 
a Constituição, mais ampla, profunda e extensa será a atividade inter-
pretativa a incidir sobre seus elásticos princípios em sede de controle 
de constitucionalidade; b) se a Carta impõe muitas limitações aos po-
deres constituídos, maior será a frequência com que se recorrerá aos 
tribunais para contestá-las; c) em regra, não há matéria constitucional 
subtraída do controle jurisdicional, salvo clausulação pétrea, o que, 
nos termos do art. 60, § 4º, da Lei Brasileira, tampouco impedirá nova 
intervenção jurisdicional quanto às propostas de Emenda que tendam 
a abolir ou modificar o regime das matérias elencadas em seus incisos.

Acatada a alternativa propugnada, o exercício da função jurisdi-
cional abandona, indubitavelmente, o parâmetro puramente negativo 
(afastar a legislação contrária à Lei Fundamental), mas nem por isso 
atenta contra a independência e harmonia dos poderes estatais tripar-
tites, passando o Judiciário (e/ou o Tribunal Constitucional) a articular 
o debate público em torno dos “essenciais constitucionais” via pro-
cessos argumentativos, de ponderação e racionalização destinados a 
minudenciar o sentido jurídico dos preceitos éticos incorporados pela 
Constituição, pese embora não haja, sinceramente, plena garantia de 
que o processo de interpretação constitucional, por melhor estruturado 
que seja, leve sempre a uma única decisão correta, conforme lapidar 
arremate de Oscar Vilhena Vieira: 

[...] aos juízes não cabe escolher arbitrariamente 
o conteúdo que irão emprestar aos valores prote-
gidos constitucionalmente de forma aberta, mas 
argumentar livremente sobre qual o sentido mais 
adequado para dar eficácia aos princípios de jus-
tiça incorporados pela constituição [...] O ponto 
crucial de controle desta atividade argumentativo- 
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93 A moralidade da constituição e os limites da empreitada interpretativa, ou entre Beethoven e Ber-
nstein. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2010. 
p. 240 e 249-253.

decisória é a obrigação do magistrado de funda-
mentar e justificar as razões que o levaram a uma 
determinada decisão. É este imperativo, inexis-
tente na esfera do Legislativo, que faz do proce-
dimento argumentativo-decisório, levado a cabo 
pelo judiciário, um instrumento mais propício para 
se decidir questões de princípios [...] É através da 
racionalização e da argumentação contida na moti-
vação da decisão judicial que os tribunais assumem 
o papel de discutir, publicamente, o alcance dos 
princípios e direitos que constituem a reserva de 
justiça do sistema constitucional. Caso consigam 
levar a cabo esta tarefa, poderão se transformar 
num fórum de extraordinária relevância dentro do 
sistema democrático, onde muitas vezes os valores 
fundamentais ficam submetidos ao decisionismo 
majoritário. Com isto não se pretende estabelecer 
uma hierarquia entre procedimento judicial e pro-
cedimento democrático, mas estabelecer – ainda 
que idealmente – um procedimento racional para 
a discussão e aplicação dos princípios de justiça 
que servem como limites habilitadores do sistema 
democrático93.

5. Conclusões

5.1. O modelo clássico da tripartição de poderes, idealizado por 
Montesquieu e agasalhado pelo constitucionalismo liberal, patrocinava 
a supremacia parlamentar como remédio contrário ao arbítrio estatal 
e outorgava diminuto espaço criativo aos intérpretes jurisdicionais, in-
terditando-lhes o suprimento de omissões ou a correção de falhas da 
legislação ordinária em face da Constituição, pelo temor de que vies-
sem a atuar como “legisladores positivos”;

5.2. A crise contemporânea do Parlamento deve-se à politização do 
processo legislativo, aos estigmas de leviandade, abundância, transito-
riedade e irrelevância de conteúdo da lei, tomada como trunfo voltado 
à proteção de particularismos dos poderosos ao invés de endereçada ao 
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interesse maior da coletividade, bem como à sua incapacidade de fazer 
frente às necessidades do Estado do Bem-Estar Social intervencionista, 
de maneira a favorecer a delegação de função normativa atípica ao 
Executivo, detentor de mesma legitimidade democrática que os parla-
mentares, e aos juízes, a quem, na Inglaterra, fora originalmente con-
fiada a sobreposição da common law tanto ao absolutismo do rei como 
do parlamento, teoria cujos frutos propiciaram, nos Estados Unidos, o 
incremento da revisão judicial e da primazia do Poder Judiciário e dos 
Tribunais Constitucionais experimentados na segunda metade do século 
XX, cuja atitude hermenêutica deixou de ser a puramente mecânica 
até então patrocinada pelo positivismo jurídico, passando a envolver, 
necessariamente, algo de criação do Direito;

5.3. A constitucionalização de direitos favoreceu o surgimento do 
ativismo judicial, definido como o exercício de função jurisdicional para 
além dos limites previstos pelo ordenamento, valendo-se da positivação 
de princípios de direito natural nas cartas políticas contemporâneas e 
do próprio beneplácito dos Poderes Executivo e Legislativo ao relegarem 
aos tribunais o delicado enfrentamento de questões políticas impopula-
res e indesejáveis de sujeição ao debate público, resultando de acordo 
estratégico firmado entre elites políticas, econômicas e judiciais pouco 
comprometidas com uma visão universal dos direitos humanos;

5.4. Aspirando à manutenção do status quo e à paralisação de políti-
cas majoritárias verdadeiramente democráticas em termos de participa-
ção popular, a transferência de poder parlamentar para a seara judicial 
não traduz impacto significativo em termos de redução das desigualda-
des sociais e transforma as Cortes Constitucionais em corpos políticos 
de tomada de decisões conservadoras, não obstante suas parcas creden-
ciais democráticas para perpetrarem as escolhas morais fundamentais de 
cada nação e sua natureza essencialmente contramajoritária;

5.5. No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 em muito 
contribuiu para o fenômeno da politização da justiça ao atribuir ao 
Judiciário o papel de guardião da legitimidade e não apenas o da le-
galidade, ao ampliar o alcance da ação popular, da ação civil pública 
e do mandado de segurança, a par de prever instrumentos de controle 
direto da ação governamental, como o mandado de injunção e o habeas 
data, alargar o controle jurisdicional da constitucionalidade, conferin-
do ampla legitimidade à propositura de ações diretas (art. 103, § 4º), 
prevendo a fiscalização da omissão inconstitucional e a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º), não bastasse 
a inscrição de objetivos fundamentais indeterminados em princípios 
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vagos e suscetíveis de diferentes interpretações, conquanto sujeitos a 
controle judicial, inclusive sobre a razoabilidade das leis, o que pode 
facilmente redundar em ativismo judicial usurpador das competências 
inerentes aos demais poderes, em especial do já historicamente com-
balido Legislativo;

5.6. Em reação à paralisação da ação governamental causada por 
medidas judiciais embasadas em principiologia constitucional fluida e 
aberta, no caso brasileiro, assiste-se nos dias que correm a um movi-
mento de concentração do controle de constitucionalidade nas mãos 
do Supremo Tribunal Federal, mediante o estabelecimento de figuras 
como a redundante ação declaratória de constitucionalidade (EC n. 
3/93), a atribuição de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes às de-
cisões proferidas em sede de controle abstrato e concreto, a possibili-
dade de modulação no tempo dos efeitos da declaração de inconstitu-
cionalidade (forte nas Leis 9.868/99 e 9.882/99), a previsão da edição 
de súmulas vinculantes (CF, art. 103-A) e a atribuição de Repercussão 
Geral em sede de Recurso Extraordinário (CPC, art. 1035, §§ 5º e 11), 
capazes, na prática, de transformarem em lei o entendimento da Corte 
acerca de determinada matéria, de forma a alçá-lo à posição de tercei-
ra câmara legislativa e informal detentor de poder constituinte deriva-
do capaz de modificar o sentido da própria Lei Fundamental a partir de 
um juízo de discricionariedade política, como se logra constatar de sua 
mais recente atuação e jurisprudência;

5.7. O constitucionalismo contemporâneo resgatou valores éticos 
e morais compartilhados pela comunidade e os integrou no arcabouço 
jurídico sob a forma de princípios dotados de força normativa, disto de-
correndo inédito e imenso poder conferido aos juízes em detrimento do 
Legislativo, sopesada a possibilidade de afastarem a incidência de co-
mandos normativos objetivos, sob a pecha de inconstitucionais, a partir 
de interpretação haurida junto a tais conteúdos indeterminados inscritos 
na Constituição e possuidores de sustentada supremacia axiológica;

5.8. Pese embora a inscrição de cláusulas abertas na Constituição 
o leve a ingressar na árdua esfera dos conceitos morais, mesmo nos 
casos mais complexos, o Poder Judiciário não deve ceder à tentação 
de decidir de maneira arbitrária ou demagógica, mas, sim, a) limitado 
por uma esfera carregada de princípios de justiça que estruturam a 
sociedade; b) adstrito ao dever de fundamentar (CF, art. 93, IX); c) 
obediente à eventual e benfazeja interposição legislativa da lavra do 
Parlamento, que cuide de previamente desdobrar o princípio consti-
tucional de que lança mão no caso concreto; e, d) cônscio dos limi-



O ativismo judicial à luz da separação de poderes e da crise do parlamento... 417

tes e das possibilidades exegéticas do texto normativo sindicado, de 
modo a assumir salutar postura intermediária pela qual, para além de 
legislador negativo, capitaneará o debate estabelecido em torno dos 
“essenciais constitucionais” da nação, via processos de argumentação, 
ponderação e racionalização voltados à determinação do sentido ju-
rídico dos preceitos éticos incorporados pela Lei Fundamental, com o 
que ocupará relevante papel de árbitro das questões constitucionais e 
mitigará a inevitável dose de incerteza e insegurança jurídica inerentes 
à interpretação contemporânea, incapaz de conduzir sempre a uma 
única decisão correta, senão à mais adequada e convincente à luz das 
peculiaridades da lide a solver, sem menoscabo, outrossim, concomi-
tantemente, dos princípios democráticos e da separação de poderes.
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1. Introdução

O Estado Federal é um Estado composto por diversas entidades 
territoriais autônomas. É um sistema de organização do Estado2. A 
Constituição de 1988, assim como a antecessora de 1967, nomeia o 
país como “República Federativa do Brasil”. Na história, as Constitui-
ções de 1891, 1934, 1937 e 1946 adotaram o nome de “Estados Unidos 
do Brasil”. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea consagrada3.

Apesar da diretriz expressa favorável ao modelo federal (e, por-
tanto, de autonomia), também é certo que os textos e, principalmente, 
a prática constitucional têm conferido ampla supremacia à União, seja 
em recursos, seja em competências legislativas. Assim, temos uma fede-
ração com grande força no poder central. É o federalismo centrípeto4. 

1 Mestre e doutor em Direito do Estado (Direito Constitucional) pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
Tributários (IBET). Professor da Escola Paulista da Magistratura (EPM.

2 “O Estado Federal indica, antes de tudo, uma forma de Estado, não de governo”. (DALLARI, Dalmo 
de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 19. ed. São Paulo: Saraiva. 1995. p. 215.).

3 Artigo 60, § 4º, da Constituição Federal.
4 CURY, Maria Cecília Paiva. Verbete: Federalismo. In: DIMOULIS, Dimitri. Dicionário brasileiro de di-

reito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 157-159. “As Constituições brasileiras mantiveram 
equilíbrio entra a União e Estados-membros, mas, na prática, da análise da distribuição de compe-
tências, percebe-se a supremacia do poder federal sobre os Estados-membros.” (Ibid., p. 159). Sob 
outra ótica, o nosso federalismo pode ser considerado centrífugo, pois o Brasil transformou-se de 



Thiago Massao Cortizo Teraoka424

Em paralelo a isso, nossa Constituição de 1988 assegurou a auto-
nomia dos tribunais, no artigo 99. Os Tribunais elaboram suas propostas 
orçamentárias. Nos estados, a autonomia fica ainda mais evidente, pois 
os Tribunais de Justiça encaminham diretamente as propostas orça-
mentárias às correspondentes assembleias legislativas estaduais5.

Todavia, é certo que a autonomia dos tribunais estaduais pode 
ser considerada limitada há bastante tempo. Isso porque, com a pre-
visão de uma Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), desde 
a Emenda Constitucional nº 7/1977, houve uma série de restrições 
administrativas aos tribunais. Nesse ponto lembremos que a Emenda 
Constitucional nº 7/1977 foi outorgada pelo Presidente da República 
Ernesto Geisel, no contexto do fechamento do Congresso Nacional pelo 
Ato Complementar nº 102, de 1º de abril de 1977. A atual LOMAN, por 
exemplo, ainda hoje expressamente restringe os elegíveis aos cargos 
de direção dos tribunais aos desembargadores mais antigos, o que al-
guns chamam de “gerontocracia dos tribunais6”. Outra ilustração da 
grande concentração de poderes na União, cito a previsão do Conselho 
Nacional da Magistratura7, na Constituição de 1967/69.

Após a Constituição de 1988 e de esperança de verdadeira au-
tonomia federativa, com a criação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), houve um reforço ao caráter unitário e centralizado do Poder 
Judiciário. Isso porque aquele órgão, de composição escolhida por ór-
gãos federais e que contam com maioria de integrantes de magistra-
dos da União (em detrimento dos juízes dos estados, que são a imensa 
maioria), centraliza a política geral do Poder Judiciário. Também o 
Supremo Tribunal Federal contribui para a concentração de poderes 
na União, em razão de seus julgados favoráveis ao “caráter nacional 
da magistratura8”.

um estado unitário, na fase imperial, para o modelo federativo pós-república. Assim, apesar de cen-
trífugo na formação, nosso federalismo é centrípeto no que tange a distribuição de competências.

5 Por exemplo, artigo 56 da Constituição do Estado de São Paulo.
6 A expressão é usada, por exemplo, pelo Desembargador Siro Darlan, em entrevista publicada no 

“globo.com” (disponível em: <http://extra.globo.com/casos-de-policia/desembargador-diz-que-
-falta-estrutura-na-primeira-instancia-da-justica-2454337.html>, acesso em: 11 abr. 2015). O Su-
premo Tribunal Federal ainda não firmou posição a respeito da recepção ou não do artigo 102 da 
LOMAN, vezes considerando o dispositivo recepcionado e outras vezes revogado. 

7 A respeito do assunto, escrevi, em conjunto com Renato Soares de Melo Filho o artigo “Justiça de 
transição, Lei Orgânica da Magistratura e Conselho Nacional de Justiça”, publicado em obra coorde-
nada por José Duarte Neto.

8 Por exemplo, o julgado que declarou inconstitucional o subteto remuneratório da magistratura 
estadual (STF, ADI 3.854/MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 29/06/2007).

9 STF, ADI 3367/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 22/09/2006.
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Nesse ponto, por paradigmática, deve ser observada a lição de 
Cezar Peluso, quando julgou a constitucionalidade do CNJ:

O pacto federativo não se desenha nem expressa, 
em relação ao Poder Judiciário, de forma norma-
tiva idêntica à que atua sobre os demais Poderes 
da República. Porque a Jurisdição, enquanto mani-
festação da unidade do poder soberano do Estado, 
tampouco pode deixar de ser uma e indivisível, é 
doutrina assente que o Poder Judiciário ter cará-
ter nacional, não existindo, senão por metáforas e 
metonímias, “Judiciários estaduais” ao lado de um 
“Judiciário federal”.
A divisão da estrutura judiciária brasileira, sob 
tradicional, mas equívoca denominação, em Jus-
tiças, é só o resultado da repartição racional do 
trabalho da mesma natureza entre distintos ór-
gãos jurisdicionais.9 

Em resumo, apesar de seus críticos, como se sabe, a criação do 
CNJ foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF)10  
e, desde então, as regulamentações expedidas pelo CNJ influenciam na 
administração dos tribunais.

Nesse contexto, escolhi estudar, em linhas gerais, a “política na-
cional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição”, instituída 
pela Resolução CNJ 194, de 26/05//2014. Mereceu menção a Resolução 
CNJ 195, de 03/06/2014, que trata da elaboração dos orçamentos do 
primeiro e do segundo grau de jurisdição. Todavia, o destaque mere-
cido é dado à regulamentação consubstanciada na Resolução CNJ nº 
219, de 26/04/2016, a qual “dispõe sobre a distribuição de servidores, 
de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder 
Judiciário de primeiro e segundo graus”. 

Por fim, agradeço à Juíza do Trabalho Dra. Maria Rita Manzarra de 
Moura Garcia, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que me en-
caminhou grande parte do material de pesquisa utilizado neste artigo, em 
especial as decisões proferidas até agora pelo CNJ, no tema de interesse. 

10 STF, ADI 3367/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 22/09/2006.
11 Artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
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2. Do poder regulamentar do CNJ

Nos termos da Constituição Federal de 1988, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45/200411, compete ao CNJ o “controle 
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos juízes”. Também compete ao CNJ 
“expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência”.

Os limites da atribuição regulamentar do CNJ são bastante contro-
versos. Neste artigo, não há a pretensão de esgotar o tema12. A minha 
intenção é, antes, a análise da “política nacional da atenção prioritária 
ao primeiro grau de jurisdição” e a sua interpretação dada, ainda que 
perfunctoriamente, por Conselheiros do CNJ. Todavia, não posso me 
furtar de fazer algumas observações.

Claudio Luiz Bueno Godoy, que atuou como Conselheiro do CNJ, 
ensina que “não há dúvida, porém, e em primeiro lugar, de que o poder 
regulamentar do Conselho Nacional de Justiça seja a tradução clara 
talvez da mais importante de suas funções: a de fixar uma política de 
gestão do Judiciário.13”. Assim, retirar a atribuição regulamentar do 
CNJ significa impedir de exercer a sua função.

Por outro lado, como bem lembra Deborah Ciocci, que também atuou 
como Conselheira do CNJ, a Constituição Federal impôs ao CNJ também 
“zelar pela autonomia do Poder Judiciário”. Para Deborah Ciocci,

[...] ao estabelecer as competências originárias do 
CNJ, tornou-as excepcionais em respeito à autono-
mia dos Tribunais, que, igualmente, têm substrato 
constitucional, conforme se verifica nos artigos 96, 
inciso I, e 99 da Carta Magna. Assim, o cerne da 
questão é buscar a medida ideal de compatibiliza-
ção das atuações de tão importantes atores do Po-
der Judiciário, evitando o equívoco da usurpação 
de competências14.

12 O tema é objeto de outro artigo deste livro. 
13 O poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. In: LEWANDOWSKI, Ricardo; NALINI, José 

Renato (Org.). O Conselho Nacional de Justiça e sua atuação como órgão do Poder Judiciário: ho-
menagem aos 10 anos do CNJ. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 55.

14 Afirmação da autonomia dos tribunais nos 10 anos de CNJ – o Conselho Nacional de Justiça e a 
afirmação da autonomia dos tribunais. In: LEWANDOWSKI, Ricardo; NALINI, José Renato (Org.). O 
Conselho Nacional de Justiça e sua atuação como órgão do Poder Judiciário: homenagem aos 10 
anos do CNJ. São Paulo: Quartier Latin, 2015.
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Na prática, com todo o respeito ao pensamento de Deborah Cioc-
ci, a regulamentação do CNJ a respeito de matérias não pode ser con-
siderada medida excepcional. No mais, apesar de bastante abrangen-
tes nas temáticas e algumas vezes minuciosos em seus dispositivos, os 
regulamentos expedidos pelo CNJ não vêm sendo questionados com 
frequência pelos tribunais no Supremo Tribunal Federal15. Por outro 
lado, quando questionados, o STF normalmente tem referendado atos 
expedidos pelo CNJ com base no seu poder regulamentar. Como exem-
plo paradigmático, cito o precedente da vedação do nepotismo, que 
se transformou, por atuação posterior do STF, em súmula vinculante 
aplicável aos demais Poderes.16 Todavia, também existem outros exem-
plos mais singelos, como a imposição pelo CNJ da obrigatoriedade do 
cadastramento dos magistrados no sistema “Bacenjud17”.

Também não se pode perder de vista alguns dados: a) nossa fede-
ração como um todo tem visível caráter de grande concentração nas 
decisões no poder central; b) o CNJ já foi declarado constitucional; e 
c) a autonomia administrativa dos tribunais é regra-garantia da inde-
pendência funcional dos juízes, sendo que a “política de atenção prio-
ritária ao primeiro grau”, que busca a distribuição de força de trabalho 
de forma equânime, pode ser considerada regra facilitadora (e não 
castradora) da independência da maior parte dos juízes que suportam 
a maior carga de trabalho. 

No caso concreto, em eventual discussão sobre a constituciona-
lidade das resoluções instituidoras da “política de atenção prioritária 
ao primeiro grau”, há ainda mais uma questão a ser observada. Os  

15 Exceção interessante, mas ainda não julgada pelo plenário, refere-se à tentativa de regulamen-
tação, pelo CNJ, do horário do funcionamento dos tribunais, implementada pela Resolução CNJ 
130/2011. Neste momento, as determinações expedidas pelo Relator, Ministro Luiz Fux, vêm con-
siderando inconstitucional tentativa de padronização, pelo CNJ, do horário de funcionamento dos 
tribunais. Por outro lado, também determinou que os tribunais se abstivessem de alterar o horário 
de funcionamento, até que o plenário do STF se pronuncie sobre a matéria. Assim, na prática, nem 
o CNJ nem os tribunais podem alterar o horário de funcionamento, até a decisão final do STF. (STF, 
ADI 4598/MC, decisões de 01/8/2011 e 26/06/2013).

16 STF, ADC 12/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJ 17/12/2009. STF, RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Pleno, DJe 23/10/2008. No caso, discutia-se a validade da Resolução CNJ 7/2005. 
Súmula Vinculante 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo 
em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e 
indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com-
preendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

17 MS 27621/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel./Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 
11/05/2012
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presidentes e corregedores dos diversos tribunais do país estavam pre-
sentes no VII Encontro Nacional do Poder Judiciário. Nesse encontro, 
houve a aprovação da meta 3, nos seguintes termos “Estabelecer e 
aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho,  
vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima 
das unidades da área fim.”

Assim, a “atenção prioritária ao primeiro grau” é necessidade re-
conhecida por todo o Poder Judiciário, em suas ramificações, não ape-
nas pelo seu órgão central. Trata-se de medida tomada de forma demo-
crática, com a participação de setores da magistratura, e baseada em 
dados objetivos de distribuição de carga de trabalho.

3. Da “atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição”

A política de “atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição” de-
correu de uma constatação simples e evidente, mas necessária. Os juízes 
de primeiro grau, especialmente os estaduais e trabalhistas18, contavam 
com força de trabalho insuficiente para dar conta do grande volume de 
processos existentes, seja em razão do crescimento da distribuição das 
demandas, seja em razão do estoque existente de feitos em julgamento. 
Por outro lado, apesar desse reconhecido problema, a força de trabalho 
era mais direcionada ao segundo grau de jurisdição, por aspectos políti-
cos decorrentes da própria estrutura da carreira da magistratura.

Não há aqui uma crítica ao segundo grau ou aos seus integrantes19, 
mas apenas uma constatação decorrente do jogo de forças que existe em 
qualquer corporação. No caso da magistratura, o jogo de forças pende, é 
evidente, para o segundo grau, pelos seguintes fatos: (i) a grande impor-
tância do critério de antiguidade; (ii) os eleitores e os elegíveis em cargos 
de administração de tribunais são desembargadores20; (iii) os projetos de 

18 Na Justiça Federal comum foi constatada maior carga de trabalho no segundo grau.
19 Nesse ponto, na minha vida associativa de diretor da Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), 

percebo que há grande boa vontade de grande parte dos desembargadores com os juízes de primeiro 
grau.

20 A eleição direta para os cargos de direção, mais especificamente a presidência, é reivindicação 
antiga da magistratura. Atualmente, o projeto em discussão é a Proposta de Emenda à Constituição 
15/2012, do Senado Federal. Apesar da atual redação da constituição ser passível de interpretação 
de modo a contemplar como eleitores também os juízes de primeiro grau, somente os Tribunais do 
Trabalho da 1ª e da 4ª Regiões adotaram o sistema de eleições diretas. (TRT da 1ª Região adota 
eleições diretas para os cargos diretivos. Disponível em <http://www.amatra4.org.br/77-noticias/
899-trt-da-1-regiao-adota-eleicoes-diretas-para-os-cargos-diretivos>. Acesso em: 28 dez. 2017.). 
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lei que criam cargos são elaborados e aprovados em segundo grau; e (iv) 
o prestígio que o segundo grau tem nas diversas assembleias legislativas.

Nesse contexto, em que há, pelas razões acima expostas, um de-
sequilíbrio natural em favor do segundo grau, a atividade normativa 
do CNJ é justificada por aspectos técnicos de distribuição de força de 
trabalho proporcional ao serviço. É a aplicação prática do princípio da 
eficiência administrativa. Além disso, ressoa expectativa da maior par-
te da magistratura (o primeiro grau). 

Em setembro de 2013, o CNJ instituiu grupo de trabalho encarre-
gado de elaborar estudos e apresentar propostas de iniciativas, ações 
e projetos para o fortalecimento da primeira instância do Judiciário 
brasileiro (Portaria CNJ 155/2013), Entre as propostas apresentadas, 
destaca-se a institucionalização da Política Nacional de Atenção Priori-
tária ao Primeiro Grau de Jurisdição21.

No relatório “Justiça em Números 2014”, referente ao ano de 2013, 
quando se iniciaram os trabalhos, constatou-se que, na justiça estadual, 
a carga de trabalho no primeiro grau de jurisdição chega a ser 2,7 vezes 
a carga de trabalho do segundo grau. A menor disparidade na justiça 
estadual foi encontrada no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, na 
qual a diferença de carga de trabalho foi de apenas 25%22. Na Justiça do 
Trabalho, em alguns tribunais, a carga de trabalho chegou a ser pratica-
mente equivalente. Porém, em outros tribunais, havia uma disparidade 
de duas vezes da carga de trabalho em desfavor do magistrado trabalhis-
ta de primeiro grau23. Na Justiça Federal, pela metodologia então adota-
da, a carga de trabalho era, em média, 84% superior em segundo grau24.

No relatório “Justiça em Números 2017”, referente ao ano de 
201625, constatou-se que “O primeiro grau foi responsável por 86% dos 
processos ingressados e 94% do acervo processual do Poder Judiciário 
em 2016”26. Novamente, constatou-se que, na Justiça Federal, a maior 
carga de trabalho estava em segundo grau. Porém, como um todo “o 
Poder Judiciário concentra, no 1º grau de jurisdição, 85% dos proces-
sos ingressados no último triênio, 84% dos servidores lotados na área 

21 Cf. <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-ju-
risdicao>. Acesso em: 3 jan. 2018.

22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2014: ano-base 2013. Brasília, DF: CNJ, 
2014. p. 54.

23 Justiça em números 2014. p. 150.
24 Justiça em números 2014. p. 238.
25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2017: ano-base 2016. Brasília, DF: CNJ, 2017.
26 Justiça em Números 2017. p. 89.
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judiciária, 66% dos cargos em comissão (59% em valor das comissões) e 
74% das funções comissionadas (61% em valor das funções)27”. Quando 
o acervo (e não casos novos) é considerado, o volume de trabalho em 
primeiro grau é o dobro do volume de trabalho do segundo grau28.

No Relatório “Justiça em Números 2018”, referente ao ano de 
201729, o primeiro grau recebeu 85% dos processos novos no último  
triênio. O acervo processual do primeiro grau manteve-se em 94%. Os 
cargos em comissão, funções comissionadas, em valores, subiram para 
61% e 66%, respectivamente. 

Assim, em resumo, o CNJ concluiu que, em regra, no primeiro 
grau trabalha-se mais (em média o dobro30 da carga de trabalho do 
segundo grau), com força de trabalho menor, com menos cargos de 
confiança e com servidores mais mal remunerados. 

Após as constatações dos relatórios de 2013, as audiências pú-
blicas e debates, com a participação de magistrados de todo o país, 
a Resolução CNJ 194/2014 cria a política de “atenção prioritária” ao 
primeiro grau de jurisdição e prevê comitês gestores regionais da po-
lítica em questão, inclusive com membros eleitos por magistrados e 
servidores. A participação de magistrado e de servidor por entidade de 
classe é assegurada, mas sem direito a voto31. Também determinou que 
os diversos tribunais apresentassem um “plano de ação” para a imple-
mentação da política.

Em uma rápida análise das Resoluções CNJ 194/2014, 195/2014 e 
219/2016 percebe-se que não há nenhuma intenção de dar verdadei-
ra prioridade ao primeiro grau de jurisdição. Não há “prioridade” do 
primeiro grau, sequer existe real “atenção prioritária”. Há, na verda-
de, uma tentativa de “equalização” de força de trabalho, mediante 
critérios objetivos. É certo que não se pretende dar ao primeiro grau 
uma prioridade artificial. O primeiro grau e os seus juízes não terão 
mais prestígio, poder jurisdicional ou político do que o Tribunal ou os 
desembargadores. Nos termos das Resoluções, em termos práticos, o 

27 Justiça em Números 2017. p. 90.
28 Justiça em Números 2017. p. 89.
29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017. Brasília, DF: CNJ, 

2018. p. 101.
30 Em alguns tribunais (TRT7, TRF5. TJMA e TRT16), a produtividade dos servidores do primeiro grau 

chega a mais do que o triplo dos servidores do segundo grau.(Justiça em Números 2018: ano-base 
2017. p. 102.).

31 Artigo 5º, § 3º, da Resolução CNJ 194/2014.
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primeiro grau deve ter apenas sua força de trabalho “equalizada”32, em 
benefício da principal atividade-fim do Poder Judiciário: o julgamento 
das ações e o cumprimento das decisões judiciais33.

A Resolução CNJ 195/2014, por seu turno, “dispõe sobre a dis-
tribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e 
segundo graus”. Também determina que a distribuição do orçamento 
deve ser equitativa, levando-se em consideração a quantidade de pro-
cessos distribuídos no último triênio e também a taxa de congestio-
namento34. Há previsão, ainda, de comitês orçamentários do primeiro 
grau e também do segundo grau. O “Comitê Orçamentário” do primeiro 
grau tem a mesma composição do “Comitê Gestor Regional da Política 
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau”. 

A Resolução CNJ 219/2016 é bem mais específica e impõe determi-
nações detalhadas. Nela, há previsão de critérios de estabelecimento 
de lotação paradigma, de verdadeira isonomia entre o primeiro e o 
segundo grau em questões de distribuição de funções de confiança e 
cargos efetivos e em comissão. Há a previsão de uma carreira única de 
servidores. Há “manual de cálculo” de lotações paradigmas, o que per-
mite também a relocação de servidores entre unidades do mesmo grau 
de jurisdição. A Resolução CNJ 219/2016 estabelece a possibilidade de 
realocação compulsória de servidores entre primeiro e segundo graus e 
mesmo entre unidades judiciárias de primeiro grau.

Toda a Resolução CNJ 219/2016 é bastante interessante e se apli-
cada, mesmo que parcialmente, acarretará brutal mudança na confi-
guração das unidades judiciais, inclusive, em algumas delas, para pior, 
pois podem perder servidores.

32 Nos “considerandos” da Resolução CNJ 194/2014, há a seguinte menção: “[...] equalizar os recursos 
orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal entre primeiro e segundo 
graus, para orientar programas, projetos e ações dos planos estratégicos dos tribunais”. Porém, 
em termos minuciosos, as Resoluções somente regulamentam a distribuição de força de trabalho, 
no que parece realmente difícil uma regulamentação que preveja como os tribunais devem dispor 
de seu patrimônio imobiliário. Não há como, ao meu ver, se pretender que o fórum da Comarca de 
Rosana/SP, da qual fui juiz titular, tenha a mesma beleza arquitetônica (ou algo equivalente) da 
sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Praça da Sé.

33 Resolução 194/2014: “Art. 2º A implementação da Política será norteada pelas seguintes linhas de 
atuação:

 [...]
 II – equalização da força de trabalho: equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro 

e segundo graus, proporcionalmente à demanda de processos;
 [...].”
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Todavia, merece destaque o artigo 22 da Resolução CNJ 219/2016. 
Nesse artigo, há determinação para que os Tribunais de Justiça en-
caminhem projeto de lei às respectivas assembleias legislativas, sem 
distinção entre “cargos efetivos, cargos em comissão e funções de  
confiança de primeiro e de segundo graus”. A igualdade não é apenas 
de nomenclatura ou a quantidade desses cargos, mas, em especial, de 
vencimento dos servidores, conforme ficou evidenciado no artigo 12 da 
Resolução CNJ 219/201635.

Não se trata do primeiro ato normativo do CNJ que determi-
na como os tribunais devem encaminhar o seu projeto de lei para 
a regulamentação de seus servidores. Nesse ponto, merece des-
taque o Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça36 22, de 
05/09/2012. No Provimento, já se determinava que os juízes dos 
juizados especiais tivessem assessores, assim como os magistrados 
de fora do sistema37.

Na verdade, o Poder Judiciário como um todo está assoberbado. 
A Resolução CNJ 219/2016 não resolve esse problema, pois não cria 
cargos de juiz ou de servidores e nem soluciona os muitos gargalos da 
nossa legislação processual. A previsão da remoção compulsória de ser-
vidores do segundo para o primeiro grau, apesar de prevista na Resolu-
ção, penso, não deve ser o foco. O juiz de primeiro grau não quer “tirar 
servidores” dos desembargadores. Mas quer (e precisa) ter força de 
trabalho compatível com o volume processual e ser bem remunerada 
(como normalmente são os assessores de desembargadores). Na minha 
opinião, a principal vantagem da Resolução CNJ 219/2016 é obrigar os 
corpos diretivos dos Tribunais a trabalhar para fornecer uma assessoria 
ao juiz de primeiro grau tão qualificada e em mesma quantidade que 
os desembargadores. Para isso, sem dúvida, haverá a necessidade de 

34 Art. 3º da Resolução CNJ 195/2014.
35 “Art. 12. A alocação de cargos em comissão e de funções de confiança nas áreas de apoio direto 

à atividade judicante de primeiro e de segundo graus deve ser proporcional à quantidade média 
de processos (casos novos) distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio, observada a 
metodologia prevista no Anexo VI. § 1º A alocação de que trata o caput deve considerar o total das 
despesas com o pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança, e não a quantidade 
desses cargos e funções.”

36 Portanto ato de órgão fracionário e não plenário do CNJ.
37 Provimento Corregedoria CNJ 22/2012: “Art. 4º Os assessores de magistrados de primeiro grau serão 

distribuídos de forma equânime entre os juízes da justiça comum e os juízes do sistema dos juizados 
especiais. Parágrafo único. Quando se fizer necessária alteração de lei para a implementação da 
medida prevista no caput deste artigo, o projeto respectivo deverá ser encaminhado à casa legisla-
tiva no prazo de 60 (sessenta) dias.”
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encaminhamento de projetos de lei, com a criação de cargos e reajuste 
da remuneração dos servidores, em especial na Justiça Estadual. 

No mais, ainda que seja obrigatória, a Resolução CNJ 219/2016, 
em seu artigo 26, prevê que “o Plenário do CNJ pode, a requerimento 
do Tribunal, adaptar as regras previstas nesta Resolução quando enten-
der justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais.” Há pre-
cedentes nesse sentido, inclusive em acordos homologados pelo CNJ, 
referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão38, TRT1539, e 
Tribunal de Justiça do Piauí40.

Trata-se de um avanço na valorização do primeiro grau. Isso não 
quer dizer que a Resolução CNJ 219/2016 seja imune às críticas. Há 
pelo menos três verificáveis “ictu oculi”. A primeira é que a Resolução 
CNJ 219/2016 foca principalmente na questão processual, esquecendo 
que os juízes, em especial os estaduais de primeiro grau, também de-
vem solucionar inúmeras questões administrativas, como corregedoria 
de cartórios extrajudiciais, presídios, delegacias, entidades de abrigo 
etc. Todo esse trabalho, que não é pouco, não é considerado como 
produtividade do magistrado ou da unidade. A segunda crítica é que a 
“lotação paradigma” não é a lotação ideal para dar conta do volume de 
processos, não se trabalha com valores ideais. Assim, ainda que cum-
prida a lotação paradigma, a carga de trabalho pode não ser vencida 
ou vencível. Não se busca o ideal, mas somente o possível. Por fim, a 
última crítica evidente é que se prioriza, em termos de servidores, a 
unidade de maior grau de congestionamento, o que pode desestimular 
unidades muito eficientes por motivos de capacidade ou de comprome-
timento extraordinário de magistrados ou servidores41.

4. Casos paradigmáticos

É certo que a política de “atenção prioritária” ao primeiro grau é 
algo recente. O prazo para o cumprimento da Resolução CNJ 219/2016, 
a mais específica das resoluções, esgotou-se somente em 1º/07/2017. 
Isso explica a existência de poucos julgados no pleno do CNJ a respeito 
de tal ato normativo ou de assuntos similares. Além disso, salvo atuação 

38 CNJ, CUMPREDEC 0002210-92.2016.00.0000, Relator Fernando Cesar Baptista de Mattos, decisão 
assinada em 19/12/2018.

39 CNJ, PP 0001374-51.2018.2.00.0000, Relatora Iracema Vale, decisão de 20/06/2018.
40 CNJ, PCA 0009782-65.2017.2.00.0000, Relatora Iracema Vale, decisão de 29/05/2018.
41 Artigo 8º da Resolução CNJ 219/2016;
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de ofício pelo CNJ, as reclamações ao Conselho partiriam, em regra, 
dos próprios juízes de primeiro grau, com o dissabor de eventualmente 
se indisporem contra os dirigentes do Tribunal, a que estão vinculados. 
Órgãos outros como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Pú-
blico ou a Defensoria também não costumam atuar em defesa do pri-
meiro grau especialmente se contrário ao interesse do segundo grau. 
Assim, são as entidades associativas de juízes ou de servidores que vêm 
solicitando a interferência do CNJ, na prática.

Em decisão proferida em procedimento instaurado a pedido da 
Associação dos Analistas Judiciários do Estado do Paraná, o Conse-
lheiro Carlos Dias deferiu medida liminar para que o Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná (TJPR) apresentasse, no prazo de 90 
dias, cronograma para a distribuição da força de trabalho excedente 
apresentada pelo Departamento de Planejamento Estratégico (car-
gos e funções comissionadas). Também emitiu despacho para que, 
no mesmo prazo, o TJPR promovesse estudos e enviasse projeto de 
lei à Assembleia Legislativa para a unificação das carreiras dos seus 
servidores, sem distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão 
e funções de confiança de primeiro e segundo graus. Isso porque, se-
gundo o Conselheiro Carlos Dias, a concentração de cargos e funções 
comissionadas no segundo grau incentivaria a migração do servidor 
para o segundo grau, em razão do atrativo financeiro. No entanto, 
o Conselheiro indeferiu a liminar para o encaminhamento de um 
projeto de lei para a equiparação completa de vencimentos de ser-
vidores de primeiro e de segundo grau42. Na decisão, o Conselheiro 
Carlos Dias chega a afirmar ser “surpreendente” o grau de combati-
vidade do TJPR contra as normativas do CNJ. Também afirma que “o 
Tribunal tem autonomia, mas desde que atue segundo as diretrizes 
das políticas e normas traçadas pelo CNJ dentro de sua competência 
e não pratiquem atos que violem flagrantemente atos normativos e 
demais deliberações do CNJ.”

42 Cf. Tribunal de Justiça do Paraná tem de priorizar o primeiro grau, CNJ Notícias, 14 set. 2017. Dispo-
nível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85399-tribunal-de-justica-do-parana-tem-que-prio-
rizar-o-primeiro-grau>. Acesso em: 27 dez. 2017. Trata-se do Pedido de Providências nº 0006315-
78.2017.2.00.0000, Rel. Conselheiro Calos Dias. Em sua liminar, o Conselheiro Carlos Dias achou 
afrontosa a política de atenção prioritária ao primeiro grau e a existência de grande disparidade 
remuneratória entre os assessores de primeiro e segundo graus. De acordo com a decisão liminar, 
os assessores de primeiro grau receberiam por volta de R$ 11 mil, enquanto assessores de segundo 
grau receberiam vencimentos até superiores ao teto constitucional (R$ 33 mil).
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43 Portanto, no meu entendimento, o foco do pedido de providências tinha mais relação com venci-
mentos e vantagens de magistrados do que a maior equalização de força e instrumentos de trabalho 
em primeiro e segundo graus. 

44 CNJ, PCA  0005327-57.2017.2.00.0000, Rel. Cons. Rogério Soares do Nascimento, j. 16/10/2017.
45 CNJ, Consulta 0004911-65.2012.2.00.0000, Rel. Cons. Flavio Portinho Sirangelo, j. 8/4/2014.
46 PCA 0007142-89.2017.2.00.0000, Rel. Cons. Rogério Soares do Nascimento. (AMAAP e AMB obtêm 

importante vitória no CNJ quanto à distribuição da força de trabalho (Res. 219). Disponível em: 
<http://www.amb.com.br/amaap-e-amb-obteem-importante-vitoria-no-cnj-quanto-distribuicao-
-da-forca-de-trabalho-res-219-cnj/>. Acesso em: 27 dez. 2017.).

Em pedido de providências suscitado pela Associação de Magistrados 
da Paraíba (AMPB) a respeito de limitação de diárias de magistrados43, o 
CNJ apurou que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) contava 
com 71 veículos no total, com a contratação de mais 45 veículos de em-
presa locadora. Desses, apenas 17 veículos atendiam ao primeiro grau. O 
Conselheiro Rogério Soares do Nascimento deferiu medida liminar, refe-
rendada pelo pleno do CNJ, no sentido de que o TJPB apresentasse um 
“plano de utilização dos veículos que priorize o primeiro grau, em trinta 
dias.” Na decisão, não houve menção expressa à Resolução CNJ 219/2016 
ou mesmo à política de “atenção prioritária” ao primeiro grau44.

A Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) ingressou com consul-
ta, posteriormente recebida como pedido de providências, em face do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). Em síntese, a Lei Estadual 
nº 10.845/2007 extinguiu o cargo de Escrivão nas comarcas de entrân-
cia intermediária e final e criou o cargo de Diretor, a ser indicada pelo 
juiz atuante na vara. No entanto, o TJBA considerou os antigos escrivães  
inamovíveis, no que, mesmo cedidos para o Tribunal ou afastados por 
outros motivos, haveria impedimento da nomeação do cargo de Diretor. 
A AMAB requereu que não fosse considerado tal impedimento ou que o 
TJBA devolvesse os servidores lotados em segundo grau ao primeiro grau. 
O CNJ decidiu por determinar que o TJBA nomeasse os Diretores indica-
dos pelos juízes de primeiro grau e promovesse políticas públicas para a 
lotação plena dos cartórios de entrância final e intermediária45.

A Associação de Magistrados do Estado do Amapá ingressou com 
Procedimento de Controle Administrativo (PCA), em que foi impugna-
da a Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) nº 
1162/2017. Na oportunidade, o Conselheiro Rogério Soares do Nasci-
mento determinou “a unificação sob a mesma natureza e forma de 
provimento das Funções Comissionadas46”. No mesmo procedimento, o 
Conselheiro Rogério Soares determinou a migração de 68 servidores do 
segundo para o primeiro grau.
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O CNJ verificou discrepâncias na distribuição de força de trabalho 
também em tribunais ligados à União. No acompanhamento de cum-
primento de decisão 0002210-92.2016.2.00.0000, o Conselheiro Carlos 
Eduardo Oliveira Dias anulou a Resolução Administrativa do Tribunal 
Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) nº 159/2017. A referida 
Resolução havia sobrestado o plano de ação para o cumprimento da 
Resolução CNJ 219/2017. Na decisão, há a informação de que se chegou 
à conclusão que, no TRT11, o adequado seria que 88% da força de tra-
balho, dos cargos em comissão e das funções comissionadas da área fim 
estivessem em primeiro grau. No entanto, segundo o Conselheiro Carlos 
Eduardo Oliveira Dias, havia um “ímpeto do tribunal amazonense de 
descumprir a Resolução deste Conselho [do CNJ].47”

Em procedimento de Controle Administrativo nº 0006231-
77.2017.2.200.0000, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho 
(ANAMATRA) ingressou contra a Resolução 219/201748 do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região (TRT7). De acordo com a decisão do Conselheiro 
Carlos Eduardo Oliveira Dias, o TRT7 chegou a reconhecer a necessidade 
de redistribuição de pelo menos 112 servidores de modo vertical, mas que 
isto seria feito de modo diferido, mediante provimento futuro de cargos 
vagos. A norma foi declarada nula, determinando-se a elaboração de novo 
plano de ação, com a redistribuição obrigatória desses 112 servidores (ao 
menos), com a participação efetiva do Comitê de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau e das associações de magistrados e de servidores.

A Associação dos Magistrados do Trabalho da 24ª Região (AMATRA 24) 
ingressou com pedido de providências nº 0006219-63.2017.2.00.000049 
contra o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em razão do 
descumprimento dos procedimentos e prazos para a implantação da 
Resolução CNJ 219/2016. No caso o TRT24 apresentou plano de ação 
excluindo a participação de juízes de primeiro grau. Na oportunidade, 
também em liminar, o Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias reiterou 
que o Comitê de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau deve atuar de 
forma a auxiliar no planejamento e na implantação da Resolução CNJ 

47 “Note-se que o ímpeto do tribunal amazonense de descumprir a Resolução deste Conselho é tão 
evidente que suscita até mesmo dificuldades de suprir cargos de magistrados, quando, na realidade, 
o ato lançado pelo CNJ, que ora se discute, diz respeito apenas a servidores.” Acompanhamento 
de cumprimento de decisão 0002210-92.2016.2.00.0000; Rel. Cons. Carlos Eduardo Oliveira Dias, 
decisão assinada em 13/05/2016. Disponível em: <http://www.amb.com.br/wp-content/uplo-
ads/2017/06/DecisaoCNJ.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017.

48  O número 219 é coincidência.
49 Decisão assinada em 30/08/2017.
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219/2016. O plano de ação proposto pelo TRT24 permitia a distribuição 
da força de trabalho de forma vertical (do segundo para o primeiro 
grau), mas somente após a distribuição horizontal (ou seja, entre varas 
do primeiro grau), o que causaria tumulto no primeiro grau mantendo 
incólume, em um primeiro momento, o segundo grau. Isso seria impró-
prio, segundo o Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias.

Em 2018, o CNJ suspendeu o provimento de cargos de desembar-
gadores, assessor de desembargador e assistente de desembargador 
do TJBA, criados pela Lei Estadual nº 13.964/2018. Isso porque o CNJ 
considerou que estudos apontavam por dificuldades enfrentadas pela 
primeira instância, que foram relegadas com a edição que ampliou o 
quadro funcional do segundo grau50.

Por paradigmáticas e por resumirem o espírito da política de 
“atenção prioritária ao primeiro grau”, finalizo transcrevendo lições do 
Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, ao firmar a aplicabilidade da 
Resolução CNJ 219/2016 também aos tribunais trabalhistas:

Nota-se, portanto, que a criação de um instrumen-
to de valorização da primeira instância e voltado à 
equalização dos recursos de pessoal entre primeiro 
e segundo graus, decorreu de uma deliberação dos 
Presidentes e Corregedores dos tribunais brasilei-
ros, reunidos no VII Encontro Nacional do Judiciá-
rio, os quais aprovaram diretriz estratégica nesse 
sentido. Logo, parece completamente impróprio 
que haja algum questionamento de qualquer dos 
tribunais brasileiros sobre a pertinência ou aplica-
bilidade da norma.51 

Também afirmou:
A necessidade de um tratamento paritário, inclu-
sive na remuneração pela função ou cargo comis-
sionado deriva da necessidade de serem reduzidos 
os desníveis remuneratórios entre os servidores, 
de modo a não permitir que existam trabalhadores 
que exercem funções similares ou análogas sem a 

50 CNJ, PP 0004302-72.2018.2.00.0000, Conselheiro Valtércio Oliveira, decisão assinada em 
20/08/2018.

51 Pedido de Providências nº 0004999.64-2017. Rel. Cons. Carlos Eduardo Oliveira Dias, Decisão Termi-
nativa.
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devida contraprestação equivalente, o que violaria 
o princípio constitucional da isonomia.52 
Portanto, a indagação merece resposta objetiva no 
sentido de se afirmar que o § 2º do art. 12 da Reso-
lução CNJ 219 não é norma meramente programá-
tica, mas sim norma prescritiva, cuja observância 
integral é comando imperativo. Não se trata, po-
rém, de norma de eficácia imediata, eis que de-
pende da elaboração de estudos e implementação 
de plano de ação, inclusive com observância do 
quanto determinado no art. 27, § 1º da Resolução 
e também na Resolução 221, deste Conselho.53 

5. Conclusão

A “Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição” 
na verdade não estabelece prioridade ou prevalência ao primeiro grau. 
É certo que o segundo grau e os desembargadores que o integram conti-
nuarão a ter o prestígio e o poder superiores próprios e naturais e ocu-
parão todos os cargos de direção dos Tribunais. A “Atenção Prioritária”, 
assim, na prática, resume-se à tentativa de “equalização” da força de 
trabalho, em função de critérios objetivos.

Tal política foi instituída em razão de números evidenciados nos 
diversos instrumentos de verificação de distribuição e produtividade. 
A política de equalização de força de trabalho foi aceita como meta 
em “Encontro Nacional”, que contou com a presença de presidente e 
corregedores dos diversos Tribunais do país.

É certo que alguns questionamentos podem existir, em especial 
referentes à autonomia dos tribunais e sua iniciativa legislativa. To-
davia, no contexto em que foi adotada e embasada em critérios ob-
jetivos, penso que o CNJ agiu de forma legítima e constitucional, ao 
instituir a “política de atenção prioritária ao primeiro grau”.

É a atividade-fim que deve prevalecer, mantida a autonomia fun-
cional dos juízes no exercício da jurisdição. A equalização da força de 
trabalho é favorável a isso.

 

52 Pedido de Providências nº 0004999.64-2017. Rel. Cons. Carlos Eduardo Oliveira Dias, Decisão Termi-
nativa.

53 Pedido de Providências nº 0004999.64-2017. Rel. Cons. Carlos Eduardo Oliveira Dias, Decisão Termi-
nativa.
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