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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem por objetivo trazer à reflexão a crise de legitimidade da democracia 
representativa brasileira, da qual decorre o desatendimento a direitos fundamentais, tecendo 
considerações sobre fatos jurídicos e sociais à luz do ordenamento constitucional em vigor e 
buscando soluções em procedimentos mais democráticos e em uma forma mais humana, 
crítica, democrática e solidária de ensino. Não é de hoje o entendimento de que os poderes 
públicos não atendem às necessidades básicas dos cidadãos brasileiros - única maneira de 
torná-los autônomos e suficientemente capacitados para a condução de suas vidas em um 
mercado de trabalho competitivo e globalizado; tal situação somente se agravou, como 
revelam os movimentos sociais ocorridos em meados de 2013, quando o povo foi às ruas, 
apresentando uma flagrante insatisfação com os serviços públicos, de uma maneira geral, 
além de alguns grupos terem apresentado pautas específicas nos referidos eventos. Para se 
buscar soluções ou, pelo menos, sugestões para a reflexão do problema encontrado, fez-se 
necessária uma abordagem atual sobre os poderes públicos, buscando revelar como a ordem 
constitucional autoriza o funcionamento dos mesmos e como, de fato, eles atuam. Nesse 
intento, foi debatida a legitimidade do poder, englobando a análise de sua origem, a quem 
pertence e as situações de déficit de legitimidade, com a conclusão de que ele somente se 
justifica quanto mais recebe influência democrática, com uma maior participação do povo em 
suas deliberações e decisões, com sua pluralidade e complexidade. Fez-se necessária a 
comprovação, através de pesquisas realizadas por instituições oficiais, do baixo nível de 
desenvolvimento social do país e do desatendimento a direitos fundamentais mínimos, assim 
como a exposição de diversos atos e omissões que evidenciam que todos os poderes públicos 
não representam, legitimamente, os interesses do povo. A competência do Supremo Tribunal 
Federal, para fixar a política remuneratória de caráter mais abrangente no serviço público, 
recebeu o destaque merecido, apresentando-se como um meio eficaz para promover a redução 
da desigualdade remuneratória e estrutural no serviço público e contribuindo para um melhor 
atendimento dos direitos fundamentais. Foram feitas, também, considerações sobre o decreto 
8243/2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema 
Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras providências, com a sugestão de sua 
expansão para os poderes legislativo e judiciário, como forma de legitimar a democracia 
brasileira, considerando o seu estágio atual. Apresenta-se, em conclusão, a ideia manifestada 
pelas correntes pedagógicas mais influentes e modernas pela criação de uma cultura 
participativa, solidária, não hierarquizada e crítica, desde o estágio infantil, voltada para a 
resolução das questões dirigidas ao bem-comum, que considere a complexidade e o 
pluralismo existentes na sociedade. Com isso, objetiva-se a constante atualização do 
conhecimento, que é dinâmico e exige essa atuação, incutindo a ideia, nas gerações 
vindouras, de que é necessária a criação de uma democracia mais participativa e solidária, que 
promova a redução das desigualdades sociais, como forma de legitimá-la e de promover o 
bem-estar social, com a consecução de uma política voltada para o atendimento dos direitos 
fundamentais mínimos, que confiram dignidade à população. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Democracia representativa. Ilegitimidade. 
Participação. Educação. Direitos fundamentais. 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
This study aims to bring reflection on the legitimacy crisis of the Brazilian representative 
democracy, which results in non-attendance of fundamental rights, regarding legal and social 
facts in light of the existing constitutional order and seeking solutions in more democratic 
procedures and in a more humane, critical, democratic and collaborative education. It has 
been an issue for some time the understanding that the authorities do not meet the basic needs 
of Brazilian citizens - the only way to make them autonomous and sufficiently able to conduct 
their lives in a competitive and globalized labor market. Such situation only worsened - as 
illustrated by the social movements in mid-2013 - when people took to the streets, showing a 
noticeable dissatisfaction with public services in general, and some other groups presenting 
specific complaints in those events. To find solutions or at least suggestions for the reflection 
of the problem found, a current approach to public authorities was necessary attempting to 
reveal how the constitutional order authorizes their operation and how - in fact - they act. In 
this endeavour, the legitimacy of power was discussed, involving the analysis of its origin, to 
whom it belongs and the legitimacy of deficit situations, concluding that it is only justified as 
it gets more democratic influence, with greater participation of people in its deliberations and 
decisions, with its plurality and complexity. Research carried out by official institutions was 
necessary to have evidence of the low level of social development of the country and the non-
attendance of minimum basic rights, as well as exposure to various acts and omissions which 
show that all public authorities do not legitimately represent the people's interests. The 
competence of the Supreme Court to establish the broader scope of  the remuneration policy 
in the public service received proper attention, presenting itself as an effective means to 
promote the reduction of the remuneration and structural inequality in public service and 
contributing to better care of fundamental rights. Also, considerations were made about the 
Decree 8243/2014, which established the National Policy for Social Participation (NPSP) and 
the National System of Social Participation (NSSP) and took other measures with the 
suggestion of its expansion into the legislative and judiciary powers as a way to legitimize the 
Brazilian democracy, considering its current stage.  In conclusion, it is presented the idea 
expressed by the most influential and modern pedagogical trends for the creation of a 
participatory, solidary, non-hierarchical and critical culture since the childhood stage. This 
idea focuses on the resolution of questions addressed to the common good, which considers 
the complexity and the existing pluralism in society with a view to constant knowledge 
update. Knowledge update is in turn dynamic and requires such action, instilling - for the 
future generations - the idea that the creation of a more participatory and collaborative 
democracy is needed to reduce social inequality as a way to legitimize and promote social 
welfare, with the  implementation of a policy devoted to meet the minimum fundamental 
rights to ensure dignity to the population. 
 
KEYWORDS: Constitutional Law. Representative democracy. Illegitimacy. Participation. 
Education. Fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o art. 1º, § único, da Constituição da República Federativa do Brasil, “todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”. Nessa perspectiva, o povo é o titular e o executor – direta ou 

indiretamente – do poder e o destinatário do que este produz. 

Mas isso acontece a contento, de fato, no nosso país? Os movimentos sociais 

deflagrados em meados de 2013 atestam que não. Na oportunidade, a população saiu às ruas 

de todo o Brasil, clamando por justiça social e serviços públicos de qualidade. E veja que os 

eventos surgiram em face de questão muito menor, relacionada ao aumento da taxa do 

transporte público. 

Pela primeira vez, na história recente do país, os cidadãos mostraram a sua força e 

incutiram temor nos membros dos Poderes da República que, por sua vez, muito timidamente, 

adotaram algumas providências, como não aumentar as passagens de ônibus e instituir o voto 

aberto dos parlamentares na deliberação de algumas matérias. Foram conquistas 

desproporcionais à magnitude e à demonstração de força da denominada “revolta do busão”. 

Nada obstante, isso foi um claro sinal de que o povo se encontra cansado de não ver 

atendido o seu direito a uma existência minimamente digna, o que somente conduz à 

conclusão de que a democracia representativa, nos moldes executados, não se mostra 

satisfatória e que a crise que a ataca é clara e merecedora de análise à luz do direito 

constitucional, da política e, por que não, da filosofia, num estudo interdisciplinar que aponte 

as suas razões, desperte o interesse para refletir e sugira algumas ideias para abrandar ou 

extirpar esse cenário de crise, o qual impede a concretização de direitos fundamentais. 

Encontra-se, cada vez mais presente nos cidadãos, a sensação de que os poderes 

públicos não se esforçam para executar, correta e efetivamente, seus misteres – muitas vezes, 

cometendo desvios nos planos da ética, da moralidade e da legalidade –, além de serem 

contemplados com benefícios e prerrogativas exagerados, que os distanciam, e muito, dos 

seus representados, e não prestarem serviços de qualidade. 

 Deve-se ter em mira, ainda, que tal agir redunda na imposição de claros prejuízos à 

sociedade que, em face do deslocamento de verbas do erário para cobrir os privilégios e das 

infrações cometidas pelos agentes políticos, ressente-se da ausência da formulação de uma 

melhor política pública com a aplicação de mais recursos no atendimento de direitos e 
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garantias fundamentais, como, por exemplo, os direitos à segurança, à educação, à saúde, a 

um processo democrático efetivamente legítimo e célere, entre outros. 

 Em razão da permissividade – intencional ou não – da legislação em vigor e da 

previsão de diversos privilégios na Carta Constitucional, depara-se a sociedade com novo 

problema: a sua chancela, pela jurisdição.  

Nesse cenário, surge a ideia da ilegitimidade da representação dos interesses dos 

administrados, o que implica no desatendimento a direitos fundamentais, malgrado receba a 

proteção judicial. 

 As constantes mudanças sociais, aliadas aos avanços interpretativos das normas 

jurídicas, podem – e devem – permitir a criação de uma nova norma a partir da incidência de 

um olhar científico, sociológico e que prime pela efetividade do ordenamento jurídico em 

vigor. 

 Nas diversas sociedades – em umas com maior dimensão que em outras – a atuação 

dos agentes políticos prima pelo atendimento dos interesses próprios e de seus pares, em 

detrimento do escorreito desempenho de seus misteres, que deve ser voltado para o bem-estar 

da coletividade, indistintamente, sem privilégio de qualquer categoria que seja. 

 Os escândalos são os mais diversos: apropriação de bens públicos, evolução 

patrimonial injustificada (e injustificável), pagamento de propina, recebimento de doações 

eleitorais não declaradas (o conhecido “caixa dois”), venda de decisões judiciais, 

corporativismo, compra de parlamentares, entre outros. Além das precárias atuações 

executiva, legislativa e judiciária, insuficientes e sem qualidade. 

 Os privilégios, de outra banda, são identificados: dois terços de férias, tratamento 

remuneratório diferenciado dos demais servidores, aposentadoria compulsória, como resposta 

a prática de infração funcional, tratamentos diferenciados para o fim de fiscalização tributária 

etc. 

Diante disso, a pretensão deste trabalho é abordar a crise de legitimidade da 

democracia representativa, de forma atual, clara, revelando o real funcionamento das 

instituições públicas, na tentativa de observar o princípio da separação dos poderes da 

República, assim como a forma através da qual é imposta a vontade dos “representantes” do 

povo. Tenciona-se, ainda, identificar situações que fazem surgir essa crise representativa, que 

inviabiliza a materialização de direitos fundamentais e é protegida pelo Judiciário, 

promovendo reflexões e apresentando os desafios a serem superados à luz dos movimentos 

sociais, do direito constitucional, da filosofia e da política, sem deixar de debater a 

necessidade da implantação de um novo modelo público educacional. 
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Nesse cenário, serão abordadas diversas teorias de doutrinadores e filósofos do 

Direito, nacionais e estrangeiros, que questionam a atuação dos entes públicos, com o fim da 

melhor prestação de serviços à coletividade, realizando o cotejo de nossa ordem jurídico-

social, tentando, a partir daí, identificar e refletir sobre os sintomas da crise da democracia 

representativa, com a oferta de alternativas que viabilizem a concretização de direitos 

fundamentais, considerando a lição básica de economia de que os recursos são limitados e as 

necessidades são ilimitadas. 

Para atingir o objetivo proposto, este trabalho será dividido em 07 (sete capítulos) – 

além desta introdução, da conclusão, das referências e do anexo –, todos eles versando sobre 

temas relevantes e intimamente relacionados a eles. 

Num primeiro momento, pretende-se tratar do Estado Constitucional Democrático, de 

acordo com as funções estatais (executiva, legislativa e judiciária), considerada a titularidade 

do poder, de como ele funciona na ordem constitucional brasileira, tentando identificar se 

existe, de fato, uma separação das mesmas, e o seu harmônico funcionamento. Ora, se os 

poderes estatais atuam em nome da coletividade, a análise de um contexto de crise 

democrática deve, necessariamente, passar pela apreciação dos mesmos em face da ordem 

constitucional. 

Noutro passo, abre-se passagem para a análise da crise de representação nesse mesmo 

Estado Constitucional Democrático, debatendo a questão da teoria do poder em confronto 

com a ética, da qual ressai a conclusão acerca da existência, ou não, da legitimidade da 

democracia representativa brasileira. Outrossim, mostra-se necessário o debate sobre a 

formação cultural do povo como elemento colaborador para o cenário de crise democrática. 

No terceiro capítulo, tem-se por ideia a exposição da real utilização do poder no dia-a-

dia do funcionamento das instituições, com o fito de demonstrar seus privilégios, os atos e as 

omissões dos seus órgãos, a partir da exposição de fatos concretos, com o fim de aferir se 

apontam para o seu mau uso. 

Os direitos fundamentais também serão objeto de pesquisa e estudo, com a finalidade 

de demonstrar sua importância, expondo sua definição, suas particularidades, os níveis de 

satisfação no que toca ao seu atendimento e a sua relevância no cenário jurídico-político atual. 

No capítulo seguinte, almeja-se explorar a intervenção do poder judiciário na política 

dos direitos fundamentais, com destaque para os princípios da proporcionalidade, da 

solidariedade e da reserva do possível. A importância do Supremo Tribunal Federal (STF), na 

fixação da política remuneratória do serviço público, precisa ser debatida, à luz da 

normatização constitucional, pois, apesar de somente ter iniciativa de lei para os servidores do 
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judiciário federal, o subsídio de seus membros serve de referência para a fixação da 

remuneração da maioria dos servidores das administrações federal, estadual e municipal. 

Em seguida, propõe-se apresentar a necessidade do povo em participar da gestão 

pública, revelada pelas recentes mobilizações sociais, procurando refletir sobre as teorias 

jurídico-políticas que defendem a democracia participativa como forma de redução do déficit 

democrático (de legitimidade), sob a perspectiva de luta para o atingimento do direito ao 

núcleo mínimo de garantias e direitos fundamentais essenciais à sua sobrevivência. A 

possibilidade de participação popular na elaboração e na execução das políticas públicas será 

debatida como forma de direcionar e controlar a atuação dos gestores públicos.  

Nesse aspecto, far-se-á necessária a análise do Decreto Normativo federal nº 8243, de 

23 de maio de 2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o 

Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras providências.  

Mas tudo isso não pode ser pensado como forma de redução da crise de representação 

no Estado Constitucional Democrático, se não vier acompanhado de uma ideia clara de 

promoção de grande impulso e transformação na educação, pois só dessa forma poder-se-á 

pensar no maior desenvolvimento de uma nação, de forma sustentável e permanente, com a 

formação de cidadãos solidários, críticos e conscientes de que somente com o atendimento do 

bem-estar de todos, pelo menos com relação ao mínimo necessário para uma existência digna 

– visto como um marco inicial para futuras conquistas sociais –, pode-se alcançar um real e 

efetivo Estado Democrático de Direito.  

Em síntese, o que se pretende demonstrar é a forte crise representativa existente no 

Estado Brasileiro, com a exposição científica de sua insuficiência, a reflexão acerca da mesma 

e a apresentação de desafios para a sua redução ou melhoria, sempre sob a ótica da 

Constituição Federal de 1988, como forma de propiciar a concretização dos direitos 

fundamentais, que visam assegurar um mínimo de dignidade aos cidadãos. 

O diferencial deste trabalho é que a questão da crise de legitimidade da democracia, 

geradora do desatendimento aos direitos fundamentais básicos, será apreciada em face de 

fatos muito recentes, ocorridos na história política brasileira, como os movimentos sociais 

registrados em junho de 2013, a edição do decreto federal nº 8243/2014, a decisão proferida 

pelo STF, na ação originária nº 1773, a proposta de emenda constitucional nº 63/2013 e o 

julgado lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no pedido de providências nº 

0006845-87.2014.2.00.0000, como recurso disponível à população para cobrança dos seus 

representantes constitucionais acerca da necessidade de amoldar suas atuações, para que 

sejam voltadas para o atendimento das suas necessidades básicas e não para uso próprio, o 
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que revela a sua importância e a sua pertinência e boa inserção nos termos relacionados ao 

acesso à justiça como direito fundamental, aos limites aos direitos fundamentais, ao princípio 

da proporcionalidade e à justiça constitucional e concretização, estabelecidos na Linha de 

pesquisa 2, do edital do curso de mestrado em Direito Constitucional do Programa de Pós-

graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Por decorrer da análise da ordem constitucional vigente, tem-se que se trata esta 

dissertação de um trabalho dogmático, elaborado com recurso a obras jurídicas, filosóficas e 

políticas de autores brasileiros e estrangeiros, não prescindindo do auxílio de informações 

extraídas do âmbito virtual, apenas com o fim de demonstrar a ocorrência de fatos jurídico-

sociais, sendo excluído qualquer juízo de valor que acerca deles tenha sido emitido. 
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1 O ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 

 

 

1.1 Conceito 

 

 O Estado Democrático de Direito seria aquele disciplinado por leis, as quais 

restringem a atuação dos cidadãos e do próprio Estado, elaboradas por representantes políticos 

eleitos pelo povo. Assim, o povo exerceria o seu direito de sufrágio, escolhendo seus 

representantes que, por sua vez, elaborariam as leis em seu nome, no pleno exercício do 

mandato que a eles foi conferido. 

O Estado Constitucional Democrático não foge ao conceito acima referido, 

distinguindo-se do mesmo em razão da existência de uma norma hierarquicamente superior a 

todas as demais, na qual restam estabelecidos os princípios e as regras que irão conduzir toda 

a política pública e garantir os direitos fundamentais – formais e materiais – dos cidadãos. 

Porém, a distinção não se limita à que foi acima especificada. Sim, pois a 

Constituição, acima de tudo, é quem legitima o poder distribuído entre os pilares, sobre os 

quais repousam a estrutura da República (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário). Essa 

legitimação parte não apenas da ideia da existência de uma lei maior, disciplinadora das 

políticas públicas e limitadora da ação dos poderes, mas, principalmente, da noção de onde 

vem o poder legitimado e estabelecido pela Carta Magna. Nesse aspecto, segundo Canotilho1, 

“só o princípio da soberania popular segundo o qual ‘todo o poder vem do povo’ assegura e 

garante o direito à igual participação na formação democrática da vontade popular” (grifo 

nosso). 

A democracia, por sua vez, é definida por José Afonso da Silva como “um processo de 

convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente 

pelo povo e em proveito do povo”
2. 

Para Friedrich Müller, “o Estado constitucional nacional democrático se afigura o de 

melhor desempenho: justamente com vistas também a reformas, a uma política social que vise 

à redução de desigualdade, à inclusão social e política de todos”3. 

                                                 
1 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 100. 
2 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular (estudos sobre a constituição). 1. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007, p. 45. 
3 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 208. 
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Atente-se que é a própria Constituição que estabelece os direitos e garantias 

fundamentais, que não se limitam aos que se encontram expressamente reproduzidos no 

Título II, a eles reservado, podendo ser extraídos de outras normas constitucionais, de acordo 

com a sua natureza, as mudanças sociais e a hermenêutica constitucional.  

 Direitos fundamentais esses que se pretendem ser viabilizados através do exercício das 

funções estatais administrativa, legislativa e judiciária, que serão analisadas a seguir. 

 

1.2 Funções do Estado 

 

 O que sempre se tem visto – até mesmo por razões históricas – é a denominação de 

Poderes do Estado, para designar as funções por ele exercidas. Apesar de atribuir-se a 

Montesquieu o mérito da criação da teoria da separação dos poderes, esta surgiu, em 

momento anterior, na Inglaterra, no século XVII, com John Locke, tendo por fim impor 

limites ao Parlamento, retirando as atividades jurisdicionais4.  

A referida teoria apresentava distinção com relação à desenvolvida por Montesquieu, 

na medida em que apresentava quatro poderes: legislativo, executivo, federativo e 

prerrogativo. Os dois primeiros poderes criavam e aplicavam as leis, respectivamente, ao 

passo que o terceiro tratava das relações exteriores e o último tinha atuação excepcional e nos 

casos de guerra. Por sua vez, a conhecida divisão de Montesquieu consagrava os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, retirando este último do rol de competência do monarca. 

O trabalho de Locke se diferenciou do de Montesquieu, ainda, em razão de alicerçar-se 

no direito natural, na anuência do governante, sem perceber, ainda, que todo o poder tende a 

se corromper; o de Montesquieu, por sua vez, tinha ciência dessa máxima e elaborou uma 

doutrina que defendeu a limitação do poder através da técnica de sua organização, de maneira 

mais concreta5. 

André Ramos Tavares6 sustenta que a separação dos poderes, na condição de teoria 

política, surgiu somente com Montesquieu, através da concepção do controle recíproco entre 

os poderes. Por outro lado, essa teoria tinha uma ideia mecanicista, de mero declarador do 

conteúdo da lei, do Poder Judiciário. Existia um Estado que buscava a garantia da lei, 

colocando o Poder Legislativo num patamar superior aos demais, inexistindo, pois, o 

pretendido equilíbrio entre os poderes. 

                                                 
4 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 2008, p. 154-155. 
5 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 47. 
6 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional.  1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 166. 
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O fato é que a teoria da separação dos poderes surgiu em represália ao absolutismo 

então vigente, com a finalidade de proteger as liberdades individuais e promover o controle do 

poder pelo poder (teoria dos freios e contrapesos). 

Segundo Artur Cortez Bonifácio7, em momento posterior, essa ideia de defesa dos 

direitos individuais abriria espaço para outras mais relacionadas ao Estado Social e 

Democrático. Trata-se do intervencionismo, com o qual ocorre a ruptura da estrutura clássica 

do princípio da separação dos poderes, em face da necessidade de maior celeridade na criação 

e cumprimento do ordenamento jurídico para a consecução das novas obrigações estatais8. 

 Com relação à denominação da “separação dos poderes”, nossa Constituição Federal9 

não agiu diferente, em seu art. 2º, ao enunciar que “são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. De igual forma, em seu art.1º, 

§1º, estabelece que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Artur Cortez Bonifácio10 considera as expressões divisão ou separação de poderes 

tecnicamente equivocada, haja vista o poder ser uno e indivisível, por decorrer da nação. 

Nessa linha de raciocínio, considera mais adequada a denominação “funções do Estado”11, 

com as seguintes considerações: 

 

O poder público é exercido por meio das funções administrativa, legislativa 
e judiciária, frações da administração do Estado, que fazem fluir a 
persecução de suas finalidades. Sobreleva-se, sem embargo, o dever que tem 
o Estado de colocar todo o seu conjunto de órgãos, nas diferentes esferas em 
que se “divide” o poder, a serviço da consecução do bem comum e à 
satisfação dos interesses dos integrantes da sociedade estatal. 

 

 No mesmo sentido, Vladimir da Rocha França12 sustenta a inexistência de uma 

separação de poderes, mas, sim, “uma separação funcional do poder”. 

 Tal entendimento merece concordância, especialmente porque o que assume 

importância não é a forma como o bem e o interesse públicos serão atingidos, mas sim, que o 

                                                 
7 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 2008, p. 155. 
8 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade no regime jurídico-
administrativo brasileiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 18. 
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 17. 
10 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 2008, p. 151. 
11 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 131-132. 
12 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da discricionariedade no regime jurídico-
administrativo brasileiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 18. 
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sejam, efetivamente. Lógico que o ideal é que isso ocorra na mais perfeita harmonia e existem 

matérias que não permitem a intervenção do Poder Judiciário, embora se tenha evidenciado 

uma clara ascensão deste diante das demais funções estatais, malgrado não disponha da 

mesma legitimidade democrática das demais funções estatais (executiva e, principalmente, 

legislativa), em razão da investidura de seus membros não decorrer da escolha popular. 

 Essas matérias se relacionam tanto com os objetivos políticos do legislador, quanto 

com os critérios de oportunidade e conveniência, que ficam de fora da intervenção de outros 

poderes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 

 O entendimento de Nuno Piçarra13 segue na mesma direção. 

Como se vê, a interpenetração das funções (não no sentido de poderes) dos Poderes é 

um fato e ocorre como forma de melhor atender aos interesses públicos. Nesse aspecto, Jorge 

Miranda estabelece a distinção entre competências e funções, afirmando que, na competência, 

“podem entrar faculdades decorrentes de funções diversas”14. Assim, um poder não pode 

invadir a competência dos outros, mas algumas funções destes podem ser por ele 

desenvolvidas. 

 De fato, o Poder Executivo legisla, na medida em que expede medidas provisórias, e 

julga, quando aprecia pedidos administrativos; O Poder Judiciário, por sua vez, administra, 

quando procede à lotação de seus servidores e emite ordens para funcionamento de seus 

órgãos e servidores, e legisla, a partir do momento em que expede resoluções e portarias para 

funcionamento de seus órgãos e tem iniciativa de lei; O Legislativo, por seu turno, administra 

seus órgãos e servidores e decide processos administrativos e julga o Chefe do Poder 

Executivo, nos crimes de responsabilidade (art. 86, da Constituição Federal).  

 Ainda assim, em certa época, segundo Nuno Piçarra15, com o surgimento da 

classificação formal ou subjetiva das funções do Estado, todas as atividades desenvolvidas 

pelo Poder Legislativo, ainda que não se relacionassem com a produção normativa, seriam 

tidas como formalmente legislativas. No mesmo sentido, com relação aos demais Poderes 

estatais. 

                                                 
13 PIÇARRA, Nuno. A separação dos Poderes como doutrina e Princípio Constitucional: um contributo para 
o estudo de suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p. 264. “A falência daquela tripartição, 
como classificação universal e intemporalmente válida das funções estaduais, e, sobretudo, o progressivo 
esbatimento das fronteiras entre as diversas funções do Estado e a fluidez e relatividade dos critérios 
caracterização material entre elas, tem levado a doutrina a desinteressar-se progressivamente da elaboração de 
uma teoria geral das funções estaduais como elemento essencial do princípio da separação dos poderes, para se 
fixar numa análise das funções do Estado constitucionalmente adequada, no quadro de uma constituição 
concreta”. 
14 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 369. 
15 PIÇARRA, Nuno. A separação dos Poderes como doutrina e Princípio Constitucional: um contributo para 
o estudo de suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p. 248. 
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 Nos dias atuais, esse tipo de classificação não se mostra importante, nem passível de 

consideração, não causando perplexidade uma decisão judicial que determina, por exemplo, 

que seja fornecido determinado medicamento por ente público a um cidadão, em razão de sua 

competência constitucional para tanto. Em se tratando de atendimento de direitos 

fundamentais – no caso o direito à saúde –, as pacíficas doutrina e jurisprudência nacional e 

internacional aceitam a intervenção do Poder Judiciário na execução de política pública, sob a 

denominação de ativismo judicial, com o fim de garantir a efetividade do princípio da 

dignidade humana. André Ramos Tavares16 revela, inclusive, que a doutrina tem refletido 

acerca da necessidade de outras funções estatais, ante a insuficiência das até agora existentes. 

 Outra hipótese de flexibilização dessas barreiras – agora se tratando de penetração do 

Poder Judiciário em matéria de competência do legislativo – trata do caso de omissão do 

Poder Legislativo no que se refere a regulamentar norma constitucional. É o caso clássico das 

normas não autoexecutáveis que “são as normas constitucionais incompletas ou insuficientes, 

para cuja execução se faz indispensável a mediação do legislador, editando normas 

infraconstitucionais regulamentadoras”17. Exemplo disso é a pacífica jurisprudência do STF18, 

no sentido de que, na ausência de norma que regulamente o disposto no art. 40, §4º, da 

Constituição Federal19, tornam-se aplicáveis, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.213/90, 

que corresponde ao Regime Geral de Previdência Social. 

 Agora, em ambas as situações, o que se vê é o déficit de atuação das demais funções 

estatais, o que faz com que o Poder Judiciário se valha de uma legitimidade estabelecida pela 

Constituição para atuar suprindo essas omissões executiva e legislativa, com fundamento em 

uma Carta que contém normas abertas à interpretação e direitos fundamentais cujo 

atendimento demanda a máxima urgência. 

 Mas, será que esse Poder Judiciário se encontra em condições de oferecer tais 

prestações de forma adequada e sem promover desequilíbrio no regime democrático? Será 

que conta com legitimidade e credibilidade para tanto? 

 Vistas essas reflexões acerca do novo enquadramento do princípio da separação dos 

poderes, sob a ótica das funções estatais, passa-se, agora, a analisar se, efetivamente, tem 

                                                 
16 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional.  1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 173. 
17 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 28. 
18 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 726309, Relator(a):  Min. TEORI 
ZAVASCKI, DJE do dia 26-02-2014. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5336826>. Acesso em: 25 mai 2015. 
19 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 48. 
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ocorrido, no Brasil, o equilíbrio das referidas funções, levando-se em consideração o grau de 

invasão do Poder Judiciário nas demais atribuições dos demais Poderes. 

 

1.3 O crescimento do Poder Judiciário em face aos demais poderes 

 

 No ordenamento constitucional brasileiro, o STF se insere entre os órgãos do Poder 

Judiciário, de acordo com o art. 92, I, da Constituição Federal. Dentre suas atribuições, figura 

a competência para processar e julgar, originariamente, as diversas ações constitucionais, que 

são as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal (art. 102, I, “a”), a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(art. 102, §1º) e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º). 

 No julgamento das referidas ações, o STF tem ingressado constantemente na esfera de 

atribuições dos Poderes Legislativo e Judiciário, sem que o mesmo ocorra, na mesma ou em 

qualquer proporção, em sentido inverso. Tal situação tem o condão de materializar 

desconforto e desequilíbrio entre as funções estatais, fazendo com que a harmonia entre as 

mesmas se ponha em risco. 

 É bastante frequente o STF determinar a invalidade de normas reputadas 

inconstitucionais ou suprir as lacunas legais, decidindo, por exemplo, que alguma norma será 

aplicada à determinada situação, até que seja disciplinada por lei regulamentadora da espécie, 

interferindo, dessa maneira, na função legislativa, já que a esta compete a elaboração das leis. 

Oportuno trazer para reflexão, ainda, a questão das súmulas vinculantes, editadas pelo STF, 

que têm força vinculante e status de lei. 

 No mesmo sentido, é comum a decretação da inconstitucionalidade, pelo STF, de 

decretos normativos, de medidas provisórias e de atos administrativos editados pelo Poder 

Executivo.  

Nesse contexto, o ideal seria a criação de uma Corte Constitucional, fora da estrutura 

de qualquer dos Poderes ou funções estatais, para exercer o controle de constitucionalidade 

dos atos legislativos, executivos e judiciários, fazendo com que não houvesse essa frequente 

prevalência de um Poder sobre os outros, que interfere no equilíbrio da balança democrática. 

 Segundo Paulo Bonavides20, nas Constituições abertas ocorre a consideração maior 

dos valores da sociedade e das garantias de proteção dos direitos fundamentais, ao passo que 

                                                 
20 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 337. 
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nas fechadas, o Poder Judiciário se preocupa mais com o aspecto formal da distribuição de 

competências entre os Poderes. 

 Assim, nas Constituições abertas, prevalece o aspecto principiológico, ocorrendo a 

interpretação do texto constitucional de acordo com os valores vigentes na sociedade – que 

inspiram a criação dos princípios –, com a finalidade de preservação dos direitos 

fundamentais, geração de direitos que sucedeu à era do princípio da separação dos poderes21. 

 É o que o referido autor denomina de “Nova Hermenêutica”, a qual foge à 

interpretação literal e visa, com a valorização dos princípios constitucionais – que possuem a 

natureza de norma aberta, sujeita a interpretações e a revisão destas, de acordo com os valores 

sociais predominantes neste mundo em constante mutação –, a concretude dos direitos 

mínimos a uma existência digna. Esse é o modelo que se extrai da Constituição Brasileira, na 

qual se encontram diversas normas de cunho principiológico. 

 Ainda de acordo com a lição de Paulo Bonavides22, a primazia do Poder Judiciário, na 

condição de guardião da Constituição e, por conseguinte, de soberano constitucional, “se pode 

tornar, num determinado sentido, eventualmente, perturbadora da harmonia, equilíbrio e 

paridade dos três Poderes, os quais no seu conjunto enfeixam a titularidade da soberania”.  

 Diante disso, noticia que a grande maioria dos juristas nacionais têm se manifestado 

pela ocorrência de uma reforma constitucional, onde seja criado um Tribunal Constitucional, 

como existe na Europa, que se localize fora da estrutura dos Poderes e numa posição 

hierarquicamente superior23. 

 Essa superioridade do Tribunal Constitucional também é defendida pela doutrina 

informada por André Ramos Tavares24, em razão da atribuição de controle de 

constitucionalidade e justificada pela vontade do povo constante da Constituição. 

 Para o referido autor25, a consideração do Tribunal Constitucional como um quarto 

poder, moderador, neutro e apto a restabelecer o equilíbrio entre os demais poderes (ou 

funções estatais) é pertinente. 

 Dessa forma, uma vez evidenciada uma situação de tensão, usurpação de 

competências ou de desequilíbrio entre as funções estatais, a Corte Constitucional seria o 

órgão competente e imparcial para promover o restabelecimento da ordem política. 
                                                 
21 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 316. 
22 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 336-337. 
23 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 337. 
24 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional.  1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 179-180. 
25 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional.  1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 181. 
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 Marconi Falcone, por sua vez, considera o direito constitucional como o elo entre os 

subsistemas político e o jurídico, encontrando-se os julgados do STF no centro dessa 

intermediação. Em razão disso, defende a existência de um Tribunal Constitucional, onde suas 

atribuições sejam voltadas para a guarda e a aplicação da constituição, e não atue como 

instância recursal ou como órgão competente para o julgamento de altas autoridades26.  

Afirma que o tribunal constitucional faz uso de um nível de ponderação mais elevado, 

por se encontrar diante de normas com paradigmas abertos, e a necessidade de um agir mais 

politizado voltado para a concretização de direitos fundamentais, considerando as frequentes 

omissões legislativas, nesse aspecto, não podendo, contudo, olvidar quanto a atingir um ponto 

de equilíbrio entre o mínimo existencial e a reserva do possível, sob pena de se imiscuir em 

competência que a ele não pertence. Sustenta, ainda, que a manifestação da referida corte não 

se trata de afirmar licitude ou ilicitude de uma determinada norma, mas, sim, a sua 

constitucionalidade ou não, diferenciando-se, assim, de uma manifestação exclusivamente 

jurídica, frente à inserção do elemento político em sua decisão, acompanhada do jurídico, por 

óbvio27. 

Não se concorda com a tese do aludido autor quando alega a desnecessidade da 

criação do tribunal constitucional, sendo bastante a redução das competências do STF28, uma 

vez que o desequilíbrio entre os poderes permanecerá, tendo em vista a prevalência e a 

constante interferência do STF – órgão do Poder Judiciário – nas demais funções estatais, 

através de decisões que possuem cunho jurídico e político. Mas, que o tribunal constitucional 

deverá ter a sua competência restrita a atividades que se relacionem com a guarda e a 

aplicação da constituição, é conclusão acertada, a qual melhor se coaduna com o princípio da 

separação harmônica dos poderes ou das funções estatais. 

Outrossim, apresenta-se coerente com o que até agora foi defendido a ideia de que o 

Tribunal Constitucional, seguindo o exemplo italiano, poderia ser composto por membros 

indicados pelos três poderes, como forma de melhor legitimar a Corte e promover o equilíbrio 

das funções estatais29. 

Tendo em mira essas considerações, apresenta-se, como uma primeira sugestão para 

amenizar a crise de representação no Estado brasileiro, a criação de um Tribunal 
                                                 
26 FALCONE, Marconi. Justiça Constitucional: o caráter jurídico-político das decisões do STF. 1. ed. São 
Paulo: Editora Método, 2009, p. 139-152. 
27 FALCONE, Marconi. Justiça Constitucional: o caráter jurídico-político das decisões do STF. 1. ed. São 
Paulo: Editora Método, 2009, p. 146-147. 
28 FALCONE, Marconi. Justiça Constitucional: o caráter jurídico-político das decisões do STF. 1. ed. São 
Paulo: Editora Método, 2009, p. 152. 
29 FALCONE, Marconi. Justiça Constitucional: o caráter jurídico-político das decisões do STF. 1. ed. São 
Paulo: Editora Método, 2009, p. 154. 
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Constitucional, instituído fora da estrutura dos Poderes (ou funções) clássicos, com 

competência restrita a atividades relacionadas à guarda e à aplicação da constituição (não 

atuando como terceira instância recursal ou como órgão julgador de autoridades) e composta 

por membros indicados pelos três poderes, como forma de não permitir o desequilíbrio ou a 

grave intromissão nas respectivas atribuições. 

 

1.4 Exercício das funções públicas 

 

 Os agentes políticos, em suas variadas frentes (governantes, parlamentares, 

magistrados, secretários e ministros de Estado), atuam administrando verbas públicas, 

decidindo processos (administrativos ou judiciais) e elaborando normas (legais, no sentido 

estrito, ou administrativas, estas últimas podendo ser portarias, resoluções, decretos etc). Ou 

seja, há uma concentração elevada de poder e a necessidade de contar com a colaboração de 

muitos para a consecução do fim almejado pelo administrador público. 

 O governante, por exemplo, precisa contar com a maioria do Poder Legislativo para 

que seus projetos de lei sejam aprovados e sua gestão seja viabilizada.  

Por sua vez, o parlamentar necessita do governante para que sejam liberadas as verbas 

para o seu Município ou Estado, como forma de consolidar sua liderança e futura reeleição. 

Sem contar que a maioria dos parlamentares adere ao governo em razão da concessão de um 

Ministério (no plano nacional) ou de uma Secretaria (no plano local), onde existe uma gama 

de cargos comissionados que servem de massa de manobra para projetos políticos no mais das 

vezes escusos, e não em razão de um projeto de governo que o convença por ser o que mais se 

aproxima dos interesses da sociedade. 

Em se tratando do Poder Judiciário, não há muita diferença. A nomeação de dois 

quintos dos membros dos tribunais locais e federais e de todos os que compõem os tribunais 

superiores é feita pelo governante, num evidente sinal de entrelaçamento e de jogo de 

interesses entre os Poderes. Não se pode esquecer, ainda, que a fixação da remuneração dos 

membros do Judiciário, assim como dos do Ministério Público, é feita através de leis 

aprovadas pelos parlamentares, cuja maioria apoia o governante. 

Oportuno salientar que os agentes políticos ainda contam com foro privilegiado, não 

podendo ser julgados por um magistrado de 1ª instância, o que somente oferece a eles mais 

conforto e segurança, pois, quanto mais elevada a instância judicial, mais politizada se torna a 

demanda. 
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A verdade é que o quadro apresentado conduz à triste conclusão de que não há, como 

apregoam os constitucionalistas, uma separação harmônica entre os Poderes da República, a 

qual deveria ocorrer a limitação do poder pelos Poderes ou funções estatais, mas um jogo 

político onde o povo – real detentor e destinatário do poder – não é atendido com as 

prestações mais básicas inerentes à condição humana, como saúde, educação, trabalho, 

segurança, moradia, acesso material à justiça e regulamentação dos diversos direitos 

fundamentais pela legislação infraconstitucional.  

Não se pode atribuir ao acaso ou a causas nobres a existência desse entrelaçamento, 

dessa simbiose, entre os Poderes da República, mas, sim, a uma clara intenção de 

interdependência entre os mesmos, dando espaço a situações como as acima explicitadas. 

É inerente à elevada parcela dos seres humanos essa necessidade de poder e de 

destaque – independentemente do sistema econômico que predomine na localidade –, 

revelada desde a luta por pequenas porções de poder, como, por exemplo, a ocupação do 

cargo de síndico na estrutura condominial. Em razão disso, esse pequeno grupo que dirige os 

destinos da população, por óbvio, aprova ordenamento jurídico conforme os seus interesses 

que, na maioria das vezes, não coincidem com os da sociedade. 

Maior prova disso foi o resultado de pesquisa30, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião e Estatística (IBOPE), no ano de 2013, acerca da classificação das instituições 

brasileiras que gozam da confiança do cidadão. Os poderes públicos somente começaram a 

surgir a partir do décimo lugar, ocupado pelo Poder Judiciário. Em décimo primeiro lugar, 

aparece a Presidência da República e, em décimo sétimo, o Congresso Nacional. 

 

1.5 Síntese do capítulo 

 

 O Estado Constitucional Democrático é aquele onde a Constituição legitima o poder 

distribuído entre os pilares sobre os quais repousam a estrutura da República (Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário). Essa legitimação parte não apenas da ideia da existência 

de uma lei maior, disciplinadora das políticas públicas e limitadora da ação dos poderes, mas, 

principalmente, da noção de que provém do povo o poder legitimado e estabelecido pela Carta 

Magna. 

 A teoria da separação dos poderes (ou das funções estatais) surgiu em represália ao 

absolutismo vigente em tempos passados, com a finalidade proteger as liberdades individuais 

                                                 
30 Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/08/brasileiros-confiam-menos-nas-
instituicoes-diz-pesquisa-do-ibope.html>. Acesso em: 15 out 2014. 
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e promover o controle do poder pelo poder (teoria dos freios e contrapesos). Superada a 

dimensão dos direitos individuais pelo intervencionismo, o Estado passou a ter 

responsabilidade por uma enorme gama de prestações, o que exigiu uma maior celeridade na 

sua atuação, o que somente foi possível a partir da flexibilização da teoria da separação dos 

poderes. 

No julgamento das ações de sua competência, o STF tem ingressado, constantemente, 

na esfera de atribuições dos Poderes Legislativo e Executivo, legitimado pela omissão 

operacional destes, sem que o mesmo ocorra, na mesma ou em qualquer proporção, em 

sentido inverso, promovendo desconforto e desequilíbrio entre as funções estatais, fazendo 

com que a harmonia entre as mesmas se ponha em risco. 

Diante disso, apresenta-se, como sugestão para amenizar a crise de representação no 

Estado Brasileiro, a criação de um Tribunal Constitucional, instituído fora da estrutura dos 

Poderes (ou funções) clássicos, com competência restrita a atividades relacionadas à guarda e 

aplicação da constituição e composta por membros indicados pelos três poderes, como forma 

de não permitir o desequilíbrio ou a grave intromissão nas respectivas atribuições. 

Apesar de devidamente regulamentado pela Constituição Federal, o exercício das 

funções públicas tem se voltado para o atendimento dos membros dos poderes, e não revertido 

em prol do povo, o que tem gerado a falta de credibilidade dos referidos poderes, sempre 

revelada em pesquisas de repercussão nacional.  
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PODER 

 

 

2.1 O poder como meio de servir à coletividade e a natureza humana 

 

 Como visto anteriormente, o poder se origina do povo, que o exerce direta ou 

indiretamente, neste último caso, através de representantes eleitos. Sob essa ótica, o poder 

deve ser exercido em prol da coletividade, única razão de sua existência. 

 Mas isso não ocorre e nunca ocorreu, como revela Ives Gandra da Silva Martins31. 

Segundo o referido autor, desde as primeiras comunidades primitivas, o objetivo principal do 

seu líder era garantir sua sobrevivência, surgindo a comunidade como prioridade secundária. 

Tal liderança se diferenciava dos dias atuais em razão do laço mais estrito existente entre o 

líder e os liderados e do imediato retorno que a contribuição destes gerava, como no caso da 

construção de uma paliçada para toda a comunidade.  

 Não é à toa que Jaime de Altavila, ao tratar do momento a partir do qual o homem 

sentiu a necessidade de converter em leis as necessidades sociais, afirma que “para trás havia 

ficado a era da força física e da ardilosidade, com as quais se defendera na caverna e nas 

primeiras organizações gregárias”32. 

Sustenta Ives Gandra, ainda, que a luta pelo poder é encontrada desde as funções mais 

humildes, como, por exemplo, no caso do mordomo, que tem os demais funcionários de uma 

residência sob sua supervisão, chegando até os detentores do poder político, pois o instinto de 

sobrevivência e o poder são inerentes ao ser humano33. O que se quer dizer com isso é que, 

apesar de a prestação de serviços à coletividade ser a razão essencial do poder, no estado 

contemporâneo, isso não acontece em face da própria natureza humana. 

 Ives Gandra sustenta que, nos dias atuais, o quadro não é diferente, pois o homem 

público apenas aplica um verniz civilizatório sobre toda a selvageria que se insere na busca 

pelo poder e na tentativa de conservá-lo34. Nesse sentido, alega que 

 

                                                 
31 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 12-13. 
32 ALTAVILA, Jaime de.  Origem dos direitos dos povos. 5. ed. São Paulo: Ícone, 1989, p. 13. 
33 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 13 e 15. 
34 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 16. 
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Os instintos, os sentimentos, as paixões, os ódios e os amores continuam os 
mesmos do homem primitivo, pois o homem moderno, quando, despido da 
roupagem civilizatória, vê desventrada idêntica realidade35. 

 

 Prossegue afirmando que servir não se encontra na natureza do poder, nem nos 

homens públicos da atualidade36.  

Seria essa uma explicação antropológica e histórica da natureza do poder. Mas, será 

que em nada isso evoluiu com o passar do tempo? Aliás, será que houve uma involução, 

considerando que, como visto acima, os liderados primitivos, pelo menos, tinham a sensação 

de retorno mais imediato das benfeitorias decorrentes de seus contributos? 

 Deve-se ter em mira que isso não ocorre, por igual, em todos os lugares, mas que, em 

alguns países, considerados desenvolvidos, a dominação pelo poder se opera de forma mais 

democrática, com a realização de benefícios em prol da sociedade, mais do que em outros.  

 Nesse aspecto, tem papel fundamental o Direito, que “por situar-se exatamente entre a 

faticidade e validade, [...] possibilita tanto a reprodução social da solidariedade como a 

reprodução social da dominação pelo dinheiro e pelo poder”37. 

No Brasil, o grau de insatisfação da população com o rumo que têm tomado as funções 

estatais é elevado (ver subcapítulo 1.4); um país com tamanha riqueza apresenta índices 

sociais pífios (ver subcapítulo 3.1 e item 4.2.1), não conseguindo sair da condição de 

subdesenvolvido, de integrante do terceiro mundo. 

No entanto, em países desenvolvidos ou não, a tática da dominação ocorre sempre pela 

força, pois “quem tem capacidade para conquistá-lo somente respeita a lei e ordem jurídica, 

na medida em que estas lhe servem, mas se tiver mais força que o estamento que comanda, 

modifica sua estrutura, conforme seus anseios de domínio e manutenção”38. 

Questionamento importante se faz acerca da variedade de serviços públicos, de sua 

diversificação, se ela ocorre em razão da atuação do poder. Para tanto, a resposta é que essa 

diversificação ocorre muito mais em razão da força da própria sociedade, através do progresso 

                                                 
35 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 18. 
36 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 19. 
37 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 138. 
38 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 24. 
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das construções sociais, com a economia, com as universidades, entre outros fatores, já que o 

poder, via de regra, não promove o desenvolvimento da sociedade39. 

 No nosso país, como será visto mais a frente, não é diferente; quem tem o poder o 

impõe ao povo, ainda que este discorde de suas decisões, que, muitas vezes, se apresentam 

claramente divorciadas da razoabilidade e da noção de bem-comum. Regras são alteradas em 

prol do projeto de dominação, passando por cima de direitos adquiridos, atos jurídicos 

perfeitos e, até mesmo, da coisa julgada. 

 

2.2 A incompatibilidade entre ética e o poder: a questão da legitimidade 

 

 Passa-se, agora, a enfrentar um tema árduo para quem se preocupa com o bom 

funcionamento da máquina pública, com a garantia de direitos mínimos à população, referente 

à ética no exercício do poder, cuja materialização revela a legitimidade deste frente aos 

administrados. 

 Contudo, o que se pode entender por ética? Um comportamento ético é aquele que se 

insere no contexto do que se tem por certo, adequado e aceitável em uma coletividade, daí por 

que, quando não observado, causa estranheza e repugnância.  

Para João Maurício Adeodato, “ética constitui, além da doutrina do bom e do correto, 

da ‘melhor’ conduta, a teoria do conhecimento e realização desse desiderato”.  

Sustenta, ainda, que a ética não pertence apenas ao plano da moral, como da política e do 

jurídico40. 

Não se pode reconhecer como éticas a troca de favores políticos e a aprovação de lei 

em razão da compra de parlamentares. A ética pública se apresenta mais grave, pois lida com 

o exercício de funções que devem ser voltadas para o bem-estar social; consequentemente, 

sua inobservância tem uma maior abrangência, repercutindo na esfera dos administrados. 

 A prática tem demonstrado que a ética não está presente na forma como o poder é 

exercido no Brasil e em outros países subdesenvolvidos. As considerações anteriores 

revelaram que, no Brasil, as funções estatais são desempenhadas para consecução de um 

projeto de poder, não para viabilizar o atendimento das necessidades públicas. 

 O fato é que a ética permeia o Direito, enquanto nele são considerados – com 

destaque, principalmente, na teoria da Nova Hermenêutica constitucional – os princípios, que 

                                                 
39 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 48. 
40 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2006, p. 121-122. 
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nada mais são do que valores éticos extraídos da sociedade; da mesma forma, está presente na 

política, pois esta e o direito estão interligados na formação e na interpretação das normas 

constitucionais e infraconstitucionais. Oportuno considerar, ainda, que as funções estatais têm 

sua atuação pautada e limitada pelas normas constitucionais, daí por que o direito e a política 

estão sempre presentes quando da atuação dos poderes estatais. 

 Esse conceito ético-político está contido no que Hannah Arendt define como 

legitimidade do poder41. Assim, o poder somente se apresentará como legítimo quando 

observar a ética na maneira como for exercido. Na mesma direção, João Maurício Adeodato,  

sinaliza que a legitimidade “é uma qualidade atribuída ao poder” e “traz uma conotação de 

desejabilidade, é positivamente valiosa em relação ao poder, isto é, o poder legítimo é 

preferível ao ilegítimo”42. 

 Parece com razão o Professor Cláudio Souto43, quando afirma que a ciência jurídica 

precisa da integração da Sociologia do Direito, da Dogmática Jurídica e da Filosofia do 

Direito. Para ele, a norma jurídica não se encontra no plano do dever ser, implicando os 

sistemas prescritivos, a bem da verdade, em forma e conteúdo. Assim, não adianta a norma 

jurídica ser formalmente regular (pressuposto unicamente de validade) se o seu conteúdo não 

se harmoniza com os anseios sociais. 

 Informa, ainda, que “o homem se sente agradável diante daquilo que acha (ideia) que 

deve ser. E acha que deve ser aquilo que é semelhante (ou preponderantemente semelhante) 

aos padrões (de qualquer natureza) que está aceitando em determinado momento” (grifo 

nosso).  

 Levando em conta tais considerações, Cláudio Souto apresenta três situações nas quais 

a ética deve ser compreendida: 

 

Se o sentimento de (preponderante) agradabilidade se informa de ideia de 
acordo com a ciência empírica atual, poderíamos chamar o fenômeno ético 
resultante de direito; se se informa de ideia de acordo com o conhecimento 
metacientífico (p. ex., filosófico, religioso), poderíamos chamar o 
fenômeno ético resultante de moral strictu sensu; e se se informa de ideia de 
acordo com as circunstâncias particulares de um caso concreto, poderíamos 
chamar o fenômeno ético resultante de equidade. 
 

                                                 
41 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 8. 
42 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p 19. 
43 SOUTO, Cláudio. Ciência e Ética no Direito: uma alternativa de modernidade. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 2002, p. 20. 
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Independentemente dessa, ou de outra terminologia, as três modalidades 
fenomênicas apontadas não deixarão de existir, pois radicam em fatos 
concretos da mente humana (a se refletirem no social).44 
 

 Tal ilação pode ser remetida para a atuação política que, inclusive, compreende a 

elaboração das normas jurídicas. 

 João Maurício Adeodato aponta dois caminhos para avaliar a legitimidade político-

jurídica45: o primeiro é o formal, que consiste na estipulação de requisitos prévios, objetivos, 

de critérios definidos a priori, sem se importar com o lado empírico do mundo real. Traz 

como exemplo o modo como ocorre a investidura no poder, como no caso da eleição por 

determinada maioria de eleitores ou a assunção pelo monarca herdeiro. Em tais situações, não 

há a avaliação de como é exercido o poder, as realizações do titular, sua atuação, mas, sim, 

aspectos formais relacionados à maneira como passou a detê-lo. 

O segundo caminho é o material, na qual é avaliada a forma como o poder é 

desempenhado, ou seja, as ações do soberano em prol de seus administrados é que passa a ser 

o foco da análise. Nesse caso, a questão do provimento do titular do poder se encontra 

ultrapassada, não se apresentando como importante esse aspecto meramente formal. Um dos 

exemplos fornecidos pelo autor é o de não ser permitida a liberdade de associação dos súditos. 

Verifica-se, pois, que o que está sendo objeto da aferição de legitimidade é a deliberação de 

quem detém o poder, a sua gestão do interesse público. 

Adeodato defende que a legitimidade do poder deve ser aferida em face do poder 

político e do próprio direito, não prescindindo, para tanto, da análise da amplitude do universo 

no qual é vigente. Ainda que se considere a constante mutação das sociedades, sempre 

remanesce um núcleo imutável, a partir do qual se confere se houve, de fato, uma mudança. 

Trata-se da base daquela sociedade, dos valores que a fundamentam e, portanto, são 

imutáveis. E é esse fator que identifica se uma experiência é legítima ou não.  

A surpresa pela qual é tomado um cidadão revela exatamente que algum aspecto desse 

núcleo estável social foi indevidamente desrespeitado. Esse valor é tão enraizado nessa 

cultura que não se espera que o mesmo seja atingido por qualquer esfera do poder. Em razão 

disso é que não se pode questionar a legitimidade de uma situação que nunca tenha sido 

objeto de notícia46. 

                                                 
44 SOUTO, Cláudio. Ciência e Ética no Direito: uma alternativa de modernidade. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 2002, p. 30-31.  
45 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 20-21. 
46 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 21. 
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Na teoria desenvolvida por Habermas, a legitimidade do direito – que, por sua vez, 

disciplina, também, o poder, com ele guardando íntima conexão – “apoia-se, em última 

instância, num arranjo comunicativo: enquanto participantes de discursos racionais, os 

parceiros do direito devem poder examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia 

encontrar o assentimento de todos os possíveis atingidos”47. O significado disso é “que 

desaparecem tanto a tese da existência de direitos natos quanto a antítese de que os interesses 

públicos se sobrepõem aos particulares ou vice-versa”48. 

Questionamento realizado por Adeodato e que é bem recepcionado pelo objeto deste 

trabalho se refere a 

 

saber se a teoria geral do direito, a ciência política, a prática jurídica e a 
própria relação de poder fazem algum uso real da legitimidade ou se ela 
pode simplesmente ser descartada pela teoria porque a realidade já a 
descartou49. 

 

 Nesta dissertação, diversas outras questões são suscitadas, como forma de se tentar 

aferir a legitimidade do poder político-jurídico.  

Num primeiro momento, resta esclarecida a diferença entre ideias e eventos, a partir da 

noção de que o que se encontra em pensamento não tem o poder criativo, até que seja 

remetido para o campo das aparências, para o plano da realidade. Por seu turno, os eventos 

são os fatos que se apresentam no mundo externo, que aparecem. No entanto, Adeodato deixa 

claro que pode ocorrer erro da parte de quem contempla o mundo da aparência. Para ele, 

baseado no entendimento de Hannah Arendt, quanto mais o objeto aparece, mais ele se mostra 

real. 

Trazendo essa teoria para o problema da legitimidade jurídico-política, tem-se que ela 

deve ser buscada a partir dos fatos, uma vez que o aspecto valorativo não tem significado sem 

a ação50. E, ainda, nesse mundo dos fatos, deve-se ter em conta a diferença entre direito e 

moral, especialmente no que se refere aos seus efeitos. Nesse aspecto, Habermas alega que a 

                                                 
47 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 138. 
48 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 146. 
49 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 28. 
50 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 162-164. 
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moral significa apenas uma forma do conhecimento cultural, enquanto o Direito é 

obrigacional, é um sistema de ação51. 

Outro viés dado por Adeodato relaciona-se à necessidade de liberdade num cenário de 

legitimidade, revelada e exercida no mundo das aparências, mas não absoluta, comportando 

limitações produzidas pelas leis que disciplinam a vida em comunidade52. Esse tipo de 

limitação existe em todos os tipos de sociedade, uns mais ou menos restritivos que os outros, 

mas sempre sobra alguma margem de liberdade para os cidadãos, exceto nos regimes 

absolutistas. 

Essa liberdade se mostra necessária para que o cidadão não sofra restrições ou receba 

interferências ou censura no seu modo de aferir a legitimidade político-jurídica do poder e 

com ela concordar ou se irresignar, com a livre possibilidade de manifestação do pensamento, 

garantia constitucional assegurada pela nossa Constituição Federal53. 

Ainda assim, a liberdade se sujeita ao questionamento da verdade. Nesse aspecto, as 

verdades se apresentam sob dois aspectos: a verdade de razão e a verdade de fato. A primeira, 

pelo seu conteúdo racional, não se apresenta no mundo dos fatos, da aparência, daí porque 

não pode confrontar a esfera política como verdade, mas como opinião. 

Assim, a única forma de confronto entre verdade e política ocorre em face da verdade 

factual, pois esta se apresenta no mundo exterior, mas essa é mais frágil que a verdade 

racional, uma vez que depende de prova, principalmente porque nem todas as pessoas 

presenciam o fato sob análise. 

Diante dessa exposição, Adeodato54 afirma que o problema político se relaciona, na 

verdade, com opinião e, nesse aspecto, Hannah Arendt não concorda com o critério da 

maioria como forma de conferir legitimidade ao poder político-jurídico, até porque não há 

garantia de que a maioria escolheu o lado certo. 

Habermas também não concorda com o critério da maioria, nem das minorias, 

especialmente por se revelar a sociedade contemporânea como um conjunto complexo e 

plural de identidades. Em razão disso, sua teoria procedimentalista – que será adiante melhor 
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exposta – busca “um direito que vale para todos os cidadãos e, ao mesmo tempo, respeita os 

ideais de vida boa de cada subcultura (ética), dentro de uma cultura política igualmente boa 

para todos (moral)”55. 

Mas a mentira sobre os fatos, facilmente manipulada em tempos de avanço 

tecnológico, é a mais manejada pelo político, uma vez que a verdade racional pode até ser 

informada pela verdade factual, mas a última palavra é a do espectador, daquele que, apesar 

de não ter se manifestado no mundo das aparências, está inserido no contexto social e, dessa 

forma, sente os fatos sociais e formula sua própria convicção. 

Ele forma seu juízo agindo no meio social, sendo envolvido pelos fatos que estão 

sendo objeto de sua compreensão, ainda que não apresente manifestação expressa no mundo 

real. Tal compreensão ganha dimensão e apoio quando se atinge o senso comum56, 

considerando como o sentido ou a interpretação dos fatos que gera a união entre os atores 

sociais, o ponto de contato, de identificação entre eles. É o que eles têm e sentem em comum 

como o que é correto, razoável e proporcional em determinadas circunstâncias. 

Volvendo à questão das maiorias e das minorias, o referido autor, apoiado em Hannah 

Arendt, esclarece que o aparente domínio de uma minoria não significa que as minorias têm 

mais poder que as maiorias; apenas estas, por qualquer razão que seja (falta de estímulo ou 

organização, entre outros fatores), deixam de lado a iniciativa pela tomada/retomada do poder. 

Disso surge o questionamento acerca da quantidade ou da qualidade, para o fim de 

atingimento da maioria ou minoria política57. 

Adeodato invoca o entendimento esposado por Arendt, quando toca em um ponto 

sensível, relacionado ao tema das maiorias e minorias, existente principalmente nos países 

subdesenvolvidos, que é a falta de oposição, após o encerramento dos pleitos eleitorais. 

Nesse aspecto, informa que, para manter sua condição, a maioria necessita assegurar 

às minorias o direito de contestar, protestar, debater, questionar e se insurgir contra, 

consolidando, dessa forma, o seu próprio poder (das minorias). Alega que o poder não é uma 

coisa determinada, dividida em percentuais, mas que ele, quando fruto de uma atuação 
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conjunta, pode se multiplicar, mesmo num cenário de maiorias e minorias, com o respeito às 

liberdades de associação e de manifestação58. 

No mesmo sentido, Álvaro Ricardo de Sousa Cruz, apoiado em Habermas, defende 

que “o ‘princípio da soberania popular’ exige que a legislação expresse a vontade da 

totalidade dos cidadãos, ou seja, que deixem de ser meramente destinatários do Direito, mas 

tornem-se seus coautores”59 

A questão das minorias, da oposição, é um sério problema enfrentado pela política dos 

países em desenvolvimento, pois, não raras vezes, após a definição de um contexto de poder 

(encerramento de uma eleição, por exemplo), passam a se iniciar tratativas para a adesão de 

partidos – especialmente os de menor porte e num cenário de pluripartidarismo exacerbado – 

com sensível redução da minoria oposicionista, o que fragiliza a democracia de um país, em 

face da materialização de um poder que pouco será questionado e combatido em seus atos de 

gestão. 

Esse tipo de situação ocasiona, em países menos democráticos, a instalação de um 

governo ditador, tirano, absolutista, dando ensejo à prática de atos que afrontam o Estado 

Constitucional Democrático, ou pior, por mascarar a verdade dos fatos, pode promover o 

surgimento de uma falsa democracia, camuflada de ditadura, na qual o povo é usado como 

massa de manobra para a consecução dos objetivos não muito republicanos de políticos mal 

intencionados. 

A verdade é que o poder deve ser visto como originário do e voltado para o povo (art. 

1º, da Constituição Federal), ainda que ele se divida entre maiorias e minorias. O poder não 

necessita de justificativa, por se tratar de um fim por si mesmo60. No mesmo sentido, Ives 

Gandra61 sustenta que  

 

[...] quem busca o poder, o faz, exclusivamente, pelo amor ao domínio, à 
força de mandar, aos benefícios que decorrem do exercício do comando, não 
sendo imperioso, senão quando necessário ao interesse dos governantes, 
prestar serviços públicos. 
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Adeodato destaca o poder político, especialmente a forma como ele surge, no espaço 

das aparências (mundo real, fático), quando as pessoas se reúnem e atuam de forma conjunta, 

constituindo as promessas e o seu cumprimento como fator de união entre os homens. Ele 

sustenta, contudo, que, para Arendt, as instâncias de legitimidade não se esgotam na lei ou no 

cumprimento de promessas, sendo indispensável a plenitude da condição humana, como a 

maneira do cidadão firmar um convencimento político e o consenso de apoio ao poder.  

Arendt retira do conceito de poder a violência e a coação – se não estão presentes na 

ideia de poder, certamente não se coadunam com a noção de sua legitimidade –, evidencia a 

manipulação da opinião e a incapacidade do homem para pensar, assim como refuta a 

burocracia e a forma partidária, por considerá-las inadequadas. Entretanto, nada afirma acerca 

do direito positivo, como forma de manipulação do poder dominante, e não como maneira de 

disciplinar as relações no âmbito da coletividade. Ela sempre aborda o direito como se ele 

atendesse às suas funções primordiais, sem qualquer desvio, o que não se identifica com o que 

se vê no mundo real62. Concorda que pode ocorrer a manipulação de opinião, mas não a do 

direito. 

Outro equívoco da ideia de Arendt acerca dos políticos é o de que estes são escolhidos 

por contarem com alguma propensão para a vida pública63. No Brasil, o que menos se vê é a 

eleição ou a atuação – esta última em se tratando de agentes concursados ou nomeados 

(cargos em comissão) – de pessoas vocacionadas para o munus público; em regra, estão 

sempre pensando no que é melhor para elas mesmas e numa maneira de perpetuar-se, 

juntamente com a sua família e correligionários, no exercício do poder. 

Ives Gandra confirma que os estadistas são aqueles que têm por objetivo servir à 

população, muitas vezes adotando medidas antipáticas, mas que visam o bem-comum. Cita 

como exemplos de estadistas Winston Churchill, Charles de Gaulle, Cícero e, até mesmo, D. 

Pedro II, e ratifica sua ideia de que os detentores do poder, em regra, sempre consideraram a 

conquista e a dominação acima do ideal de servir, não importando o meio a ser utilizado para 

a obtenção de êxito64. 

Noutro momento, Arendt alega que cada um de nós sabe o que é melhor para si, sendo 

responsável pelos seus atos, uma vez que estamos aptos a analisar, decidir e formar opiniões 

próprias, criando, dessa forma, o consenso com a legitimação do poder. Para tanto, faz-se 
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necessário, apenas, a sensibilidade e a boa vontade com o mundo exterior, prescindindo de 

conhecimentos específicos ou históricos. Nesse sentido, o poder não pode ser manipulado, 

uma vez que decorre do acordo, e a violência é excluída como elemento inserido no contexto 

do poder65.  

Em sua teoria, Habermas inclui a violência na teoria política, justificando que a 

mesma se encontra presente na luta pelo poder, no qual é exercida como forma de impedir 

outros grupos de defender os seus respectivos interesses. Para Adeodato, sem o nexo entre 

legitimidade e essa violência estrutural, não há como compreender a exclusão de alguns 

setores da população da batalha pelo poder, embora reconheça que Hannah Arendt nunca se 

debruçou sobre a teoria comunicacional de Habermas66. 

É certo que Arendt não alcançou a era da globalização, razão porque não teve 

conhecimento do quanto se acentuou essa luta pela efetiva implantação da democracia – ou 

pelo redirecionamento do poder, em termos mais claros – em detrimento do poder 

colonizador, como bem referem Bonavides67 e Müller68, cujas teorias serão ampliadas em 

momento posterior.  

A violência estrutural existe na medida em que o sistema político é criado em torno da 

premissa de que somente os que se encontram no jogo do poder podem determinar os 

participantes, salvo raras exceções. O exemplo disso é que, em todas as cidades e estados do 

país, sempre são os mesmos candidatos que se habilitam no processo eleitoral, com 

possibilidade de sucesso. Qual a razão disso? Será que somente eles despertaram o interesse 

em representar o povo brasileiro? Ou essa representatividade é tão boa, traz benefícios 

pessoais de grande monta e somente quem se presta a determinadas atitudes (pouco 

recomendáveis) tem condições materiais e psicológicas para a habilitação ao cargo e a 

assunção de seus misteres?  

Trazendo a discussão para o plano real, deve ser rechaçada a primeira hipótese, pois 

muitas pessoas, preparadas e bem sucedidas profissionalmente, gostariam de colocar seus 

serviços à disposição da coletividade, com sua atuação voltada para o bem comum; contudo, o 

sistema político brasileiro não se mostra adequado para pessoas bem intencionadas, que não 
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se curvem a interesses pessoais ou partidários, que não se harmonizam com o atingimento dos 

fins sociais. Para elas, as chances de serem eleitas são mínimas e, caso consigam, não poderão 

fazer nada se não se curvarem às estratagemas do jogo político. 

Trata-se de um sistema político fechado, manipulado e financiado de modo que 

somente se habilitam, com chances reais de êxito, os mesmos políticos e seus parentes e 

afilhados, dando continuidade, assim, aos sistemas de capitanias hereditárias ou feudais, que 

alguns ingênuos pensaram terem sido excluídos da política. 

Com o positivismo, caracterizado pelo monopólio do Estado na edição das normas, 

passou-se a reconhecer que a coercibilidade (decorrente das normas jurídicas) e a 

possibilidade de ações estratégicas (provenientes da política) não podem ser afastadas da 

teoria científica. Para Adeodato, quatro são as formas de fazer com que os cidadãos adotem 

determinada conduta: a persuasão, a autoridade, o engodo e a força, que podem surgir de 

forma não isolada, isto é, podem se combinar69. 

A persuasão pressupõe a igualdade entre as partes, daí por que uma tenta convencer a 

outra a se comportar de determinada maneira; a autoridade, de outro lado, caracteriza-se pela 

desigualdade entre as partes, as quais reconhecem, na pessoa do emissor, a competência para 

exigir determinada conduta. Nesse aspecto, Adeodato reconhece que não se mostra acertado 

crer que os políticos são reconhecidos como aptos a tomar decisões. O engodo ocorre quando 

o receptor é ludibriado pelo emissor, que omite ou apresenta fatos encobertos ou deturpados, 

através de propagandas ou de obstáculos opostos à participação popular, por exemplo. Por 

último, apresenta-se a força, não apenas sob a ótica da coação física, mas sob a forma da 

fome, do controle da desigualdade das oportunidades, da ausência de garantia de emprego70. 

De outro lado, o processo legislativo (aspecto formal), por si só, não representa a 

legitimidade do direito, porque não extraiu “sua força legitimadora do processo de um 

entendimento dos cidadãos sobre regras de sua convivência”71. A noção de legitimidade de 

Habermas é revelada por Rogério Soares do Nascimento, nos seguintes termos: 

 

O conceito de legitimidade tem em Habermas um significado restrito de 
exigência de validade de ordenamentos políticos os quais podem ou não ser 
reconhecidos como justos. Trata-se da capacidade de um ordenamento 

político de ser reconhecido. [...] Para durar, este poder estatal não pode 
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contentar-se com a simples coerção, para garantir obediência, terá de contar 
com algum reconhecimento como legítimo.  
 
[...] Defendendo um conceito de legitimação que chamou de reconstrutivo, 
constatava que aceitar um ordenamento como legítimo significa admitir 
como justificadas as pretensões de validade normativa nele contidas, o que 
quer dizer acreditar que correspondem ao interesse geral72. 

 

Adeodato transmite a principal lição de Hannah Arendt sobre a aferição da 

legitimidade do poder político: refletir e julgar, formando sua própria opinião. Para ele, nas 

democracias modernas, o princípio da maioria se mostra critério insuficiente para aferir a 

legitimidade do poder. Trazendo exemplo diametralmente oposto, invoca o caso dos regimes 

não democráticos, em que não há oposição, como forma de refutar o princípio da maioria. Na 

sua concepção, o princípio da maioria é o fundamento procurado pelo legalismo. 

Consequentemente, na sua visão, o legalismo também não seria uma maneira de analisar ou 

atingir a legitimidade73. 

Para ele, o problema central reside na busca por um paradigma universal que venha a 

funcionar como referência para o poder jurídico-político. Essa instância de legitimidade não 

pode ser única, pois as soluções devem ser buscadas no mundo das aparências, no mundo real. 

De igual forma, não é universal, frente às mesmas razões, pois as realidades são variáveis nos 

diversos lugares. Isso tudo conduz o cidadão a um desapontamento, haja vista o esvaziamento 

do conteúdo dessa instância de legitimidade, diante da ausência de uma posição precisa e 

permanente sobre o teor da legitimidade. Acresça-se a tudo, ainda, a influência que o interesse 

do observador pode exercer em seu juízo de realidade; isso decorre da contextualização, uma 

vez que os mesmos fatos podem ser vistos de outra maneira por uma pessoa que não tenha 

interesse sobre o tema. Mas todos esses conceitos, ainda que elaborados em contextos 

diversos, têm a sua importância, até mesmo para que possam surgir novos conceitos, uma vez 

que aqueles sempre revelam algo de útil74.  

Em síntese, transmite os ensinamentos de Hannah Arendt nos seguintes termos: 

 
[...] o poder legítimo, se não apela a instâncias transcendentes nem tem 
conteúdo universal estabelecido, define-se por levar em consideração a 
pessoa do outro, uma vez que a ação, o direito, a política constituem-se na 
intersubjetividade. Pode-se discordar de muitas de suas interpretações, como 
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inclusive tentamos fazer, mas deve-se reconhecer que discurso racional e 
verdade absoluta não são sinônimos e que os critérios de referência 
indispensáveis ao tratamento do problema da legitimidade serão fixados a 
cada tempo e lugar – estarão no agir conjunto do próprio homem. Talvez não 
seja uma resposta satisfatória mas é a única possível75. 

  

Não resta dúvida de que a solidariedade, constante na afirmação de que a legitimidade 

jurídico-política somente pode ser alcançada com a consideração do outro, é um elemento 

identificador do ensinamento de Arendt com a teoria procedimental de Habermas, que 

defende o consenso como meio para estabelecer o direito, em um ambiente público. Outro 

aspecto que une as duas teorias é a necessidade de apreciação da legitimidade em cada tempo 

e lugar. 

Bökenförde76, por sua vez, traz para discussão a crítica à ideia de que a democracia 

direta seja a forma autêntica de democracia e sustenta que ela se fundamenta em um conceito 

irreal (nos sentidos pragmático e teórico). Fundamenta sua teoria, num primeiro momento, no 

fato de que a vontade do povo não existe como algo já acabado em si e sua determinação 

concreta se produz e se atualiza com perguntas e modos de colher informações que, em 

alguma medida, prefiguram já seu conteúdo.  

Além disso, traz como exemplo a figura das consultas populares. Nesse contexto, traça 

a diferenciação entre consultas populares (onde o povo não pode influir sobre o conteúdo das 

mesmas, limitando-se a escolher as opções “sim” ou “não”) e a petição do povo, que não 

depende da atuação de alguns órgãos estatais, porque é livre e reconhece uma posição 

potencial de poder político de importância para um número determinado de cidadãos ou 

grupos sociais. 

Depois, explorando o exemplo estadunidense da teoria pluralista da democracia, revela 

que a prática fez constatar a existência de uma estrutura baseada em elites, as quais esgotam 

as possibilidades de participação e articulam dessa forma seus interesses. Dessa forma, 

alcançam uma posição de primazia no processo político e a esse falta o espaço necessário para 

resolver os conflitos de caráter fundamental.  

Assim, a aproximação dos conflitos de caráter fundamental, nos quais todos se 

encontram implicados, não se faz por si mesma, necessitando de órgãos de direção que os 

proponham com perguntas e os formulem como problemas suscetíveis de discussão e decisão. 

Considerando que a vida dos indivíduos não se esgota na participação política e que, 

                                                 
75 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade no rastro do pensamento de Hannah 
Arendt. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 207. 
76 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 137-142. 



38 
 

tampouco, eles a vêm como seu centro de gravidade, a atividade política é assunto de minoria, 

o que, aliado à quantidade e à complexidade das decisões a serem tomadas, contribui ainda 

mais para a profissionalização dos participantes políticos, justificando uma legitimação 

apropriada para o desenvolvimento das posições de poder e de influência política das minorias 

ativas. 

Uma terceira crítica seria o fato de as unidades sociais e políticas resultarem de um 

nexo de ação no qual uma diversidade de ações se unifica em uma estrutura de ação e é, a 

partir dela, que surge a unidade mais ou menos articulada de seus efeitos. Agora, para que 

estas unidades de ação venham a se produzir, depende da existência de um ou vários órgãos 

de direção que assumam essa função de unificação e de organização através da qual se torna 

real a unidade da sua eficácia. Observe-se que, para a criação de unidade de ação, não é 

suficiente a vontade de união entre os participantes; faz-se necessária, ainda, a produção de 

uma iniciativa concreta e determinada em seus conteúdos, pois, só assim, dá lugar à 

unificação da vontade e de seus efeitos. Dessa forma, as organizações precisam de uma 

autoridade e o exercício do poder está submetido à lei, dispondo os exercentes do poder de 

certo grau de liberdade de decisão. 

Diante dessas premissas, Bökenförde77 informa as consequências que tem essa 

argumentação para o conceito e a realidade da democracia. A primeira consequência é que a 

democracia, como conceito próprio de uma forma de estado, não deve ser entendida sob a 

forma de uma democracia direta. Assim, a tarefa consiste em admitir a existência de um poder 

de direção e de seus representantes em atribuir-lhes estabilidade, mas submetê-los à 

legitimação democrática e vinculá-los à responsabilidade e aos controles democráticos, para 

que sua ação valha como uma ação autorizada pelo povo e em seu nome. 

Noutro passo, ele informa as condições básicas nas quais os elementos específicos de 

uma organização democrática realizável do poder do estado podem ser resumidos: 1) 

inicialmente, a organização democrática deve incorporar a existência de uma estrutura 

jurídico-legitimadora do poder do estado e dos respectivos cargos; 2) depois, excluir a 

possibilidade de os representantes passarem a uma posição de soberania, haja vista que seu 

poder de direção deve se configurar como uma competência adequada ao cargo e limitada 

juridicamente; 3) por último, deve ser prevista a possibilidade de que o poder de decisão e 

direção representativa se possa corrigir e contrapesar democraticamente, com a retirada do 

mesmo dos representantes e a decisão direta pelo próprio povo acerca de certos assuntos. 

                                                 
77 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 142-144. 
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Dessa maneira, o plebiscito desempenha o papel na organização democrática do poder do 

estado de elemento corretor ou de contrapeso. 

Em outro momento, Bökenförde78 cuida da representação política, aproximando-se, 

cada vez mais, da questão da sua legitimidade ou dos requisitos necessários à sua 

configuração, tema de fundamental importância para o desenvolvimento deste trabalho. 

Num primeiro passo, é feita a distinção entre a representação política formal e a 

material. Num sentido formal, refere-se à representação como a autorização que os órgãos de 

direção recebem do povo; os órgãos de direção atuam em nome do povo e como povo, tendo a 

sua ação força para obrigá-lo. 

A representação material, por sua vez, concretiza-se quando a ação dos órgãos de 

direção se configura de tal forma que os cidadãos, em seu conjunto, podem se reconhecer 

nessa ação. Nela, os indivíduos consideram que seus representantes resolvem todos os temas 

que envolvem a sua convivência com independência das diferenças de opinião, fazendo surgir 

uma identificação com esta forma de decisão das referidas questões. Esse tipo de 

representação equivale ao que Adeodato e Cláudio Souto entendem por “desejabilidade”, 

“legitimidade” e “agradabilidade”, como visto acima. 

As duas formas de representação são necessárias para uma democracia real, 

encontrando a representação formal o meio apropriado para estabelecer a relação de 

legitimação dos órgãos de direção, ao passo que só a representação material faz com que 

sejam conjugadas as condições para que a democracia não incorra em um domínio individual 

ou em um absolutismo da maioria. 

A partir do conceito de representação material, questiona o autor como ela pode se 

realizar e estabilizar. O primeiro passo apontado é reconhecer que o cargo de direção tem sua 

utilidade para outros, que suas tarefas são distintas dos próprios interesses. 

Essa dificuldade de separação entre os interesses públicos e os próprios dos agentes 

políticos ganhou destaque, em momento anterior, com os argumentos lançados por Ives 

Gandra, e será identificada e demonstrada, no plano fático, no momento oportuno, quando for 

tratado o tema relacionado à crise de legitimidade em cada função estatal. 

O que Bökenförde79 busca, na verdade, é um ponto de referência mais amplo de uma 

representação democrática, sem reduzir essa ideia a uma vontade empírico-natural dos muitos. 

Para ele, a representação 

                                                 
78 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, ps. 144/154. 
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É algo que se produz através de uma determinada ação dos representantes e 
que deve responder a exigências específicas no que se refere a seu conteúdo: 
há de implicar os (diferentes) interesses e necessidades em sua ação e em sua 
tomada de decisões, e, ao mesmo tempo, há de fazer que se manifeste e 
atualize aquilo que os cidadãos consideram e sentem como vinculante para 
todos na ordenação de sua vida em comum (e não é estranho a tudo isso 
também um determinado tipo de equilíbrio e negociação entre os interesses e 
necessidades). Precisamente, assim se logra que os indivíduos se 
reconheçam na ação dos representantes, se vejam representados e se sintam 
obrigados em seu interior80. (tradução nossa) 

   

Nesse conceito mais amplo, acima reproduzido e informado, sem dúvida, devem restar 

acolhidos os anseios das minorias, para quem, de igual forma, os representantes devem-se 

fazer legítimos, no desenvolvimento de suas ações. É onde entra o conceito de pluralismo, 

fornecido por Peter Häberle81, visto como “uma multiplicidade de ideias e interesses, ou vice-

versa, no seio de uma comunidade política, dentro dos parâmetros de ‘aqui e agora’”82 

(tradução nossa). 

 Ingressando, agora, com maior intensidade, no tema da legitimidade da representação 

democrática, Bökenförde83 aceita como normal a existência de dissociação na representação 

democrática, especialmente frente à constante evolução social, que exige do parlamento e do 

governo a atualização e a efetividade da identidade do povo. A solução da dissociação deve 

ocorrer num processo aberto e dialético do grupo consigo mesmo.  

A partir daí, extrai-se a conclusão de que, uma vez assumida a dissociação, o domínio 

político deve se orientar em conformidade com as concepções que vinculam 

comunitariamente os cidadãos e com os princípios de direção da vida pública, algo que não se 

estabelece por si mesmo. Ao invés disso, é algo que sempre terá que alcançar, que sempre 

deverá ser produzido conscientemente. Necessita-se, para tanto, então, de uma autonomia 

relativa pata tomar decisões políticas frente à imediatidade democrática e, consequentemente, 
                                                                                                                                                         
79 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, ps. 148 e 151. 
80 “Es algo que se produce a través de una determinada acción de los representantes y que debe responder a 
exigências específicas en lo que se refiere a su contenido: há de implicar los (direrentes) intereses e necesidades 
en su actuación y en su toma de decisiones, y, ai mismo tiempo, ha de hacer que se manifieste y actualice aquello 
que los ciudadanos consideran y sienten como vinculante para todos en la ordenación de su vida en común (y no 
es ajeno a todo ello también un determinado tipo de equilíbrio y negociación entre los intereses y necesidades). 
Precisamente así se logra que los indivíduos se reconozcan en la acción de los representantes, se vean 
representados y se sientan obligados em su interior”. 
81 HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudos de Teoria Constitucional de la sociedade aberta. 2. ed. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2013, p. 103. 
82 “...multiplicidad de ideas e intereses, o viceversa, en el seno de una determinada comunidad política, dentro de 
los parâmetros del ‘aqui y ahora’”. 
83 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 152-154. 
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sua configuração representativa. Dessa maneira, o parlamento e o governo têm que querer ser 

representantes do povo (no sentido material), sob pena de a dissociação político-

representativa arrancar do povo a possibilidade de articular-se. 

 Ao cuidar dos problemas atuais da representação democrática, o citado doutrinador84 

informa que as consequências de um déficit de representação democrática podem apresentar, 

em cada caso, intensidades e formas diversas. Da frustração das expectativas dos cidadãos 

com relação à representação política decorre o não autorreconhecimento deles nas ações dos 

representantes, suscitando dúvidas sobre o sentido e a legitimidade do procedimento 

democrático de formação da vontade e de suas decisões. 

 Agora, essa frustração não se deve originar da não coincidência plena, em cada caso 

individual, das expectativas dos cidadãos, em face dos argumentos ou das decisões dos 

representantes. Isso seria a realização do mito da concórdia. O que é decisivo, segundo o 

autor, para aferir a legitimidade de argumentos e decisões, é que as questões a serem tratadas 

sejam elaboradas e resolvidas de um modo que, ainda que persistam diferenças de opinião, 

seja viável e se reforce a ideia de que se trata de temas que afetam a todos e que se decidem 

desde este ponto de vista. 

 Essa conclusão conduz, equivocadamente, a uma ideia de que a análise do tema 

referente à legitimidade de representação se desloca do âmbito do direito para o da moral. 

Nesse aspecto, Bökenförde afirma que esses problemas, atinentes à legitimidade da 

representação democrática, movem-se no plano ético-normativo. 

 Para ele, na vida organizada em comum, as configurações institucionais exercem um 

papel relevante como pontes que conduzem da orientação à realização; impedem que a 

orientação ético-normativa permaneça em um simples postulado abstrato e facilitam a sua 

realização prática. Essa orientação ético-normativa, na democracia, toma forma efetiva na 

representação democrática, mas essa forma, apesar de suportada por um procedimento formal, 

recebe um menor suporte no plano institucional, já que a tarefa de criá-la se encontra 

deslocada para o interior do processo aberto da política. 

 Com consequência disso, aponta duas relevantes causas para a não realização da 

orientação ético-política na representação democrática. A primeira se relaciona à inexistência 

de formas prévias da representação como mediação desde o geral, haja vista a sociedade 

moderna estar organizada de forma individualista, a partir de um pluralismo de interesses. 

                                                 
84 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p.154-158. 
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Nesse cenário, as associações ou grupos consideram que sua tarefa se limita a fazer valer seus 

próprios interesses, de lutar pelo seu reconhecimento e promover sua imposição. Dessa forma, 

abandonam a consideração do geral às instâncias estatais, aceitando, por conseguinte, suas 

decisões, e sobrecarregando os órgãos representativos. 

 Essa situação é corriqueira no estado brasileiro, em que os grupos lutam por seus 

interesses junto às instituições, não se preocupando com o que pode e vai ser decidido em 

relação a toda a coletividade. Não é à toa que existem, no congresso nacional, bancadas 

voltadas para proteção de categorias (funcionais, religiosas etc.), como, por exemplo, os 

evangélicos. No momento oportuno, serão demonstrados fatos que privilegiam, inclusive e 

principalmente, os agentes públicos, em detrimento de uma coletividade que, estarrecida e 

indignada, não conta com o atendimento dos serviços públicos básicos. Isso revela esse 

individualismo e a despreocupação com o que acontece com os cidadãos em geral. 

 A outra causa, revelada pelo citado doutrinador, é o fato de os representantes 

necessitarem de votos e, por isso, voltarem as suas atuações nessa direção, com a adoção de 

medidas que prometem um êxito aparentemente mais cômodo e a curto prazo, em lugar de 

procurar atender à identidade autêntica da vontade geral, merecendo destaque o fato de 

inexistir, no âmbito do estado democrático, qualquer prescrição institucional que possa 

impedir essa prática. 

 Noutro momento, informa que, quando inexistem pessoas ou grupos à altura do 

desafio da ação representativa, nas funções estatais, a democracia degenera em forma de 

autosserviço político e entra em uma situação agônica, sem que exista modo institucional de 

detê-la. 

 Por sua vez, Elias Díaz85 elenca as condições sociais, econômicas ou culturais que 

constituem conteúdo da teoria da justiça (ou legitimidade) que desenvolveu. São elas: 1) 

respeito à vida (física e psíquica), com proibição de torturas e demais tratos de caráter 

degradante; 2) livre diálogo e comunicação como maneira para se aproximar do conhecimento 

objetivo da realidade; 3) autenticação (coerência, transparência, verdade etc.) e 

aprofundamento (homogeneização crítica com a consciência social) das instituições jurídico-

políticas próprias que será, assim, uma democracia representativa mais participativa; 4) 

respeito adequado ao direito à diferença, individual ou de grupos, prevalência da liberdade de 

consciência e possibilidade de justificação ética da dissidência e da desobediência; 5) 

exigência de básica igualdade real para todos, com satisfação de uma zona ampla das 

                                                 
85 DÍAZ, Elias. Ética contra política. 2. ed. México: Fontamara, 1998, p. 62-65. 
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necessidades humanas de caráter social, econômico e cultural; 6) inserção desses valores de 

justiça no interior das manifestações e criações da sociedade civil; 7) transformação e 

superação de um modo de produção e acumulação fundamentado de maneira muito 

preponderante no controle oligárquico da economia, com apropriação privada (por força 

minoritária) do excedente e os benefícios, com plena dominação do mercado pelas grandes 

corporações econômicas nacionais ou transnacionais; 8) que as instituições criadoras de 

pensamento, ciência e opinião, assim como os grandes meios de comunicação, não defendam 

ou fomentem um modelo de vida exclusivamente quantitativo e consumista, dedicando maior 

atenção à qualidade de vida, aos cuidados com os recursos naturais e o meio ambiente, os 

direitos das minorias, a paz e a colaboração internacional em face da prevalência absoluta dos 

grandes centros econômicos de poder. 

 As lições de Arendt, Adedodato, Bökenförde, Habermas, Díaz e Ives Gandra, em 

síntese, informam que o poder, no mais das vezes, não é exercido com intenção de 

administrar, devidamente, os bens públicos, com atuação voltada para o bem-estar do povo, 

mas, sim, em benefício próprio dos que o exercem; os critérios de referência para identificar e 

tratar os problemas atinentes à ilegitimidade representativa variam diante do tempo e do lugar; 

a legitimidade não é considerada quando ocorre uma coincidência total entre o que 

determinado cidadão ou grupo pretende, mas, quando o tratamento do tema ocorre de forma 

racional e que agrada a coletividade; e que o povo deve participar ativamente do processo 

representativo, sob pena de sobrecarregar seus representantes e colocar a democracia em 

risco.   

Sem dúvida, as conclusões acima são importantes e fazem com que sejam 

identificados pontos de contato entre o que ocorre, na prática, na democracia brasileira e o que 

os autores consideram um déficit democrático. No caso de países subdesenvolvidos, como o 

Brasil, ganha inquestionável destaque a ausência de atendimento de direitos fundamentais de 

obrigatória observância (soa redundante em face da fundamentalidade dos mesmos), como 

saúde, educação e segurança, entre outros, que constituem o núcleo mínimo para a dignidade 

da vida de um cidadão.  

Mostra-se de grande intensidade o déficit de legitimidade da nossa democracia 

representativa, fazendo-se uso das lições de Bökenförd e Habermas. Nesse caso, não há 

espaço para a existência de dúvida quanto ao descaso dos entes públicos com a sociedade, 

caracterizadora de profunda crise da democracia representativa. 

E é isso que esse trabalho pretende analisar e chamar as pessoas à reflexão: o atual 

cenário político-jurídico nacional, que se mostra insuficiente à satisfação das necessidades 



44 
 

vitais básicas dos cidadãos. Apresenta-se como uma crítica científica, fundamentada em fatos 

atuais e recentes, ao nosso modelo de representação democrática, cuja necessidade de reforma 

é inquestionável. 

  

2.3 O merecimento do povo 

 

 Existe um ditado popular no sentido de que todo povo tem o governo que merece. Será 

que é isso, mesmo? Os cidadãos têm, de fato, responsabilidade pela atuação dos agentes 

políticos? O comportamento deles reflete o que ocorre na sociedade brasileira? 

 Roberto DaMatta faz uma reflexão acerca do tema, explicando alguns aspectos do 

comportamento social do povo brasileiro. Num primeiro momento, ele faz menção ao sistema 

geral de normas, que valem para todos, e ao sistema de relações pessoais, de cada indivíduo, 

algumas vezes utilizado para dobrar ou neutralizar aquele primeiro sistema geral. E é nesse 

espaço entre as leis e os amigos que surgem a malandragem, o “jeitinho” e o “você sabe com 

quem está falando?”86. É uma análise muito interessante e, realmente, retrata a nossa realidade 

social. 

 Noutro momento, relata que, nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, as regras 

ou são obedecidas ou não existem, dando exemplo de que parar diante de uma placa de 

trânsito, quando ela determina, parece ser tão complicado para os brasileiros, ao passo que se 

trata de coerência de atitude nos países acima identificados. Esclarece que a lei, nesses países, 

existe para fazer a sociedade funcionar – o que já é muita coisa – e não para explorar o 

cidadão ou corrigir a sociedade. E essa se constitui uma séria diferença porque, naquelas 

sociedades, existe a confiança na lei e nos agentes públicos, ao passo que no Brasil se ressente 

de sua ausência.  

Dessa confiança decorre a aplicação universal das leis, de forma igual a todos, 

independentemente do lugar que ocupe na escala social. Essa confiança resta prejudicada 

frente ao privilégio da prisão especial, para as pessoas que possuem diploma de nível 

superior, o que ocorre no Brasil87. Tal distinção não é aceita em países desenvolvidos, em 

razão do respeito às regras da universalidade e da igualdade ou isonomia. 

 Passa-se, agora, a esclarecer o que são o “jeito”, a malandragem e o “você sabe com 

quem está falando?”.  O “jeito” pode ser resumido em três momentos: 1) um cidadão é 

                                                 
86 DAMATTA, Roberto. O que é o Brasil? O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você 
sabe com quem está falando?”. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 45-46. 
87 DAMATTA, Roberto. O que é o Brasil? O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você 
sabe com quem está falando?”. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 46-47. 
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ignorado em uma repartição pública, em razão de sua aparência humilde; 2) o servidor 

público informa a impossibilidade de atender a sua pretensão, colocando dificuldade para a 

resolução do pleito do cidadão, de forma dura e sem o mínimo de civilidade, porque, afinal de 

contas, trata-se de um mero indivíduo que o está obrigando a trabalhar; 3) diante da 

dificuldade imposta, abre-se espaço, então, para o “jeitinho”, uma maneira de conciliar os 

interesses, e, normalmente, ocorre quando as partes são conhecidas ou descobrem um ponto 

em comum (têm mesma religião, moram no mesmo bairro etc.)88. 

 Nesse cenário, para que o “jeito” possa se materializar, precisa o cidadão se controlar, 

com o fim de não dar mais força à má vontade do servidor. Quando se pretende se utilizar de 

um argumento de autoridade, o “jeitinho” se transforma no “você sabe com quem está 

falando?”, oportunidade em que o usuário do serviço público se vale da autoridade do seu 

cargo ou do cargo de algum amigo ou parente, para intimidar o servidor e resolver o seu 

problema. Aponta relações pessoais que podem suplantar a lei. Para o autor, ambas as 

fórmulas são maneiras de enfrentar e resolver a mesma situação. Sim, pois, numa sociedade, 

onde todos se relacionam, não há como não saber com quem se fala e a compaixão pode 

surgir diante de um cidadão humilde, que apela a humanidade em face de uma lei que se 

apresenta dura e, com certa frequência, injusta89. 

 A malandragem, por sua vez, é uma variante das duas formas de navegação social 

acima referidas e o malandro é o profissional do “jeitinho”, que vive à margem da lei. É 

aquele que aplica o conto do vigário, roubando com simpatia. Ao lado do malandro, encontra-

se o despachante, que transita nas repartições públicas, obtendo os documentos de difícil 

aquisição, vistos antes, quando se tratou do “jeitinho”. A figura do despachante existe porque 

uma pessoa se considera superior às demais, não aceitando se submeter a uma fila, como 

fazem os demais cidadãos. Em síntese, a malandragem é uma situação conhecida de todos e 

não se limita a uma ação desonesta, mas abrange, também, “uma atitude ou postura social, 

uma forma ou estilo de usar as contradições entre a sociedade e as leis para tirar vantagem em 

tudo”90. 

 Sob esse enfoque, tem-se que a malandragem é uma figura muito presente na vida dos 

cidadãos brasileiros. Quem nunca recorreu a despachantes ou conhece alguém que o tenha 

feito ou ofereceu serviços do referido profissional? Ou, por outro lado, procurou repartição 

                                                 
88 DAMATTA, Roberto. O que é o Brasil? O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você 
sabe com quem está falando?”. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 48-49. 
89 DAMATTA, Roberto. O que é o Brasil? O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você 
sabe com quem está falando?”. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 50-51. 
90 DAMATTA, Roberto. O que é o Brasil? O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você 
sabe com quem está falando?”. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 51-53. 
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pública em nome de um amigo que, por sua vez, é amigo do servidor que nela trabalha, 

buscando um atalho, quer para agilizar uma carteira de habilitação, uma transferência de 

veículo, uma certidão negativa etc.? Esse tipo de atitude revela a pretensão de se julgar 

superior – porque não pode se submeter aos trâmites normais, como todo mundo – e de 

desfrutar ao máximo seu tempo, com o mínimo dispêndio de esforços.  

 Para Roberto DaMatta, a malandragem está tão enraizada no povo brasileiro que já se 

tornou um estilo original dele viver, diante de um sistema que em nada se relaciona com o 

mundo real e de leis que não se harmonizam com a moralidade, a honra, o respeito e a 

lealdade. Conclui que a malandragem e o “jeitinho” têm sua razão de existir como valor 

social, uma vez que conciliam essa divisão tão profunda existente na esfera pública. 

 Essas formas de navegação social surgem como movimento em face de um sistema 

público sucateado e que presta serviços mal remunerados e, consequentemente, de baixa 

qualidade. Caso o servidor fosse decentemente remunerado e trabalhasse em um ambiente 

estruturado, não teria lugar para um servidor público despreparado, atendendo de forma 

preconceituosa e sem urbanidade, atenção e educação aos menos favorecidos. 

 Assim, não parece tão estranho e revoltante que a população lance mão de recursos 

como o “jeitinho”, para que possa ter a sua pretensão atendida, num cenário que a ela é tão 

desfavorável e que existe em razão da inoperância pública e de outros fatores que serão vistos 

mais adiante. 

 Enrique Del Percio, argentino, professor de Sociologia e doutor em Filosofia Jurídica, 

conta uma história que aconteceu quando foi fazer uma visita a um amigo, em um povoado 

próximo da capital argentina. Após viagem de trem, tomou um táxi e, como estava perto da 

realização de eleições, iniciou uma conversa com o motorista que, por sua vez, falou mal de 

todos os políticos, porque só pensam e atuam em benefício pessoal, que são todos uns 

corruptos. Depois de falarem sobre futebol, o motorista disse que ansiava pela eleição de seu 

cunhado para mandato de vereador, para que, assim, fosse possível a renovação da licença do 

seu táxi, que deveria ter feita há dois anos. Ao chegar ao destino, o autor tentou mostrar ao 

motorista a contradição de suas ideias, no que recebeu a resposta de que, se não fizesse isso 

com seu cunhado, outro vereador faria com outra pessoa, porque lá todos são iguais. Em face 

do ocorrido, Del Percio se convenceu de que não há crise de representação, pois os políticos 

realmente os representam91. 

                                                 
91 PERCIO, Enrique Del. Política o destino. 1. ed. Buenos Aires: Sudamericana, 2009, p. 112-114. 
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 Chama à atenção a resposta do taxista, quando afirma que, na região, no local dele, 

todos são iguais. Quis dizer com isso que todos eles se encontram na mesma situação, com 

franca identidade com a daquele cidadão que é ignorado pelo servidor público de mal com a 

vida, que fica mal humorado com o simples fato de ter que trabalhar. É um povo vítima do 

poder público, que não o trata com a devida dignidade, embora, num regime democrático, seja 

o real titular do poder. 

 Não se acredita que o povo brasileiro, ou o argentino, tenha os políticos que merece; 

mas o seu modo de agir, cotidianamente, imbuído da ideia de levar vantagem em tudo, 

contribui, sobremaneira, para o comportamento dos agentes públicos, principalmente se for 

considerado que estes saem da sociedade para o exercício dos mandatos políticos.  

Ora, o cidadão que vive num lugar onde são desrespeitadas regras de simples 

observância, como as referentes ao uso das vagas de estacionamento para portadores de 

necessidades especiais e idosos e a de não dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas, se não 

receber educação e orientação suficientes – da escola e, principalmente da família – passa a 

considerar tais infrações como um mero descumprimento, sem maiores consequências, no que 

se engana, pois toda regra tem sua razão de ser – que é o bem comum da sociedade – e deve 

ser obedecida, como ocorre nos países desenvolvidos.  

 Impede considerar, ademais, que, como visto, a malandragem, o “jeitinho” e o “você 

sabe com quem está falando?” decorrem da omissão, da corrupção e da incompetência do 

poder público, que revelam, sim, uma verdadeira crise de legitimidade da democracia 

representativa. 

  

2.4 Síntese do capítulo 

 

Desde as primeiras comunidades primitivas, o objetivo principal do seu líder era 

garantir sua sobrevivência, surgindo a comunidade como prioridade secundária. A luta pelo 

poder é encontrada desde as funções mais humildes, chegando até os detentores do poder 

político, pois o instinto de sobrevivência e o poder são inerentes ao ser humano. 

 Apesar de a prestação de serviços à coletividade ser a razão essencial do poder, no 

estado contemporâneo, isso não acontece em face da própria natureza humana. 

 Em países desenvolvidos ou não, a tática da dominação ocorre sempre pela força, pois 

as leis e a ordem jurídica somente são observadas quando servem aos poderosos que, 

dependendo de sua força, podem alterar o ordenamento jurídico, para que seja útil às suas 

pretensões. 
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 A diversificação do serviço público ocorre mais em razão da sociedade, através da 

evolução das estruturas sociais, já que o poder, em regra, não promove o desenvolvimento da 

sociedade. 

A materialização da ética no exercício do poder revela a legitimidade deste frente aos 

administrados. Ética seria, então, um comportamento que se insere no contexto do que se tem 

por certo, adequado e aceitável em uma coletividade, daí por que, quando não observado, 

causa estranheza e repugnância.  

A ética permeia o direito, enquanto nele são considerados – com destaque, 

principalmente na teoria da Nova Hermenêutica constitucional – os princípios, que nada mais 

são do que valores éticos extraídos da sociedade; da mesma forma, está presente na política, 

pois esta e o direito estão interligados na formação e na interpretação das normas 

constitucionais e infraconstitucionais. Oportuno considerar, ainda, que as funções estatais têm 

sua atuação pautada e limitada pelas normas constitucionais, daí por que o direito e a política 

estão sempre presentes quando da atuação dos poderes estatais. Assim, o poder somente se 

apresentará como legítimo quando observar a ética na maneira como for exercido. 

Mas a busca por uma ética político-jurídica universal não se mostra possível, em face 

da legitimidade ter que ser encontrada no mundo real, que comporta as realidades distintas em 

variados locais. Atente-se, ainda, para o fato de cada observador exercer seu juízo de 

realidade, quer em conformidade com os valores de sua formação, quer de acordo com a 

contextualização, que pode atrair, ou não, o interesse das pessoas. A época de ocorrência dos 

fatos, no mundo das aparências, também deve ser considerado em uma eventual aferição de 

legitimidade. Todas essas situações se revelam importantes, ainda que em cenários distintos, 

haja vista o seu poder criador de novos conceitos a respeito. 

As representações políticas formal e material são indispensáveis para a democracia, 

mas essa última se relaciona, mais intimamente, com a ideia de legitimidade e concretiza-se 

quando a ação dos órgãos de direção se configura de tal forma que os cidadãos, em seu 

conjunto, podem se reconhecer nessa ação. Nela, os indivíduos consideram que seus 

representantes resolvem todos os temas que envolvem a sua convivência com independência 

das diferenças de opinião, fazendo surgir uma identificação com esta forma de decisão das 

referidas questões. 

Da frustração das expectativas dos cidadãos com relação à representação política 

decorre o não autorreconhecimento deles nas ações dos representantes, suscitando dúvidas 

sobre o sentido e a legitimidade do procedimento democrático de formação da vontade e de 

suas decisões. 
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 Agora, essa frustração não se deve originar da não coincidência plena, em cada caso 

individual, das expectativas dos cidadãos, em face dos argumentos ou das decisões dos 

representantes. Isso seria a realização do mito da concórdia. O que é decisivo, para aferir a 

legitimidade de argumentos e decisões, é que as questões a serem tratadas sejam elaboradas e 

resolvidas de um modo que, ainda que persistam diferenças de opinião, seja viável e se 

reforce a ideia de que se trata de temas que afetam a todos e que se decidem desde este ponto 

de vista. 

A sociedade moderna encontra-se organizada de forma individualista, a partir de um 

pluralismo de interesses. Nesse cenário, as associações ou grupos consideram que sua tarefa 

se limita a fazer valer seus próprios interesses, de lutar pelo seu reconhecimento e promover 

sua imposição. Dessa forma, abandonam a consideração do geral às instâncias estatais, 

aceitando, por conseguinte, suas decisões e sobrecarregando os órgãos representativos. 

As teorias filosófico-jurídicas analisadas – todas elas – se direcionam para a 

necessidade de uma democracia onde ocorra uma maior participação popular, na qual os 

cidadãos participem com um fim claro de consideração e respeito mútuos, buscando soluções 

que atendam a todos que se encontram num cenário social plural e complexo. 

Sem dúvida, as conclusões acima são importantes e fazem com que sejam 

identificados muitos pontos de contato entre o que ocorre, na prática, na democracia brasileira 

e o que se considera um déficit democrático. 

 No caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, ganha inquestionável destaque a 

ausência de atendimento de direitos fundamentais de obrigatória observância (soa redundante 

em face da fundamentalidade dos mesmos), como saúde, moradia, educação e segurança, que 

constituem o núcleo mínimo para a dignidade da vida de um cidadão. Por outro lado, 

questiona-se se, de fato, é acertado o provérbio de que “o povo tem o governante que 

merece”. 

 Nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, as regras ou são obedecidas ou não 

existem; em contrapartida, no Brasil, existem práticas sociais que passam à margem da lei, em 

face das peculiaridades culturais da nossa sociedade. 

 Essas formas de “navegação social” apresentam três modalidades: o “jeito”, a 

malandragem e o “você sabe com quem está falando?”. O primeiro seria a maneira que um 

cidadão simples utiliza para obter boa vontade de um servidor público, no que se refere a 

obter serviços públicos. Para tanto, o cidadão mostra situações que os aproximam, o fato de 

terem a mesma religião, de morarem no mesmo bairro, de terem amigos em comum etc. O 

malandro, por sua vez, é o profissional do “jeitinho”, que vive à margem da lei. É aquele que 
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aplica o conto do vigário, roubando com simpatia. Por último, o “você sabe com quem está 

falando?” é um discurso de autoridade, daquele cidadão que quer intimidar os outros, 

invocando o cargo que ocupa ou parentesco e amizade com autoridades, para o fim de obter o 

que pretende. 

 O “você sabe com quem está falando?” é uma prática odiosa e não se justifica em 

qualquer cenário que seja. Já o “jeito” e a malandragem – esta acompanhada da figura do 

“despachante”, que utiliza seus contatos para facilitar a vida das pessoas – são figuras que já 

se incorporaram à cultura brasileira  e que surgem como movimento em face de um sistema 

público sucateado e que presta serviços mal remunerados e, consequentemente, de baixa 

qualidade. 

Assim, não parece tão estranho e revoltante que a população lance mão de recursos 

como o “jeitinho”, para que possa ter a sua pretensão atendida, num cenário que a ela é tão 

desfavorável e que existe em razão da inoperância pública e de outros fatores que serão vistos 

mais adiante. 

Em nosso país vizinho, na Argentina, ocorreu uma situação muito parecida com as até 

então informadas, quando um cidadão, em conversa informal, no interior de um táxi, escutou 

do motorista protestos de todo tipo contra os políticos locais e, no final da corrida, foi 

informado pelo taxista que um primo seu, quando eleito vereador, resolveria o problema da 

licença de seu veículo, cuja renovação deveria ter ocorrido há dois anos. Diante desse 

comentário, o cidadão tentou mostrar a contradição existente nas conversas, no que recebeu a 

resposta de que, se ele assim não procedesse, outro faria em seu lugar, pois, na sua área, todos 

são iguais. 

Esse tipo de situação poderia ensejar a conclusão equivocada de que o povo tem, sim, 

os representantes que merece; mas o seu modo de agir, cotidianamente, imbuído da ideia de 

levar vantagem em tudo, contribui, sobremaneira, para o comportamento dos agentes 

públicos, principalmente se for considerado que esses saem da sociedade para o exercício dos 

mandatos políticos.  
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3 A CRISE DE REPRESENTAÇÃO NO ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRÁTICO 

 

 

3.1 Sinais evidentes da crise 

 

Como foi visto anteriormente (subcapítulo 3.2), não há como se atingir um paradigma 

universal de referência para a legitimidade do poder político-jurídico, uma vez que os países 

não se encontram na mesma situação cultural, econômica ou política, e essas diversidades, 

assim como o pluralismo, impedem a materialização desse paradigma. 

Em cada local devem ser investigadas as suas características, situação, povo, época, 

entre outros dados de fundamental importância, para a aferição dessa legitimidade política. 

Nada obstante isso, tais situações necessitam ser investigadas quando se depara com 

países que contam com algum nível razoável de desenvolvimento humano, o que não é o caso 

dos países subdesenvolvidos ou de 3º mundo. 

Valdelaine Mendes92 esclarece que, historicamente, no Brasil, verifica-se uma falta de 

compromisso do estado com os interesses dos cidadãos, permanecendo apropriado por um 

reduzido grupo de pessoas.  

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira se modernizou, industrializou, urbanizou, 

sem deixar pra trás as desigualdades sociais, com os poderes da República deliberando com 

desrespeito à constituição federal93. 

No caso do Brasil, os problemas são os mesmos, nos diversos entes da Federação: 

saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, moradia, emprego, acesso à justiça 

etc. 

Segundo a última avaliação realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU)94, 

no ano de 2013, o Brasil se encontra na 79ª colocação, no que se refere ao índice de 

desenvolvimento humano. 

 Na América latina, países como Chile (41º), Cuba (44º), Argentina (49º), Uruguai 

(50º), Venezuela (67º), Costa Rica (68º) e México (71º) se encontram à frente do Brasil. 

                                                 
92 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 70. 
93 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 72-73. 
94 Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDH-Global-2013.aspx>. Acesso em: 19 nov 
2014. 
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 Encontram-se, ainda, à frente do Brasil países como Líbia (55º), Líbano (66º), Sri 

Lanka (73º), Irã (75º) e Azerbaijão (76º). 

 Para elaborar este relatório, a ONU passou a considerar, a partir do ano de 2010, três 

fatores de avaliação95: 

a) Uma vida longa e saudável: expectativa de vida ao nascer; 

b) O acesso ao conhecimento: anos médios de estudo e anos esperados de 

escolaridade; 

c) Um padrão de vida decente: PIB per capita (PPC). 

 Como se vê, apesar de ter sido festejada a classificação do Brasil como sétima 

economia do mundo96, na área social, não há o que ser comemorado. 

 A não concessão do mínimo exigido pela Constituição, no que se refere aos direitos e 

garantias fundamentais, à maior parte da população, é uma triste realidade. 

 Segundo João Maurício Adeodato97, “a distribuição de renda promovida pela elite 

econômica brasileira, os pactos com as multinacionais e os bancos estrangeiros, a estrutura 

agrária fundiária, os níveis de educação, alimentação, moradia, dentre outros fatores, colocam 

indiscutivelmente o Brasil em um grau de miséria comparável às mais pobres regiões da 

Terra”. 

 Para Paulo Bonavides98,  

 

Os vícios eleitorais, a propaganda dirigida, a manipulação da consciência 
pública e opinativa do cidadão pelos poderes e veículos de informação, a 
serviço da classe dominante, que os subornou, até as manifestações 
executivas e legiferantes exercitadas contra o povo e a nação e a sociedades 
nas ocasiões governativas mais delicadas, ferem o interesse nacional, 
desvirtuam os fins do Estado, corrompem a moral pública e apodrecem 
aquilo que, até agora, o status quo fez passar por democracia e 
representação. 

 

 De acordo com o mesmo autor, o Brasil, do mesmo modo que outros países da 

América Latina, vive uma democracia dissimulada, “onde o baixíssimo grau de legitimidade 

                                                 
95 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano>. Acesso em: 19 
nov 2014. 
96 Disponível em: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-banco-mundial-traz-
brasil-como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm>. Acesso em 19 de nov 2014. 
97 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2006, p. 45-46. 
98 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 25-26. 
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participativa certifica a farsa do sistema, assinalando o máximo divórcio entre o povo e as 

suas instituições de Governo”99. 

 Para Paulo Lopo Saraiva, “para realizar a justiça, impõe-se o acesso à mídia, pois só 

ela, desbloqueada e livre do ‘cárcere das elites’, poderá fornecer os atributos a que todos 

almejamos para a nova sociedade: livre e justa”100.  

Segundo o referido autor, “os meios de comunicação constituem-se na estratégia mais 

importante de educação para a Justiça, haja vista que o sentimento do povo precisa chegar à 

consciência do povo-povo”101. 

Com o fenômeno da globalização, os países subdesenvolvidos ficam reféns de uma 

política interna redefinida pelos organismos internacionais, constituindo ameaça ao regime 

democrático, haja vista o estado manter-se, com toda a sua estrutura jurídico-política, a 

serviço do sistema econômico102. 

 Contribui, fundamentalmente, para a caracterização do atual estado de coisas o 

tratamento que é atribuído aos membros dos poderes estatais, que quase chega a fazer inveja à 

nobreza pré-revoluções francesa e americana, assim como os desvios ético-funcionais por eles 

praticados, principalmente se for considerado que os recursos públicos são limitados e a sua 

destinação deve ocorrer da melhor maneira possível. 

 Somente através da implantação de uma política de exclusão social aos bens, 

especialmente os culturais, é que se mantém um cenário de privilégios e de profunda 

desigualdade social. 

 A verdade é que, na área social, “não há uma correspondência entre seu lugar 

privilegiado nos discursos oficiais e sua dotação orçamentária”103. 

 Não se pretende, aqui, pugnar pelo retorno da monarquia ou do regime militar; longe 

disso. A república e a democracia são conquistas inalienáveis; apenas são necessários 

profundos ajustes, para que se possa considerar um governo voltado para o seu representado, 

no caso, o povo, materialmente considerado, como detentor do direito a políticas públicas 

sérias. 

 Como bem esclarece Bobbio, 

 
                                                 
99 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 26. 
100 SARAIVA, Paulo Lopo. Constituição e mídia no Brasil. 1. ed. São Paulo: MP, 2006, p. 49. 
101 SARAIVA, Paulo Lopo. Constituição e mídia no Brasil. 1. ed. São Paulo: MP, 2006, p. 49. 
102 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 76. 
103 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 73. 
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A democracia considerada, pelo menos idealmente, como a melhor forma de 
governo, é muitas vezes acusada de não manter suas promessas. Não 
manteve, por exemplo, a promessa de eliminar as elites do poder. Não 
manteve a promessa do autogoverno. Não manteve a promessa de integrar a 
igualdade formal com a igualdade substancial104. 

 

 Passa-se, agora, a analisar situações que revelam um profundo cenário de crise, 

marcado pelo distanciamento das funções públicas de suas atribuições mais inerentes, 

relacionadas ao servir ao público. 

 

3.2 A crise de representação e o Poder Legislativo 

 

Fatos entraram e entrarão para história como os maiores (até então) casos de corrupção 

do país. Está-se falando dos casos denominados “mensalão” e “petrolão”.  

O primeiro já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e culminou com a 

condenação de diversos parlamentares, de também diversos partidos políticos, pelo desvio de 

vultosa soma de dinheiro público para servir de mesada a parlamentares, para que estes 

votassem a favor de projetos governistas105. Foi, sem dúvida, até então, o maior caso de 

corrupção da história do Brasil, assim como o processo que contou com o maior e mais 

demorado julgamento ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Quando se pensava que a punição de alguns poderosos, inclusive membros da cúpula 

do governo brasileiro, poderia incutir algum tipo de medo nos corruptos, eis que surge um 

outro escândalo de corrupção que, tudo indica, alcançou maiores proporções: o “petrolão”106. 

A articulação era muito parecida com a do “mensalão”, exceto que o dinheiro público não era 

lavado por agências de publicidade, como neste caso, mas através da maior empresa pública 

(na verdade, sociedade de economia mista) nacional: a Petrobrás. Havia o pagamento de 

propina a políticos e a diretores da empresa, para a realização de contra 

tos administrativos, e, assim como no “mensalão”, ocorreu a intermediação de 

doleiros. Os valores até então informados, na investigação, inclusive, através de delações 

premiadas, são assombrosos, e o número de parlamentares envolvidos é muito superior ao 

constante do processo do “mensalão”. Encontra-se, ainda, em fase de investigação; no 

entanto, os indícios do cometimento de crimes contra a administração pública são tão fortes 
                                                 
104 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1999, p. 209. 
105 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/infograficos/2012/07/30/o-escandalo-do-mensalao.htm> Acesso 
em 25 nov 2014. 
106 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-
federal.html>. Acesso em 25 nov 2014. 
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que empresários de grandes empreiteiras e diretores da Petrobrás tiveram suas prisões 

decretadas e foi aberto inquérito para investigar dezenas de políticos – a grande maioria de 

parlamentares -, inclusive, os presidentes da câmara e do senado federais. 

 De outro lado, partindo do fisiologismo (troca de favores por apoio político) e indo até 

o recebimento de favores não recomendáveis de empresários, os parlamentares não se 

mostram preocupados, sequer, com sua imagem perante o público. 

 O financiamento de campanhas políticas por empresas também é um mal a ser 

combatido, pois ninguém há de acreditar que, no contexto capitalista atual, alguém gaste 

milhões de reais no financiamento de campanhas políticas, sem tirar qualquer proveito, sem 

pretender uma contrapartida, que não contrarie os princípios constitucionais que disciplinam a 

administração pública. 

 Em obra recente107, foram revelados fatos acerca dessas doações feitas por empresas 

para as campanhas políticas. O primeiro é o de que os doadores de campanha são ouvidos 

após as eleições, definem as políticas públicas, são os beneficiários dos maiores contratos com 

o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e têm o retorno 

remunerado do dinheiro investido na campanha. 

 Depois, entre 2002 e 2012, somente os dez maiores doadores de campanha política, 

totalizaram um investimento da ordem de um bilhão de reais, e essas empresas mantiveram 

contratos vultosos com o poder público. Essas doações não são fundamentadas em ideologia 

política, pois algumas empresas doam a mais de um partido político, inclusive, a adversários, 

na mesma eleição. Exemplo dessa doação sem cunho ideológico é que, no ano de 2006, no 

Estado de Goiás, uma empresa contribuiu para a eleição de sete, dos catorze deputados 

eleitos. 

 Outro fato revelado no referido estudo se refere à empresa não querer seu nome 

vinculado ao candidato e vice-versa. Para tanto, eles se valem da doação oculta, que funciona 

através da contribuição pela empresa diretamente ao partido que, por sua vez, transfere o 

dinheiro para a conta do candidato. 

 A última informação da obra citada relaciona-se a pesquisa realizada pelo Instituto 

Kelloggs, vinculado à Universidade do Texas, que revelou que, para cada real doado, as 

empresas doadoras recebem um retorno de oito reais e cinquenta centavos, através de 

contratos com a administração pública. 

                                                 
107 REIS, Márlon. O gigante acordado: manifestações, ficha limpa e reforma política. 1. ed. Rio de Janeiro: 
LeYa, 2013, p. 153-164. 
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 A situação ficou banal, corriqueira, e o que era para ser visto como errado e combatido 

pelos entes fiscalizadores competentes (Poder Judiciário, Conselhos de Ética das Casas 

Parlamentares e a própria sociedade) passou a ser aceito como prática política. 

 Apresenta-se com estranheza, ainda, o fato de órgãos, como, por exemplo, a Receita 

Federal não questionarem a evolução patrimonial impressionante de muitos parlamentares, ao 

passo que apresenta impedimentos com relação às declarações de imposto de renda de um 

cidadão comum, onde um mero recibo médico é inserido por engano. É um flagrante caso de 

violação ao princípio constitucional da isonomia, pois o parlamentar, ao prestar contas ao 

órgão arrecadador, não se encontra no exercício de suas funções, mas, sim, como qualquer 

cidadão, daí por que não goza de prerrogativa que o diferencia dos demais do povo. 

 Observe-se, ainda, que os parlamentares, atualmente, percebem subsídio de idêntico 

valor ao adimplido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal (equivalência estabelecida 

quando do início da legislatura), mas recebem parcelas108 que não se ajustam à noção do bom 

senso e da ética, como, por exemplo, auxílio-moradia, verba de gabinete, verba indenizatória, 

cotas postal e telefônica, passagens aéreas, auxílio combustível, fornecimento de jornais, 

serviços de gráfica, de representação. 

 Acrescente-se ao que foi dito o aluguel de salas de atendimento VIP, para deputados e 

senadores, no aeroporto de Brasília. Tal privilégio custa duzentos e sete mil reais ao senado e 

duzentos e um mil e seiscentos reais à Câmara dos Deputados, além da lotação de servidores 

das duas casas, para desempenho de suas funções nas referidas salas. Só do senado, foram 

lotados cinco técnicos legislativos e dois auxiliares legislativos109. 

 A verdade é que, considerando o orçamento destinado ao Senado Federal, cada 

senador custa à sociedade o valor de trinta e três milhões e quatrocentos mil reais, por ano, ao 

passo que, para cada deputado, proporcionalmente, a despesa é de seis milhões e seiscentos 

mil reais, anuais110. 

 Além disso, recebiam décimo quarto e décimo quinto salários, que somente foram 

extintos no ano de 2013. Nesse aspecto, tem-se conhecimento que, coincidentemente, antes 

disso, a Associação dos Servidores do Ministério Público federal ingressou com ação direta 

                                                 
108 Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14030:quanto-
custa-um-parlamentar-deputado-e-senador&catid=50:oit&Itemid=101>. Acesso em: 26 nov 2014. 
109 Disponível em: <http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8598>. Acesso em: 02 dez 2014. 
110 Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14030:quanto-
custa-um-parlamentar-deputado-e-senador&catid=50:oit&Itemid=101>. Acesso em: 26 nov 2014. 
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de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade do pagamento de tais salários aos 

parlamentares111. 

 No estado do Rio Grande do Norte, os parlamentares aprovaram a extinção dos 

décimo quarto e décimo quinto salários, no dia 07/03/2013112. 

 Os deputados e senadores ainda gozam períodos de descanso diferenciados dos demais 

trabalhadores, com recesso de cinquenta e cinco dias. Além do mais, gastam a maior parte do 

tempo tentando a realização de acordos para votações ou em suas bases eleitorais, dedicando 

pouco tempo à elaboração, apreciação e debate de projetos que são importantes para a nação. 

 Muitas vezes, as questões importantes para a sociedade são postas de lado ou sua 

apreciação e aprovação condicionadas, dando espaço a negociações que são descabidas, pois a 

oposição e a situação devem convergir, atuar juntas, quando o interesse público estiver 

presente. Não há espaço para negociações quando o bem-estar social advindo de iniciativa 

legislativa mostra-se claro e evidente; deve-se atentar para finalidade maior do mandato 

eletivo, que é servir à coletividade. Interesses partidários são – ou deveriam ser - assuntos de 

somenos importância, em face da função estatal legislativa. Só que, na prática, existe o 

discurso e a necessidade do poder, da negociação, do proveito, seguindo na contramão da 

teoria política mais consentânea com o atendimento dos anseios da população. 

 E o que é mais grave: não se tem notícia da iniciativa e da aprovação de grandes 

projetos, que visem à melhoria de vida dos cidadãos, inclusive, com a convocação dos 

mesmos para participarem dos debates, quer em espaços amplos ou restritos (comissões).  

 Ao contrário, o que se vê são projetos importantes, como as reformas dos Códigos de 

Processo Civil e Penal, tramitando por anos e anos, mantendo a população refém de um 

processo arcaico e burocrático, com prazo de tramitação absurdo. 

 Necessário observar que direitos fundamentais, criados pela Constituição de 1988, 

ainda não restaram regulamentados pelo Legislativo, inviabilizando, dessa forma, o seu pleno 

exercício, como é o caso do direito de greve dos servidores públicos, por exemplo.  

 É certo que se mostra difícil o acompanhamento da evolução social pelo direito, como 

tem mostrado a mais abalizada doutrina jurídica; agora, não se justifica a omissão quanto a 

regulamentar o exercício de direitos apontados como fundamentais pela Constituição Federal 

- e que devem ter aplicação imediata, por força de expressa determinação constitucional, 

como será visto mais adiante, quando da análise dos direitos fundamentais -, por tanto tempo.  

                                                 
111 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/03/plenario-do-stf-vai-discutir-14-e-15-salarios-
de-parlamentares.html>. Acesso 26 nov 2014. 
112 Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/03/extincao-dos-14-e-15-salarios-
dos-deputados-e-aprovada-no-rn.html>. Acesso em: 26 nov 2014.  
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 O exercício das funções estatais, nos países periféricos, como no caso do Brasil, é feito 

de forma impositiva e tem como fim maior a manutenção do exercício do poder, restando o 

atendimento das necessidades sociais como prioridade última. 

 Nesse aspecto, faz-se necessário colher os bons exemplos que existem em outros 

lugares e procurar implementá-los em nossa nação, não de qualquer forma ou de maneira 

atabalhoada, mas tentando ver o que se adapta às peculiaridades do nosso país e do nosso 

povo. 

 Na Suécia, por exemplo, até a década de 1990, os deputados federais não contavam 

com apartamentos funcionais e dormiam em seus próprios gabinetes. Noutro momento, foram 

criados os apartamentos funcionais, com áreas entre dezoito e quarenta metros quadrados, 

com único cômodo, lavanderia (com hora agendada) e cozinha comunitárias e sem 

empregados. Seus gabinetes têm dezoito metros quadrados de área e não contam com 

secretária, assessores e carros com motoristas113.  

Qual a razão de medidas dessa natureza não serem implantadas em nosso país, até 

mesmo com algumas adaptações, para que sejam observadas as características de nosso 

parlamento ou de nosso povo? O controle das finanças públicas apresenta-se como a meta a 

ser atingida, para a obtenção de sucesso em um estado que tem por objetivo principal o bem-

estar social. 

  

3.3 A crise no Poder Executivo 

 

Sintomas surgem, no âmbito do Poder Executivo, e fazem com que o povo brasileiro o 

desacredite. 

Merecem destaque, como situações reveladoras da crise de legitimidade do Poder 

Executivo, as mesmas reveladas com relação ao Poder Legislativo, correspondentes às 

corrupções funcional e eleitoral, à compra de apoios políticos e às contratações ilícitas e 

superfaturadas de empresas, principalmente daquelas que fazem doações para as campanhas 

políticas. 

 Agora, o carro-chefe da crise é a prestação de serviços públicos de péssima qualidade, 

embora sejam destinadas verbas supostamente suficientes para a realização de um trabalho 

maior e melhor. 

                                                 
113 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/o-pais-quer-saber/compare-a-vida-dos-
parlamentares-suecos-com-o-vidaco-dos-pais-da-patria-brasileiros/>. Acesso em: 02 dez 2014. 
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 São incontáveis as vezes em que os meios de comunicação noticiam a morte de 

pessoas, porque não receberam tratamento médico ou vítimas da violência social, o acúmulo 

de cidadãos nos corredores dos hospitais, sem atendimento, o encerramento do ano letivo, em 

escolas públicas, sem que os alunos tenham estudado determinadas disciplinas, a falta do 

fornecimento de medicamentos etc. 

 Trata-se, tão-somente, da conhecida e antiga figura da corrupção. O último mandato 

presidencial teve início no ano de 2011, e, até o início do mês de dezembro do mesmo ano, 

houve a queda de, nada menos, seis ministros, por suspeita de corrupção. Dá uma média de 

um ministro após o decurso de menos de dois meses de mandato. 

 Oportuno considerar que, ainda após a exoneração em face de evidências quanto à 

prática de atos ilícitos, o Ministério, em regra, continua pertencendo ao mesmo partido do ex-

Ministro exonerado, que tem o “poder” de indicar o sucessor. 

 Ao que parece, não se avançou, com o passar do tempo, persistindo a existência de 

figuras antigas como as capitanias hereditárias e os feudos. 

 Não se deve esquecer que os Ministérios não são destinados apenas aos partidos 

aliados; o próprio partido, detentor do mandado executivo, sempre fica com a maior parte dos 

Ministérios. 

 A verdade é que essa repartição do Poder, em troca de apoios políticos que viabilizam 

a concretização dos projetos de governo, é tida pelo ordenamento jurídico como uma prática 

comum na política, quando deve ser rechaçada em nome da ética, da moral, dos bons 

costumes e, pode até não se acreditar, do próprio direito. 

 Sim, pois já restou por demais evidenciado, em diversos escândalos de divulgação 

nacional, que essa prática somente tem utilidade para a formação do “caixa dois” das 

campanhas políticas, isto é, do montante que não é computado na campanha eleitoral, pois, 

sem sombra de dúvida, é retirado do patrimônio do povo, através de sucessivas fraudes. Ou 

que é computado, mas se trata de lavagem de dinheiro público, informado como doação de 

empresas para a campanha política. 

 Questiona-se, então, qual a razão de não ter ocorrido, ainda, a reforma política, com a 

vedação acerca do patrocínio privado das campanhas políticas (pelo menos, das pessoas 

jurídicas), evitando que empresas possam patrociná-las? 

 Ora, tal medida somente viria a dificultar a manutenção do grupo político que se 

encontra no poder, impedindo a reeleição de candidatos e a transmissão hereditária dos 

mandatos. 
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 O quadro atual inviabiliza o envolvimento de pessoas sérias com a política, pois o 

cenário não é propício a isso.  

 Observe-se que, apesar da pesada taxa tributária, não se fornece aos cidadãos serviços 

públicos de saúde, educação e segurança, além de diversos outros direitos fundamentais 

chancelados pela Constituição, mas que somente formalmente são previstos, sem a sua 

necessária materialização. 

 Contribui para isso a desobediência, pelo Chefe do Poder Executivo e pelos 

parlamentares, ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal, que estabelece que “os 

vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo”. 

 Na prática, os servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, não raras vezes, 

ganham remuneração igual ou superior aos próprios parlamentares e magistrados, ao passo 

que carreiras importantes para a plena realização dos direitos fundamentais, como é o caso 

dos médicos e dos demais profissionais de saúde, dos policiais e dos professores, recebem 

vencimentos aviltantes. Vencimentos ainda inferiores recebem os servidores que prestam 

serviços nas secretarias estaduais, mas não executando funções relacionadas à atividade-fim, 

como é o caso dos servidores de níveis básico e médio.  

 É óbvio que, nesse cenário, os profissionais do Poder Executivo fingem que 

trabalham, ao passo que a administração pública finge que os remunera, num ciclo vicioso 

onde se destaca a péssima qualidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

 Se houvesse apenas o respeito e a concretude do que estabelece a constituição federal, 

não existiria espaço para alegações de falta de legitimidade das funções estatais; agora, numa 

ambiência onde princípios e regras de clara interpretação, como é o caso do art. 37, XII, 

acima informado, não são observados, não se tem como reconhecer que os integrantes das 

funções estatais cumprem com suas mínimas obrigações. 

 Como atesta Bonavides114, a teoria da separação dos poderes repousa sobre o princípio 

da unidade da constituição, que, por sua vez, é a unidade normativa da constituição, no seu 

aspecto formal, e, na substância, é o espírito da constituição em seus fundamentos invioláveis. 

Para o autor, tudo o que estiver fora dessas ideias é inconstitucional. 

 O nosso país teve seu início marcado pela forma de governo monárquico, e, 

considerando os privilégios concedidos aos governantes, assim como aos demais agentes 

                                                 
114 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 27. 
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políticos integrantes dos poderes, conclui-se que a monarquia deixou marcas indeléveis na 

atual estrutura republicana. 

 Na Suécia, por exemplo, que, ao contrário do Brasil, ainda é um país monárquico, o 1º 

Ministro tem direito a uma residência oficial comum, mas não tem direito, sequer, a um 

empregado115. A escolha da Suécia, como forma de expor os excessivos privilégios 

concedidos aos nossos agentes políticos, não ocorreu por acaso. O referido país ocupa a 12ª 

colocação no ranking mundial do desenvolvimento humano, ao passo que o Brasil, como 

visto acima, se encontra na 79ª posição116. 

  

3.4 Desejo de justiça 

 

O tema deste subcapítulo pode ser visto sob dois enfoques: sob a ótica da população, 

que almeja uma justiça mais célere e, ao mesmo tempo, mais criteriosa, com o fim de ver 

assegurada a garantia constitucional do acesso à justiça de forma ampla e material, com a 

duração razoável do processo; e na concepção do Poder Judiciário, que tem se mostrado muito 

afeito à persecução de vantagens e benefícios exagerados, inclusive, bastante questionáveis 

em face do ordenamento jurídico em vigor. São desejos antagônicos e prejudiciais, como será 

visto mais à frente, especialmente quando da análise dos direitos e garantias fundamentais.  

Após os governos militares, surgiu a Carta Federal de 1988, considerada a 

“Constituição cidadã”, pois se acreditava que, com seu advento, os direitos do povo brasileiro 

seriam assegurados de forma mais efetiva. 

 No quadro apresentado, aparece o Poder Judiciário como o fiel da balança, como 

aquele que diz o direito de cada um e obriga os Poderes Legislativo e Executivo a cumprirem 

com suas obrigações constitucionais. 

 Com o passar do tempo, o que se vê é um Poder Judiciário fragilizado, objeto da 

descrença da população, pois, assim como os demais Poderes da República, dá ênfase a uma 

atuação política e voltada para a constante ampliação dos direitos e das garantias de seus 

membros, em detrimento de uma melhor aplicação de recursos nas áreas de expansão e 

desenvolvimento de suas atividades, assim como figura em diversos escândalos de corrupção. 

 Não se quer, aqui, fazer o discurso equivocado de que verba supostamente mal 

empregada poderia ser investida em saúde, segurança, educação etc., até porque isso não é 

                                                 
115 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/o-pais-quer-saber/compare-a-vida-dos-
parlamentares-suecos-com-o-vidaco-dos-pais-da-patria-brasileiros/>. Acesso em: 08 dez 2014. 
116 Disponível na internet: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDH-Global-2013.aspx>. Acesso em: 
08 dez 2014.  
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obrigação do Poder Judiciário. Este recebe sua parte, na divisão das verbas públicas, em 

decorrência de preceito constitucional, para prestar serviços judiciários eficientes e de 

qualidade e em tempo razoável e proporcional. Agora, o que não se mostra plausível é 

privilegiar a concessão de benefícios excessivos aos seus membros, em detrimento da sua 

missão primordial. Essa postura contraria direitos e garantias fundamentais que serão melhor 

debatidas no próximo capítulo. 

 Assim, malgrado o poder judiciário seja autônomo administrativa e 

financeiramente117, os recursos a ele entregues não podem ser aplicados de forma a não 

garantir direitos fundamentais de obrigatória observância. E é nisso que reside a contradição 

existente no sistema jurídico brasileiro: o poder judiciário, através do ativismo judicial, pode 

determinar aos demais poderes que garantam direitos fundamentais aos administrados; agora, 

quem pode determinar ao próprio judiciário que assim proceda? Por isso, também, é que se 

defende a criação de um tribunal essencial e exclusivamente constitucional, que se encontre 

fora da estrutura de qualquer dos poderes, e, assim, possa ter competência e imparcialidade 

suficientes para assegurar e equilibrar a convivência entre as funções estatais. 

 Seguindo no debate, vê-se que, apesar de a Magna Carta estabelecer que a 

remuneração dos magistrados, assim como de outras carreiras de Estado, será fixada sob a 

forma de subsídio, “fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 

adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória” (art. 39, 

§4º), os membros da magistratura recebem, ainda, auxílio-alimentação, auxílio-moradia e 

salário-família, sendo este último devido, segundo a própria Constituição Federal, ao 

“trabalhador de baixa renda nos termos da lei”118, o que, decididamente, não é o caso dos 

integrantes do Poder Judiciário. 

 Fundamentam o direito às referidas parcelas em face do caráter indenizatório das 

mesmas. Ora, a alimentação e a moradia são despesas ordinárias, que todo e qualquer cidadão 

paga com o salário ou a remuneração que percebe. Não se tratam de despesas extraordinárias, 

decorrentes de situação excepcional, como é o caso da ajuda de custo, paga quando o servidor 

passa a prestar serviços em outra localidade, no interesse da administração, ou das diárias, 

                                                 
117 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 68. “Art. 99. Ao Poder Judiciário é 
assegurada autonomia administrativa e financeira”. 
118 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 25-26. “Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XII - salário-
família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;”. 
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adimplidas em razão do afastamento eventual do servidor para outro lugar, para cobrir as 

despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento. 

 Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), através do Ministro Luiz Fux, em 

decisão monocrática, proferida na Ação Originária (AO) 1773119, reconheceu o direito dos 

juízes federais receberem auxílio-moradia, fundado nos seguintes argumentos: a) que a 

referida parcela tem caráter indenizatório; b) que é compatível com o regime do subsídio; c) 

tem previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN); d) na isonomia, uma vez 

que magistrados estaduais e os próprios Ministros do STF a percebem. Ao final, determinou 

que fosse oficiado o Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar a matéria, 

estabelecendo como referência o valor adimplido aos ministros do STF. 

 Que a moradia é despesa ordinária, incluída na conta de todo trabalhador, parece ser 

conclusão indiscutível.  

Por outro lado, a LOMAN (Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979) 

remonta a período muito distante do advento da emenda constitucional nº 41, de 19 de 

dezembro de 2003, que criou o regime de pagamento sob a forma de subsídio.  

E não se venha falar que a LOMAN, no que se refere ao pagamento do auxílio-

moradia, apresenta compatibilidade com o regime de subsídio, pois não se mostra razoável 

pagá-la a toda a magistratura nacional, quando, no lugar de sua lotação, não existir residência 

oficial. Primeiro, porque o regime de subsídio prevê o pagamento de parcela única, que, 

quando criada, já representou um bom reajuste remuneratório; em face disso, é 

inconstitucional o pagamento de parcelas que não tenham natureza indenizatória aos 

integrantes de carreiras funcionais contempladas com o pagamento sob a forma de subsídio.  

Depois, não se mostra razoável que uma determinada categoria profissional, por mais 

importante que seja para o regime democrático, tenha o direito de exigir a concessão de uma 

residência oficial para cada um dos seus membros. Ora, cada Estado conta com, pelo menos, 

duzentos juízes em atividade, além dos juízes trabalhistas e federais; é uma despesa 

desarrazoada, desproporcional, imoral e que fere o princípio da isonomia, já que somente a 

magistratura e o Ministério Público percebem a referida parcela. Trata-se de um tratamento de 

fazer inveja à nobreza feudal, presente em momento anterior ao advento das revoluções 

americana e francesa. 

A razoabilidade (ou proporcionalidade) remete ao bom senso, a aferir o que 

prevalecerá com a adoção da medida administrativa: o ônus imposto ou o suposto benefício 

                                                 
119 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275295>. Acesso em: 
08 dez 2014. 
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promovido. Nesse aspecto, não se pode olvidar que a maior parte da população percebe 

salário mínimo de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) que deve ser suficiente para o 

pagamento das suas despesas com alimentação, vestuário, moradia, lazer, educação, saúde, 

transporte e previdência (art. 7º, IV, da CF/88120; destaques inseridos). Nesses termos, não há 

como considerar razoável o pagamento de auxílio-moradia, em valor superior a quatro mil 

reais, a uma categoria funcional, qualquer que seja ela. 

De outro lado, o art. 93, VII, da CF/88121, determina que o juiz titular, em regra, 

residirá na respectiva comarca, daí por que não é razoável o pagamento de parcela 

remuneratória para o atendimento de obrigação constitucional que decorre do exercício de 

suas funções ordinárias. 

O fato é que o CNJ já regulamentou a matéria, através da Resolução nº 199122, de 7 de 

outubro de 2014, que atestou a necessidade de cumprimento do art. 65, II, da LOMAN123. 

 O auxílio-moradia, a bem da verdade, é uma resposta do Poder Judiciário aos demais 

Poderes, que não aprovaram reajustes pretendidos em momentos anteriores, o que restou 

confirmado na manifestação do juiz do trabalho, da cidade de Santa Cruz do Sul (RS), Celso 

Fernando Karsburg124, que renunciou, expressamente, ao pagamento da referida vantagem, ao 

argumento de que a mesma é imoral e antiética. O magistrado questiona, ainda, por que a 

parcela foi reivindicada somente agora, se a LOMAN se encontra em vigência há mais de 

trinta e cinco anos. 

 Chega-se, então, à razão por que este trabalho se deteve tanto na apreciação da 

concessão do auxílio-moradia a todos os juízes: a demonstração clara e inequívoca de que, 

                                                 
120 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 25. “Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] IV - salário mínimo, fixado 
em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”. 
121 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 66. “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] 
VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;”. 
122 Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/CNJ/Res_199_14.html>. Acesso em: 
11 dez 2014. 
123 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm>. Acesso em: 11 dez 2014. “Art. 65 
- Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: [...] 
II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do 
Magistrado”.  
124 Disponível em: <http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2014/10/09/juiz-renuncia-ao-auxilio-moradia/>.  
Acesso em: 11 dez 2014. Para o referido magistrado, desde o advento da LOMAN, a concessão indistintamente a 
todos os juízes do auxílio-moradia “era visto como algo indevido, para não dizer absurdo, imoral ou antiético. E 

somente deixou de assim ser visto quando a magistratura percebeu que o Poder Executivo não iria conceder a 

reposição do poder aquisitivo causado pela inflação que ele mesmo produz”. 
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quando o poder pode e quer, ele desconstrói ou altera o ordenamento jurídico para, assim, 

impor a sua vontade. 

 Com efeito, com uma simples mudança interpretativa, o Poder Judiciário impôs a sua 

vontade de receber aumento, contrariando as deliberações, acerca da matéria, realizadas pelos 

Poderes Executivo e Legislativo, que, no exercício das funções estatais e fazendo uso do 

sistema de freios e contrapesos, debateram a matéria e a consideraram descabida, pelo menos 

nesse momento político. 

 Consoante se verifica, todos os demais servidores e órgãos devem se submeter às 

regras do regime democrático; entretanto, o Judiciário, quando quis, não somente a ele se 

opôs, como o contrariou e o desconsiderou. 

 Deve ser destacado, ainda, que a decisão do STF contraria, ainda, disposição legal que 

todos os órgãos judiciários utilizam, quando da prolação de decisões em pedidos de tutela 

antecipada: o art. 2º-B, da Lei 9494/97125, a partir do momento em que procedeu à imediata 

extensão de vantagem a servidores públicos, antes do trânsito em julgado de decisão judicial. 

Em processos que envolvem servidores, pedido de tutela como o formulado na AO 1773 

sempre é indeferido, exceto se se tratar de servidor inativo. A aludida decisão foi mais além: 

determinou não só o reconhecimento do direito àqueles que preenchem os requisitos da 

LOMAN, mas a regulamentação do pagamento da vantagem, pelo CNJ, tudo isso antes do 

trânsito em julgado da decisão de mérito. Ocorreu, portanto, a determinação para que uma 

matéria fosse regulamentada por um órgão do porte do CNJ, embora esteja sendo questionada 

em juízo, e o pagamento de valor considerável (mais de quatro mil reais) a milhares de juízes. 

 Mais uma vez, insiste-se na necessidade da criação de uma corte constitucional, 

situada fora da estrutura de qualquer dos poderes, pois, assim, seria evitada a incoerência e a 

desconfiança que gera a concessão do auxílio-moradia a juízes por Ministro do STF, 

integrante do poder judiciário, que, por sua vez, recebe a referida vantagem, como restou 

explicitado, inclusive, na decisão proferida na AO 1773. 

 A isonomia invocada pela decisão monocrática, na verdade, revela, mesmo, é a falta 

dela, quando se trata de pensar e construir o poder judiciário, especialmente quando 

comparado às demais carreiras, jurídicas ou não. E o ministério público, também, já que a ele 

também foi reconhecido o direito ao pagamento do auxílio-moradia. Isso tudo em nome de 

                                                 
125 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm>. Acesso em: 11 dez 2014. “Art. 2o-
B.  A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu 
trânsito em julgado.” 
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uma simetria, que disfarça, na verdade, a contrariedade ao que determina o art. 37, XIII126, da 

CF/88, que veda a vinculação ou equiparação de remuneração no serviço público, não 

obstante elas existam, explicitamente, entre o ministério público e o poder judiciário. 

 Outra prova disso é a proposta de emenda constitucional (PEC) nº 63127, de 2013, onde 

magistratura e ministério público pretendem, uma vez mais, escapar do teto constitucional e 

do subsídio, acrescentando, apenas, para eles, no serviço público, num sinal de evidente 

desprezo pela isonomia (pelo menos, com relação às demais carreiras que percebem 

remuneração sob a forma de subsídio), o direito constitucional ao pagamento da parcela 

mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício no ministério público e na 

magistratura, calculada na razão de cinco por cento do subsídio, a cada quinquênio, limitada a 

sete quinquênios. 

 Trata-se de mais uma incoerência jurídica, uma vez que se pretende restaurar o antigo 

adicional por tempo de serviço, outrora pago a todos os servidores federais, inclusive, 

magistrados e membros do parquet.  

 Ocorre que a criação do regime de subsídio ocorreu exatamente em face da grande 

quantidade de parcelas então existentes na composição da remuneração dos servidores, razão 

por que foi criado o subsídio, na condição de uma parcela única, e com a incidência de 

considerável reajuste. 

 E tem mais: o adicional de tempo de serviço, nome antigo dessa pretendida “parcela 

mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício”, não tinha natureza indenizatória, 

mas remuneratória, salarial, como revelam os arts.  51 e 67, da Lei 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990128. Uma vez mais, pretende-se atribuir natureza indenizatória a parcela remuneratória, 

como forma de suplantar o regime de subsídio. 

 A PEC 63/2013 consegue, ainda, ser pior do que o regime anterior, pois o adicional 

por tempo de serviço, de acordo com o extinto art. 67, da Lei 8.112/90, somente aceitava, para 

                                                 
126 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 42-44. “Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público;” 
127 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=140444&tp=1>. Acesso em: 11 
dez 2014. Proposta de acréscimo do § nono, ao art. 39, da constituição federal, com o seguinte teor: “§9º Os 
integrantes do ministério público e magistratura da União, dos Estados e do Distrito Federal fazem jus a parcela 
mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício no Ministério Público e na Magistratura, calculada 
na razão de cinco por cento do subsídio do respectivo cargo a cada quinqênio de efetivo exercício, até o máximo 
de sete”. 
128 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art61iii>. Acesso em: 11 dez 
2014. “Art. 51.  Constituem indenizações ao servidor: I - ajuda de custo; II - diárias; III - transporte. IV - auxílio-
moradia.” 
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o fim do pagamento da referida parcela, o cômputo de tempo de serviço federal. Algumas 

outras leis, estaduais e municipais, chegaram a aceitar os tempos de serviço estadual, 

municipal e federal, para tal fim. Agora, a PEC 63/2013 pretende contar com tempo de 

iniciativa privada, na advocacia, além do prestado nas carreiras jurídicas129. Se o serviço 

público não teve esse tempo revertido em seu favor, qual a razão de ter que pagar o ônus dele 

decorrente? Não se mostra razoável o aproveitamento do tempo de iniciativa privada no 

serviço público, exceto para o fim de aposentadoria. 

 A manutenção de benefícios como dois períodos de férias de trinta dias, com 

correspondente pagamento de dois terços de férias, e da aposentadoria compulsória aos 

magistrados que são condenados, administrativamente, pela prática de atos ilícitos, 

caracteriza-se como contrária à moralidade, à razoabilidade e à eficiência no serviço público. 

 Se toda a população brasileira em atividade conta com apenas um período de férias e 

os servidores públicos podem ser demitidos após o encerramento de processo administrativo 

disciplinar, fica clara a dissociação dos magistrados da situação da sociedade brasileira, com a 

contemplação por benefícios infundados. 

  Em recente entrevista à Revista Veja130, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo defende o direito dos magistrados a férias de sessenta dias/ano, com o 

argumento de que “o trabalho do juiz é desgastante” e que “temos vários colegas com 

problemas psicológicos”. Com todo o respeito às funções desenvolvidas pelos magistrados, 

não há como acreditar que as mesmas sejam exercidas com mais pressão e desgaste do que as 

dos médicos plantonistas no serviço público, que trabalham sem a menor condição estrutural e 

de pessoal, assim como percebem remuneração muito inferior à da média da magistratura. 

 Não se pode olvidar, ainda, que os magistrados contam com o recesso judiciário, que 

perdura por aproximadamente, vinte dias (do final de dezembro ao início de janeiro), período 

de descanso que se acrescenta aos sessenta dias de férias. 

                                                 
129 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=140444&tp=1>. Acesso em: 11 
dez 2014. Proposta de acréscimo do § décimo, ao art. 39, da constituição federal, com o seguinte teor: “§10º Para 
os fins do disposto no §9º, é assegurada aos que ingressarem na Magistratura e no Ministério Público a contagem 
de tempo de exercício anterior em carreiras jurídicas, bem como na advocacia”. “Art. 67. O adicional por tempo 
de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às 
autarquias e às suas fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente 
sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em cargo de confiança”. (Revogado 
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8.3.1999). Oportuno 
considerar que o auxílio-moradia, estabelecido pela Lei nº 8.112/90, exige requisitos muito mais específicos, que 
restringem a sua concessão. Não tem o seu deferimento geral, como o promovido pelo CNJ e pela LOMAN, que 
alcança, inclusive, os juízes que contam com casa própria no domicílio da prestação de serviços. Além do mais, 
o valor máximo que pode ser adimplido aos servidores públicos é bastante inferior ao deferido aos membros do 
judiciário.  
130 Editora Abril, edição nº 2255, de 08 de fevereiro de 2012, Brasil, p. 17-21. 
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 De outro lado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal - a Corte mais importante da 

estrutura do Poder Judiciário - percebem a maior remuneração paga no serviço público, 

inclusive quando comparada à do Presidente da República. Obedecendo ao princípio da 

simetria, tal relação se verifica no âmbito dos Estados federados, exceto naqueles onde foi 

feita a opção pela adoção do teto do Judiciário local. 

 Tendo em consideração que os servidores do Poder Judiciário se submetem a teto 

constitucional superior ao imposto aos servidores em geral, e, por conseguinte, podem receber 

– e percebem, de fato – remuneração superior a esses, não se pode olvidar que tal situação 

também destoa do senso comum, do razoável, da igualdade. 

 A dissociação da atuação do Judiciário do que dele espera a sociedade ganha maior 

dimensão nas instâncias superiores. 

 Exemplo disso foi o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da 

possibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investigar magistrados suspeitos de 

desvios de conduta, independentemente da atuação das Corregedorias dos Tribunais. 

 A manutenção da prerrogativa do CNJ é medida salutar, pois promove incremento no 

desenvolvimento da democracia, com o afastamento de possíveis atuações revestidas de 

corporativismo pelas Corregedorias das Cortes. 

 Nada obstante isso, o STF não deu importância para o que se mostrava razoável e 

proporcional, tampouco para a expectativa da população, confirmando a competência, só que 

em votação apertada, pela maioria de seis votos a favor e, nada menos, cinco em sentido 

contrário. 

 E não se venha invocar princípios constitucionais, porque, quando quer, por razões 

políticas, o STF aprova orientações que destoam do razoável, como, por exemplo, no caso do 

reconhecimento da constitucionalidade dos descontos previdenciários dos proventos dos 

inativos. 

  Sem contar que o STF somente condenou o primeiro parlamentar no ano de 2010, ou 

seja, quase vinte e dois anos após a promulgação da Carta de 1988. 

É verdade que, recentemente, com o julgamento do caso do “mensalão”, o STF 

procedeu à condenação de parlamentares, de altos executivos e de outras autoridades, o que 

trouxe euforia a algumas capas de revistas; entretanto, foi um caso isolado, de grande 

repercussão e que, se não ocorresse a condenação de, pelo menos, alguns dos acusados, o 

Poder Judiciário cairia em total descrédito. 
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Acrescente-se ao que foi dito o aluguel de salas de atendimento VIP, para ministros do 

STF e do TST (Tribunal Superior do Trabalho), no aeroporto de Brasília. Tal privilégio custa 

duzentos e quarenta mil e quatrocentos reais, por ano131. 

Outros aspectos que comprometem a legitimidade do Judiciário, na visão de Paulo 

Bonavides132, são a indicação e a nomeação dos ministros do STF pelo Presidente da 

República e a inexistência de uma Corte exclusivamente constitucional. Impende considerar, 

ainda, que a escolha dos ministros do STJ ocorre da mesma forma, assim como os 

Desembargadores que têm assento nas vagas destinadas aos candidatos oriundos do 

Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil também são nomeados pelo chefe do 

poder executivo. 

Apenas para conservar a comparação entre os sistemas brasileiro e sueco – já realizada 

com relação aos poderes legislativo e executivo -, impende considerar que os juízes da 

suprema corte sueca não contam com carros oficiais, com motoristas e com apartamentos 

funcionais ou os penduricalhos que, sob a ótica de quem os percebe, têm a natureza 

indenizatória133. Não são tratados por excelência, percebem remuneração entre dezesseis mil e 

quinhentos e trinta e três mil reais, num cenário em que a tributação e o custo de vida são 

muito elevados, e os 16 integrantes da corte dividem entre si uma equipe de cerca de 30 

assistentes jurídicos, e 13 auxiliares administrativos134. Exemplo disso é o fato de um juiz da 

suprema corte residir em casa confortável, mas modesta, e ter que ir de bicicleta até a estação 

de trem, onde o toma para trabalhar na suprema corte. É caso do magistrado da Suprema 

Corte sueca Göram Lambertz135. Algum brasileiro, em sã consciência, imagina os magistrados 

brasileiros fazendo alguma coisa parecida? 

 Consoante se observa, não são poucas as situações que revelam a falta de sintonia 

entre o Poder Judiciário e a sociedade. Nesse aspecto, Paulo Bonavides ensina, uma vez mais, 

que “a pior das ditaduras é a tirania judicial personificada no governo da toga, nos 

                                                 
131 Disponível em: <http://www.correiodoestado.com.br/noticias/salas-vip-em-aeroporto-custam-r-650-mil-aos-
cofres-publicos/216951/>. Acesso em: 05 jan 2015. 
132 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 330. 
133 Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-diferenca-entre-nossos-juizes-e-os-juizes-
suecos/>. Acesso em: 05 jan 2015. 
134 Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-diferenca-entre-nossos-juizes-e-os-juizes-
suecos/>. Acesso em: 05 jan 2015. 
135 Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-diferenca-entre-nossos-juizes-e-os-juizes-
suecos/>. Acesso em: 05 jan 2015. 
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magistrados da lei. Tirania sem remédio e sem retorno136”. Por último, sustenta que “quanto 

mais perto do povo estiver o juiz constitucional mais elevado há de ser o grau de sua 

legitimidade137”. 

 

3.5 Síntese do capítulo 

 

 O que deve ficar bem claro é que não se pretende, aqui, defender que os órgãos a 

quem competem as funções estatais são dispensáveis e que todos os seus integrantes se 

comportam de forma equivocada. Definitivamente, não é essa a ideia que se quer aqui 

registrar. 

 Existem agentes políticos comprometidos, em todos os poderes, mas não são poucas as 

situações que revelam, senão a falência, o descrédito no qual a democracia representativa tem 

insistido em cair. E mais: todos os benefícios exagerados e desproporcionais, informados 

nesse capítulo, são estendidos a todos os agentes políticos, somente se tendo conhecimento 

que alguns poucos magistrados renunciaram ao auxílio-moradia, bradando a imoralidade do 

seu adimplemento, num ato de desprendimento e zelo pela causa pública. 

 Feitos esses esclarecimentos, cumpre apresentar as conclusões extraídas desse 

capítulo. 

No Brasil, existe o desatendimento e o desrespeito aos direitos mínimos necessários 

para garantir a mais básica dignidade humana, o que o habilitou a ocupar a 79ª colocação, no 

que se refere ao índice de desenvolvimento humano, segundo a última avaliação realizada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2013. 

Contribui, fundamentalmente, para a caracterização do atual estado de coisas o 

tratamento nobre que é atribuído aos membros dos poderes estatais, que quase chega a fazer 

inveja à nobreza pré-revoluções francesa e americana, assim como os desvios ético-funcionais 

por eles praticados, principalmente se for considerado que os recursos públicos são limitados 

e a sua destinação deve ocorrer da melhor maneira possível. 

 Os escândalos do “mensalão” e do “petrolão” expuseram como atuam os nossos 

políticos, de um modo geral, revelando a forma voraz com a qual são atacados os cofres 

públicos, com desvio de bilhões de recursos; o financiamento de campanhas políticas por 

empresas, o fisiologismo (troca de favores por apoio político) e o recebimento de favores não 

                                                 
136 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 338. 
137 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 326. 
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recomendáveis de empresários, entre outras situações, somente revelam o quanto o nosso 

sistema político é equivocado, talvez até propositadamente. 

 Não se tem notícia, ainda, da iniciativa e da aprovação de grandes projetos, que visem 

à melhoria de vida dos cidadãos, inclusive, com a convocação dos mesmos para participarem 

dos debates, quer em espaços amplos ou restritos (comissões).  

 Ao contrário, o que se vê são projetos importantes, como as reformas dos Códigos de 

Processo Civil e Penal, tramitando por anos e anos, mantendo a população refém de um 

processo arcaico e burocrático, com prazo de tramitação absurdo. 

 Necessário observar que direitos fundamentais, criados pela Constituição de 1988, 

ainda não restaram regulamentados pelo Legislativo, inviabilizando, dessa forma, o seu pleno 

exercício. É certo que se mostra difícil o acompanhamento da evolução social pelo direito, 

como tem mostrado a mais abalizada doutrina jurídica; agora, não se justifica a omissão 

quanto a regulamentar o exercício de direitos apontados como fundamentais pela Constituição 

Federal, por tanto tempo. 

 Apesar da pesada taxa tributária, não se fornece aos cidadãos serviços públicos de 

saúde, educação e segurança, além de diversos outros direitos fundamentais chancelados pela 

Constituição, mas que somente formalmente são previstos, sem a sua necessária 

materialização. 

 Contribui para isso a desobediência, pelo Chefe do Poder Executivo e pelos 

parlamentares, ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal, que estabelece que “os 

vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo”. 

 Na prática, os servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, não raras vezes, 

ganham remuneração igual ou superior aos próprios parlamentares e magistrados, ao passo 

que carreiras importantes para a plena realização dos direitos fundamentais, como, por 

exemplo, é o caso dos médicos e dos demais profissionais de saúde, dos policiais e dos 

professores, recebem vencimentos aviltantes; nesse cenário, os profissionais do Poder 

Executivo fingem que trabalham, ao passo que a administração pública finge que os 

remunera, num ciclo vicioso onde se destaca a péssima qualidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

 De outro lado, o poder judiciário, apesar de controlar com frequência os poderes 

executivo e legislativo, não tem quem o controle, e, nesse cenário, profere decisões em favor 

de seus membros, ainda que em atrito com a ordem constitucional, num evidente sinal de 

corporativismo, prática que precisa e deve ser banida de um ordenamento jurídico 
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democrático. Dessa forma, dependendo da interpretação que venha a dar a comando 

constitucional, coloca-se fora do controle dos poderes legislativo e judiciário, num evidente 

sinal de desequilíbrio do princípio da separação harmônica dos poderes. 

Essa propensão a se colocar acima de tudo e de todos, no aspecto funcional e, especialmente, 

no remuneratório, em parceria com o ministério público, não se coaduna com os princípios da 

isonomia e da moralidade administrativa, somente o distanciando da adequada prestação de 

serviços ao seu mandatário, no caso, a sociedade. Atente-se, ainda, que a maior atenção 

atribuída à política remuneratória tem, obviamente, posto de lado a política funcional, 

relacionada a um melhor e efetivo acesso a justiça, o que será melhor analisado no próximo 

capítulo deste trabalho. 
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4  DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

 

4.1 Definição e particularidades dos direitos fundamentais 

  

Para Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis138, 

  

Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou 
jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram 
caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 
exercício do poder estatal em face da liberdade individual. 

  

 Dessa definição, os autores extraem elementos que consideram básicos, no caso, os 

sujeitos da relação gerada pelos direitos fundamentais, o fim desses direitos e a posição deles 

no sistema jurídico, determinada pela fundamentalidade formal. 

 No que toca a este último elemento básico, asseveram que os direitos fundamentais 

não prescindem de previsão em normas de natureza constitucional; é indispensável, portanto, 

que o requisito da fundamentalidade formal, isto é, da previsão constitucional, seja atendido, 

para que os direitos atinjam o status de fundamentais. Não concordam, por conseguinte, com 

a definição mais abrangente, esposada por boa parte da doutrina, no sentido de que a 

fundamentalidade de certos direitos não decorre do aspecto formal, mas, sim, do seu 

conteúdo139. 

 Em sentido contrário, seguem os ensinamentos de Artur Cortez Bonifácio140; para ele, 

pelo fato de a norma de direito fundamental destacar a proteção do ser humano, a sua 

dignidade, “pode-se deferir o caráter de fundamentalidade a direitos ainda que não 

catalogados no título dos direitos fundamentais ou implícitos na Constituição, ou ainda a 

direitos não tipificados”. 

 Ainda debatendo a questão da fundamentalidade dos direitos, cumpre observar o que 

estabelece o art. 60, §4º, da constituição federal, especialmente no que se refere a vedar a 

proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais (inciso 

IV). 

                                                 
138 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 41.  
139 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 41. 
140 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 43. 
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 Dimoulis e Martins afirmam, desde logo, que é equivocado aceitar como fundamentais 

apenas os direitos resguardados pela cláusula pétrea do art. 60, §4º, da constituição federal, 

acima referido141. 

 Para se chegar a essa conclusão, os doutrinadores, num primeiro momento, dão ênfase 

a opinião que têm sobre a interpretação do referido dispositivo, não deixando de mencionar, 

inclusive, os entendimentos que seguem na direção oposta. 

 Há doutrinadores que defendem que, apesar da constituição ser clara ao inserir na 

cláusula pétrea apenas os direitos e garantias individuais, a proibição de reforma alcançaria a 

integralidade dos direitos fundamentais, consistindo numa interpretação politicamente 

progressista, que atribui mais garantias aos detentores dos direitos fundamentais. Ao que 

parece, Artur Bonifácio adere a essa corrente doutrinária, a partir do momento em que 

defende a existência, na constituição brasileira, de “dispositivos de estabilidade (art. 60 § 4º), 

os quais obstam à deliberação de qualquer emenda tendente a abolir os princípios estruturais 

do estado Brasileiro e os direitos fundamentais”142, estes considerados indistintamente. Em 

sua obra, não se verifica o interesse em proceder à distinção entre os direitos fundamentais e 

os individuais, em face da cláusula de reforma, razão por que se entende que sua convicção se 

dirige para a aceitação de que esta cláusula abrange todos os direitos fundamentais, 

acrescendo-se a tudo o fato de o autor pertencer a uma corrente material de normatividade, 

que prima pela ampliação e concretude dos direitos fundamentais. 

Nada obstante, esse não é o entendimento de Dimoulis e Martins, uma vez que não 

consideram tal argumento convincente, em face da clara intenção de restrição, pelo 

constituinte, ao fazer uso da expressão “direitos individuais”. Sob essa ótica, tal expressão 

exclui os direitos coletivos, sociais, políticos e difusos da proteção do art. 60, §4º, da 

constituição143. 

 Ressaltam, contudo, que essa diferenciação quanto à possibilidade de reforma não 

interfere na dogmática dos direitos fundamentais, inexistindo, em face disso, hierarquia entre 

os princípios que não podem ser objeto de reforma e os que podem. A igualdade existe e deve 

                                                 
141 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 42. 
142 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 54. 
143 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 42-43. 
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ser respeitada. O constituinte concedeu o mesmo valor jurídico a todos os direitos 

fundamentais144. 

 Os três autores concordam, no entanto, que, antes da constitucionalização, os direitos 

humanos não podem ser considerados direitos fundamentais145; somente a partir da sua 

inserção nas constituições, é que tais direitos passaram a ser considerados fundamentais.  

 Para os primeiros, “um direito só existe juridicamente a partir da sua positivação, que 

estabelece seu exato alcance. Sem esse reconhecimento, tem-se simplesmente uma 

reivindicação política”. Assim, nenhum direito pode decorrer tão-somente da natureza 

humana146. 

 Segundo Artur Bonifácio147,  

 

o direito se nos apresenta como um sistema aberto e em completude, em 
contínua troca de energia com o ambiente, absorvendo as transformações 
sociais, incorporando, a tanto, nova carga normativa e, de outro lado, 
expurgando normas cujo caráter de essencialidade já não mais condiga com 
a realidade em curso. 

 

 Tal conclusão justifica a evolução dos direitos fundamentais, sob a forma de gerações 

ou dimensões, desde o seu surgimento, com o advento da revolução francesa. Inicialmente, 

como resultado deste movimento social, os direitos fundamentais se apresentaram sob a forma 

de direitos individuais em face do estado, como os direitos à igualdade, à liberdade e à 

legalidade, além de outros que são seus desdobramentos; noutro momento, fez-se necessária a 

intervenção do estado na economia e na sociedade, surgindo, a partir daí, os direitos sociais, 

direitos fundamentais de 2ª geração; posteriormente, surgiram os direitos fundamentais de 3ª 

geração, relacionados aos direitos difusos e coletivos, dos quais são exemplos o direito 

ambiental e do consumidor; cogita-se acerca dos direitos de 4ª e 5ª gerações, referentes à 

bioética e à engenharia genética e às relações virtuais, respectivamente148. 

 As principais características dos direitos fundamentais são a historicidade, porque 

decorrem de fatos e movimentos históricos e da sua positivação, de acordo com a sua 

                                                 
144 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p.43. 
145 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 47. 
146 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p.45. 
147 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 49. 
148 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 47-49. 
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evolução; a irrenunciabilidade, uma vez que fazem parte da dignidade humana, podendo, até, 

não ser exercidos; a inalienabilidade, tendo em vista que não podem ser transferidos, por 

serem indisponíveis; a universalidade, por restarem consignados em instrumentos universais 

de proteção aos direitos humanos; e a imprescritibilidade, em razão de poderem ser exercidos 

a qualquer tempo, embora essa última característica seja discutível, em face de imposições de 

ordem formal149. 

 Outras características são apresentadas, como a igualdade, formal e material, que se 

afigura como um dos objetivos da República; a proteção judicial, como maneira de acionar a 

justiça constitucional com o fim de garantir a efetivação dos direitos fundamentais; a 

imodificabilidade, constante do art. 60, §4º, da constituição, e acima comentada; a aplicação 

imediata, como regra geral de sua eficácia (art. 5º, §1º, da constituição); a textura aberta, que 

“diz respeito à existência de um rol não taxativo e excludente de outros direitos adequados ao 

regime e aos princípios, como os relativos aos tratados de direitos humanos (art. 5º §2º)”150; e 

a vinculação de todos os poderes ao comando dos direitos fundamentais151. 

 A natureza jurídica dos direitos fundamentais é de “disposições constitucionais 

reveladoras de direitos individuais e coletivos deflagrados nas dimensões subjetivas e 

objetivas”152. Dessa forma, a dimensão subjetiva se apresenta quando o direito fundamental se 

reporta ao valor que tem para a vida do indivíduo, ao passo que a objetiva se revela quando 

ele é situado em face do interesse público. 

 Invocando classificação formulada por Jellinek, Dimoulis e Martins apresentam três 

categorias e funções dos direitos fundamentais153. A primeira categoria é a dos direitos 

fundamentais de status negativus ou de pretensão de resistência à intervenção estatal, que 

permitem, como o próprio nome revela, aos cidadãos resistirem a uma eventual atuação do 

Estado, isto é, podem rechaçar interferência estatal indevida, com a utilização dos meios 

existentes na ordem jurídica vigente. 

Noutro momento, são apontados os direitos fundamentais de status positivos ou sociais 

ou a prestações, que consistem nos direitos que autorizam aos cidadãos requererem ao estado 

                                                 
149 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 49-52. 
150 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos direitos 
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determinada atuação, com o fim de melhorar a vida social. Estes, por sua vez, podem ser 

classificados em prestações materiais (oferecimento de bens ou serviços; por exemplo, saúde 

e educação) e em prestações normativas (criação de leis que disciplinem direitos individuais; 

por exemplo, legislação sobre férias remuneradas). 

A terceira categoria de direitos fundamentais é a dos direitos de status activus ou 

políticos ou de participação, que possibilitam aos indivíduos participarem na fixação da 

política estatal, ativamente. As hipóteses mais conhecidas são o direito de sufrágio, de 

referendo e de participação em partidos políticos. 

Artur Bonifácio reconhece, na teoria desenvolvida por Jellinek, uma quarta categoria 

de direitos fundamentais, que são os direitos de status passivo ou subjectionis, que consistem 

“na subordinação do indivíduo ao Estado”154. 

A categoria que interessa mais de perto, ao presente trabalho, refere-se ao direito 

fundamental às prestações ou sociais, haja vista a crise de legitimidade das funções estatais tê-

lo como uma de suas principais causas, em face da omissão do estado no que se refere ao 

atendimento dos direitos fundamentais mínimos para a garantia da dignidade da pessoa 

humana. 

 

4.2 Os níveis insatisfatórios de proteção dos direitos fundamentais em um cenário de 

crise 

 

 Em momento anterior155, foi visto que o Brasil se encontra em posição nada agradável, 

quando se trata de aferir os seus indicadores sociais. Foi observado, também, o funcionamento 

insatisfatório dos poderes (ou funções) estatais, quer sob a ótica da omissão dos poderes 

judiciário, executivo e legislativo, quer sob o enfoque da intromissão do poder judiciário nas 

outras funções, e, sobretudo, pela excessiva autoconcessão de vantagens e benefícios, por 

todos os poderes156. 

 Diante desse cenário, tentar-se-á revelar que os direitos sociais ou prestacionais, que se 

caracterizam como o mínimo a ser garantido para o atingimento das ideias de cidadania e de 

dignidade, têm se mostrado insatisfatórios, e o acesso ao judiciário, como forma de assegurá-

los, também se apresenta em idêntica situação. Tudo isso evidencia a crise de legitimidade da 

democracia representativa. 

                                                 
154 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. 1. ed. São Paulo: Editora Método, 
2004, p. 53. 
155 Ver subcapítulo 3.1. 
156 Ver subcapítulos 1.3 e 3.2 a 3.4. 
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4.2.1 Direitos fundamentais em geral 

 

 Ingo Sarlet defende que o judiciário, os órgãos de contas, o ministério público e as 

agências reguladoras não devem descuidar de temas (que foram devidamente abordados no 

capítulo 4) como o combate à corrupção, o desperdício de verbas públicas, o funcionamento 

racional do sistema tributário, a luta contra a sonegação, entre outros, que impedem a razoável 

concretização dos direitos fundamentais157. 

 Com efeito, de acordo com pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), no ano de 2014, o Brasil conta com onze cidades entre as trinta mais violentas do 

mundo158; outra pesquisa, dessa vez divulgada pela agência de notícias Bloomberg no dia 19 

de agosto de 2013, considerando dados oficiais do Banco Mundial, FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e a OMS (Organização Mundial de Saúde) e nações com populações superiores 

a cinco milhões de habitantes, o Brasil ficou em último lugar (quadragésimo oitavo), entre os 

sistemas de saúde do mundo inteiro, sendo preterido por países como Peru e República 

Dominicana159. 

 Consoante se verifica, não é preciso muita pesquisa e discussão para se ter a ideia de 

que os direitos fundamentais mínimos não são garantidos pela República Federativa do Brasil. 

Vê-se, no dia-a-dia, manchetes em todos os meios de comunicação, sem exceção, sobre 

pessoas esperando por cirurgias, há meses, instaladas nos corredores dos hospitais;  a falta de 

material básico para funcionamento dos serviços de saúde; imóveis públicos (hospitais, 

unidades de saúde, escolas, creches, delegacias etc.) em deplorável estado de conservação; a 

péssima qualidade do ensino público, com alunos concluindo o ano letivo sem ter aula de 

algumas disciplinas; amontoados de presos, nos estabelecimentos prisionais, com evidente 

superpopulação carcerária, sem a garantia do mínimo de dignidade, entre outros tantos 

descasos com os direitos fundamentais do povo.  

 Edílson Pereira Nobre Júnior informa alguns direitos cujo cumprimento o Estado 

Social impõe à administração pública, os quais denomina de necessidades mínimas e básicas 

dos cidadãos. São eles: “a assistência materno-infantil, os cuidados primários da saúde, o 

                                                 
157 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
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ensino básico e secundário obrigatórios, o apoio no emprego, a integração dos portadores de 

deficiência, entre outras”160. 

 

4.2.2 Regulamentação dos Direitos Fundamentais 

 

 Noutro momento, foi informada a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, 

como regra geral de sua eficácia, decorrente do que estabelece o art. 5º, §1º, da constituição 

federal (ver subcapítulo 5.1). 

 Contudo, como é de conhecimento de todos que, algum dia, estudaram direito 

constitucional, as normas constitucionais, quanto à sua aplicabilidade (ou eficácia, se achar 

melhor), contam com uma classificação clássica, estabelecida por José Afonso da Silva161: a) 

normas de eficácia plena, que são as exequíveis de imediato; b) as de eficácia contida, que 

contam com aplicabilidade imediata, mas podem ter seu alcance restringido por norma 

infraconstitucional; e c) as normas de eficácia limitada, que somente passam a surtir efeito a 

partir da edição de legislação infraconstitucional regulamentadora. 

 Pode ser considerada norma de eficácia plena o art. 5º, inciso LXIX, da constituição 

federal162; por sua vez, apresenta-se como norma de eficácia contida a constante do art. 5º, 

XIII, da mesma carta163; por último, contêm eficácia limitada as regras dos arts. 7º, XI164, e 

37, VII165, da constituição federal. 

                                                 
160 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Jurisdição Constitucional: aspectos controvertidos. 1. ed. Curitiba: 
Editora Juruá, 2012, p. 223. 
161 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 82-
83. 
162 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 18-24. “Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”. 
163 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 18-19 . “Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer;”. 
164 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 24-26. “Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]XI – participação 
nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei;”. 
165 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, ps. 42/43. “Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
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 Essa distinção é feita em face da densidade das normas constitucionais, isto é, da 

importância e fundamentalidade do direito que alberga. 

 Mas, pelo menos no aspecto negativo, a vigência das regras de direito fundamental, 

assim como as demais regras constitucionais, é imediata e as referidas normas contam com 

efeito vinculante quando impedem que o judiciário, o executivo e o legislativo, desde logo, 

lancem atos/provimentos que contrariem seu teor. 

 Com relação ao enfoque positivo da aplicação dos direitos fundamentais, Ingo Sarlet 

ensina que  

 

a vinculação do legislador implica um dever de conformação de acordo com 
os parâmetros fornecidos pelas normas de direitos fundamentais e, neste 
sentido, também, um dever de realização destes, salientando-se, ademais, 
que, no âmbito de sua faceta jurídico-objetiva, os direitos fundamentais 
também assumem a função de princípios informadores de toda a ordem 
jurídica166. 

 

 Nesse cenário é que se vislumbra a falta de aproximação do poder legislativo dos fatos 

sociais e de determinações constitucionais específicas, em razão de não ter procedido à 

regulamentação de direitos fundamentais previstos desde outubro de 1988, por não ter dado 

ou não dar importância e prioridade a projetos de lei de vital importância para a sociedade e 

por adiar, por anos, a reforma política. 

 De outro lado, Ingo Sarlet revela a teoria de R. Breuer, sobre os direitos fundamentais, 

em síntese, da seguinte maneira: a) o reconhecimento de direitos fundamentais originários a 

prestações no âmbito de uma solução de natureza minimalista; b) a ideia de que a garantia de 

um standard mínimo e de um padrão elevado de distribuição de justiça são tarefas do 

legislador; c) direitos subjetivos a esse mínimo de direitos fundamentais surgirão quando o 

legislativo não se desincumbir, adequadamente, de seus misteres167. 

 Mas o que vem a ser esse mínimo fundamental, garantidor de uma liberdade 

fundamental que faz com que o indivíduo tenha condições de exercer, com autonomia, sua 

liberdade, sem a ajuda do Estado? O próprio Ingo Sarlet crê que o mínimo fundamental se 

                                                                                                                                                         
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”. 
166 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 391. 
167 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 367-368. 
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relaciona com os princípios da proteção da vida e da dignidade humana, vistos através de uma 

interpretação guiada pela realidade social168. 

 Como afirmado alhures, num país como o Brasil, não há dificuldade em identificar o 

mínimo existencial que não é atendido pelo estado, até porque nele não são assegurados, 

como deveriam ser, os direitos à saúde, à educação, à segurança, ao lazer, enfim, a diversos 

direitos fundamentais prestacionais. 

 Ocorre que o orçamento público é limitado, é esboçado pelo poder executivo e 

aprovado, com ou sem alterações (normalmente com), pelo poder legislativo. A questão é 

saber se, quando da elaboração/aprovação desse orçamento, são alocados recursos suficientes 

para o atingimento do mínimo fundamental a ser estendido à população, para que tenha uma 

vida digna. 

 Com relação a alguns direitos fundamentais, a constituição federal indica a 

necessidade da previsão de percentuais mínimos que devem ser destinados, como é o caso da 

saúde e da educação (arts. 34, VII, 35, III, 160, § único, 167, IV, 198, §2º, e 77, do ADCT). 

 Ocorre que o orçamento público é feito num cenário de distribuição e manutenção de 

poder, no âmbito das funções estatais, com a concessão de excessivos benefícios, vantagens e 

privilégios, sem que os direitos fundamentais contem com a prioridade que merecem, assim 

como não há pressa na tramitação de projetos de lei importantes, assim como dos que venham 

a regulamentar direitos fundamentais, como é o caso do direito de greve dos servidores 

públicos, por exemplo. 

 Essa omissão do poder legislativo contribui, sobremaneira, para a crise de legitimidade 

da democracia representativa, a uma porque deixa direitos de fundamental importância sem 

regulamentação; a duas, em razão de sua omissão propiciar a interferência do poder judiciário, 

para substituí-lo na concessão e na regulamentação de direitos fundamentais, promovendo o 

desequilíbrio entre as funções estatais, uma vez que não se encontra habilitado para o 

exercício de funções políticas, como será adiante debatido. 

 

4.2.3 Acesso à justiça 

 

 O direito fundamental de acesso à justiça, constante do art. 5º, XXXV, da constituição 

federal169, de acordo com Nelson Nery Júnior170, significa dizer que todo e qualquer cidadão 
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tem o direito de receber do judiciário a tutela jurisdicional adequada. Mas, o que seria essa 

tutela jurisdicional adequada? Limitar-se-ia ao caso do cidadão obter uma resposta à sua 

pretensão?  

 Para o referido autor, não se trata de uma mera observância de ritos formais, mas, sim, 

a possibilidade de se tornar efetiva, material, concreta, a pretensão judicial, em detrimento de 

empecilhos formais que inviabilizam o atingimento desse fim. 

 Como exemplo, ele traz o tema referente à proibição de concessão de medidas 

liminares, que promovam aumento da folha de pagamento de servidores, contra a fazenda 

pública, estabelecida por norma infraconstitucional. Apesar de não se concordar com o 

exemplo oferecido, a ideia se afigura coerente, mas sob outros ângulos. 

 No mesmo sentido, Cappelletti e Garth171 informam que, nos séculos XVIII e XIX, o 

acesso à tutela judicial se resumia ao direito de propor ou defender uma ação; que, por se 

tratar de um direito considerado natural, sua preservação exigia do estado apenas uma ação 

negativa, isto é, não permitir que ele fosse contrariado por outro; que contentava-se, somente, 

com a igualdade no plano formal; seu estudo era formalista e indiferente aos problemas reais 

existentes nos foros. 

 Somente com a passagem das ações e dos relacionamentos de uma esfera individual 

para outra, de caráter coletivo, chegou-se à conclusão de que a intervenção estatal, de forma 

positiva, fazia-se necessária para garantir a fruição dos direitos sociais básicos, com o 

consequente reconhecimento de que o direito de acesso à justiça figura entre os mais 

importantes dentre os novos direitos individuais e sociais. Sua fundamentalidade é defendida 

enquanto considerado “requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 

sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos”172. 

 De acordo com os mencionados doutrinadores, a efetividade perfeita do princípio do 

acesso à justiça consiste na plena igualdade de armas, na certeza de que o resultado final da 

                                                                                                                                                         
169 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, ps. 18 e 22. “Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”. 
170 JÚNIOR, Nelson Nery. Princípios do processo civil na constituição federal. 8. ed. São Paulo: revista dos 
Tribunais, 2004, p. 132. 
171 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 9-10. 
172 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 10-12. 
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demanda depende apenas dos argumentos lançados pelas partes litigantes, embora 

reconheçam que essa perfeita igualdade é uma pretensão utópica173. 

 Apesar de ser um direito fundamental, o acesso à justiça não tem sido observado em 

razão de questões muito sérias, que se relacionam com a assistência jurídica gratuita – que 

decorre do próprio princípio do acesso à justiça -, à prioridade atribuída pelo judiciário à 

política remuneratória dos magistrados, atribuindo uma menor importância à admissão de 

servidores, às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que promovem um sem 

número de julgamentos apressados, e, muitas vezes, equivocados, e ao próprio ordenamento 

jurídico processual vigente, que permite a tramitação dos feitos por anos a fio, com a 

protelação da entrega da prestação jurisdicional final. 

 A questão da assistência jurídica gratuita é muito grave, porque os que dela precisam, 

invariavelmente, encontram-se em desvantagem perante as partes com quem litigam, haja 

vista a estrutura deficitária, apesar de a constituição federal reconhecer as autonomias 

administrativa e financeira e a iniciativa de lei das defensorias públicas174. 

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Associação Nacional dos 

Defensores Públicos (ANADEP) divulgaram pesquisa realizada, no ano de 2013, onde os 

resultados são surpreendentes: a) a Defensoria Pública só está presente em 754 (setecentos e 

cinquenta e quatro) das 2.680 (duas mil, seiscentos e oitenta) comarcas distribuídas em todo 

o país; b) os estados contam com 11.835 magistrados (onze mil, oitocentos e trinta e cinco), 

9.963 (nove mil, novecentos e sessenta e três) membros do Ministério Público e 5.054 (cinco 

mil e cinquenta e quatro) defensores públicos; c) O Rio Grande do Norte é o estado com a 

pior relação entre magistrados, promotores de justiça e defensores públicos, com a relação de 

um defensor público para cada cinco juízes e promotores175. 

 Em síntese, existe claro desequilíbrio entre o estado-julgador, o estado-acusador e o 

estado-defensor, pendendo a balança, como sempre, para o lado desfavorável aos mais 

necessitados, que precisam se defender, judicialmente, sem ter condições materiais para tanto. 

                                                 
173 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 15. 
174 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 85. “Art. 134. A Defensoria Pública é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 
e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. [...] § 2º Às 
Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao 
disposto no art. 99, § 2º”. 
175 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria>. Acesso em: 04 fev 2015. 
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 A questão da equivocada política remuneratória do poder judiciário será adiante 

pormenorizada, sendo suficiente informar, aqui, em síntese, que ele conta com o limite 

máximo de seis por cento da receita corrente líquida do ente federativo a que pertence, para o 

fim de pagamento de pessoal (arts. 19 e 20, b, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2000); que a União, por ser detentora da maior parte da arrecadação de impostos, tem 

melhores condições para praticar uma política remuneratória mais satisfatória; que, do outro 

lado, grande parte dos estados da federação não têm condição de acompanhar a política 

remuneratória dos magistrados federais, sem o comprometimento total do limite de seis por 

cento da despesa com pessoal, quando não ocorre a superação do referido marco. 

 Isso tudo conduz a um quadro onde se privilegia o pagamento de uma remuneração 

desproporcional (pelo menos, em se tratando de política local, em grande parte dos estados 

federados) aos magistrados, que inviabiliza a criação de novas varas judiciárias, pois não 

conta com espaço, no orçamento, para admitir mais servidores. Isso, sem considerar que as 

varas judiciárias já existentes operam com déficit de servidores. 

 Em suma, uma vez mais, a realização de políticas equivocadas acaba por penalizar a 

parte mais frágil (e que não deveria ser) numa estrutura de poder: o povo, que deveria contar 

com defesa pública e um poder judiciário de qualidade, com o fim de ver resguardados os 

seus direitos. 

 Cappelletti e Garth informam outros obstáculos à concretização do direito de acesso à 

justiça, sob a ótica deles176.   O primeiro é o alto custo imposto às partes litigantes, incluindo 

honorários advocatícios e algumas custas judiciais. Nesse aspecto, afirmam que toda demanda 

traz a sua possibilidade de insucesso e que os custos judiciais, em alguns países, são 

exageradamente excessivos, configurando importante barreira ao acesso à justiça. 

 Depois, apontam o alto custo dos processos que comportam pequenas causas judiciais; 

nesse aspecto, o poder judiciário brasileiro já conta com os juizados especiais de pequenas 

causas – inclusive, para os processos contra a fazenda pública -, que dispensam o pagamento 

de custas, despesas e taxas, enquanto o processo tramita na primeira instância (art. 54, da lei 

9.099/95). Com a interposição de recurso, torna-se obrigatório o pagamento das despesas do 

seu preparo (art. 54, § único, da lei 9.099/95). Seguindo a mesma ideia, as custas e os 

honorários advocatícios não são objeto de condenação por decisão de 1º grau; nada obstante, a 

decisão proferida no âmbito recursal procederá à condenação nas duas rubricas (art. 55, da lei 

9.099/95). Dessa forma, existe um pouco mais de facilidade para o acesso à justiça – pelo 

                                                 
176 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 15-29. 
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menos na 1ª instância – nos juizados especiais; contudo, a necessidade de pagamento do 

preparo recursal e a possibilidade de condenação no pagamento de custas e honorários, pela 

instância superior, ainda representam obstáculos ao pleno acesso ao poder judiciário. 

 Os problemas maiores, ainda no que se refere ao pagamento de taxas, custas e 

despesas processuais, são a cultura do povo brasileiro e a falta de estrutura do poder 

judiciário. Sim, pois, de um lado, os cidadãos brasileiros – e esse, infelizmente, é um traço 

cultural, como visto antes –, ao não terem obrigação de pagar despesas processuais, ajuizarão 

demandas infundadas, tentando obter alguma vantagem; de outra banda, o poder judiciário 

não conta com uma estrutura que lhe permita, ab initio, rechaçar, desde logo, demandas dessa 

natureza, sem prejudicar, consideravelmente, a atenção que precisa ser direcionada aos 

demais feitos. Se assim pudesse atuar, poder-se-ia colocar imediatos freios nessa prática 

nociva e abrir o judiciário de forma mais ampla aos cidadãos. 

 Ainda no que toca às despesas processuais, Cappelletti e Garth sustentam, 

acertadamente, que o excesso de tempo utilizado para a entrega de uma solução judicial para 

o litígio “aumenta os custos para as partes e pressiona os economicamente fracos abandonar 

suas causas, ou a aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles que teriam direito”177. 

 Depois de tratarem das despesas processuais, os mencionados doutrinadores apontam 

o obstáculo relativo às possibilidades das partes. Passam, assim, a elencar problemas e 

vantagens que existem para as partes, decorrentes de suas próprias condições frente ao 

sistema judiciário. 

 O primeiro ponto a ser abordado se refere aos recursos financeiros, à capacidade 

financeira das partes. Sob essa ótica, aquele que é capaz de realizar maiores despesas, tem 

condições de apresentar seus argumentos de maneira mais convincente e efetiva. 

 De outro lado, abordam a aptidão da parte para reconhecer um direito e ajuizar uma 

ação ou ofertar sua defesa. Trata-se da capacidade para reconhecer a existência de um direito 

juridicamente exigível e é um obstáculo que não se atém apenas aos mais pobres, como, 

também, aos cidadãos bem informados. Sob esse mesmo título, argumentam a falta de 

disposição psicológica das pessoas para fazer uso dos processos judiciais, em face da 

desconfiança da população nos advogados (especialmente das pessoas das classes menos 

favorecidas), dos procedimentos complicados e dos ambientes que intimidam. 

                                                 
177 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 20. 
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 Uma terceira abordagem, referente aos obstáculos relacionados às possibilidades das 

partes, é a existência de litigantes eventuais e de litigantes habituais. Estes últimos levam 

vantagem sobre os primeiros, em uma demanda judicial, por diversas razões: 

 

1) Maior experiência com o Direito possibilita-lhes melhor planejamento 
do litígio; 2) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem 
mais casos; 3) o litigante habitual tem oportunidades de desenvolver 
relações informais com os membros da instância decisora; 4) ele pode 
diluir os riscos da demanda por maior número de casos; e 5) pode testar 
estratégias com determinados casos, de modo a garantir expectativa mais 
favorável em relação a casos futuros. 

 

 Pois bem. Consoante se observa, o estado (no sentido amplo), através de suas funções, 

não atende aos direitos fundamentais, como, também, não oferece aos que não são com eles 

contemplados o pleno acesso à justiça, como forma de legitimação dos referidos direitos no 

plano da concretude. 

 Em seguida, será analisada a corrente jurídico-filosófica que tem predominado no 

âmbito interpretativo dos direitos fundamentais, especialmente pelo poder judiciário, assim 

como a importância deste para estabilidade política da nação. 

 

4.3 Síntese do capítulo 

  

Os direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, físicas ou 

jurídicas, que figuram no ordenamento jurídico como normas de superioridade hierárquica, 

inclusive, em face das normas constitucionais em geral, e que têm por desiderato impor 

limites ao uso do poder público diante da liberdade individual. 

 Alguns autores sustentam a supremacia dos direitos fundamentais em face de sua 

fundamentalidade formal, isto é, de sua expressa previsão constitucional; outra parte da 

doutrina atribui aos referidos direitos uma definição mais abrangente, no sentido de que a 

fundamentalidade de certos direitos não decorre do aspecto formal, mas, sim, do seu 

conteúdo. 

 Com referência ao atingimento da ideia de fundamentalidade de direitos, em face da 

vedação de proposta de emenda constitucional, tendente a abolir direitos e garantias 

individuais, a doutrina mais abalizada converge para a conclusão de que é equivocado aceitar 

como fundamentais apenas os direitos resguardados pela cláusula pétrea do art. 60, §4º, da 

constituição federal. 
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A mesma doutrina diverge, no entanto, no que toca à aceitação de que a cláusula do 

art. 60, §4º, IV, da constituição federal, abrange todos os direitos fundamentais; alguns 

estudiosos consideram clara a intenção de restrição, pelo constituinte, ao fazer uso da 

expressão “direitos individuais”.  

 Ocorre nova convergência entre os autores com relação ao argumento de que, somente 

a partir da inserção dos direitos humanos nas constituições, é que tais direitos passaram a ser 

considerados fundamentais.  

 As principais características dos direitos fundamentais são a historicidade; a 

irrenunciabilidade; a inalienabilidade; a universalidade; e a imprescritibilidade, embora essa 

última característica seja discutível, em face de imposições de ordem formal. 

 Outras características são apresentadas, como a igualdade, formal e material; a 

proteção judicial; a imodificabilidade; a aplicação imediata; a textura aberta; e a vinculação de 

todos os poderes ao comando dos direitos fundamentais. 

 A natureza jurídica dos direitos fundamentais é de disposições constitucionais 

reveladoras de direitos individuais e coletivos deflagrados nas dimensões subjetivas e 

objetivas.  

São quatro as categorias e funções dos direitos fundamentais: a) de status negativus ou 

de pretensão de resistência à intervenção estatal; b) de status positivos ou sociais ou a 

prestações; c) de status activus ou políticos ou de participação; d) de status passivo ou 

subjectionis. 

A categoria que interessa mais de perto, ao presente trabalho, refere-se ao direito 

fundamental às prestações ou sociais, haja vista a crise de legitimidade das funções estatais tê-

lo como uma de suas principais causas, em face da omissão do estado no que se refere ao 

atendimento dos direitos fundamentais mínimos para a garantia da dignidade da pessoa 

humana. 

 Os direitos sociais ou prestacionais, que se caracterizam como o mínimo a ser 

garantido para o atingimento das ideias de cidadania e de dignidade, têm se mostrado 

insatisfatórios, e o acesso ao judiciário, como forma de assegurá-los, também se apresenta em 

idêntica situação. Tudo isso evidencia a crise de legitimidade da democracia representativa. 

 Pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2014, o 

Brasil conta com onze cidades entre as trinta mais violentas do mundo; outra pesquisa, dessa 

vez divulgada pela agência de notícias Bloomberg no dia 19 de agosto de 2013, considerando 

dados oficiais do Banco Mundial, FMI (Fundo Monetário Internacional) e a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) e nações com populações superiores a cinco milhões de 
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habitantes, o Brasil ficou em último lugar (quadragésimo oitavo), entre os sistemas de saúde 

do mundo inteiro, sendo preterido por países como Peru e República Dominicana. 

 Também se vislumbra a falta de aproximação do poder legislativo dos fatos sociais e 

de determinações constitucionais específicas, em razão de não ter procedido à regulamentação 

de direitos fundamentais previstos desde outubro de 1988, por não ter dado ou não dar 

importância e prioridade a projetos de lei de vital importância para a sociedade e por adiar, 

por anos, a reforma política. 

 Como afirmado alhures, num país como o Brasil, não há dificuldade em identificar o 

mínimo existencial que não é atendido pelo estado, até porque nele não são assegurados, 

como deveriam ser, os direitos à saúde, à educação, à segurança, ao lazer, enfim, a diversos 

direitos fundamentais prestacionais. 

 O orçamento público é feito num cenário de distribuição e manutenção de poder, no 

âmbito das funções estatais, com a concessão de excessivos benefícios, vantagens e 

privilégios, sem que os direitos fundamentais contem com a prioridade que merecem. 

 A omissão do poder legislativo contribui, sobremaneira, para a crise de legitimidade 

da democracia representativa, a uma porque deixa direitos de fundamental importância sem 

regulamentação; a duas, em razão de sua omissão propiciar a interferência do poder judiciário, 

para substituí-lo na concessão e na regulamentação de direitos fundamentais, promovendo o 

desequilíbrio entre as funções estatais, uma vez que não se encontra habilitado para o 

exercício de funções políticas, como será adiante debatido. 

 A efetividade perfeita do princípio do acesso à justiça consiste na plena igualdade de 

armas, na certeza de que o resultado final da demanda depende apenas dos argumentos 

lançados pelas partes litigantes. 

 Apesar de ser um direito fundamental, o acesso à justiça não tem sido observado em 

razão de questões muito sérias, que se relacionam com a assistência jurídica gratuita – que 

decorre do próprio princípio do acesso à justiça –, à prioridade atribuída pelo judiciário à 

política remuneratória dos magistrados, atribuindo uma menor importância à admissão de 

servidores, às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que promovem um sem 

número de julgamentos apressados, e, muitas vezes, equivocados, e ao próprio ordenamento 

jurídico processual vigente, que permite a tramitação dos feitos por anos a fio, com a 

protelação da entrega da prestação jurisdicional final. 

 Existem, ainda, outros obstáculos à concretização do direito de acesso à justiça: a) o 

alto custo imposto às partes litigantes; e b) relativo às possibilidades das partes (condições 

pessoais).  
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O estado (no sentido amplo), através de suas funções, não atende aos direitos 

fundamentais, como também não oferece aos que não são com eles contemplados o pleno 

acesso à justiça, como forma de legitimação dos referidos direitos no plano da concretude. 
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5 A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA POLÍTICA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

5.1 A era dos direitos fundamentais como sucessora da época da separação dos 

poderes 

 

 Cumpre externar concordância com Paulo Bonavides, quando ensina que “a época que 

vivemos é a dos direitos fundamentais que sucede à época da separação dos poderes”178.  Com 

efeito, os direitos mínimos para a promoção da dignidade humana, num cenário globalizado 

onde merecem destaque as guerras, a fome, a corrupção, o terrorismo, entre outras tantas 

mazelas causadas pelo homem, apresentam-se como prioridade não apenas do direito 

constitucional nacional, mas mundial. 

 Ademais, a era da separação dos poderes surgiu em um cenário que visou a garantia 

das liberdades individuais e o controle do poder estatal, o que já tem sido objeto de diversas 

constituições e implementado em diversos países. 

 O momento, agora, é de concretização dos direitos fundamentais, de assegurar o 

mínimo de condições para que os cidadãos possam exercer a plena liberdade para agir no 

meio social, requerendo, para tanto, que tenham, pelo menos, educação, moradia, saúde, 

emprego e segurança, como forma de o indivíduo se manter e manter sua família.  

Entretanto, não se pode situar os direitos fundamentais em um patamar tal que, para 

sua concretização, ocorra usurpação ou sobreposição de competências entre as funções 

estatais, especialmente em um ambiente de desequilíbrio e ilegitimidade da democracia 

representativa. 

 Como visto anteriormente, a missão de realização do bem estar social (ver subcapítulo 

2.2), assim como a vinculação aos direitos constitucionais fundamentais (ver item 5.2.2), 

pertence a todas as funções ou poderes estatais. Só que isso não pode ocorrer de qualquer 

jeito, sem a observância e o respeito às competências funcionais devidamente estabelecidas 

pela constituição federal. 

 Não se pode, assim, em nome da concretização de direitos fundamentais, produzir atos 

jurídicos que irão – ao invés de contribuir – enfraquecer a democracia. E é isso que se 

pretende abordar agora: a aplicação do princípio da proporcionalidade, pelo poder judiciário, 

                                                 
178 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 316. 
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de forma excessivamente acentuada, promovendo desequilíbrio entre as funções estatais e 

alimentando a crise na democracia representativa. 

   

5.2 Princípio da proporcionalidade 

 

 Passa-se, agora, a debater o tema relacionado ao princípio da proporcionalidade, 

alçado a técnica interpretativa constitucional, utilizada especialmente nas demandas 

relacionadas aos direitos fundamentais. 

 Objetiva-se compreender os postulados dessa teoria que surgiu com o 

neoconstitucionalismo e que atribui aos princípios papel fundamental na estruturação da 

ordem constitucional. 

 

5.2.1 Considerações introdutórias 

 

 De acordo com Álvaro Ricardo de Souza Cruz, “as primeiras formas de 

justificação/legitimação do Direito encontram guarida nas tradições e, principalmente, no 

elemento divinatório”179. 

 Essa forma de regulação das relações sociais, denominada jusnaturalismo, fundava-se 

na razão e defendia existirem direitos supralegais e independentes do estado e que poderiam 

ser exercidos, inclusive, em face dele (estado). 

 Nesse sentido, segue a lição de Paulo Magalhães da Costa Coelho180: 

 

A proposta fundamental do jusnaturalismo – a de que o homem possui 
direitos suprapositivos- que se impõe até mesmo como limitação aos poderes 
do Estado -, conquanto a-histórica, constitui-se em um fundamental alicerce 
filosófico das revoluções liberais burguesas e das conquistas das garantias 
filosófico-políticas, absolutamente essenciais em qualquer regime político. 
 
Mas, consolidado o ideário político da burguesia, a dimensão progressista do 
jusnaturalismo viu-se traída. 
 
Cuidava-se, agora, de consolidar esse ideário, fazer crer que era ele da 
humanidade e não apenas de uma classe social, de deter a força motriz da 
história.   

 

                                                 
179 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jurisdição constitucional democrática. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2004, p. 31. 
180 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. É possível a construção de uma hermenêutica constitucional 
emancipadora na pós-modernidade? Revista de Direito Constitucional. São Paulo, n. 53, 2011, p. 9-10. 
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 No jusnaturalismo, os princípios se situavam num âmbito muito abstrato e sua 

normatividade era praticamente nula181.  

Com a superação histórica do jusnaturalismo, abriu-se caminho para o surgimento de 

uma teoria jurídica que contempla os princípios como uma fonte subsidiária do direito e que 

são extraídos, por analogia, do próprio sistema jurídico182. 

 O positivismo jurídico é uma escola do direito que teve como seus mais destacados 

defensores Hans Kelsen e Herbert Hart. 

 Passa-se a resumir as ideias de cada autor, para, então depois, ingressar na análise do 

neoconstitucionalismo e suas ideias principiológicas, que deram origem ao método 

interpretativo da ponderação de valores, que tem predominado nas cortes nacionais, quando se 

trata de apreciar demandas que envolvam direitos fundamentais. 

 Kelsen pretende conferir cientificidade ao direito, razão por que o isola da sociologia, 

da ética, da psicologia e da política, criando, assim, a teoria pura do direito, como forma de 

“garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo 

quanto não pertença ao seu objeto”183.  

 Assim agindo, promoveu a separação entre o ser e o dever ser; estabeleceu que o 

jurista deve considerar os fatos tão-somente sob o ponto de vista de adequação ou não 

adequação ao conteúdo da norma, sem se importar com relações causais ou finalísticas184; 

afirmou a existência de uma norma fundamental, que atua como pressuposto de validade do 

ordenamento jurídico, realizando a noção de direito como ordem, como sistema hierarquizado 

de normas, que regula a sua própria criação, estabelecendo competências para tanto185; fez a 

distinção entre a interpretação científica (“pura determinação cognoscitiva do sentido das 

normas jurídicas”; “incapaz de colmatar as pretensas lacunas do Direito”) e interpretação feita 

pelos órgãos jurídicos (promove a criação de novo direito; “fundamento da chamada 

jurisprudência dos conceitos, que é repudiada pela Teoria Pura dos Direitos”)186, que, por sua 

vez, insere-se na categoria de um ato político do juiz, por conseguinte, alheio à ciência do 

direito. 

 As principais características do positivismo de Kelsen são expostas por Luís Roberto 

Barroso, em síntese, nos seguintes termos: 1) “a aproximação quase plena entre Direito e 

norma”; 2) “a afirmação da estabilidade do Direito – a ordem jurídica é uma e emana do 

                                                 
181 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 259. 
182 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 262. 
183 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 1. 
184 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 100-102. 
185 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 224-228. 
186 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 395-397. 
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Estado”; 3) “a completude do ordenamento que contém conceitos e instrumentos suficientes e 

adequados para solução de qualquer caso, inexistindo lacunas”; 4) “o formalismo – a validade 

da norma decorre do procedimento seguido para a sua criação, independendo do conteúdo”187. 

 Hart188, por sua vez, resume sua teoria da seguinte maneira: 1) há conceitos jurídicos 

indeterminados que fazem surgir a necessidade das normas jurídicas serem integradas; 2) 

diante das lacunas, os juízes decidem criando o direito; 3) existem as normas primárias, que 

estabelecem condutas (obrigações), e as secundárias, que informam os órgãos competentes 

para complementar as regras primárias (institucionais), atribuindo a esse complexo de regras 

uma natureza de sistema. 

 Seguindo essa ideia, as regras secundárias se classificam em: 1) de reconhecimento, 

que fixam critérios para identificar as regras válidas do sistema jurídico; 2) de alteração, que 

atribui competência a pessoas para inserir novas regras primárias; 3) de julgamento, que 

regulamentam o processo e identificam os órgãos julgadores189. 

 Hart criou a regra de reconhecimento, cuja noção se aproxima da norma fundamental 

de Kelsen, já que ambas dão validade e reconhecimento ao ordenamento jurídico. 

 A norma fundamental de Kelsen é a norma pressuposta, superior àquela que é a mais 

importante norma posta pelo homem (ou autoridade por ele reconhecida como competente 

para tanto), na escala hierarquizada do ordenamento jurídico; a norma de reconhecimento, 

assim como a fundamental, também não é criada pelo homem, mas é por ele aceita, assim 

como pelas autoridades oficiais. 

 Hart procura, através de exemplo, explicar melhor o que seria essa norma de 

reconhecimento, da seguinte maneira: um regulamento do conselho do condado de 

Oxfordshire é válido porque foi elaborado em conformidade com decreto expedido pelo 

Ministério da Saúde; o decreto, por sua vez, é válido, nos termos da lei que atribui poderes ao 

ministro para editá-lo; ao final da seqüência, atinge-se a fundamentação de que as normas do 

sistema são válidas porque aquilo que a rainha da Inglaterra aprova é direito. Chega-se, assim, 

a uma regra que faculta critérios para apreciação da validade das outras regras, mas que é 

diferente delas porque não há regra para a apreciação de sua própria validade190. 

                                                 
187 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos no Direito Constitucional Brasileiro: pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da (Orgs.). 
Estudos de Direito Constitucional: em Homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40-
44. 
188 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 90-109. 
189 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 104-
106. 
190 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 118-
119. 
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 A síntese das teorias desenvolvidas por Kelsen e Hart é exposta por Habermas: 

 

Ao contrário das escolas realistas, os teóricos Hans Kelsen e H.L.A. Hart 
elaboram o sentido normativo próprio das proposições jurídicas e a 
construção sistemática de um sistema de regras destinado a garantir a 
consistência de decisões ligadas a regras e tornar o direito independente da 
política. [...] Ora, uma regra básica, ou regra de conhecimento, de acordo 
com a qual pode ser decidido quais normas pertencem ou não ao direito 
vigente, permite subordinações precisas. 
 
[...] regras são válidas porque podem ser proclamadas conforme às regras 
pelas instituições competentes. A legitimação da ordem jurídica em sua 
totalidade é transportada para o início, isto é, para uma regra fundamental ou 
regra do conhecimento, a qual legitima tudo, sem ser, porém, passível de 
uma justificação racional; ela tem que ser assimilada faticamente como parte 
de uma forma de vida histórica, portanto conforme o costume191. 

 

 No positivismo, segundo Menelick de Carvalho Netto, a atuação hermenêutica do juiz 

seria uma atividade mecânica, consequência de uma leitura direta dos textos que tinham o 

dever de ser claros, “e a interpretação algo a ser evitado até mesmo pela consulta ao legislador 

na hipótese de dúvidas do juiz diante de textos obscuros e intrincados”192. 

 O fato é que a dissociação entre o direito e a moral, preconizada pelo positivismo, 

serviu de justificativa para a prática de atos atrozes, durante a segunda grande guerra. Com o 

seu fim, constatou-se a necessidade de se repensar a teoria jurídica, agora sob a ótica de 

valores e princípios. 

 Bonavides informa o surgimento do pós-positivismo, contemplado pelas constituições 

promulgadas no final do século XX, que promovem a superioridade axiológica dos princípios, 

elevando-os a normas em face das quais se assentam todos os novos ordenamentos 

constitucionais193. 

 Ronald Dworkin e Robert Alexy são os mais conhecidos teóricos que desenvolveram a 

ideia da prevalência dos princípios num sistema estruturado de direitos. 

 A teoria de Dworkin segue resumida nos parágrafos abaixo. 

Ao contrário do que defende o positivismo, quando o juiz se depara com uma 

demanda que não pode ser submetida a uma regra clara, ele não tem o poder discricionário 

para decidir; se assim fosse, ele estaria legislando novos direitos e aplicando-os, 

retroativamente, ao caso sob análise. Nesse caso, o juiz não deve descobrir novos direitos, 

                                                 
191 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 250-251. 
192 NETTO, Menelick de Carvalho. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de 
Direito. In: Notícia do Direito brasileiro. Nova Série, n. 6. Brasília: Ed. da UnB, 1998, p. 241. 
193 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 264. 
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mas, sim, descobrir quais são os direitos dos litigantes, e essa atuação em nada se relaciona 

com a existência de procedimentos mecânicos para descobrir os direitos dos demandantes nos 

casos difíceis194. 

Ao decidir os hard cases, os juízes não são legisladores e é equivocado entendimento 

nesse sentido, partindo-se da distinção que existe entre argumentos de princípios e 

argumentos de política. Os argumentos de política amparam uma decisão, igualmente, 

política, revelando que a decisão tem o objetivo de resguardar interesse coletivo da 

comunidade, esta concebida em seu sentido mais amplo; por sua vez, os argumentos de 

princípio fundamentam uma decisão também política – assim como no argumento de política 

-, demonstrando que a decisão visa proteger um direito individual ou de um grupo.  Conclui-

se, pois, que os princípios e as políticas são fundamentos essenciais da justificação política, e, 

consequentemente, a justificação de um programa legislativo vai exigir as duas modalidades 

de argumento195. 

Para Dworkin, ainda que o juiz atue aplicando uma norma que possui termos claros e 

de validade inquestionável, a sua decisão estará justificada por argumentos de princípio, 

malgrado a lei que a gerou tenha sido criada por uma política. Por outro lado, se se tratar de 

um caso difícil, onde inexiste norma que o discipline, a decisão apropriada pode surgir quer 

através de princípios, quer de políticas196. 

Duas objeções são opostas à originalidade judicial: 1) uma comunidade deve ser 

dirigida por pessoas que foram eleitas pelo povo; 2) caso um juiz crie uma lei e a faça 

retroagir, a parte será condenada em razão de uma lei nova, que surgiu após o fato discutido 

em juízo. Tais óbices se apresentam com maior força quando opostos às decisões 

fundamentadas em políticas, no que contam com a concordância de Dworkin. Entretanto, se 

for considerado que a decisão judicial se ampara somente em argumentos de princípios – e 

estes nem sempre se relacionam a questões atinentes à comunidade –, o primeiro obstáculo 

passa a ser rechaçado. O mesmo deve ser dito com relação ao segundo impedimento 

colocado, pois a decisão judicial não está criando o direito (lei), mas reconhecendo um dever, 

decorrente de uma relação jurídica, ainda que não esteja contemplado em uma norma 

específica. De qualquer sorte, caso o direito seja incontroverso, o condenado não poderá 

alegar surpresa em sua derrota; por outro lado, se for controvertido, qualquer das partes 

poderá se surpreender com o conteúdo da decisão. Por fim, acredita o autor que o tribunal 

                                                 
194 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 127. 
195 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 129-130. 
196 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 130-131. 
 



96 
 

pode se equivocar ao decidir com base em sopesamento, “pois não há nenhuma razão para 

supormos que um tribunal tolhido pela exigência de que suas decisões não sejam originais 

venha a cometer menos erros de princípio do que um tribunal que não esteja submetido a 

semelhante embaraço”197. 

O fato é que, para o doutrinador, as decisões judiciais são decisões políticas, pelo 

menos no que se refere à responsabilidade política. Assim, o argumento de princípio pode 

surgir como fundamentação para uma decisão particular, de acordo com a doutrina da 

responsabilidade, apenas se houver a possibilidade de demonstrar que o aludido princípio tem 

compatibilidade com julgados precedentes que não foram reformados, e “com decisões que a 

instituição está preparada para tomar em circunstâncias hipotéticas. Isso é dificilmente 

surpreendente, mas o argumento não se sustentaria se os juízes fundamentassem suas decisões 

em argumentos de política”198. 

As partes litigantes têm direito ao melhor juízo do magistrado sobre os direitos postos 

em contradição199. Para o fim da resolução dos casos difíceis, Dworkin criou a figura do 

arbitro filosófico, que seria o juiz Hércules, “jurista de capacidade, sabedoria, paciência e 

sagacidade sobre-humanas”, que aceita o poder geral criativo e extintivo de direito das leis e a 

necessidade de os juízes se orientarem pelas decisões anteriores, proferidas pelos tribunais200.  

Acerca desses julgados anteriores, impõe-se reconhecer que Hércules deve restringir o seu 

poder gravitacional aos argumentos de princípio, que foram necessários para justificá-los (os 

julgados). As decisões anteriores, justificadas por argumentos de política, não tem força 

gravitacional para o fim da estruturação da decisão de Hércules201. Dessa forma, Hércules 

procede à elaboração de uma cadeia de princípios constantes do direito costumeiro, partindo 

dos fundamentos constantes da jurisprudência. 

O outro grande expoente da teoria dos princípios é Robert Alexy, que desenvolveu a 

teoria da argumentação. A diferença entre as ideias dos teóricos dos princípios resume-se ao 

fato de Dworkin considerá-los normas, com a mesma natureza prescritiva das regras, e Alexy 

entendê-los como mandados de otimização202, como será adiante esclarecido. 

                                                 
197 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 132-135. 
198 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 138. 
199 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 163. 
200 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 165. 
201 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 177. 
202 GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a Legitimidade da Decisão Judicial a 
Partir e Para Além da Teoria de J. Habermas. 1. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2013. p. 180-181. “Embora ambos 
concordem que os princípios compõem o sistema jurídico, de sorte a se postarem como radicais opositores da 
clássica doutrina jus-positivista, há entre ambos uma diferença realmente importante: trata-se da compreensão 
dworkiana de que princípios são também normas, de sorte que ontologicamente possuem a mesma 
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5.2.2 Aplicação do princípio da proporcionalidade 

 

Para Alexy, a diferença entre princípios e regras é um dos principais fundamentos da 

teoria dos direitos fundamentais, até porque, não raras vezes, as normas de direitos 

fundamentais caracterizam-se como princípios203.  

Para a sua teoria, regras e princípios são normas, porque eles indicam o que deve ser. 

O critério para a distinção entre regras e princípios, considerado acertado, é o que afirma não 

existir diferença gradual entre os mesmos, mas, sim, qualitativa. Assim, toda e qualquer 

norma ou é regra ou é princípio204. 

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que os princípios são mandamentos de 

otimização, cuja principal característica é que podem ser atendidos em graus variados, 

dependendo das possibilidades fáticas e jurídicas do caso a ser decidido/analisado. “O âmbito 

das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes”205. 

As regras, por sua vez, têm a característica de serem satisfeitas ou não, inexistindo 

espaço para a aplicação das regras em conflito com variação de graus. O conflito existente 

entre regras se resolve ou com a inserção de uma cláusula de exceção, que elimine a 

divergência, ou com a declaração de invalidez de uma delas. A solução de uma contradição 

entre regras jurídicas concretas e contraditórias entre si pode ser encontrada na adoção dos 

critérios de hierarquia, cronológico ou de especialidade206. Agora, uma vez decretada a 

invalidade da norma, ela não poderá ser aplicada em nenhuma outra hipótese, no ordenamento 

jurídico em vigor, haja vista ter perdido a sua validade. 

As colisões ocorridas entre princípios, por sua vez, recebem soluções bastante 

distintas. Nesse caso, um deles terá que ceder, sem que isso signifique que o princípio que 

cedeu é inválido; tampouco se faz necessária a inclusão de uma cláusula de exceção. Apenas 

                                                                                                                                                         
potencialidade prescritiva que as regras jurídicas (leis) editadas pelo Parlamento; já em Alexy compreende-se 
que os princípios são mandados de otimização, isto é, diretrizes capazes de auxiliarem na análise concreta dos 
casos sujeitos à decisão judicial, de modo a permitirem aos órgãos decididores a gradação de seus efeitos, 
segundo um princípio maior, retor de todos os outros, e que preside todo o sentido da argumentação, voltada à 
aplicação do Direito que é, no caso, o princípio da proporcionalidade.[...] Isto significa dizer que a validade dos 
princípios é sempre assegurada a priori, pois em Dworkin são eles, em seu conjunto, que vão garantir, por 
ocasião da aplicação do Direito pelos Juízes e Tribunais, uma perspectiva reconstrutiva do próprio sistema, que 
notadamente assegura a integridade do Direito em vigor numa dada comunidade e que, nesse sentido, qualifica-
se como ideal. [...] Entretanto, em Alexy não são propriamente os princípios que, ponderados, restarão, caso a 
caso, aplicados. A perspectiva procedimentalista firmemente abraçada pelo professor de Kiel aponta para a 
construção discursivo-argumentativa da regra jurídica a ser aplicada a partir da consideração ponderada dos 
princípios, principalmente quando considerados em rota de colisão. 
203 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 85-86. 
204 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 87-91. 
205 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 90. 
206 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 91-93. 
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um dos princípios prevalecerá sobre outro, em determinadas circunstâncias. Em outras 

situações, a resolução da colisão pode ocorrer de maneira distinta. Isso porque, na análise de 

um caso concreto, os princípios em colisão possuem pesos diferentes, devendo prevalecer o 

que apresentar maior peso207. 

Diante do que foi visto, conclui-se que os conflitos entre regras se desenvolvem no 

âmbito da validade, ao passo que as contradições entre princípios se desenvolvem na esfera do 

peso, até porque somente os princípios que são válidos podem figurar em um ambiente de 

colisão. 

Os critérios geralmente utilizados para resolver as antinomias entre as regras jurídicas 

– cronológico, hierárquico e da especialidade – não são capazes de orientar o intérprete na 

hipótese de colisão aparente de princípios ou de direitos fundamentais. 

Para resolver a aparente colisão de princípios, são revelados os seguintes passos, ora 

sintetizados: 

a) verificar se a aparente colisão efetivamente existe, ou não; 

b) confirmada a existência de colisão, deve o hermeneuta realizar a ponderação dos 

bens envolvidos, com o desiderato de solucionar a colisão com o mínimo sacrifício 

dos direitos envolvidos; 

c) por último, deve-se proceder à distribuição necessária e adequada dos valores 

apreciados, de forma a salvaguardar os direitos fundamentais colidentes208. 

Não se pode perder de vista que o fato de um dado princípio constitucional ter 

preponderado sobre outro, em determinada situação, não significa que isso sempre irá ocorrer. 

Não. Isso porque as aparentes colisões são resolvidas caso a caso, considerando as suas 

peculiaridades. 

Alexy informa a aplicabilidade da teoria dos princípios à teoria dos direitos 

fundamentais, esclarecendo que dos princípios não se extrai, de imediato, sua extensão diante 

de sua colisão e das opções fáticas; as regras, ao contrário, têm sua extensão revelada, por 

contarem com uma determinação própria209. Nada obstante, 

 

O caminho que vai do princípio, isto é, do direito prima facie, até o direito 
definitivo passa pela definição de uma relação de preferência. Mas a 
definição de uma relação de preferência é, segundo a lei de colisão, a 
definição de uma regra. Nesse sentido, é possível afirmar que sempre que 

                                                 
207 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 93-94. 
208 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 100-
102. 
209 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 104. 
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um princípio for, em última análise, uma razão decisiva para um juízo 
concreto de dever-ser, então, esse princípio é o fundamento de uma regra, 
que representa uma razão definitiva para esse juízo concreto. Em si mesmos, 
princípios nunca são razões definitivas210. 

 

 Geralmente, costuma-se apontar como uma das principais características dos 

princípios a sua generalidade, a sua baixa densidade normativa, materializada na ausência de 

uma configuração de expressa estipulação de um dever-ser, sendo mais comum a verificação 

de uma norma programática, que visa atingir um determinado fim, um programa inserido no 

contexto material que contempla. 

 Nesse aspecto, impende considerar que os princípios podem ser encontrados em regras 

jurídicas (não em normas) que albergam claras determinações de dever-ser, assim como 

existem regras de alto grau de generalidade, mas que não são princípios211. 

 

5.2.3 Princípio da proporcionalidade: uma visão crítica à luz da filosofia jurídica 

 

 A questão que se coloca para debate, a partir de agora, refere-se à frequente adoção do 

princípio da proporcionalidade, através de suas técnicas de ponderação, pelo judiciário 

brasileiro, na resolução de demandas que envolvam direitos fundamentais. 

 Não se trata de um tema de simples análise, e este trabalho não pretende, nem de 

longe, esgotar a sua apreciação, mas, sim, tentar provocar reflexões sobre a possibilidade de 

este agir contribuir para a crise de legitimidade na já combalida democracia representativa 

brasileira. 

 Como visto acima, Dworkin desenvolveu a sua teoria dos princípios alegando o seu 

descabimento em se tratando de matérias que ele reputa serem relacionadas com a 

coletividade e que as denomina de argumento de política. 

 Na constituição brasileira, os princípios fundamentais se expressam, no mais das 

vezes, sob a forma de normas programáticas, ou não, mas que visam resguardar direitos da 

comunidade, considerados os cidadãos individualmente ou de forma coletiva. 

 Sob esse enfoque, para Dworkin, o judiciário não poderia interferir em políticas 

públicas, o que, na prática, não tem sido observado pela magistratura nacional. O ingresso em 

temas como saúde, educação, segurança, entre outros, tem encontrado fundamento na omissão 

dos poderes legislativo e judiciário e sido denominado de ativismo judicial. 
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 Mas será que esse ativismo judicial, de fato, contribui para o estado democrático de 

direito ou se apresenta como uma indevida interferência nas competências constitucionais dos 

demais poderes? Por não ser escolhido pelo povo, será que o juiz tem legitimidade e recebe 

influência democrática suficiente para intervir em políticas sociais voltadas para uma 

coletividade cada vez mais plural? 

 Um argumento que precisa ser lançado se refere ao princípio da legalidade, que se 

trata de um princípio fundamental, expressamente considerado como tal pela constituição 

federal, e que, no mais das vezes, tem sido preterido, quando da realização do juízo de 

ponderação pelo poder judiciário. 

 Um direito fundamental, em face da textura aberta do seu enunciado constitucional, no 

mais das vezes, necessita de sua regulamentação por normatividade cuja competência é 

atribuída, constitucionalmente, ao congresso nacional, por se tratar do poder (ou função 

estatal) que mais recebe a influência plural da sociedade, que demanda, cada vez mais, 

providências legislativas em razão de sua natureza multifacetária. 

 Exemplo disso,  pode ser considerada a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, regulamentando, assim, o art. 205, da 

constituição federal212, em conformidade com o que estabelece o art. 22, XXIV, da mesma 

Carta213. 

Com a edição da referida lei, o Congresso Nacional deu cumprimento ao que 

estabelece o art. 22, XXIV, da constituição federal, estabelecendo, em síntese, o seguinte: 1) 

carga horária mínima anual de oitocentas horas, para a educação de nível médio (art. 24, I); 2) 

duração mínima de três anos do ensino médio (art. 35, caput); 3) “a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”; “e 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”, como finalidades do 

ensino médio (art. 35, II e III); e 4) cursos e exames supletivos, no nível de conclusão do 

ensino médio, para os maiores de dezoito anos (art. 38, §único, II). 

                                                 
212 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 114. “Art. 205. A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  
213 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 33-34. “Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: [...]XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;”. 



101 
 

 Como se observa, existem requisitos para a progressão na educação do estudante que 

vão além da obtenção de notas aptas para tanto, fazendo-se necessária a observação de seu 

crescimento e amadurecimento como pessoa, como cidadão, como forma de capacitá-lo e 

prepará-lo para o mercado profissional.  

Nesse aspecto, cumpre destacar que todos esses requisitos não são estabelecidos de 

forma aleatória, não prescindindo de estudos especializados e de debates em comissões 

permanentes e transitórias das casas legislativas, inclusive, com a participação de entidades da 

sociedade civil214. 

Nada obstante, a pacífica jurisprudência nacional segue no sentido de que o estudante 

que obtém média, no exame nacional do ensino médio – ENEM, que o habilite a frequentar 

curso universitário, pode ser matriculado, de imediato, na referida instituição, ou após a 

submissão e aprovação em exames supletivos, sem que tenha concluído o ensino médio e 

atingido de 18 anos de idade, em flagrante desobediência ao que estabelece a lei 9393/96. 

Ampara-se, para tanto, no direito à educação, assegurado pelo art. 205, da constituição 

federal, e à garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino, de acordo com a 

capacidade de cada um (art. 208, da constituição federal). 

Não resta dúvida que a jurisprudência se ampara nos princípios constitucionais da 

proporcionalidade (ou razoabilidade, como alguns consideram expressões equivalentes) e da 

universalidade do acesso à educação215. 

                                                 
214 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 56. “Art. 58. O Congresso Nacional e suas 
Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...]§ 2º - às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe: I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 
Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa; II - realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil; III – convocar Ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições; IV – receber petições, reclamações representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas; V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 
parecer.” 
215 “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE 
SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. OBTENÇÃO DE MÉDIAS 
SUFICIENTES À APROVAÇÃO NO SISU – SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA, ANTES DA 
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO NEGADO. 
LIMITE ETÁRIO EXIGIDO PELA LEI Nº 9.394/96 – 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. 
CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À 
EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 205 E 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REEXAME 
OBRIGATÓRIO CONHECIDO E IMPROVIDO” (TJRN, 2ª Câmara Cível, remessa necessária no processo nº 
2014.004333-3, Rel. designado para acórdão Francisco Seraphico Nóbrega Coutinho, julgamento em 
18.11.2014). Disponível em: <http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=8&tpClasse=J>. 
Acesso em: 19 mar 2015. 
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A questão a ser discutida é se a invocação de princípios constitucionais é 

suficientemente necessária para suplantar toda a discussão realizada em torno de um projeto, 

de repercussão nacional, que, sem dúvida, contou com a participação de profissionais 

especializados sobre o tema, entidades com ele relacionadas, sem considerar, ainda, que o 

parlamento é o local mais legítimo, entre todos os demais poderes, para decisões desse porte, 

por contar com uma composição plural, por representantes dos estados federados e do povo, e 

por ter sido eleito pelo voto popular. 

E mais: a invocação a princípios jurídicos, nesse caso específico, considera, apenas, a 

questão meritória, que o candidato obteve êxito no exame do ENEM ou no vestibular; deixa 

de considerar aspectos psicológicos, como, por exemplo, se um aluno com quinze, dezesseis 

anos, tem maturidade suficiente para conviver no meio universitário e, até mesmo, para 

escolher a profissão futura. Para tanto, deve-se recorrer a estudos especializados a respeito, 

não apenas a princípios constitucionais. 

Não leva em consideração, também, que o menor de dezoito anos, que não concluiu o 

ensino médio, está tomando o lugar, pela via judicial, daquele que se adéqua às determinações 

legais e às recomendações de profissionais especializados da área de educação, numa 

descabida inversão de valores. Sim, aquele que não concluiu o ensino médio, por mais 

capacitado que seja, ficará com a vaga daquele que, com média muito próxima, atende a todos 

os requisitos legais, com visível afronta ao princípio da igualdade. 

Como se vê, não é que tenha havido decretação de inconstitucionalidade de dispositivo 

de lei, em face de sua contrariedade à constituição, mas, sim, de determinação para sua 

inobservância, em razão do que determinam normas abstratas, cuja disciplina constitucional, a 

bem da verdade, compete ao poder legislativo. 

Trata-se, sem dúvida, de indevida invasão de competências, tendo em mira que o 

judiciário está a interferir na regulamentação de matéria política que, em nenhum momento, 

fere a ordem constitucional. 

Dalton Miranda216 conceitua políticas públicas e “ativismo judicial” nos seguintes 

termos: 

 

Em apertada síntese, concluímos que políticas públicas são um conjunto de 
ações governamentais, resultantes de um processo ou conjunto destes 
juridicamente previstos, cujo escopo é o de coordenar os meios disponíveis 
ao Estado e às atividades privadas, para a concretização de objetivos 

                                                 
216 MIRANDA, Danton César Cordeiro de. O Supremo Tribunal Federal e seu papel constitucional como 
“definidor” de políticas públicas. Disponível em: <http://www.tre-
rs.jus.br/arquivos/DALTON_MIRANDA_.STF_Politicas_Publicas.pdf>. Acesso em: 30 fev 2015, p. 4 
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relevantes de ordem social e politicamente determinados; sendo que o tipo 
ideal de política pública deve levar em conta a realização (objetivos), a 
seleção (prioridades), a reserva (meios para seu alcance) e o intervalo (tempo 
para os resultados).  
 
E quanto à conceituação do “ativismo judicial” praticado pelo STF, temos 
como possível a interferência do Poder Judiciário nos pilares que regem as 
políticas públicas: ação, coordenação e finalidade, quando houver omissão 
legislativa que as impossibilite de efetiva realização/execução. O inc. XXXV 
do art. 5.º da CF/1988, disciplina que: “a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 

No caso acima exposto, não houve omissão legislativa, daí por que não se fazia – 

como não se faz – necessária a intervenção judicial. 

Parece com razão Celso Campilongo217, ao lecionar que os sistemas políticos e 

jurídicos são distintos, embora troquem prestações, isto é, tenham pontos de contato. O 

sistema político tem por objetivo a emissão de decisões que obrigam e vinculam a 

coletividade, ao passo que o sistema jurídico visa à concretização das expectativas jurídicas. 

Dessa forma, o sistema político atua fornecendo ao jurídico os argumentos decisórios (leis) e 

os meios através dos quais são cumpridas as decisões judiciais (meios coercitivos). Igual 

relevância tem a atuação inversa, ou seja, do sistema jurídico para o político, com a 

legitimação das decisões políticas através da aplicação das leis. 

Para o autor, as decisões políticas são tomadas em curto espaço de tempo, têm por 

objeto temas que não são rotineiros e implicam em consequências sociais imprevisíveis, em 

face da complexidade social, que enseja uma pluralidade de alternativas, fator que reduz as 

chances da adoção de uma decisão política que agrade a todos. Diante desse cenário, surgiu a 

sociologia do risco, tendo em mira a imprevisibilidade das consequências das decisões 

políticas, e uma maior intervenção do judiciário, em assuntos políticos, nas funções de 

revalidador, legitimador ou revisor das decisões políticas218. 

A manutenção dessas elevadas taxas de complexidade é obrigação de um regime 

democrático. Isso não se confunde com a função judicial, que tem compromisso com a 

garantia e a confirmação de expectativas de direito, o que, para Campilongo, não é pouca 

coisa.  Exemplo fornecido pelo professor se refere ao legislador constituinte; ele não se 

atrelou a qualquer hipótese discutida, tendo decidido com fundamento num vasto e maleável 

                                                 
217 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 1. ed. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2000, p. 81-82. 
218 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 1. ed. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2000, p. 83-84. 
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leque de opções, o que, por sua vez, não é permitido ao poder judiciário, ao qual cabe garantir 

o atendimento das normas constitucionais219. 

Habermas compartilha a mesma opinião, sustentando que “o princípio monológico 

torna-se especialmente insustentável, quando se tem como necessários paradigmas jurídicos 

redutores de complexidade”220. Assim, para o referido autor, somente se pode pensar em 

impor limites à indeterminação do processo judicial e garantir a segurança jurídica mediante 

uma prévia compreensão do direito compartilhada por todos os intérpretes da constituição, 

que, na lição de Häberle221, são todos os órgãos estatais, cidadãos e grupos que receberão 

influência ou sofrerão os efeitos da norma interpretada. Essa pré-compreensão paradigmática 

do direito precisa, ainda, exprimir uma autocompreensão que visa constituir a identidade dos 

parceiros do direito. Dessa maneira, “o juiz singular tem que conceber sua interpretação 

construtiva como um empreendimento comum, sustentado pela comunicação pública com os 

cidadãos”222. Conclui-se, pois, que o juiz não pode apoiar as exigências sociais plurais em sua 

personalidade, haja vista não contar com as influências da comunidade necessárias para tanto. 

O juiz Hércules, com todos os seus poderes excepcionais, é uma utopia no mundo real. 

 A substituição do sistema político pelo jurídico, em razão de eventual desilusão com a 

pobre e real representação política, extrapola a competência do poder judiciário, pois este não 

é substituto de partidos, eleitores e legisladores. Não se pode falar em democracia sem 

escolha, complexidade e governo representativo223. 

Novas reflexões são apresentadas por Campilongo, acerca das incursões do poder 

judiciário em matérias políticas, assim resumidas: 1) existem três diferenças marcantes entre 

os sistemas político e jurídico: a) no plano da função, a política deve tomar decisões que 

vinculem a coletividade, ao passo que o direito deve garantir as expectativas normativas; b) 

com relação ao código linguistíco, a política gira em torno do binário maioria/minoria 

(governo/oposição), enquanto o direito distingue entre o lícito/ilícito (legal/ilegal); c) quanto 

aos programas de implementação da comunicação (política ou jurídica), a política conta com 

programa teleológico, com acompanhamento e revisão constantes de suas decisões, e o 

                                                 
219 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 1. ed. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2000, p. 85. 
220 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 278. 
221 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição – 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. 1. ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 11-18. 
222 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 278. 
223 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 1. ed. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2000, p. 87. 



105 
 

direito, por sua vez, lida com programa condicional (uma vez preenchidas tais condições, os 

direitos devem ser assegurados); 2) apesar da constituição promover o acoplamento entre os 

sistemas político e jurídico, cada um tem visão diferente da carta constitucional; 3) quando os 

tribunais deixam de lado a racionalidade do direito e passam a alargar ou a restringir o sentido 

da constituição, a partir de critérios de natureza política, os riscos de que os direitos 

fundamentais se corrompam são extremamente elevados; 4) “quando há sobreposição de 

funções entre os sistemas; quando a diferenciação funcional encontra resistência entre 

estruturas hierárquicas, o poder passa a ter donos [...] e a democracia transforma-se num 

lamentável mal-entendido”224. 

A pretensão de extrapolar o exercício de suas funções é um meio de enfraquecer o 

sistema jurídico, condenando-o a receber intervenções externas, que é o que diversas teorias 

pregam, em face da grande discricionariedade da qual gozam os magistrados, sob a ótica da 

aplicação da ponderação de valores. 

Não se pode atribuir ao CNJ essa função controladora ou intervencionista, a uma, 

porque a sua função controladora se restringe aos âmbitos administrativo e financeiro do 

poder judiciário225; depois, porque se trata de um órgão que se insere na própria estrutura do 

judiciário, razão por que não se pode a ele atribuir uma total imparcialidade quando da 

apreciação dos pleitos referentes à magistratura. 

Essa ausência de imparcialidade foi constatada quando da prolação de recente 

decisão226, pelo CNJ, ainda que em caráter liminar, no sentido de que, quando ocorrer o 

aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos 

magistrados estaduais, colocando os juízes acima de todos os servidores estaduais, que se 

submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. 

Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual, nada 

mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que a estes confere as garantias de 

autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação. 

                                                 
224  CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 1. ed. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p. 74; 104-105; 108. 
225 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 73. “Art. 103-B [...] “§ 4º Compete ao 
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”. 
226 Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/pjecnjinterno/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginH
TML.seam?ca=fbc8ff8b5e7cfe7607db1433002d591078cce81a21df7f4510756c78e85d4aa920df84fa65af86325d
b30665f6591ca9>. Acesso em: 10 mar 2015. 
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A aludida decisão foi proferida no pedido de providências nº 0006845-

87.2014.2.00.0000, onde o conselheiro relator fundamentou o deferimento em proposta que 

apresentou, em sessão anterior, no que foi seguido por outros conselheiros, para alteração da 

Resolução nº 13, de 21 de março de 2006, com vistas à inclusão de dispositivo que contemple 

o reajuste imediato dos magistrados estaduais quando houver aumento no valor do subsídio 

dos ministros do STF. 

Como se vê, o deferimento cautelar ocorreu sem que a resolução tenha sido, sequer, 

alterada, e, tanto a decisão, como a proposta, contrariam, sem dúvida, o pacto federativo. 

Prova maior disso é que alguns tribunais de justiça (por exemplo, o do Estado do Rio 

Grande do Norte227) estão com problemas orçamentários e, pela repercussão local, não têm 

condições de promover o reajuste dos magistrados sem ultrapassar o limite prudencial das 

despesas com pessoal fixado pela lei de responsabilidade fiscal228. 

Veja-se a gravidade da consequência dessa decisão proferida pelo CNJ: um estado da 

federação pode ficar sem receber repasses financeiros da União em razão do direito a aumento 

imediato, e que contraria o pacto federativo, reconhecido em favor da magistratura estadual.  

O fato é que os estados federados têm capacidade de autoadministração, devendo 

conceder os reajustes remuneratórios que achar convenientes, através de leis, e de acordo com 

a sua capacidade orçamentária, inclusive, sob pena de não receberem repasses de verbas 

federais229. 

Ora, não se pode colocar questões remuneratórias, especialmente de uma única 

categoria (depois, o conselho nacional do ministério público agiu no mesmo sentido), acima 

do pacto federativo, cláusula pétrea e forma do Estado brasileiro. É o que Alexy denomina de 

princípios absolutos, que são “princípios extremamente fortes, isto é, que em nenhuma 

hipótese cedem em favor dos outros”230. 

Dessa forma, o princípio da unidade do judiciário não pode, sob a ótica de uma 

reflexão racional, prevalecer sobre o pacto federativo e a autonomia dos estados-membros. 

                                                 
227 Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/tjrn-teme-ultrapassar-limite-da-lrf/308059>. Acesso em: 
10 mar 2015. 
 
229 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 101/102. “Art. 169. A despesa com 
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar.[...] § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida 
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de 
verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos 
limites”. 
230 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 111. 
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Para encerrar a análise dessa decisão, questiona-se: será que os magistrados de algum 

estado não podem esperar o ente federado sair do limite prudencial, para, então, enviar seu 

projeto de lei complementar à assembléia legislativa, seguindo a tramitação que é exigida a 

todos os poderes estaduais, com relação a todos os servidores públicos? 

Foram trazidos apenas dois exemplos de como a técnica interpretativa da ponderação 

coloca nas mãos dos juízes uma discricionariedade excessiva no seu ato de decidir, passando a 

exigir um maior controle de sua atuação. 

Parece acertado o entendimento de Carlos Ari Sundfeld, quando afirma que o 

judiciário não pode substituir o legislativo e o executivo, apesar da sua competência 

constitucional de controle sobre os mesmos; que não há solução judicial para todos os 

problemas jurídicos e que o judiciário não pode construir todo e qualquer direito231. 

Diante disso, traz-se à tona, uma vez mais, a necessidade da criação de um Tribunal 

Constitucional, instituído fora da estrutura dos Poderes (ou funções) clássicos, com 

competência restrita a atividades relacionadas à guarda e aplicação da constituição e composta 

por membros indicados pelos três poderes, como forma de não permitir o desequilíbrio ou a 

grave intromissão nas respectivas atribuições. 

Essa providência talvez evitasse a ocorrência dos fatos que foram expostos. Parece 

acertada a ideia de Kelsen, informada por Gustavo Binenbojm232, no sentido de que  

 

Kelsen é precursor da ideia de um Tribunal independente dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e especialmente designado para a guarda 
da Lei Fundamental. Seu argumento está baseado na velha máxima de que 
ninguém pode ser bom juiz de si mesmo. 

 

Paulo Bonavides defende a necessidade da criação de um corte constitucional, no 

estado brasileiro, com o fim de afastar o problema da politicidade do direito, chegando a se 

referir ao STF como “Corte do Olimpo” indiferente à crise constituinte233. 

Apesar das teorias de Ronald Dworkin e de Robert Alexy terem contribuído – e muito 

– para a evolução interpretativa do direito constitucional, deve-se ter em mente que as 

mesmas, de uns tempos para cá, não têm sido acolhidas pela Suprema Corte Americana, até 
                                                 
231 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, 
p. 217. “O Judiciário tem, claro, seu papel no controle das falhas e omissões das autoridades legislativas e 
administrativas, mas ele não é o Legislativo nem a Administração, e não pode substituí-los em tudo. Por isto não 
há solução judicial para todos os problemas jurídicos: o Judiciário não tem como construir todo e qualquer 
direito; não lhe cabe construir, não é adequado que construa”. 
232 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 67. 
233 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 62. 
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mesmo em face da nomeação de Ministros, pelos últimos presidentes, que possuem um perfil 

mais conservador, como ensina Gustavo Binenbojm234. 

Não se pretende, com isso, desconsiderar a importância e a necessidade dos princípios, 

em um ordenamento constitucional; pretende-se, apenas, pensar a interpretação constitucional 

como um meio de preservar a democracia, levando-se em conta a complexidade e a 

pluralidade existentes na sociedade moderna, assim como a necessidade de seu 

aperfeiçoamento, através de um controle democrático. 

Esse assunto será retomado no próximo capítulo, quando será tratado o tema da 

democracia participativa. 

 

5.3 Princípio da solidariedade e a importância do STF na definição de política 

pública remuneratória: a questão orçamentária 

 

 Segundo Celso Campilongo, toda a carga de complexidade e de pluralidade que recebe 

a sociedade atual exige a celebração de um pacto social, não da sociedade com o Estado, mas 

dela com os cidadãos que, a partir de então, assumem a propriedade de um projeto de 

emancipação democrática para todos, com a assunção, também, do risco dessas opções235. 

 A orientação ético-normativa da democracia adquire forma na representação 

democrática; no entanto, essa forma se estabelece no interior do processo aberto da política e, 

para que possa ocorrer, faz-se necessária a superação de dois obstáculos236. Estes já foram 

debatidos no subcapítulo 2.2, fazendo-se necessário repisar sobre o primeiro dos obstáculos, 

por interessar, de perto, à ideia que se pretende desenvolver neste capítulo. 

 Trata-se da inexistência de formas prévias da representação como mediação desde o 

geral, haja vista a sociedade moderna estar organizada de forma individualista, a partir de um 

pluralismo de interesses. Nesse cenário, as associações ou grupos consideram que sua tarefa 

se limita a fazer valer seus próprios interesses, de lutar pelo seu reconhecimento e promover 

sua imposição. Dessa forma, abandonam a consideração do geral às instâncias estatais, 

aceitando, por conseguinte, suas decisões e sobrecarregando os órgãos representativos237. 

                                                 
234 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 94-97. 
235 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 170-171. 
236 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 157. 
237 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 157. 
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 Essa situação é corriqueira no estado brasileiro, onde os grupos lutam por seus 

interesses junto às instituições, não se preocupando com o que pode e vai ser decidido em 

relação a toda a coletividade. Não é à toa que existem, no congresso nacional, bancadas 

voltadas para proteção de categorias (funcionais, religiosas etc.), como, por exemplo, os 

evangélicos. Como foi demonstrado, em momento anterior, privilégios desproporcionais são 

estendidos, principalmente, aos agentes públicos, em detrimento de uma coletividade que, 

estarrecida e indignada, não conta com o atendimento dos serviços públicos básicos. Isso 

revela esse individualismo e a despreocupação com o que acontece com os cidadãos em geral. 

 Com efeito, por mais que se tenha em mente que o Brasil é um país de terceiro mundo, 

subdesenvolvido, não se mostra razoável aceitar o fosso abissal existente na sociedade, como 

um todo, em razão da desigual distribuição de renda, e que, de igual forma, é refletido no 

serviço público. 

 Para Bonavides238, os ideais da república justa, livre e solidária, constantes do art. 3º, 

da constituição federal, não foram implementados, estando o Brasil destinado a ser um país de 

súditos e vassalos. Dessa forma, o poder é desfrutado pela elite hegemônica, sempre em 

proveito próprio, utilizando-se do povo como elemento para sua legitimação. 

 Prossegue atestando a imposição de bloqueios, que obstam o exercício legítimo da 

vontade popular, pelos detentores do poder, indiferentes ao bem comum e à ética, dentro e 

fora das constituições e dos três poderes da República239. 

 Segundo Paulo Lopo Saraiva, “o Estado de Justiça é o estado da valoração humana da 

solidariedade social, da busca da paz”240. Desse modo, não há como aceitar que deputados, 

governadores, magistrados, promotores, procuradores, auditores fiscais e delegados percebam 

remuneração compreendida entre vinte e trinta mil reais, ao passo que um professor estadual, 

com doutorado, receba cinco mil reais. Observe-se que, um professor, para chegar a tal 

patamar remuneratório, precisa ter a titulação máxima, ao passo que os demais profissionais 

não necessitam da referida capacitação para perceberem seus elevados vencimentos.  

Nesse aspecto, impende considerar que o piso salarial do magistério foi estabelecido, 

pelo Ministério da Educação, para o ano de 2015, no valor de R$ 1.917,78 (um mil, 

novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), menos da metade do auxílio moradia, 

pagos aos juízes e promotores, cujo valor supera quatro mil reais. 

                                                 
238 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 50-54. 
239 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 57. 
240 SARAIVA, Paulo Lopo. Constituição e Mídia no Brasil. 1. ed. São Paulo: MP, 2006, p. 49. 
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 É nesse cenário de “cada um por si” que o Brasil funciona, sem que os próprios 

cidadãos pensem nos demais; sendo assim, como cobrar que os agentes políticos ajam de 

forma diferente? 

 O princípio da solidariedade recebeu previsão constitucional e nela foi inserido como 

objetivo fundamental da República Federal do Brasil241, não devendo esta solidariedade se 

limitar apenas aos cidadãos, mas a toda a coletividade, alcançando as instituições públicas. 

 Os sentidos jurídico e sociológico da solidariedade se adéquam à pretensão deste 

capítulo. No sentido jurídico, é o “compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas 

outras e cada uma delas por todas”242; no aspecto sociológico, é a “condição grupal resultante 

da comunhão de atitudes e sentimentos, de modo a constituir o grupo unidade sólida, capaz de 

resistir às forças exteriores e mesmo de tornar-se ainda mais firme em face da oposição vinda 

de fora”243. 

 É essa ideia de bem-estar comum, de comunhão de interesses, que permeia o 

significado da solidariedade, e isso não se verifica no âmbito político-jurídico nacional, como 

antes analisado. 

 A solidariedade, ao que parece, encontra-se inserida no conceito de fraternidade, 

direito fundamental de 3ª geração, destacando-se a sua amplitude e o seu não esgotamento, 

como ensina Bonavides244. 

 O princípio da solidariedade, na visão de Mbaya, exprime-se de três maneiras245: 1) 

“O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros 

Estados (ou de seus súditos)”; 2) “Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter 

financeiro ou de outra natureza, para superação das dificuldades econômicas”, sem prescindir 

                                                 
241 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 17. “Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;”. 
242Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=solidariedade>. Acesso em: 12 mar 2015. 
243 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=solidariedade>. Acesso em: 12 mar 2015. 
244 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 569-
570. “A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de precário 
desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até 
então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e 
provida de uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção específica de direitos 
individuais ou coletivos.[...] A teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direito da fraternidade, ou seja, da 
terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de 
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação. [...] é possível que haja 
outros em fase de gestação, podendo o círculo alargar-se à medida que o processo universalista se for 
desenvolvendo. Ao contrário de Vasak, a expressão que Etiene-R. Mbaya, o brilhante jusfilósofo de Colônia, 
formulador do chamado ‘direito ao desenvolvimento’, usa para caracterizar os direitos da terceira geração é 
solidariedade e não fraternidade”. 
245 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 570. 
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da ajuda de caráter técnico aos países subdesenvolvidos; 3) “Uma coordenação sistemática da 

política econômica”. 

 Essa visão se aproxima do que denomina Häberle246 de cooperação dos direitos 

cooperativos básicos, cuja realização é uma das consequências do estado constitucional 

cooperativo junto com seu próprio direito comum cooperativo e com seu direito internacional 

cooperativo. 

 Mas para que se possa atingir e, até mesmo, pretender essa cooperação ou 

solidariedade internacional, para o fim do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, os 

próprios países de terceiro mundo, internamente, devem pregar e desenvolver essa noção de 

solidariedade e de cooperação, isto é, os órgãos públicos devem adotar providências para que 

as desigualdades sociais internas sejam amenizadas ou afastadas, não sendo razoável não 

apresentar sua contrapartida nesse processo desenvolvimentista. 

 E é essa solidariedade interna, na condição de direito fundamental de terceira geração, 

que se pretende implementar no estado brasileiro, como forma de afastamento da sua crise de 

legitimidade e de concretude dos direitos fundamentais básicos. 

 Segundo Lenio Luis Streck e José Luis Bolsan de Morais, ao comentarem o art. 3º, da 

constituição federal, no qual figura o princípio da solidariedade, entre outros,  

 

Constitui o art. 3º da Constituição de 1988 um verdadeiro programa de ação 
e de legislação, devendo todas as atividades do Estado brasileiro (inclusive 
as políticas públicas, medidas legislativas e decisões judiciais) se conformar 
formal e materialmente ao programa inscrito no texto constitucional247. 

 

 E nem se precisa recorrer somente ao referido princípio, isoladamente, já que a própria 

constituição federal já contempla dispositivos suficientes para se tratar, com isonomia, os 

servidores públicos, elementos indispensáveis para o atendimento dos serviços estatais, 

notadamente os que viabilizam o atendimento dos direitos fundamentais. 

 Nesse aspecto, cumpre rememorar argumento desenvolvido anteriormente 

(subcapítulo 4.3), relacionado à desobediência, pelos agentes políticos, ao disposto no art. 37, 

XII, da Constituição Federal248. Trata-se de dispositivo claro, de literalidade indiscutível, que 

                                                 
246 HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución. Estudos de Teoria Constitucionalk de la sociedade aberta. 
2. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2013, p. 291. 
247 CANOTILHO, JJ Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 
(Coordenadores). Comentários à constituição do Brasil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 149.  
248 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 42 e 44. “Art. 37. A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
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dispensa qualquer interpretação valorativa (principiológica), mas que não é observado por 

nenhum ente federativo. 

 Na prática, os servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, não raras vezes, 

ganham remuneração igual ou superior aos próprios parlamentares e magistrados, ao passo 

que carreiras importantes para a plena realização dos direitos fundamentais, como é o caso 

dos médicos e dos demais profissionais de saúde, dos policiais e dos professores, recebem 

vencimentos aviltantes. Vencimentos ainda inferiores recebem os servidores que prestam 

serviços nas secretarias estaduais, mas não executando funções relacionadas à atividade-fim, 

como é o caso dos servidores de níveis básico e médio.  

 Nesse cenário, os profissionais do Poder Executivo fingem que trabalham, ao passo 

que a administração pública finge que os remunera, num ciclo vicioso onde se destaca a 

péssima qualidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

 Se houvesse apenas o respeito e a concretude do que estabelece a constituição federal, 

não existiria espaço para alegações de falta de legitimidade das funções estatais; agora, numa 

ambiência onde princípios e regras de clara interpretação, como é o caso do art. 37, XII, da 

Magna Carta, não são observados, não se tem como reconhecer que os integrantes das funções 

estatais cumprem com suas mínimas obrigações. 

 Obedecer ao art. 37, XII, da constituição, não resta dúvida, significa dar cumprimento 

aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência, da solidariedade (ou 

fraternidade) e da separação dos poderes, pois, em razão de contarem com idêntica 

importância no estado de direito, as funções estatais devem ser tratadas com igual respeito, 

inexistindo, assim, qualquer motivo para a existência de discrepâncias remuneratórias entre os 

servidores dos três poderes, que em muito é aumentada no âmbito dos estados-membros. 

 Como atesta Bonavides249, a teoria da separação dos poderes repousa sobre o princípio 

da unidade da constituição, que, por sua vez, é a unidade normativa da constituição, no seu 

aspecto formal, e, na substância, é o espírito da constituição em seus fundamentos invioláveis. 

Para o autor, tudo o que estiver fora dessas ideias é inconstitucional. 

 Historicamente, nas últimas décadas, o poder judiciário tem sido o poder cujos 

membros têm percebido remuneração superior aos dos demais poderes; os ministros do STF 

percebem remuneração superior aos senadores, deputados e presidente da República. Isto é 

um fato. Com relação aos servidores, não é diferente, recebendo os dos poderes legislativo e 

                                                                                                                                                         
seguinte: [...] XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;”. 
249 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 27. 
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judiciário remuneração bastante superior à adimplida aos do executivo, principalmente na 

esfera dos estados-membros. 

 Em face da importância política, na fixação do subsídio dos ministros do STF, a 

emenda constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, alterou a redação do art. 48, da 

constituição federal, para acrescentar o inciso XV250, estabelecendo que a iniciativa da lei, 

para tanto, tinha que ser conjunta, das casas legislativas, da presidência e do STF.  

 Essa relevância política se extrai das consequências advindas do aumento 

remuneratório do STF. Para começar, toda a magistratura (federal, estadual, do trabalho, 

eleitoral) passa a ser, automaticamente, reajustada. Antes, essa majoração ocorria através de 

leis estaduais específicas, um pouco depois da lei que reajustava os subsídios do STF, com 

relação aos tribunais de justiça; atualmente, como visto (item 5.2.3), opera-se de forma 

imediata, decorrente de um efeito cascata. 

 Mas esse efeito não para por aí. O Ministério Público (federal e estadual) também tem 

o mesmo reajuste, de forma imediata, em nome de uma simetria, embora vinculações 

remuneratórias no serviço público sejam expressamente vedadas pela constituição federal. 

 Em seguida, as demais carreiras consideradas de estado postulam, e, geralmente, 

obtêm, em face da força que têm, o mesmo reajuste, como, por exemplo, os tribunais de 

contas, os advogados públicos, os defensores públicos, os auditores fiscais, os delegados de 

polícia (federais e estaduais) etc. Além, naturalmente, dos parlamentares, antes de cada 

legislatura, e dos chefes do poder executivo, estes em menor medida. 

 Como se vê, são cargos que contam com remuneração expressiva e que, uma vez 

contemplados com aumentos, impossibilitam a concessão de reajustes àqueles que prestam 

serviços de igual ou maior importância, como é o caso dos profissionais da saúde, policiais, 

professores, e todos os demais servidores que atuam nessas respectivas áreas de saúde, 

segurança e educação. Oportuno considerar que esses servidores existem em um número 

bastante considerável; são as carreiras funcionais mais numerosas, daí por que a sua 

valorização enseja uma disponibilização elevada de recursos. 

 O que se pretende, com essa invocação ao princípio da solidariedade, é defender uma 

política remuneratória pública menos desigual, com a redução das diferenças vencimentais 

entre as ditas carreiras de estado e as demais carreiras do serviço público que prestam serviços 

mais do que necessários, na verdade, indispensáveis ao bem-estar social. 

                                                 
250 “Art. 7º O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV: XV- fixação do 
subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, §4º, 150, II, 153, III, e 153, §2º, II;”. 
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  E, nesse contexto, o STF tem papel fundamental, especialmente depois do advento da 

emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que alterou a redação do dispositivo 

acima mencionado251, atribuindo unicamente ao STF a iniciativa de lei para reajuste dos 

subsídios. 

 Ora, diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos 

tribunais de justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como 

é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI252, do art. 26, da carta estadual, 

alterado pela emenda constitucional estadual nº 11, de 2013. Oportuno considerar que o 

estabelecimento desse teto é autorizado pela constituição federal, mais precisamente pelo art. 

37, §12º253,e o seu conteúdo somente ratifica o que foi outrora afirmado, de que a 

remuneração dos membros do poder judiciário, historicamente, tem sido superior à dos 

demais poderes. 

 Agora, se o judiciário tem esse poder político-remuneratório em suas mãos, de, ao 

fazer suas alterações remuneratórias, provocar todo esse efeito cascata, no serviço público, 

federal e estadual, parece que não se mostrou razoável a mudança implementada pela emenda 

constitucional 41/2003, quando procedeu à exclusão da conjunta iniciativa de lei, no que se 

refere à fixação dos subsídios dos ministros do STF. 

                                                 
251 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 51-52. “Art. 48. Cabe ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, 
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: [...] XV - fixação do subsídio dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, 
I”.  
252 RIO GRANDE DO NORTE. Constituição (1989). Constituição do Estado do Rio Grande do Norte: 
promulgada em 3 de outubro de 1989 e consolidada pela Emenda Constitucional nº 13/2014. Disponível em: 
<http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao/constituicaoestadual.pdf>. Acesso em: 13 mar 2015. “Art. 26. A 
administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedece aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observando-se: (NR: Emenda 
Constitucional Federal nº 19, de 1998; Emenda Constitucional Estadual nº 12, de 2013): [...] XI – a remuneração 
e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e indireta, neste 
último caso observado o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal, dos membros de qualquer dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, dos detentores de 
mandato eletivo, dos Procuradores Públicos e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos Deputados Estaduais; 
(NR: Emenda Constitucional Estadual nº 11, de 2013; Emenda Constitucional Federal nº 41, de 2003; Emenda 
Constitucional Federal nº 47, de 2005)”. 
253 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 46. “§ 12. Para os fins do disposto no inciso 
XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda 
às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do 
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios 
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores”. 
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 Sim, pois se se trata de medida que repercute em todo o serviço público, não apenas 

federal, mas de todas as unidades da federação, medida dessa natureza não pode prescindir de 

estudos financeiro-orçamentários, especialmente após a decisão proferida pelo CNJ e 

analisada no item 5.2.3. 

 Esse raio de atuação, essa margem de extensão e alcance da lei que fixa o subsídio do 

STF faz com que seja necessária, com maior ênfase, a aplicação do princípio da solidariedade, 

quando da formação do juízo de sua necessidade, haja vista as despesas com pessoal não 

poderem ser voltadas em benefício somente de uma parcela do serviço público, especialmente 

quando há limites constitucionais254 e infraconstitucionais255 para a realização de despesas 

com pessoal, que não podem ser ultrapassados, sob pena de serem aplicadas sanções de 

consequências graves para os entes federados256. 

 Para que se tenha ideia do impacto financeiro que a remuneração do poder judiciário 

tem em todo o país, passa-se a fornecer as seguintes informações: 1) a estimativa de despesa, 

para fazer frente ao pagamento do adicional previsto pela PEC 63/2013 (subcapítulo 3.4), é de 

quinhentos e vinte e seis milhões de reais/ano, considerada apenas a magistratura federal257; 

2) o impacto do auxílio-moradia, apenas na magistratura federal, deverá superar os trezentos e 

                                                 
254 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 101.” Art. 169. A despesa com 
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar”. 
255 BRASIL. Lei de Responsabilidade Fiscal (2000). Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. “Art. 
19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período 
de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 
discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 
60% (sessenta por cento). [...] Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais: I - na esfera federal: a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, 
incluído o Tribunal de Contas da União; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 40,9% (quarenta inteiros e 
nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal 
decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público 
da União;   II - na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Estado;  b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;  d) 2% 
(dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; III - na esfera municipal:  a) 6% (seis por cento) para o 
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; b) 54% (cinquenta e quatro por cento) 
para o Executivo”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em 
25 mai 2015. 
256 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 101-102. “Art. 169 [...] § 2º Decorrido o 
prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão 
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios que não observarem os referidos limites”. 
257 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-set-15/fux-manda-uniao-pagar-auxilio-juizes-federais-
moram-aluguel>. Acesso em: 19 mar 2015. 
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cinquenta milhões anuais258; 3) o último aumento do subsídio dos ministros do STF, ocorrido 

no início do ano de 2015, promoveu, em razão do seu efeito cascata, uma despesa, no serviço 

público, de, aproximadamente, três bilhões e oitocentos milhões de reais259. É certo que 

apenas as últimas duas despesas, de fato, foram efetivadas, embora a relacionada à PEC 

63/2013 se encontre em tramitação no congresso nacional. Observe-se que não foi computada, 

ainda, a repercussão decorrente dessas parcelas nos estados, o que elevará – e muito – a 

despesa pública. 

 Ingo Sarlet reconhece a limitação orçamentária dos entes públicos, assim como 

propugna por uma divisão de recursos que privilegie o mínimo necessário para assegurar a 

existência digna dos cidadãos, repartindo com estes a responsabilidade. Veja-se:  

 

De outra parte, resulta igualmente evidente que – consoante admitido pelo 
próprio Alexy e já frisado – mesmo no plano de um mínimo existencial 
(inclusive quando restrito a um mínimo de sobrevivência, a depender das 
circunstâncias) não deixa de ocorrer, por vezes, agudo comprometimento dos 
recursos públicos, especialmente em países com grandes parcelas da 
população compostas por pobres e miseráveis, onde, portanto, largas 
parcelas dos cidadãos dependem das prestações públicas na esfera da 
proteção social básica. Da mesma forma, o que se aplica essencialmente ao 
direito À saúde, prestações inequivocamente tidas como necessárias à 
preservação da vida ou de uma vida com um mínimo de qualidade (portanto, 
com dignidade) podem ser extremamente onerosas, de tal sorte que o 
reconhecimento de direitos subjetivos a prestações nesta seara (do mínimo 
existencial) não se fundamenta apenas na ausência de comprometimento ou 
no baixo comprometimento dos recursos públicos, mas também na 
necessidade (e na imposição constitucional!) de se priorizar as demandas 
vinculadas ao mínimo existencial, inclusive no que diz com eventual 
redistribuição de recursos ou sua suplementação, inclusive no contexto de 
uma repartição da responsabilidade pelo corpo social [...]260 

 

 Alexsandra Dallaverde tem idêntico posicionamento261. Como se vê, existe uma 

necessidade de priorizar as demandas mínimas necessárias à existência digna dos cidadãos, 

com a promoção dos direitos fundamentais mais indispensáveis e urgentes, num cenário de 

                                                 
258 Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/299597>. Acesso em: 19 mar 2015. 
259 Disponível em: <http://www.gsnoticias.com.br/aumento-dos-salarios-ministros-stf-gera-despesas-.aspx>. 
Acesso em: 19 mar 2015. 
260 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 376-377. 
261 DALLAVERDE, Alexsandra Katia. As relações entre os poderes na gestão das finanças públicas. 1. ed. 
Porto Alegre: Núria Fabris, 2013, p. 108. “Se, por um lado, é certo que o texto constitucional brasileiro não se 
restringe a uma mera declaração de direitos, na medida em que impõe ações e omissões do Estado no exercício 
de suas finalidades e direciona a implantação de políticas públicas, de outra feita, deve-se ter em conta a finitude 
dos recursos, sendo assimétrica a relação entre os recursos existentes e as funções e obrigações cometidas ao 
Estado. Assim, entre as diversas finalidades a que se presta o Estado, deve haver uma escala de prioridades, 
resultante de uma escolha política por parte do administrador”. 
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escassez de recursos, fazendo-se necessária a repartição de responsabilidades com a 

comunidade, nela incluída o povo, os grupos e as instituições, públicas e privadas. Nesse 

cenário é que ressai a importância e a responsabilidade política que devem revestir a atuação 

do STF quando da formação de sua convicção acerca da necessidade, ou não, de reajuste do 

subsídio de seus membros, considerando o efeito cascata que tal agir promove nas folhas de 

pagamento dos entes públicos de todas as esferas, em todo o país.  

  

5.4 Síntese do capítulo 

 

 A missão de realização do bem estar social, assim como a vinculação aos direitos 

constitucionais fundamentais, pertence a todas as funções ou poderes estatais. Só que isso não 

pode ocorrer de qualquer jeito, sem a observância e o respeito às competências funcionais 

devidamente estabelecidas pela constituição federal. 

 Não se pode, assim, em nome da concretização de direitos fundamentais, produzir atos 

jurídicos que irão – ao invés de contribuir – enfraquecer a democracia. Nesse contexto, 

cumpre abordar a aplicação do princípio da proporcionalidade, fundamentado em conflitos 

principiológicos, pelo poder judiciário, de forma excessivamente acentuada, promovendo 

desequilíbrio entre as funções estatais e alimentando a crise na democracia representativa.

 Ronald Dworkin e Robert Alexy são os mais conhecidos teóricos que desenvolveram a 

ideia da prevalência dos princípios num sistema estruturado de direitos. 

 Para o fim da resolução dos casos difíceis, Dworkin criou a figura do árbitro 

filosófico, que seria o juiz Hércules, que conta com capacidade, sabedoria, paciência e 

sagacidade sobre-humanas, que aceita o poder geral criativo e extintivo de direito das leis e a 

necessidade de os juízes se orientarem pelas decisões anteriores, proferidas pelos tribunais.  

Acerca desses julgados anteriores, impõe-se reconhecer que Hércules deve restringir o seu 

poder gravitacional aos argumentos de princípio, que foram necessários para justificá-los (os 

julgados). As decisões anteriores, justificadas por argumentos de política, não tem força 

gravitacional para o fim da estruturação da decisão de Hércules. Dessa forma, Hércules 

procede à elaboração de uma cadeia de princípios constantes do direito costumeiro, partindo 

dos fundamentos constantes da jurisprudência. 

O outro grande expoente da teoria dos princípios é Robert Alexy, que desenvolveu a 

teoria da argumentação. A diferença entre as teorias desenvolvidas por Dworkin e Alexy é 

que, para o primeiro, os princípios são também regras, possuindo o mesmo potencial 

descritivo das leis aprovadas pelo Parlamento; Alexy, de outro lado, compreende que os 
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princípios são mandados de otimização, cuja principal característica é que podem ser 

atendidos em graus variados, dependendo das possibilidades fáticas e jurídicas do caso a ser 

decidido/analisado. 

Os conflitos entre regras se desenvolvem no âmbito da validade, ao passo que as 

contradições entre princípios se desenvolvem na esfera do peso, até porque somente os 

princípios que são válidos podem figurar em um ambiente de colisão. 

O fato de um dado princípio constitucional ter preponderado sobre outro, em 

determinada situação, não significa que isso sempre irá ocorrer. Não. Isso porque as aparentes 

colisões são resolvidas caso a caso, considerando as suas peculiaridades. 

A interferência do judiciário em políticas públicas, em temas como saúde, educação, 

segurança, entre outros, tem encontrado fundamento na omissão dos poderes legislativo e 

judiciário, tem sido denominado de ativismo judicial e tem se operado com a invocação à 

ponderação de valores. 

Um direito fundamental, em face da textura aberta do seu enunciado constitucional, no 

mais das vezes, necessita de sua regulamentação por normatividade cuja competência é 

atribuída, constitucionalmente, ao congresso nacional, por se tratar do poder (ou função 

estatal) que mais recebe a influência plural da sociedade, que demanda, cada vez mais, 

providências legislativas em razão de sua natureza multifacetária. 

A manutenção dessas elevadas taxas de complexidade é obrigação de um regime 

democrático. Isso não se confunde com a função judicial, que tem compromisso com a 

garantia e a confirmação de expectativas de direito. 

A substituição do sistema político pelo jurídico, em razão de eventual desilusão com a 

pobre e real representação política, extrapola a competência do poder judiciário, pois este não 

é substituto de partidos, eleitores e legisladores. Não se pode falar em democracia sem 

escolha, complexidade e governo representativo. 

A pretensão de extrapolar o exercício de suas funções é um meio de enfraquecer o 

sistema jurídico (poder judiciário), condenando-o a receber intervenções externas, em face da 

grande discricionariedade da qual gozam os magistrados, sob a ótica da aplicação da 

ponderação de valores. 

Não se pretende, com isso, desconsiderar a importância e a necessidade dos princípios, 

em um ordenamento constitucional; pretende-se, apenas, pensar a interpretação constitucional 

como um meio de preservar a democracia, levando-se em conta a complexidade e a 

pluralidade existentes na sociedade moderna, assim como a necessidade de seu 

aperfeiçoamento, através de um controle democrático. 
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Um dos óbices existentes à formação da orientação ético-normativa na democracia 

representativa, no âmbito do processo aberto da política, é a inexistência de formas prévias da 

representação como mediação desde o geral, haja vista a sociedade moderna estar organizada 

de forma individualista, a partir de um pluralismo de interesses. Nesse cenário, as associações 

ou grupos consideram que sua tarefa se limita a fazer valer seus próprios interesses, de lutar 

pelo seu reconhecimento e promover sua imposição. Dessa forma, abandonam a consideração 

do geral às instâncias estatais, aceitando, por conseguinte, suas decisões e sobrecarregando os 

órgãos representativos. 

Essa situação é corriqueira no estado brasileiro, onde os grupos lutam por seus 

interesses junto às instituições, não se preocupando com o que pode e vai ser decidido em 

relação a toda a coletividade. 

O princípio da solidariedade recebeu previsão constitucional e nela foi inserido como 

objetivo fundamental da República Federal do Brasil, no seu art. 3º, I, não devendo esta 

solidariedade se limitar apenas aos cidadãos, mas a toda a coletividade, alcançando as 

instituições públicas.  

É a ideia de bem-estar comum, de comunhão de interesses, que permeia o significado 

da solidariedade, e isso não se verifica no âmbito político-jurídico nacional, como antes 

analisado, malgrado encontrar-se a solidariedade inserida no conceito de fraternidade, direito 

fundamental de 3ª geração. 

E nem se precisa recorrer somente ao referido princípio, isoladamente, já que a própria 

constituição federal já contempla dispositivos suficientes para se tratar, com isonomia, os 

servidores públicos, elementos indispensáveis para o atendimento dos serviços estatais, 

notadamente os que viabilizam o atendimento dos direitos fundamentais, como é o caso do 

art. 37, XII. 

Obedecer ao art. 37, XII, da constituição, não resta dúvida, significa dar cumprimento 

aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência, da solidariedade (ou 

fraternidade) e da separação dos poderes, pois, em razão de contarem com idêntica 

importância no estado de direito, as funções estatais devem ser tratadas com igual respeito, 

inexistindo, assim, qualquer motivo para a existência de discrepâncias remuneratórias entre os 

servidores dos três poderes, que em muito é aumentada no âmbito dos estados-membros. 

As carreiras funcionais consideradas como de “Estado”, por contarem com previsão 

constitucional, contam com remuneração expressiva e que, uma vez contemplados com 

aumentos, impossibilitam a concessão de reajustes àqueles que prestam serviços de igual ou 

maior importância, como é o caso dos profissionais da saúde, policiais, professores, e todos os 
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demais servidores que atuam nessas respectivas áreas de saúde, segurança e educação. 

Oportuno considerar que esses servidores existem em um número bastante considerável; são 

as carreiras funcionais mais numerosas, daí por que a sua valorização enseja uma 

disponibilização elevada de recursos. 

 O que se pretende, com essa invocação ao princípio da solidariedade, é defender uma 

política remuneratória pública menos desigual, com a redução das diferenças vencimentais 

entre as ditas carreiras de “Estado” e as demais carreiras do serviço público que prestam 

serviços mais do que necessários, na verdade, indispensáveis ao bem-estar social. 

E, nesse contexto, o STF tem papel fundamental, especialmente depois do advento da 

emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que atribuiu unicamente ao STF a 

iniciativa de lei para reajuste dos subsídios dos seus membros, aos quais a maioria dos estados 

da federação é vinculada, por força do disposto no art. 37, §12º, da constituição federal, 

observado o escalonamento do inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional. 

Nesse contexto, apresenta-se a fixação de subsídios como ato que repercute em todo o 

serviço público, não apenas federal, mas de todas as unidades da federação, e medida dessa 

natureza não pode prescindir de estudos financeiro-orçamentários, especialmente após a 

decisão proferida pelo CNJ, no sentido de os aumentos dos magistrados estaduais serem 

automáticos, a partir da modificação dos subsídios dos ministros do STF. 

Esse raio de atuação, essa margem de extensão e alcance da lei que fixa o subsídio do 

STF faz com que seja necessária, com maior ênfase, a aplicação do princípio da solidariedade, 

quando da formação do juízo de sua necessidade, haja vista as despesas com pessoal não 

poderem ser voltadas em benefício somente de uma parcela do serviço público, especialmente 

quando há limites constitucionais e infraconstitucionais para a realização de despesas com 

pessoal, que não podem ser ultrapassados, sob pena de serem aplicadas sanções de 

consequências graves para os entes federados. 

Em síntese, existe uma necessidade de priorizar as demandas mínimas necessárias à 

existência digna dos cidadãos, com a promoção dos direitos fundamentais mais indispensáveis 

e urgentes, num cenário de escassez de recursos, fazendo-se necessária a repartição de 

responsabilidades com a comunidade, nela incluída o povo, os grupos e as instituições, 

públicas e privadas. Nesse cenário é que ressai a importância e a responsabilidade política que 

devem revestir a atuação do STF, quando da formação de sua convicção acerca da 

necessidade, ou não, de reajuste do subsídio de seus membros, considerando o efeito cascata 

que tal agir promove nas folhas de pagamento dos entes públicos de todas as esferas, em todo 

o país. 
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6 ABERTURA À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

 

6.1 Introdução – Os movimentos sociais de junho de 2013: necessidade da 

participação popular 

 

 Fábio Konder Comparato262 informa serem três as instituições próprias do autêntico 

regime republicano: 1) “o escrupuloso respeito ao sistema mundial de direitos humanos”; 2) 

“a abolição de todo e qualquer privilégio”; e 3) a proibição da “apropriação particular de bens 

que, pela sua natureza, são comuns a todo o povo”. 

 Consoante foi verificado em momento anterior, não foram efetivados, no Brasil, os 

direitos fundamentais (pelo menos, como devem ser concretizados), não representando 

equívoco a afirmação de que os ideais da revolução francesa, do século XVIII, ainda não 

foram atingidos pelo estado brasileiro. 

 Depois, restou demonstrado que não apenas privilégios, mas, também, o excesso 

deles, foram concedidos aos agentes públicos, em total desconformidade com a maneira como 

vive a maioria dos cidadãos nacionais. 

 Por último, a apropriação indevida de bens públicos é o que mais aparece nos meios 

de comunicação, caracterizando-se como uma prática nociva e frequente no estado brasileiro. 

 O fato é que a democracia representativa se encontra fragilizada, desacreditada e, 

porque não dizer, falida, não representando os anseios do povo brasileiro em qualquer das 

funções públicas desempenhadas (executiva, legislativa e judiciária). Esse déficit democrático 

precisa ser reconhecido, para que se possa repensar a instância democrática e procurar corrigir 

as suas falhas. 

Segundo Bökenförde263, 

[...] a democracia indireta ou representativa só se justifica com base em 
argumentos puramente técnicos ou de fato: porque é inevitável, dadas a 
amplitude do território das comunidades políticas modernas e a elevada cifra 
de sua população. Mas, neste sentido, e em relação com a própria ideia de 
democracia, aparece como uma forma inferior, como uma “segunda via” que 
não pode ocultar seu déficit de verdadeira democracia.  Esta ideia mantém 
sua vigência dentro da democracia indireta ou representativa quando se 

                                                 
262 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 84-85. 
263 BÖKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el estado de derecho y la democracia. Madrid: Editorial 
Trotta, 2000, p. 135. 
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entende que qualquer elemento de democracia direta que se incorpora à 
articulação de seus órgãos tem uma legitimidade maior, representa um “plus 
de democracia”264. (tradução nossa) 

 

Dessa forma, é imperioso admitir que a democracia representativa, apesar de ser a 

única forma de representação do povo, em face das enormes dimensões territorial e 

habitacional dos estados, não se mostra satisfatória e, sempre, contém déficit democrático 

quando comparada à democracia direta, ideal, mas de difícil implementação. 

Mas Bökenförde apresenta uma via que pode, pelo menos, amenizar essa carência 

democrática, através da proposta de introdução de elementos da democracia direta na 

articulação dos órgãos representativos. 

Essa é a pretensão de Paulo Bonavides265, ao considerar a democracia direta como 

direito fundamental da quarta geração, apto a afastar os bloqueios impostos pela elite 

hegemônica.  

Essa parece ser a pretensão do povo brasileiro, ao sair às ruas, em junho de 2013, 

protestando contra todos os poderes da República.  

No referido evento, a novidade foi a aparição de um fenômeno novo, com a ida do 

povo às ruas, em grande número, sem a delimitação de pautas específicas, demonstrando a 

insatisfação de todos com o Estado, suas opções e com o sistema que concentra poderes e 

distribui de forma muito desigual as rendas266. O movimento foi por muito abrangente, com a 

formulação de pleitos diversos - por cidadãos, grupos e categorias -, em busca de uma real 

democracia. Essa insatisfação se relaciona intimamente com o objeto do presente trabalho, de 

acordo com tudo que foi visto até agora. 

Esse movimento desfez a ideia antes concebida de que o povo brasileiro é acomodado 

ou que não tem tempo para participar de eventos dessa natureza, e, por isso, eles seriam 

ocupados/dominados por integrantes de movimentos sociais ligados ao Governo federal ou 

dele oposicionistas. 

                                                 
264 [...] la democracia indireta o representativa solo se justifica a base de argumentos puramente técnicos o de 
hecho: porque es inevitable dadas la amplitud del território de las comunidades políticas y la elevada cifra de su 
población. Pero em este sentido, y em relación con la idea misma de la democracia, aparece como uma forma 
inferior, como uma <<segunda via>> que no puede ocultar su déficit de verdadera democracia. Esta idea 
mantiene su vigência dentro de la democracia indirecta representativa cuando se entiende que cualquier elemento 
de democracia directa que se incorpora a la articulación de sus órganos tiene una legitimidad mayor, representa 
<<um plus de democracia>>.  
265 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 58. 
266 REIS, Márlon. O gigante acordado: manifestações, ficha limpa e reforma política. 1. ed. Rio de Janeiro: 
LeYa, 2013, p. 24-25. 
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Não se quer dizer que os referidos movimentos sociais também não se façam presentes 

nas mobilizações; afinal de contas, está-se diante de movimentos sociais que comportam 

interesses diversos, ínsitos a uma sociedade complexa e plural. Num regime democrático, 

todos devem ser ouvidos e a eles devem ser assegurados os meios para tanto. 

Com efeito, as maiorias e as minorias devem ser ouvidas numa democracia, sem 

distinção ou preferência, embora, como visto em Bökenförde, a atuação dos poderes públicos 

tenha que se pautar numa avaliação do administrador e do parlamento sobre o que é 

prioritário, justificada por argumentos racionais e considerando a escassez de recursos. 

O fato é que a sociedade tem dado demonstrações suficientes de que precisa e quer 

participar das decisões relacionadas ao seu destino, como revelam os movimentos sociais 

mencionados267, que contaram com a ampla participação da sociedade civil. 

Deve-se ter em mira que os movimentos com participação popular não são fatos 

recentes. O país não estava paralisado quando o povo lutou pelas eleições diretas, pela anistia 

e pela destituição do presidente Fernando Collor de Melo, assim como quando se mobilizou 

pela aprovação da lei da ficha limpa e de leis de iniciativa popular. Oportuno destacar a 

existência da ação de voluntários que compõem organizações sociais que pouco aparecem, 

mas que atuam criando valores, como é o caso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

da Ordem dos Advogados do Brasil, da Amarribo (entidade voltada para o controle social das 

administrações públicas), entre outros entes268. 

Tratando das manifestações sociais de junho de 2013, Ricardo Tinoco de Góes e 

Rodrigo Ribeiro Romano expõem o seu apartidarismo, nos seguintes termos: 

 

[...] Tais manifestações, rompidas a partir de um movimento reativo ao 
aumento das tarifas de transporte público, alcançou diversas temáticas, entre 
estas, os excessivos gastos públicos com eventos esportivos internacionais, a 
má-qualidade dos serviços públicos e a indignação com o estado de 
corrupção na política nacional. 
 
Dentro destas manifestações populares, realizadas por diversos atores 
sociais, emergiu um movimento apartidário caracterizado por uma cultura de 
reação e de ressentimento à classe política, através de um discurso contrário 
as antigas formas de operar a política, aos compromissos não cumpridos, 
metas não auferidas e às máculas do sistema representativo (como o 
nepotismo, fisiologismo, personalismo)269. 

                                                 
267 Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-atos-governo-nao-tem-
interlocutores,1053152>. Acesso em: 31 out 2014. 
268 REIS, Márlon. O gigante acordado: manifestações, ficha limpa e reforma política. 1. ed. Rio de Janeiro: 
LeYa, 2013, p. 27-28. 
269 FILHO, Willis Santiago Guerra (Org.). Alternativas Poético-políticas ao Direito a propósito das 
manifestações populares em junho de 2013 no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 248. 
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 Tratou-se de um evento apartidário, mas nele não houve neutralidade, tendo em mira 

que ocorreu a defesa de interesses pontuais de algumas categorias, como foi o caso do pleito 

de rejeição da proposta de emenda constitucional (PEC) 37, que retirava do ministério público 

o poder de investigação, atribuindo-o, exclusivamente, à polícia. Caracterizou-se, pois, como 

um movimento integrado por interesses pulverizados, atomizados, mas revelador de uma 

clara insatisfação com as instituições. 

O que se apresenta claro para os agentes políticos é que o povo pretende participar da 

democracia representativa, apresentando sua pauta (a mais diversa possível), participando de 

discussões, fiscalizando e controlando a atuação dos órgãos estatais, e, diante disso, não se 

mostra razoável permanecer inerte. 

O poder público assim compreendeu, pois, logo após as manifestações de junho de 

2013, procedeu à redução das tarifas do transporte coletivo; transformou a corrupção em 

crime hediondo; destinou o dinheiro dos royalties do petróleo para a saúde e a educação; 

determinou, pela primeira vez, a prisão de um político e derrubou a proposta de emenda 

constitucional nº 37, que limitava o poder de investigação do ministério público, além de 

lançar o decreto 8243/2013, que será adiante analisado.  

Essas reações somente atestam a força do povo, que precisa participar das funções 

estatais de forma efetiva, apresentando a sua pauta de necessidades e atribuindo um superávit 

democrático à atuação do poder público. 

Essa é a ideia defendida por Valdelaine Mendes: 

 

Se, por um lado, a noção da participação política na formação sociopolítica 
do brasileiro é limitadamente presente, dados os raros canais à disposição do 
cidadão para efetivamente se apropriar do conjunto de informações e 
decisões públicas, por outro, crescem os movimentos organizados que 
reivindicam essa participação e que pressionam os governos para assegurar 
seus direitos e condições de vida melhores270. 

 

 Diante desses movimentos sociais de grande participação e repercussão, o surgimento 

do decreto federal 8243/2013 se mostra oportuno, pois apresenta diversos canais para a 

participação popular na administração pública, como será visto adiante. 

 

 

                                                 
270 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 297. 
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6.2 O decreto federal nº 8243/2014 

 

6.2.1 Histórico 

 

 O Decreto federal nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que instituiu a Política Nacional de 

Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras 

providências, foi criticado pelo Poder Legislativo, sob o argumento de que promoveu 

interferência em suas funções. 

Isso porque o Presidente do Senado Nacional, Renan Calheiros, afirmou que “esse 

decreto fere a autonomia entre os Poderes”; “sempre defendi a ampliação da participação 

popular, mas não é aconselhável que se recorra a um decreto para tal. Quem representa o povo 

é o Congresso Nacional”271. Nessa época, os Presidentes de ambas as Casas Legislativas já 

davam como certa a queda do referido decreto no Congresso Nacional, o que, de fato, 

ocorreu, na esfera da Câmara dos Deputados, no dia 28.10.2014, com a aprovação do Projeto 

de Decreto Legislativo (PDC) nº 1491/2014.  Resta, ainda, a submissão do referido PDC ao 

Senado Federal, cujo presidente já anunciou sua provável aprovação272. 

Atento à necessidade da implantação da Política Nacional de Participação Social 

(PNPS) e do Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), o PSOL (Partido Socialismo e 

Liberdade) apresentou o projeto de lei 8.048/2014, que contém os mesmos princípios do 

decreto 8243/2014, com algumas alterações, como as garantias de paridade, na organização de 

novos conselhos, entre representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil e os 

representantes do governo federal (art. 9º), e de realização, a cada dois anos, das conferências 

nacionais (artigo 11º). Foi excluída a regra de que a coordenação do sistema se inseria na 

competência da Secretaria Geral da Presidência da República e determinada a elaboração de 

regimento interno, que especificará a coordenação e a eleição dos representantes do sistema, 

cuja competência também pertencia à Presidência da República. Por sua vez, o art. 9º, do 

decreto 8243/2014, não foi contemplado pelo projeto de lei; ele previa a criação de comitê 

governamental de coordenação273. 

Outro aspecto da controvérsia reside no fato de alguns parlamentares equipararem os 

“representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil” – previstos no decreto como 

                                                 
271 Revista Veja, edição nº 2378, Editora Abril, 2014, p. 67.  
272 Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/senado/presidencia/noticia/renan-calheiros/renan-diz-que-
decisao-sobre-conselhos-populares-deve-ser-mantida-no-senado>. Acesso em: 31 out 2014. 
273Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=643979>. 
Acesso em: 15 dez 2014. 
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membros dos conselhos e das comissões de políticas públicas – a ativistas de “movimentos 

sociais” da “sociedade civil”, que obedeceriam ao partido do Governo, rompendo, dessa 

forma, com a representatividade do Poder Legislativo, uma vez que o povo, agora, teria novos 

representantes para fixarem políticas públicas. 

Não foi essa a primeira vez, na história recente do Brasil, que surgiram arestas na 

atuação dos Poderes da República. Há algum tempo, houve a prolação de decisão, pelo STF, 

no sentido de determinar a paralisação da tramitação de projeto de lei que, de acordo com 

quem a proferiu, contrariava preceitos constitucionais. Em represália, o Legislativo deu início 

à tramitação de emenda constitucional que reduzia os poderes da Suprema Corte Nacional. 

Depois de diversas reuniões entre os chefes de cada Poder, a querela esfriou. 

 

6.2.2 As determinações do decreto nº 8243/2014 

 

 Para uma melhor compreensão do que pretende o Decreto federal nº 8243/2014, faz-

se necessário o conhecimento prévio de alguns conceitos por ele estabelecidos, especialmente 

de sociedade civil, de conselho de políticas públicas e de comissão de políticas públicas.  

 O primeiro seria “o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados 

ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações” (art. 2º, I). Dessa feita, a sociedade 

civil teria um raio de atuação abrangente, alcançando desde o cidadão, singularmente 

considerado, até organizações e movimentos sociais, institucionalizados ou não. 

 Depois, o conselho de políticas públicas é apresentado como “instância colegiada 

temática permanente, instituída por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o 

governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas” 

(art. 2º, II). Esse conselho atuaria, assim, como elo entre a sociedade civil e o governo, 

promovendo a troca de informações e opiniões, apresentando-se como forma de interferência 

do povo no processo decisório administrativo. 

 Por último, a comissão de políticas públicas afigura-se como uma “instância 

colegiada temática, instituída por ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil 

e o governo em torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao 

cumprimento de suas finalidades” (art. 2º, III). 

 Diversos outros instrumentos são previstos, no Decreto federal nº 8243/2014, com o 

fim de sua utilização conjunta viabilizar a promoção e a consolidação da adoção de 

mecanismos de participação social nas políticas e programas de governo federal (art. 4º, IV). 

São eles (art. 2º, III a X): comissão de políticas públicas, conferência nacional, ouvidoria 
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pública federal, mesa de diálogo, fórum interconselhos, audiência pública, consulta pública e 

ambiente de participação social. 

 Esses órgãos e instrumentos formam um conjunto sistematizado pelo referido 

decreto, que tem por fim incluir a participação social na elaboração e na execução das 

políticas públicas. Esse é o fim primordial que se extrai do aludido regramento, da análise de 

todas as diretrizes e dos objetivos delineados em seus art. 3º e 4º. 

 

6.2.3 Constitucionalidade do decreto federal nº 8243/2014 

  

De acordo com o art. 84, VI, “a”, da CF, compete ao Presidente da República dispor, 

através de decreto, sobre a “organização e funcionamento da administração federal, quando 

não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”. 

Nesse aspecto, o Decreto federal nº 8243/2014 se apresenta constitucional, pois os 

membros dos conselhos de políticas públicas não receberão remuneração (art. 10, §1º) e não 

houve a criação de órgãos públicos, já que os contemplados pelo referido decreto têm sua 

instituição prevista por ato normativo, caso dos conselhos e das comissões de políticas 

públicas. 

Não se vislumbra, ainda, afronta ao art. 37, §3º, da Constituição Federal274, uma vez 

que o mesmo se refere ao cidadão, ao povo, na condição de usuário de serviço público, não na 

qualidade de detentor/titular e exercente do poder soberano atribuído pela Magna Carta. 

Assim, não parece tratar-se o caso de a matéria versada no decreto sob análise 

pertencer a reserva de lei. 

Ademais, o art. 1º, § único, da Constituição Federal275, afirma que o poder é exercido 

pelo povo, direta ou indiretamente, de acordo com os seus termos. O fato é que a 

Constituição, em diversos dispositivos, determina a participação popular em colegiados (arts. 

                                                 
274 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2013, p. 45. “§ 3º A lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:  I - as reclamações 
relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao 
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a 
disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública”.  
275 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17. “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 como fundamentos: “[...] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
 



128 
 

194, § único, VII, 198, III, 204, II, e 216-A, §1º, X), daí por que - por se amoldar ao princípio 

da participação popular e em razão de, em momento algum, a Magna Carta estabelecer que 

essa participação somente pode ocorrer nos únicos casos que prevê - o Decreto federal nº 

8243/2014 se apresenta escoimado de vícios. 

Analisando, agora, a questão da interferência do Poder Executivo no Poder 

Legislativo, sob a ótica da substituição deste pelos representantes eleitos ou indicados pela 

sociedade civil para integrarem conselhos de políticas públicas, com a transferência da 

representatividade dos legisladores para esses cidadãos eleitos ou indicados, não se contempla 

melhor sorte. 

Como visto acima, nas lições de Artur Cortez e Nuno Piçarra, todos os poderes do 

Estado – ou funções estatais, como preferem – devem primar pelo atingimento do bem 

comum, da satisfação das necessidades da sociedade coletivamente organizada. No Estado 

Constitucional Democrático, não se concebe que a função estatal não seja exercida pelo e para 

o povo. Assim, quanto mais se puder contar com a participação popular no desenvolvimento e 

na execução de políticas públicas, melhor, tanto para o povo, que será ouvido sobre as suas 

necessidades e procederá a uma espécie de controle no cumprimento do que for decidido, 

como para o administrador, que poderá melhor orientar suas ações. 

A questão da representatividade, no caso do Decreto nº 8243/2014, pelo menos no 

plano teórico, do que consta do diploma normativo, não promove intromissão na 

representação legislativa. São situações bastante distintas. 

Com efeito, a representatividade do povo pelos legisladores não é função exclusiva; os 

outros poderes (ou funções) podem – e devem – representar o povo, que é o real titular desses 

poderes, daí por que a atuação dos mesmos deve ser para ele voltada. 

Nesse cenário, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem voltar suas ações, 

sempre, pensando no bem-estar social. Apesar de não serem funções únicas e exclusivas dos 

mesmos, as ações administrativas, as leis e as decisões judiciais devem ter por objetivo maior 

o bem-estar social. 

Ainda quando não atuem em sua atividade principal, os Poderes devem priorizar a 

melhor forma de atender às necessidades da população. Exemplo disso é o Poder Judiciário, 

que deve promover a melhor distribuição de seus recursos para a criação de órgãos judiciais, a 

admissão de servidores e a implantação de meios tecnológicos, com o fim de oferecer justiça 

com a celeridade e a qualidade que devem revestir sua atuação. 
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No caso do Decreto federal nº 8243/2014, verifica-se que a sua pretensão é criar 

mecanismos de participação popular nas decisões que serão tomadas pelo Poder Executivo, 

passando ao largo da competência do Congresso Nacional. 

Poder-se-ia, inclusive, alegar inconstitucionalidade do Decreto federal nº 8243/2014 

por usurpar funções do Poder Executivo. Ora, a representatividade dos interesses do povo 

pelo Executivo se mantém intacta, por diversas razões. A uma, porque as competências dos 

órgãos estão devidamente delimitadas na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional, daí por que qualquer decisão administrativa somente pode ser considerada 

válida quando realizada pela autoridade competente; depois, os Conselhos são órgãos 

consultivos, opinativos, que participam na tomada de decisões pelo administrador, isto é, eles 

não decidem pelo administrador, apenas o municia com elementos fáticos e técnicos.  

Quem vive a administração pública sabe como ela funciona. Geralmente, nada é 

decidido sem o prévio conhecimento do administrador, principalmente em se tratando de 

assuntos relevantes. Isso não quer dizer que os Conselhos de nada servem; muito pelo 

contrário, eles são compostos de pessoas capacitadas para tratar de assuntos especializados, 

que dão ajuda de grande valia para a formação da convicção do administrador. Mas esse não 

pode se furtar quanto a decidir, porque a responsabilidade legal e constitucional a ele 

pertence, devendo, no entanto, agir nesse sentido de forma racional e justificável. 

Noutro momento, deve ser destacado que a alegação de que os cidadãos comuns não 

têm tempo para participar desses colegiados, e, por isso, eles seriam ocupados por integrantes 

de movimentos sociais ligados ao Governo federal, não tem razão de ser, pois a sociedade tem 

dado demonstrações suficientes de que precisa e quer participar das decisões relacionadas ao 

seu destino, como revelam os movimentos sociais de junho de 2013276 e de março de 2015, 

anteriormente analisados, que contaram com a ampla participação da sociedade civil. 

Ademais, uma das formas de participação social, previstas pelo Decreto nº 8243/2014, 

se dá pelas redes sociais, às quais todo e qualquer cidadão tem acesso, em sua residência, em 

seu trabalho, em lan houses ou através de tablets ou de aparelho celular. 

A afirmação de que os membros dos colegiados seriam designados pelo Poder 

Executivo, especialmente pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, não merece prosperar, uma 

vez que os representantes do povo, nos conselhos e nas comissões de políticas públicas, 

seriam eleitos ou indicados pela sociedade civil, nos termos dos arts. 10, I, e 11, I, do aludido 

decreto.  

                                                 
276 Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-atos-governo-nao-tem-
interlocutores,1053152>. Acesso em: 31 out 2014. 
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Sem contar que, caso não tivesse interesse em abrir a administração pública para a 

participação popular, o Poder Executivo poderia, tão-somente, permitir essa participação nas 

hipóteses previstas na Constituição Federal, tomando para si o poder de composição dos 

demais colegiados públicos, e, consequentemente, de decisão, que seria exclusiva da 

administração pública, sem a colaboração da sociedade civil. 

Em sentido contrário, o Decreto 8243/2014 previu a “presença de representantes 

eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de forma paritária em relação aos 

representantes governamentais, quando a natureza da representação o recomendar” (art. 10, I). 

Constata-se, portanto, que, somente quando for possível e viável, serão os conselhos de 

políticas públicas instalados com a paridade entre membros representantes da sociedade e do 

governo, não podendo ocorrer, por exemplo, quando o tema público pertencer a uma área 

técnica de conhecimento muito especializado. 

De qualquer sorte, deve-se, sim, ter cuidado com a possibilidade de criação de uma 

“participação ilusória”, termo adotado por Valdilaine Mendes para designar “um mecanismo 

para legitimar as pretensões e as ações de uma administração que utiliza um processo 

participativo para criar uma imagem democrática e progressista perante a opinião pública”277. 

Como se vê, a pretensão de revogar o Decreto 8243/2014 – no que, parcialmente, se 

obteve êxito – possui cunho exclusivamente político, e o que é pior: revela o total desinteresse 

pelo que pensa e quer a população brasileira. 

Assim, pelo menos numa primeira análise, em tese, não se vislumbra 

inconstitucionalidade no Decreto federal nº 8243/2014; agora, a forma como será utilizado 

pode sofrer impugnações, se contrariar a ordem constitucional. 

O que não se pode é rejeitar, sem argumentos sólidos, uma prática mais democrática 

de administração pública, visando aproximar os agentes políticos da legitimidade 

representativa, sem, sequer, submetê-la a teste; a afirmação de que seria utilizada de uma 

maneira ou de outra não pode ser considerada uma objeção consistente. Por outro lado, sua 

utilização inadequada deve ensejar a sua recolocação no caminho certo, quer através de atos 

administrativos, quer por meio de novos instrumentos legislativos, que venham a preencher 

eventuais lacunas ou insuficiências. 

 

                                                 
277 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 97. 
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6.3 Necessidade da participação do povo na democracia representativa 

 

Como visto em momento anterior, a bem da verdade, o detentor do real poder, numa 

ordem constitucional democrática, é o povo. Não se há falar em poderes Executivo, 

Legislativo ou Judiciário, senão em face de flagrante equívoco técnico e terminológico, mas 

que se assenta em uma tradição de séculos. 

Assim, o poder pertence ao povo e o Estado se coloca à sua disposição como 

instrumento para a viabilização de seu bem-estar. Para tanto, ele se faz valer de suas funções 

executiva, legislativa e judiciária, que são desempenhadas por órgãos criados por normas 

constitucionais e infraconstitucionais. 

Dessa forma, mostra-se bastante arrogante a afirmação de parlamentares que a 

participação do povo – real detentor do poder – nas decisões executivas caracteriza invasão de 

sua competência, pois o lugar de deliberação popular é o parlamento. Ora, num Estado 

Constitucional Democrático, cabe ao povo intervir, em nome de seus legítimos interesses, em 

todas as funções estatais, como será visto adiante. 

Num primeiro momento, Paulo Lopo Saraiva sustenta a criação de um novo 

instrumento processual, a ser inserido no art. 6º, da constituição federal, denominado 

mandado de garantia social278. O autor mostra-se preocupado com o cenário de ineficácia dos 

direitos sociais, da ação popular e do mandado de injunção, razão por que apresenta o 

mandado de garantia social como um instrumento de tutela individual que permite ao cidadão, 

em seu nome ou em nome de seu grupo familiar, postular moradia ou emprego. Afirma que, 

uma vez superada a dicotomia direito público/privado, surge a necessidade de redefinição do 

direito de ação e de legitimidade das partes e da causa. É o que chama de adequada 

representatividade e que consiste “na condição de um indivíduo ou associação de ajuizar um 

pleito de interesse meta individual”279. Dessa forma, uma vez demonstrado que o cidadão 

pertence a uma determinada categoria social, ele ou sua associação pode requerer ao 

Judiciário direito que tenha sido ameaçado ou lesado, em nome do referido grupo. Sem 

dúvida, trata-se da criação de um instrumento através do qual qualquer cidadão pode 

                                                 
278 SARAIVA, Paulo Lopo. Direito, política e justiça na contemporaneidade. 1. ed. Campinas: Edicamp, 
2002, p. 148. Para o referido autor, o mandado de garantia social deve ser inserido no art. 6º, da constituição, 
com a sugestão da seguinte redação: “É instituído o mandado de garantia social, destinado a fazer consagrar, 
respeitar,manter ou restaurar, preventiva ou repressivamente, os direitos sociais previstos explícita ou 
implicitamente na constituição federal, contra atitudes ativas ou omissivas do Poder Público ou de 
particularidades, para os quais não exista remédio próprio”. 
279 SARAIVA, Paulo Lopo. Direito, política e justiça na contemporaneidade. 1. ed. Campinas: Edicamp, 
2002, p. 144-147. 
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promover o atendimento de direitos sociais, através da direta provocação do poder judiciário, 

apresentando-se como um meio mais democrático e participativo. 

Depois, Paulo Bonavides280 defende a democracia participativa ao invés da meramente 

representativa. Para tanto, sustenta a crise na representação do Estado, enquanto “procurador” 

dos interesses do povo, especialmente nos países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, caso 

do Brasil. Os postulados principais de sua teoria residem: 1) no afastamento definitivo do 

Estado liberal, que valoriza a norma jurídica - não os valores constantes dos princípios, que, 

por sua vez, demandam, para sua aplicação, o recurso a uma hermenêutica constitucional mais 

elaborada -, dilapida o patrimônio público e ataca a soberania popular nos países 

subdesenvolvidos; 2) na adoção de um constitucionalismo de luta, que tome como referência 

a Revolução Francesa, no século XVIII; 3) no atingimento de um constitucionalismo material, 

de efetivação de direitos fundamentais, não de mera previsão constitucional, através de 

normas programáticas; 4) na participação popular na formação da vontade do governante; 5) 

na democracia como direito fundamental de quarta geração; 6) na consecução do binômio 

liberdade-igualdade. 

Segundo Bonavides281, Hans Kelsen reconhecia duas razões fundamentais para a 

impossibilidade do exercício da democracia direta: a extensão do Estado moderno e a 

atribuição a este de uma multiplicidade de tarefas. Entretanto, o mesmo autor (Bonavides) 

admite que Kelsen, hoje, teria reformado seu entendimento em face dos avanços tecnológicos. 

Noutro passo, Friedrich Müller282 define o que é povo, em várias concepções.  

Na primeira, o povo seria considerado “ativo”, quando correspondesse à parcela de 

cidadãos que possuem capacidade eleitoral, excluindo-se, de acordo com os diversos 

ordenamentos jurídicos vigentes, os que perderam os seus direitos civis, os que não se 

adéquam a determinada faixa etária, os que possuem enfermidade mental e os estrangeiros. 

Apesar de, nesses casos, esses cidadãos não poderem participar, ativamente, da vida política 

do país, eles, de fato, nele residem, trabalham, pagam impostos e são alcançados pelas 

mesmas restrições legais impostas aos considerados cidadãos de direito. Nesse aspecto, o 

                                                 
280 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
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282 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2003, p. 55-90. 



133 
 

autor defende, com acerto, que “o povo ativo não pode sustentar sozinho um sistema tão 

repleto de pressupostos”283. 

O povo como instância global de atribuição de legitimidade seria aquele decorrente de 

uma estrutura de legitimação, iniciada com a eleição dos representantes pelo povo ativo, cuja 

atuação implicará no advento de normas legais, que serão implementadas pelas diversas 

funções estatais e a todos aplicadas284. 

Noutro momento, o povo ícone seria aquele manipulado politicamente pelas classes 

dominantes, que justificam no próprio povo os seus desvios285. 

O povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado ou o povo destinatário 

é a junção do povo ativo, enquanto detentor das competências de decisão e de sancionamento, 

com o povo como instância global de atribuição de legitimidade, que corresponde à totalidade 

dos atingidos pelas decisões e seus modos de aplicação286. 

Mas a definição de povo, que mais interessa para a análise da democracia 

participativa, é a de povo como conceito de combate. Com efeito, nenhuma das espécies de 

definição de povo, acima expostas, condiz com a representatividade política que um Estado 

Constitucional Democrático pressupõe. Nenhuma dessas representações meramente formais, 

fantasiosas, desvirtuadas e manipuladoras atende às necessidades do real detentor do poder, 

no caso, o povo concebido no sentido material da palavra, como titular de efetivos direitos 

fundamentais, que a ele atribua os requisitos mínimos para uma vida digna. 

O povo combativo seria aquele inspirado pelos ideais históricos de luta, existentes 

quando da conquista do direito a uma democracia e a um Estado de Direito. 

Ao abordar esse tipo de povo combativo, de Friedrich Müller, Paulo Bonavides287 

sustenta o seguinte: 

 

[...] Müller o concebe por artigo de luta com que neutralizar o mau uso, o 
freqüente abuso, em suma, a distorcida instrumentalização da imagem 
carismática do povo-ícone pelos poderes instituídos e privilegiados que 
governam a sociedade. 
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Por fim, Müller sustenta que a legitimidade das constituições brasileira e alemã deve 

“deixar vincular-se no plano da realidade ao povo ativo, ao povo enquanto instância de 

atribuição e ao povo-destinatário288”, numa clara demonstração de que sua obra prima pela 

concretude, pela materialidade, pela efetividade dos direitos dos cidadãos, em detrimento da 

manipulação política realizada pelos exercentes das funções estatais. 

A participação mais efetiva do povo, nas decisões tomadas por seus representantes 

constitucionais, faz-se presente, ainda, na obra de Jürgen Habermas289. Este sustenta que “no 

Estado democrático de direito, compete à legislação política a função central”290. Mas como 

se operaria essa participação popular? Na teoria procedimental de Habermas, o povo é quem 

leva argumentos para o Poder Legislativo, através de deliberação popular, que é transformada 

em discurso racional, que, por sua vez, é convertido em norma jurídica. Em suma, o poder 

comunicativo é transformado em poder administrativo. 

Mas esse poder comunicativo atravessa complexo trajeto até chegar à sua conversão 

legislativa. Veja-se: 

 

Mais uma vez limitando-nos a uma consideração geral, a autodeterminação 
política toma forma em diferentes espaços sociais: o discurso público adota 
uma forma difusa nos fluxos comunicacionais de uma esfera pública 
informal, estendendo seu contexto de interação a certos atores e meios que a 
compõem e a organizam (desde jornais, revistas, televisão, até 
universidades) passando pela sociedade civil e chegando à formação da 
vontade institucionalizada no complexo parlamentar e na prática de decisão 
dos tribunais. Assim, os processos e condições para a formação democrática 
da opinião e da vontade são institucionalizados pelo médium do direito, 
cristalizando-se em um feixe de direitos fundamentais, nas deliberações 
institucionalizadas nos Parlamentos e nas redes informais da esfera 
pública291. 

  

Para Habermas, a linguagem surge como condição de possibilidade, de existência; 

através dela, os cidadãos se organizam politicamente, através de debates surgidos no 

parlamento. Dessa maneira, a cidadania seria autora e destinatária de toda normatividade 

social. 
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Como se vê, a teoria de Habermas também aceita a participação popular no 

desenvolvimento das políticas públicas, só que perante o Legislativo, onde os valores podem 

ser objeto de debate.  

A partir e para além da teoria de Habermas, Ricardo Tinoco292 defende que a 

participação popular pode ocorrer, inclusive, perante o Poder Judiciário, nos considerados 

hard cases, casos de inexistência ou de inadequação da única norma aplicável. Isso porque, 

nesses casos, por inexistir a participação discursiva da cidadania no âmbito do parlamento, ela 

seria transferida, agora, para o âmbito do Poder Judiciário, conservando, assim, a natureza 

democrática na elaboração do direito, na transformação dos valores em normas. 

Por último, Peter Häberle293 defende uma sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição, em síntese, com os seguintes argumentos: a) questionamento acerca dos 

participantes do processo de interpretação constitucional; b) a potencial vinculação de todos 

os órgãos estatais, cidadãos e grupos ao processo de interpretação constitucional; c) a 

consideração da interpretação constitucional como elemento resultante de uma sociedade 

aberta; d) a ideia de que a pessoa ou grupo que vive a norma termina por interpretá-la; e) o 

equivocado entendimento formal de que somente interpreta a norma quem pretende identificar 

seu sentido e alcance; f) a indispensabilidade de uma interpretação constitucional sem o 

cidadão ou grupo de cidadãos ativo e a jurisdição constitucional; g) os aplicadores do direito 

não são os únicos que se submetem aos efeitos das normas, razão por que não detêm a 

exclusividade da interpretação constitucional. 

A pretensão não é trazer todas essas teorias para o ordenamento jurídico brasileiro, 

sem ponderações ou adaptações. Além da necessária adequação às nossas realidades social, 

jurídica e cultural, essas doutrinas revelam que é possível e viável, sim, uma maior 

participação da cidadania no desempenho das funções administrativa, legislativa e judicial. 

 

6.4 As teorias procedimental, estrutural e politizante 

 

 Dentre as teorias tratadas no subcapítulo anterior, sobressaem-se a teoria 

procedimental, de Jürgen Habermas, a politizante, esposada por Paulo Bonavides, e a 

estruturante, de Friedrich Müller. Daí, surge a necessidade de melhor explicitá-las, pois 
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servirão como fundamento, com temperamentos, para a defesa da concretude dos direitos 

fundamentais, um dos objetos do presente trabalho. 

 Nesse aspecto, deve-se deixar bem claro que não se concorda com a politização do 

direito, defendida por Bonavides, como bem identifica Paulo Lopo Saraiva294. Pelo menos, 

não no atual cenário da democracia brasileira, alhures retratado, onde nenhum dos poderes ou 

funções estatais se mostra legítimo aos olhos dos seus representados.  

O que se colhe e se pretende fazer uso, principalmente, das lições dos referidos 

autores, é a ideia de luta, de presença e participação do povo, pressionando o Estado (lato 

sensu), para que, de fato, atenda aos interesses de quem representa, e não os dos seus agentes 

ou de empresas nacionais ou multinacionais. Entende-se como aplicável ao modelo nacional a 

visão democrática dos referidos autores, a ideia que têm do que é o povo, das instituições 

políticas, da necessidade de concretude dos direitos fundamentais; não os métodos 

interpretativos – pelo menos os defendidos por Bonavides, pelas razões adiante informadas. E 

isso pode ser extraído das teorias dos referidos doutrinadores, até porque o presente trabalho 

tem foco não apenas na interpretação constitucional, mas, principalmente, no 

desenvolvimento da democracia e na garantia de efetividade dos direitos fundamentais. 

Bonavides, em sua teoria politizante, coloca os princípios no patamar mais alto do 

ordenamento jurídico, atribuindo a eles o caráter de normatividade, com o afastamento de sua 

outrora natureza programática295. 

Dessa maneira, os princípios passam a ser uma espécie de norma (esta seria o gênero, 

do qual as regras e os princípios seriam as espécies), com supremacia formal e, 

especialmente, material, consubstanciando-se na “expressão mais alta da normatividade que 

fundamenta a organização do poder” e nos “pontos axiológicos de mais alto destaque e 

prestígio com que fundamentar a Hermenêutica dos tribunais a legitimidade dos preceitos da 

ordem constitucional”296. 

Essa ideia de os princípios serem as normas mais elevadas, dentro da estrutura do 

ordenamento jurídico, e inspiradora de uma nova hermenêutica constitucional, mostra-se 

perigosa, como visto em momento anterior (item 5.2.3). 

Prova maior disso foi a guinada teórica promovida por Eros Grau, após a sua 

experiência no STF. Oportuno considerar que o referido autor foi considerado, por 
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Bonavides, jurista brasileiro destacado no que se refere a defender a normatividade dos 

princípios297. Depois de seis anos compondo o STF, Eros Grau, em razão da sua experiência 

prática de interpretação/aplicação do direito, mudou o seu entendimento, passando a ser 

positivista; mas não no sentido de entender a atividade jurisdicional como mera subsunção do 

texto legal à situação sob análise, mas, sim, aceitando a ideia de Müller, acerca do tema, que 

será adiante explicitada. 

A razão da mudança do referencial teórico, por Eros Grau, foi o fato dele ter 

identificado a legalidade como a ética do direito moderno298. 

Sob essa ótica, o autor repele a politização do direito, com os juízes criando direitos 

sem base legal, sem enunciado normativo, apenas invocando princípios; para ele, a 

interpretação do direito deve partir de um texto legal, o que se conforma com o 

posicionamento de Müller, e, também, com o de Habermas, quando reconhece a competência 

do legislativo – onde deve ocorrer o debate sobre os valores da sociedade – para a criação dos 

textos legais, como será visto logo adiante. 

 Em sua teoria estruturante do direito, Müller, por sua vez, entende o direito como 

resultante de diversas categorias normativas, em síntese, assim explicitadas: 1) texto 

normativo, que equivale ao enunciado da norma, ao texto legal; 2) programa normativo, que 

revela uma norma-programa, com a conjugação dos elementos gramaticais, sistemáticos e 

históricos, que propiciam a interpretação da norma texto; 3) a norma-âmbito, que corresponde 
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à realidade, ao mundo dos fatos; 4) a norma jurídica, que resulta da conexão entre a norma-

programa e a norma-âmbito; 5) a norma de decisão, que tem concretude para o caso concreto, 

que é a norma individual299. 

 Tal método interpretativo tem muitos pontos de contato com o apresentado por Eros 

Grau. Para este,  

 

[...] a norma é produzida pelo intérprete não apenas a partir de elementos 
que se desprendem do texto (mundo do dever-ser), mas também a partir de 
elementos da realidade e do caso ao qual será ela aplicada (mundo do ser). 
 
[...] 
 
Por isso, a norma se encontra, em potência, apenas parcialmente contida no 
invólucro do texto300. 

 

Como se vê, não se concorda com a excessiva liberdade de que se arvoram alguns 

juízes, para decidir da forma que melhor entendam, de acordo com as suas convicções e a sua 

formação ético-cultural, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

sob pena de o estado de direito se apresentar sem segurança jurídica e em permanente 

desequilíbrio entre suas funções estatais, considerando que, atualmente, o poder judiciário 

exerce controle direto (e irrestrito, com o uso da proporcionalidade) sobre os demais poderes, 

ao passo que, quando da omissão do judiciário, no que se refere à consecução de seus 

misteres constitucionais, os demais poderes nada podem fazer, quer controlando-o, quer 

desfazendo seus atos, quando equivocados e irregulares. 

Nesse aspecto, acosta-se ao entendimento de Bonavides, quando afirma a necessidade 

da existência de uma corte exclusivamente constitucional, que se localize fora e acima dos 

três poderes (ou funções) estatais, como forma de incrementar o equilíbrio democrático301, 

inexistente, nos dias atuais, no ordenamento jurídico brasileiro. 

No cenário exposto de uma democracia representativa em crise, não se mostra 

razoável a prevalência de uma função estatal sobre outra (ou outras), colocando em 

desequilíbrio o sistema constitucional; ao contrário, deve-se pensar em conservar as funções 

estatais em harmonia, com a operacionalidade de cada uma de acordo com o sistema de freios 
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e contrapesos, sem deixar de reconhecer que as funções, por vezes, se entrelaçam, mas em 

razão de determinações constitucionais permissivas e expressas, não da interpretação muito 

além de extensiva de seus termos. 

Diante do fenômeno da globalização, Müller se mostra preocupado com o ataque que 

ela promove à soberania dos países, notadamente aos que se encontram em desenvolvimento. 

No mesmo sentido, Bonavides é contrário à globalização, sustentando que ela 

promove golpe no estado institucional, removendo regimes, buscando valores (não pessoas) e 

privilégios e dominando os titulares dos poderes, através de sua cooptação. Opera tudo isso 

sem alardes, através de atos como variações de política cambial, forte tributação, privatização 

de empresas estatais, rigorosa política salarial, dentre outros302. 

Tudo isso já foi debatido neste trabalho, especialmente a busca por vantagens e 

privilégios, inclusive, como tática de dominação dos titulares dos poderes públicos, em 

detrimento de uma política salarial e tributária que promovem pressão sobre a maioria da 

população, entre ela os servidores públicos menos privilegiados, do que decorre, 

inevitavelmente, uma prestação de serviços a descontento. 

 Segundo Müller303, o conceito de estado-nação se encontra sob discussão, já há algum 

tempo, porque não há como promover o seu fechamento para um mundo onde todos 

interagem em todo momento. Mostra-se suficientemente clara a comparação por ele realizada 

do que era território, em seu conceito histórico e tradicional, e passou a ser “um campo de 

atividades em escala global”, assim como do que foi povo e nação identificados com o Estado 

e, que nos dias atuais, corresponde a “uma sociedade diferenciada crescentemente 

individualista, que de fato evolui na direção de uma sociedade mundial”. 

 Essa sociedade individualista, desprendida de qualquer fundamento coletivo, 

agregador, que não contém objetivos comuns e solidários, foi objeto de análise no subcapítulo 

6.3, deste trabalho, e se trata de um dos elementos identificadores da crise de legitimidade da 

democracia representativa. 

 Como bem acentua Müller, com a globalização, a ordem jurídica passa a receber 

influxo não apenas do direito internacional público e dos direitos humanos constantes da 

ordem internacional, como, também, é subjugada por normas supranacionais, sendo 

suplementada por um conjunto de normas informais (de fato) e abrangentes, e por uma justiça 
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dominada pela parte mais forte, de utilidade privada, que atua sem a existência de um estado 

forte, com o real funcionamento de suas funções (executiva, legislativa e judiciária)304. 

 Não resta dúvida que esse quadro social, encontrado no Brasil e em outros países 

periféricos, reflete no serviço público, onde essa lei do mais forte predomina, com a 

concessão de privilégios e regalias às consideradas carreiras de estado, em detrimento das 

carreiras que são essenciais para o atendimento dos direitos fundamentais, fazendo com que a 

desigualdade social se insira na máquina pública, com claros prejuízos para a população. 

 Essa globalização faz com que os mais poderosos pretendam e, de fato, adquiram os 

bens que ela oferece, ainda que com prejuízos sociais incontestáveis, fomentando a 

desigualdade social nas esferas pública e privada. 

 Diante disso é que Müller defende a criação de uma resistência a ser imposta pela 

democracia e pelo estado de direito, com o fim de se opor a essas exigências do direito do 

mais forte. Ele afasta a ideia de que a globalização corresponde a uma integração técnico-

econômica do mundo, uma divisão do trabalho em escala mundial ou uma reestruturação dos 

sistemas de gestão e das economias nacionais; trata-se, na verdade, de um “jogo de violência 

e poder”, composto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pelo Banco Mundial, pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC), pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelas cúpulas do G8, grupo que agrega os oito países 

mais poderosos do mundo. Nesse jogo, ocorre a aplicação dos modelos econômicos e da 

ideologia dos países industrializados e mais ricos nos países subdesenvolvidos, 

caracterizando-se como uma monetarização mundial305. 

 Para que se tenha ideia do abismo social existente e fomentado pela globalização, uma 

das consequências de sua existência é que 20% (vinte por cento) da população mundial 

usufruem 90% (noventa por cento) dos bens existentes no planeta. Mas o mais importante, 

ainda, é que, em decorrência da globalização, as pessoas que foram eleitas pelo povo nada 

decidem; sujeitam-se às regras da globalização, cada vez mais invasivas da soberania estatal. 

Dessa forma, os que decidem não são mais os eleitos. Nesse cenário, o estado de bem-estar 

social, implantado pela constituição de 1988, tende a desaparecer306. 

                                                 
304 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 209. 
305 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 209-210. 
306 BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coordenadores). 
Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. 1ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 210-211. 
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 Em oposição a essa globalização econômica, Bonavides apresenta a globalização 

política, como direito fundamental de quarta geração, que compreende os direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo. Ele a resume nos seguintes termos: 

 
Há, contudo, outra globalização política, que ora se desenvolve, sobre a qual 
não tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria dos direitos 
fundamentais. A única verdadeiramente que interessa aos povos da periferia. 
Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no campo 
institucional. 
[...] 
 
A democracia positivada, enquanto direito da quarta geração, há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia e comunicação, e legitimamente sustentável graças à 
informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. 
 
Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações 
da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática 
e unitarista, familiar aos monopólios do poder. 
[...] 
 
Já, na democracia globalizada, o Homem configura a presença moral da 
cidadania. Ele é a constante axiológica, o centro de gravidade, a corrente de 
divergência de todos os interesses do sistema307. 
 
 

 Consoante se observa, o doutrinador não apenas pretende uma interferência maior da 

população na democracia, mas um modelo de democracia direta, viável, sob sua ótica, em 

face dos avanços tecnológicos e comunicacionais, que abrem espaço para o acesso real a 

informação e uma participação pluralista democrática. 

 A partir dessa ideia, faz-se necessário invocar as lições de Jürgen Habermas, para 

descobrir a forma através da qual esse influxo popular pode ocorrer, com mais força e 

frequência, na democracia representativa, como forma de reduzir o seu déficit de 

legitimidade. Como visto no subcapítulo anterior, Habermas defende a participação popular 

no desenvolvimento das políticas públicas, só que perante o Legislativo, onde os valores 

podem ser objeto de discussão. Tal teoria, na ordem brasileira, também merece alguns 

temperamentos e, por que não, alguma ampliação. 

 Habermas pensa o direito como produto de um procedimento discursivo, ocorrido em 

um espaço público, onde não haja qualquer restrição no que toca à participação – ao 

contrário, ele defende a participação de todos os que possam ser afetados pelas matérias que 

serão objeto de deliberação –, todos os pontos de vista tenham igual valor, os participantes 

                                                 
307 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 358-359. 
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tenham a ideia de que estão deliberando com o fim de atingir uma decisão que seja a melhor 

para todos e somente o melhor argumento possa prevalecer, através de consenso, sem a 

interferência, por exemplo, da regra das maiorias e das pressões populares. 

 Esse procedimento, por sua vez, precisa ser institucionalizado, isto é, introduzido no 

ordenamento jurídico, com o devido disciplinamento quanto à sua realização, nele não se 

tratando de matéria de qualquer natureza, daí por que Habermas destaca que o princípio do 

discurso é indiferente à moral e ao direito308, de onde sobressai sua neutralidade; existe a 

necessidade, unicamente, de ser regulamentada a forma como poderá ocorrer o discurso, 

como poderá ser atingido o consenso, gozando os participantes de liberdade com relação aos 

temas a serem debatidos. 

 Agora, a neutralidade está presente no procedimento; ele não informa o que deve ser 

objeto de questionamento pelos participantes. Dessa forma, o princípio do discurso 

proporciona as condições ideais para: 1) “discursos pragmático-finalísticos, onde os 

participantes podem chegar a um acordo sobre a melhor estratégia”; 2) “discursos ético-

políticos, onde os participantes podem chegar a um acordo sobre o ideal de vida boa que 

orienta os fins dos discursos pragmático-finalísticos”; 3) “discursos morais, onde os 

participantes podem chegar a um acordo sobre a universalidade do ideal de vida boa decidido 

nos discursos ético-políticos”309.  

 Tendo em mira que o discurso em busca de um consenso, no mais das vezes, não é 

possível na forma presencial, face to face – como sustenta Habermas -, o autor apresenta o 

“princípio parlamentar da criação de corporações deliberativas representativas”, como uma 

saída alternativa, cuja composição e modo de trabalhar devem ser disciplinados sob a ótica da 

lógica de distribuição de tarefas, em conformidade com o princípio do discurso, “de tal modo 

que os pressupostos comunicativos necessários para discursos pragmáticos, éticos e morais, 

de um lado, e as condições de negociações equitativas, de outro lado, possam ser preenchidas 

satisfatoriamente”. Dessa forma, a competência legislativa, atribuída aos cidadãos, passa a ser 

avocada pelas corporações parlamentares310. 

                                                 
308 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 158. 
309 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 174. 
310 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 213-215. 
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 Com relação ao poder judiciário, Habermas deixa claro o seu impedimento quanto à 

reprogramação do direito, através do “princípio da ligação da justiça ao direito vigente”311, 

que é justificado pela impossibilidade do poder jurisdicional se sobrepor ao direito criado de 

forma legítima através do procedimento deliberativo. 

 No que se refere ao poder executivo, não há diferença; este fica vinculado ao 

estabelecido pela lei, pelas razões expostas no parágrafo anterior. 

 O projeto de Habermas “implica a substituição da forma do direito, baseada em leis 

gerais e abstratas, por uma forma procedimental de gestação discursiva da opinião e da 

vontade”312. Ele tem por fim reduzir o déficit de legitimidade da representação democrática, 

que tanto foi debatido nesta dissertação, tornando os destinatários do direito em seus 

autores313, devendo ser esclarecido que, em suas obras, Habermas sempre se posta de forma 

desconfiada com relação aos poderes públicos.  

 Simioni conclui que o “poder comunicativo, portanto, traz a ideia de um poder 

originário da autonomia dos cidadãos, que confere legitimidade ao poder administrativo”314.  

 Assim como Bonavides e Müller, Habermas não desconhece a interferência que a 

mídia, as elites políticas e funcionais e as instâncias supranacionais promovem na soberania 

estatal, bloqueando, dessa forma, a materialização de direitos fundamentais. E é exatamente 

por não confiar nessas instâncias, assim como nas políticas, que Habermas cria o paradigma 

procedimentalista, como forma de proteger o procedimento democrático315. Como se vê, a 

preocupação com o déficit democrático na democracia representativa é uma marca existente 

nas teorias desenvolvidas pelos mencionados doutrinadores. 

 A teoria procedimentalista de Habermas tem o condão de fazer com que, numa 

sociedade plural, como a atual, sejam contempladas todas as diversas culturas que dela fazem 

parte. Através dela, a integração política pode alcançar a totalidade dos indivíduos, com sua 

pluralidade e complexidade, sob um projeto político comum316. 

                                                 
311 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 216. 
312 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 158-159.  
313 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2010, p. 157. 
314 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 172.  
315 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 2. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 183; 185-186. 
316 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no 
pensamento de Jürgen Habermas. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 166-167. “As sociedades contemporâneas são 
pluralistas, são multiculturais. Por isso, a autonomia dos cidadãos pressupõe um Estado Democrático de Direito 
capaz de garantir o difícil ideal de uma inclusão social sensível às diferenças. Isso significa que, sob as 
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 Um óbice – de incontestável seriedade – à implantação da teoria de Habermas nos 

países periféricos reside, exatamente, na falta de autonomia da maior parte dos cidadãos. 

Como foi visto no item 4.2.2, o cidadão brasileiro não é livre, não recebe as mínimas 

prestações estatais que possam lhe conceder liberdade e dignidade, e, consequentemente, 

autonomia. 

 No mesmo sentido, falta ao povo brasileiro a cultura da solidariedade; isso também foi 

abordado no subcapítulo 5.3. As sociedades dos países subdesenvolvidos são, cada vez mais, 

estratificadas e corporativas, com cada segmento profissional buscando assegurar o seu 

próprio benefício, sem se preocupar com os muito baixos índices sociais apresentados em 

relação à maioria da população. Esse contexto não se adéqua ao que Habermas considera uma 

comunidade moral, isto é, “uma comunidade formada de indivíduos livres e iguais que se 

sentem obrigados a tratar uns aos outros como fins em si mesmos”317. 

 Ao que parece, a sociedade brasileira precisa ser melhor preparada para, 

gradativamente, intervir na elaboração das políticas públicas, não se pretendendo, com isso, 

afirmar que, desde já, não há como ocorrer essa intervenção, esse acréscimo democrático. 

Essa possibilidade já foi apontada por Bonavides e Müller, e sustentada no avanço das 

tecnologias, o que facilita a ampla divulgação sobre as discussões de temas públicos, bem 

como a possibilidade de participação do povo. 

 Oportuno considerar, nesse aspecto, que o art. 18, decreto 8243/2014, elenca, entre as 

diretrizes básicas para a criação de ambientes virtuais de participação social, a garantia da 

diversidade dos sujeitos participantes (inciso V), daí por que a administração deve oferecer 

meios para que ela seja efetivada, e a sistematização e publicidade das contribuições 

recebidas (inciso IX), o que contribui para a racionalização da decisão administrativa a ser 

tomada, cujos motivos passam a ser revelados à população, tendo em consideração tudo o que 

foi apresentado pela coletividade participante. 

                                                                                                                                                         
condições sociais contemporâneas, o multiculturalismo exige uma linguagem política e uma cultura comum. 
Exige uma cultura capaz de abranger e dar unidade às múltiplas subculturas. [...] E essa integração não-
homogênea de multiculturas em uma cultura comum se torna possível na medida em que se desvincula a 
integração ética da integração política. Isso pressupõe o abandono da ideia clássica de uma cultura política geral 
ou de uma cultura política da maioria. A cultura política não pode mais se situar na vontade geral ou na vontade 
da maioria. Ela tem que, agora, situar-se em um plano mais abstrato, para permitir que a solidariedade entre os 
cidadãos de um Estado-nação conquiste um status de ‘patriotismo Constitucional”’ Assim, enquanto a 
integração ética dos ideais multiculturais de vida boa permite a formação de identidades, a integração política 
pode abranger todos os cidadãos, com suas subculturas diversificadas, sob um projeto comum de cultura política. 
Forma-se, assim, um horizonte comum de interpretação da Constituição como projeto político. Esse ‘patriotismo 
Constitucional’, contudo, pressupõe já uma autonomia suficiente dos cidadãos para discutir os seus ideais de 
vida boa no horizonte de um projeto político comum. 
317 HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 
p. 13. 
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 Ate o presente momento, não se verifica a existência de óbice à implantação de 

participação popular semelhante à prevista pelo decreto nº 8243/2014 no âmbito do Poder 

Legislativo. Dessa forma, seria possível o conhecimento do que pensa o povo que representa, 

em suas múltiplas culturas, e, em conformidade com as contribuições recebidas – que deverão 

ser amplamente publicizadas –, a criação das leis, sem prescindir de uma justificativa racional 

para a opção legislativa realizada. Nesse aspecto, inclusive, pode-se fazer valer o princípio da 

solidariedade na fixação da remuneração e dos subsídios dos servidores de todos os poderes 

estatais, promovendo uma melhor justiça distributiva dos recursos públicos, uma vez que é o 

poder legislativo que estabelece (ou, muitas vezes, somente aprova) os valores dos mesmos. 

 O mesmo entendimento é extensível ao judiciário, com relação à participação popular 

para a definição do que é prioritário para os cidadãos, como forma de melhor investimento 

dos recursos públicos a ele destinados. 

 Trata-se de um ponto de partida para o atingimento de uma democracia mais 

participativa e voltada para a concretude dos direitos fundamentais, que, aliada a outras 

iniciativas, impulsionadas pela prática educacional – como se verá mais adiante –, pode fazer 

avançar a cultura do povo na direção de uma democracia deliberativa, nos termos propostos 

por Habermas. 

 

6.5 A efetivação da democracia participativa 

 

 A necessidade de se implantar uma democracia participativa, observando o grau de 

amadurecimento democrático da população, não no sentido da tomada de decisões absolutas 

pelo povo – ou por seus representantes em órgãos colegiados -, mas de sua participação na 

formação da convicção para fundamentação dessas decisões, com o fornecimento de 

informações e opiniões distintas, num cenário complexo e plural, não prescinde, para que 

ocorra de uma forma ideal – e para sua evolução -, da adoção de medidas governamentais, 

como o investimento em educação, sua transformação e a ampla disponibilização de meios 

para a concretude dessa participação, ainda mais numa época virtual, onde essas opiniões e 

informações podem atingir grandes distâncias em curto espaço de tempo, e quando o decreto 

nº 8243/2014 previu, expressamente, essa forma participativa318. 

                                                 
318 BRASIL. Decreto nº 8243 (2014). Decreto 8243, de 23 de maio de 2014. Disponível na internet em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm>. Acesso em 18 de março de 
2015. “Art. 6º  São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação e do reconhecimento 
de outras formas de diálogo entre administração pública federal e sociedade civil: [...] IX - ambiente virtual de 
participação social”. 
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 Segundo Habermas,  

 

[...] quando a diferenciação social é grande e há ruptura entre o nível de 
conhecimento e a consciência de grupos virtualmente ameaçados, impõem-
se medidas que podem “capacitar os indivíduos a formar interesses, a 
tematizá-los na comunidade e a introduzi-los no processo de decisão do 
Estado”319. 

 

 A importância da educação pública, como ferramenta capaz de impulsionar a 

democracia deliberativa, será objeto de análise no próximo capítulo. 

 

6.6 Síntese do capítulo 

 

A democracia representativa se encontra fragilizada e desacreditada, não 

representando os anseios do povo brasileiro em qualquer das funções públicas 

desempenhadas (executiva, legislativa e judiciária). Esse déficit democrático precisa ser 

reconhecido, para que se possa repensar a instância democrática e procurar corrigir as suas 

falhas, fazendo-se necessária a inserção de mais elementos da democracia direta na 

articulação dos órgãos representativos. 

As mobilizações populares nacionais, ocorridas em junho de 2013 e 15 de março de 

2015, revelam não apenas a insatisfação da sociedade com as funções públicas, como, 

também, a necessidade de se fazer ouvida. O que se apresenta claro para os agentes políticos é 

que o povo brasileiro pretende participar da democracia representativa, apresentando sua 

pauta (a mais complexa e plural possível), participando de discussões, fiscalizando e 

controlando a atuação dos órgãos estatais, e, diante disso, não se mostra razoável permanecer 

inerte. 

 Depois dos movimentos sociais de junho de 2013, foi lançado o Decreto federal nº 

8.243, de 23 de maio de 2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) 

e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras providências, que tem por 

fim incluir a participação social na elaboração e na execução das políticas públicas. Esse é o 

fim primordial que se extrai do aludido regramento, da análise de todas as diretrizes e dos 

objetivos delineados em seus art. 3º e 4º. 

                                                 
319 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. v. 2. 4. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 185. 
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A partir de uma primeira análise – até mesmo pela novidade em que se constitui -, em 

tese, não se vislumbra inconstitucionalidade no Decreto federal nº 8243/2014; agora, a forma 

como será utilizado pode sofrer impugnações, se contrariar a ordem constitucional. 

O que não se pode é rejeitar, sem argumentos sólidos, uma prática mais democrática 

de administração pública, visando aproximar os agentes políticos da legitimidade 

representativa, sem, sequer, submetê-la a teste; a afirmação de que seria utilizada de uma 

maneira ou de outra não pode ser considerada uma objeção consistente. Por outro lado, sua 

utilização inadequada deve ensejar a sua recolocação no caminho certo, quer através de atos 

administrativos, quer por meio de novos instrumentos legislativos, que venham a preencher 

eventuais lacunas ou insuficiências. 

A doutrina constitucional, nacional e internacional, segue no sentido de dar ênfase à 

participação popular no desenvolvimento das políticas públicas, pugnando pela efetiva 

concretização da democracia participativa. 

Adotadas com temperamentos, as teorias de Paulo Bonavides, de Friedrich Müller e de 

Jürgen Habermas podem promover uma maior participação da sociedade plural no estado 

democrático de direito, atribuindo a este um maior grau de legitimidade a partir do seu 

redirecionamento para a efetiva materialização de direitos fundamentais.  

A necessidade de se implantar uma democracia participativa não prescinde, para que 

ocorra de uma forma ideal – e para sua evolução -, da adoção de medidas governamentais, 

como o investimento em educação, sua transformação e a ampla disponibilização de meios 

para a concretude dessa participação. Com relação à educação, no sentido amplo da palavra 

(conhecimento e valores), as mais influentes correntes pedagógicas se direcionam no sentido 

da preparação do cidadão, desde a infância, para uma formação crítica, coletiva, plural, sem 

hierarquias e considerando que o conhecimento é tem um objeto, transformado pela ação 

humana sobre a realidade social. Esse é o que pretende ser abordado no capítulo que segue. 
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7 O DIREITO AO CONHECIMENTO COMO FATOR DE 

APERFEIÇOAMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

 

7.1 O conhecimento como necessidade e objeto de intervenção no domínio público 

 

 Inicialmente, impende considerar que o conhecimento se relaciona ao direito ao 

ensino, não à educação. Através do ensino, são repassados conhecimentos científicos aos 

cidadãos; por meio da educação ocorre a transferência de valores, cuja competência pertence 

às famílias. 

 A Constituição Federal englobou as duas situações (conhecimento e educação) no 

conceito de educação, em seu art. 205320, no que agiu com acerto, pois se deve atribuir ao 

Direito Fundamental à educação não apenas a ideia de transferência de conhecimentos 

científico-profissionais, mas também, o conceito de cidadania e de desenvolvimento pessoal. 

Outrossim, inseriu a responsabilidade do estado e da família pela realização desses objetivos. 

Ao comentar o art. 26321, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Jean 

Piaget sustenta que, ao ter por desiderato o pleno desenvolvimento da personalidade, a 

educação (ou instrução, se preferir) deve ser desvinculada da tradicional ideia de apenas 

repassar aos educandos o conjunto de verdades comuns criado por gerações anteriores, 

devendo ocorrer a formação da pessoa e a sua inclusão, na sociedade, como elemento de 

valor322. 

 Para que se possa falar de cidadãos como participantes de um processo democrático, 

com direito a voto, a opinar e a participar de comissões, de conselhos e outros órgãos 

deliberativos, deve-se pensar em pessoas com boa formação pessoal e profissional, cientes de 

seus direitos e deveres de contribuinte e da sua condição de real titular do poder. Esse seria o 

quadro ideal. 

                                                 
320 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 114. “Art. 205. A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
321 “1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os 
pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos”. Disponível 
em: <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf >. Acesso em: 25 mar 2015. 
322 PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? 21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011, p. 84. 
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 Trata-se daquele cidadão que recebe prestações estatais indispensáveis à manutenção 

das liberdades fundamentais ou daquele que delas não mais precisa323. Num país como o 

Brasil, subdesenvolvido, existem muitas pessoas que necessitam – o que não quer dizer que 

sejam atendidos – do estado para o atendimento das condições mínimas de dignidade, de 

cidadania. Diante do estágio social nacional, não se pode pensar na adoção de práticas 

neoliberais, haja vista uma gama de pessoas não terem condições de se manter, dignamente, 

sem a ajuda do estado. Se, com o auxílio estatal, tem-se o quadro social anteriormente 

informado, imagine-se um cenário com a sua extinção. 

 Esse quadro, contudo, não impede a participação do cidadão carente, dependente de 

prestações estatais, na administração pública. Ao contrário, por ter ciência dos problemas e 

das limitações de direitos que a ele acometem, conta com uma maior legitimidade para 

intervir, opinar e decidir sobre a atuação dos órgãos públicos.  

A consciência política ocorre em face da realidade vivida, no contexto concreto; é 

mediante a experiência do dia-a-dia que se forma a consciência da exploração. Exemplo disso 

são os camponeses analfabetos, que não precisam de contexto teórico para perceber que são 

oprimidos. Entretanto, apesar de terem consciência fática, concreta, de sua exploração, muitas 

vezes, não conseguem atingir a razão de ser da sua condição de oprimidos. Essa é uma das 

mais importantes tarefas a serem realizadas no contexto teórico. Considerando que a 

consciência, isoladamente, não tem o condão de transformar a realidade, não se pode 

conceber que o contexto teórico possa ser objeto de temas considerados “desinteressados”, 

porque não importem para a realização de mudança da realidade social, concretamente324. 

Não se pode esquecer que a constituição federal não exige escolaridade mínima para a 

ocupação de qualquer mandato – até o de presidente da República -, bastando o candidato ser 

alfabetizado325. Qual a razão, então, para restringir a participação popular em discussões de 

temas de interesse da sociedade? 

 Para Paulo Freire, o “analfabeto” político - não importa se sabe ler e escrever ou não – 

é aquele ou aquela que têm uma percepção ingênua dos seres humanos em suas relações com 

o mundo, uma percepção ingênua da realidade social que, para ele ou ela, é um fato dado, 
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algo que é e não está sendo”326. Nesse aspecto, existem pessoas que contam com um grau 

inferior de educação intelectual que são muito mais politizadas, ou alfabetizadas 

politicamente, do que pessoas com maior escolaridade. 

 A educação ideal, que se pretende ver concretizada, precisa ser praticada no âmbito 

das escolas, com a devida exposição de como funcionam o estado brasileiro e o processo 

político, dos direitos sociais que esses alunos têm e terão, quando aptos a exercerem seus 

direitos de cidadania, da importância de sua participação no processo político, não apenas 

como um voto a ser contado, devendo questionar e colaborar, inclusive, com o processo 

educador, entre outras coisas. 

 Para Valdelaine Mendes, “o interesse pelas questões políticas é algo que precisa ser 

despertado e aprendido, não é natural do ser humano”, que deve ter consciência que, todos os 

dias, são tomadas decisões importantes, que se relacionam com a vida de um grande número 

de pessoas327. 

 Como se verifica, a educação não é apenas um direito fundamental em si; ela abre as 

portas para a fruição da liberdade plena, que traz, consigo e em decorrência, os demais 

direitos fundamentais aptos à mantença própria e das famílias dos cidadãos.  

 

7.2 Política pública educacional participativa  

 

 A partir de seu nascimento, o ser humano se encontra desprovido de qualquer 

formação cultural, que será produzida a partir do processo educativo, de onde ressai a 

importância da escola pública, viabilizando o acesso aos bens historicamente produzidos pela 

humanidade, à maior parte da sociedade, construindo relações que possibilitem o domínio e a 

elaboração de novos saberes que conduzam a ações autônomas e livres328. 

Observe-se que o que se vislumbra, acima, é o atingimento do fim educativo no 

sentido amplo, como estabelecido pela constituição, englobando a educação e o 

conhecimento. 

O fim educacional ao pleno desenvolvimento da personalidade e ao fortalecimento dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais, nos termos do art. 26, da declaração 

universal dos direitos humanos, “consiste em formar indivíduos capazes de autonomia 
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intelectual e moral e respeitadores dessa autonomia em outrem, em decorrência precisamente 

da regra de reciprocidade que a torna legítima para eles mesmos”329. 

Habermas pensa da mesma maneira, ao considerar direitos fundamentais a educação e 

a cultura - defendendo o desenvolvimento da educação quando voltada para o diálogo -, assim 

como ao afirmar que a família tem a possibilidade de ser mais levada a sério quando evoluir 

em seus vínculos através da comunicação330. 

A complexidade e a pluralidade existentes na sociedade brasileira inviabilizam tratar a 

educação pública de forma homogênea; “porém, a singularidade de cada experiência 

construída em diferentes espaços não significa o esquecimento de princípios fundamentais na 

ação educativa”, especialmente o da publicidade da escola, que pertence ao povo e, por isso, 

precisa atender aos interesses da população331. 

Como visto em momento anterior (subcapítulos 1.1 e 1.2), o poder pertence ao povo e 

é funcionalmente dividido em atividades públicas executivas, legislativas e judiciais. Diante 

disso, o titular do poder não pode ter sua participação afastada na tomada de decisões que 

interferem, sobremaneira, na sua vida. O representante não pode ter mais poderes que o 

representado. 

Isso, no entanto, não é o que acontece, de maneira geral, na república brasileira, não 

sendo diferente no que toca à educação, onde a sociedade não tem participação na definição 

de sua política. 

Em países subdesenvolvidos, onde a realidade social apresenta problemas com 

habitação, alimentação, acesso a bens culturais, ocorre, consequentemente, a restrição quanto 

à participação nas decisões políticas, facilitando a manipulação de opiniões332. 

Sim, pois o fato de o conhecimento não estar à disposição da maior parte da população 

faz com que as pessoas que a compõem não tenham a percepção da realidade social em que 

vivem, facilitando a manipulação de opiniões e a manutenção da exploração dos mais 

carentes. 

E, se esse povo não tem condições de saber o que acontece ao seu redor e a 

importância disso, como ele pode decidir, na condição de real titular do poder, sem que a ele 

seja assegurada uma educação que permita a abertura de uma nova visão, uma nova 
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perspectiva, de sujeito ativo de uma sociedade cuja transformação não prescinde de sua 

participação? 

A prática educacional da escola tradicional oferece ao aluno uma gama considerável 

de conhecimentos e a ele apresenta a oportunidade para aplicá-los em exercícios diversos. A 

verdade é que, com o passar do tempo, ocorre o esquecimento de grande parte dos 

conhecimentos obtidos no estabelecimento de ensino333. 

Diante dessa reduzida duração dos conhecimentos repassados, surge a defesa por uma 

escola ativa, que defende a conquista própria do saber, através da realização de pesquisas 

livres, que levará o educando à maior retenção do conhecimento, assim como ao aumento 

permanente da sua curiosidade, impedindo que a memória predomine sobre o raciocínio e 

fazendo com que aprenda a fazer funcionar sua razão, construindo, com liberdade, suas 

noções pessoais334. 

Entendimento similar é encontrado na obra de Lev Vygotsky, que é voltada para o 

trabalho do meio cultural e das relações entre os cidadãos como forma de alcançar um 

caminho para o desenvolvimento do ser humano, excluindo-se uma proposta pedagógica 

autoritária, diretiva, embora dê destaque para a importância da intervenção no 

desenvolvimento educacional335. 

Dessa maneira, estabelece-se forte vínculo entre o processo de desenvolvimento e o 

modo como o indivíduo se relaciona com seus meios social e cultural e com a condição de 

sujeito que não se desenvolve sem o apoio de outros de sua espécie336. 

A educação forma um todo indivisível, e é inviável uma pessoa autônoma com 

domínio moral quando, de outra banda, o cidadão é submetido a aprender por imposição, sem 

descobrir a verdade, por ele mesmo. A passividade intelectual não permite que ele seja livre 

no aspecto moral337. 

Dessa forma, é defendida a ideia de que a educação não deve ser hierarquizada, mas, 

sim, solidária e criativa. Veja-se: 

 

Da mesma forma, os métodos chamados “ativos”, que são os únicos capazes 
de desenvolver a personalidade intelectual, pressupõem necessariamente a 
intervenção de um meio coletivo ao mesmo tempo formador da 
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personalidade moral e fonte de trocas intelectuais organizadas. Não seria 
possível constituir, com efeito, uma atividade intelectual verdadeira, baseada 
em ações experimentais e pesquisas espontâneas, sem uma livre colaboração 
dos indivíduos, isto é, dos próprios alunos entre si, e não apenas entre 
professor e aluno. A atividade da inteligência requer não somente contínuos 
estímulos recíprocos, mas ainda, sobretudo, o controle mútuo e o exercício 
do espírito crítico, os únicos que conduzem o indivíduo à objetividade e à 
necessidade de demonstração. [...] Mas a escola tradicional não conhece 
outro relacionamento social além daquele que liga um professor, espécie de 
soberano absoluto detentor da verdade intelectual e moral, a cada aluno 
considerado individualmente: a colaboração entre alunos e mesmo a 
comunicação direta entre eles acham-se assim excluídas do trabalho da 
classe e dos deveres de casa [...]. A escola ativa pressupõe, ao contrário, uma 
comunidade de trabalho, com alternâncias entre o trabalho individual e o 
trabalho de grupo, porque a vida coletiva se revelou indispensável ao 
desenvolvimento da personalidade, mesmo sob seus aspectos mais 
intelectuais338. 

 

Como se vê, a melhor forma de se atingir o ideal da educação é fazendo com que o 

aluno desperte coletivamente, de forma harmônica e solidária, para o conhecimento, através 

de experiências individuais e em grupo, buscando adquirir o saber de forma crítica e própria. 

A interferência de outros sujeitos, na relação educativa, como o professor e os demais 

educandos, é essencial para a realização do desenvolvimento do cidadão. Nesse processo, 

algumas situações devem ser aferidas: o nível de desenvolvimento do aluno, em determinado 

momento e relativo a determinado conteúdo que será desenvolvido, como ponto de partida do 

processo educacional; a fixação de objetivos pela escola, com adequação à idade e aos 

conhecimentos do grupo de crianças. Esse caminho do saber será pautado pelas possibilidades 

dos alunos, cabendo à escola fazer o educando avançar em sua compreensão de mundo, tendo 

como marco inicial o seu desenvolvimento adquirido.339. 

Não se trata, obviamente, de abolir a figura do educador, acolhendo o espontaneísmo. 

Não. De acordo com Paulo Freire340, trata-se da necessidade de instauração da reciprocidade 

no ensino, surgindo o educador-educando dos educandos-educadores. Para ele, quer seja a 

educação instrumento de reprodução da ideologia do grupo dominante, quer seja método de 

ação transformadora, sempre exigirá a presença do educador. Só que, na concepção libertária 

ou transformadora, o educador não pode substituir o conteúdo da ideologia dominante por 

outro, mantendo a mesma forma de atuação, sob pena de incidir no mesmo erro 

procedimental que critica, devendo agir de forma distinta, com a interação dos educandos, 
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seguindo os caminhos de fluxo e contrafluxo de conhecimentos, visando criar a participação 

popular consciente, para a criação e a recriação de sua sociedade. 

Para Vygotsky, o professor “tem o papel explícito de interferir na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente”. Essa zona de desenvolvimento proximal, por sua vez, corresponde ao 

estabelecimento de robusto vínculo entre o processo de desenvolvimento e a ligação do 

cidadão com seu ambiente sociocultural e com sua condição de sujeito que não se desenvolve 

em sua plenitude sem o suporte de outros da sua espécie341. 

Assim, no processo educacional de Vygotsky, o professor (ou pesquisador, termo por 

ele utilizado) intervém desafiando o educando, questionando suas respostas, para verificar de 

que maneira a interferência de outrem reflete em seu desempenho, e, principalmente, para 

observar seus processos psicológicos em mutação, não somente o produto do seu 

desempenho. Trata-se de um método bastante distinto do tradicional, no qual o pesquisador 

adota uma postura passiva, de mero observador do aluno; defende-se, pois, que os métodos de 

pesquisa que ensejam transformações são os mais compatíveis com a pesquisa educacional342.  

A resposta à pergunta lançada anteriormente (como o povo pode decidir sem ter noção 

do que acontece ao seu redor), portanto, está na necessidade de os professores não se 

limitarem a vender sua força de trabalho, mas possibilitar aos educandos a “ampliação do seu 

olhar sobre o mundo de modo crítico e consciente”; na capacidade de percepção de que 

alguns projetos, apesar de pregarem a redução das desigualdades sociais, a bem da verdade, 

asseguram os interesses da minoria dominante343. 

Um exemplo disso é a pressão exercida sobre os jovens, no sentido de que devem 

acumular o máximo de conhecimentos para enfrentarem um futuro competitivo, tornando a 

infância e a adolescência uma preparação para o mercado do trabalho, fazendo pesar sobre os 

ombros dos mais carentes a culpa do fracasso individual, como se ele não fosse consequência 

do modelo de exclusão social344. 
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E esses valores de competitividade, de individualismo, em detrimento da 

solidariedade, passam a ser incorporados pela escola, por se encontrar inserida no contexto 

social, excluindo, por conseguinte, os valores humanos do conteúdo do ensino345. 

A verdade é que a escola pública fragilizada, débil, sem condições de proporcionar o 

adequado repasse de conhecimentos, com vistas a criar cidadãos, apresenta-se como projeto 

da sociedade atual, que não tem por objetivo a redução das desigualdades, mas, sim, a sua 

manutenção ou alargamento, como forma de exploração social. É o que Piaget chama de 

“opressão das tradições e das gerações anteriores”346. 

Paulo Freire não aceita a postura omissiva ou neutra dos educadores, a quem chama de 

trabalhadores sociais. Para ele, se os educadores se omitem ou se conservam neutros diante da 

realidade social, são considerados como favoráveis à manutenção do quadro social atual. Ele 

também aponta a existência de educadores que apenas aparentam aderir a uma mudança de 

pensamento e de posição, que em nada contribuem para tanto. O trabalhador social tido como 

reacionário é aquele que fica inquieto com a possibilidade da implantação de mudanças, 

preocupado com o que venha a se apresentar como novo; por isso, não se interessa em agir 

em prol do desenvolvimento de uma percepção crítica da realidade pelos indivíduos347. 

Para se agir contra essa situação, faz-se necessário o recurso a uma relação dialógica, 

“em que o objeto cognoscível, mediatizando os sujeitos cognoscentes, se entrega a seu 

desvelamento crítico”348. Explica-se melhor: Não há como ter uma percepção crítica do 

contexto social em que o homem se encontra inserido se não houver a interação, o diálogo, 

entre a prática e a teoria, entre a realidade e a consciência. Não há conscientização sem a 

revelação da realidade objetiva, como objeto de conhecimento dos envolvidos em seu 

processo. Não se trata de um “pensar” individual, mas de um “pensar” coletivo. Faz-se 

imperioso que o cidadão considere sua presença no mundo real como alvo de uma avaliação 

crítica, inclusive, volvendo a experiências anteriores, para, daí, conhecer o que nelas se 

obteve de conhecimento349.  

Essa conclusão somente ratifica a ideia antes defendida de que a educação não 

corresponde à mera transferência de conhecimentos, mas, sim, ao aprendizado crítico que o 
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educando adquire, coletivamente, quando estimulado para tanto, acrescentando-se essa 

interação com a realidade que a ele se apresenta, na condição de objeto de estudo. 

O cientista deve, contudo, na sua atuação, buscar a verdade da realidade, não a 

sujeição desta à sua verdade, sob pena de perder a criticidade e comprometer o êxito da ação 

resultante deste conhecimento falso350.  

Mas a conscientização não se encerra com esse procedimento, mas, também, com o 

alcance do entendimento de que a realidade não é, mas continua sendo, por se encontrar, 

sempre, recebendo uma interferência, uma prática, dos seres humanos351. 

Esse é, também, o entendimento de Vygotsky, que defende a ideia de reconstrução, 

pelo indivíduo, dos sentidos que a ele são transmitidos pelo grupo cultural a que pertence. 

Para ele, “a constante recriação da cultura por parte de cada um dos seus membros é a base do 

processo histórico, sempre em transformação, das sociedades humanas”. Esse processo se 

inicia com a criança, que, através da imitação, procede à criação de alguma coisa nova 

partindo do que verifica nas outras crianças. Considerando que os conhecimentos das crianças 

são heterogêneos, no que se referem às diversas áreas, quando há um avanço de uma delas no 

que tange a determinado tema, ele pode ajudar para o desenvolvimento das demais352. 

Paulo Freire se reporta a duas modalidades de práticas antagônicas, que revelam como 

pode ser realizada a percepção de analfabetos políticos: a domesticadora e a libertadora353. 

A prática domesticadora tem as seguintes características: a) os educando são seres 

passivos, que recebem a transferência de conhecimentos, ao invés de serem convocados para 

participarem, de forma criativa, do processo de aprendizagem; b) nessa prática educacional as 

estruturas sociais nunca são discutidas, para não desenvolver nas classes dominadas a 

percepção das injustiças sociais; c) cria a concepção de que a história é o que foi, e não o que 

está sendo e o que está por vir.  

Por sua vez, a prática libertadora segue em sentido diametralmente oposto, onde o 

educador chama os educandos para descobrirem a realidade, criticamente, exercendo uma 

ação transformadora sobre ela.  

Dois fatores se mostram como características da recusa da função educacional na 

escola pública no Brasil e nas sociedades capitalistas: o restrito orçamento destinado à 
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educação e a redução do conhecimento destinado à população354, tendo sido debatido acima 

este último tema. 

A questão da ausência de política de valorização dos servidores públicos apresenta 

peso muito importante, pois a remuneração paga deixa muito a desejar, “além de criar uma 

desvalorização social da profissão”, que “impede que os educadores tenham acesso a 

determinados meios culturais indispensáveis para sua formação, como livros, jornais, cursos 

etc.”, acrescentando-se, ainda, as péssimas condições de trabalho355. 

A participação do cidadão na definição das políticas públicas, ainda que não altere a 

sua situação econômica, permite perceber a sua existência social, o que pode se tornar o início 

de um processo de desalienação. Essa mesma participação social, na esfera política, exige o 

domínio de elementos de cultura como a leitura, a escrita e a interpretação, assim como a 

aquisição de valores solidários e democráticos, que também precisam ser transmitidos pelas 

escolas em razão de sua função social356. 

Pode-se concluir, ainda assim, que a inserção do cidadão na participação do processo 

democrático, ainda que despido de uma formação intelectual ideal, promove a sua educação 

moral, fazendo com que acorde para a importância e a necessidade de sua colaboração, de 

forma efetiva, buscando o conhecimento dos problemas sociais e das possíveis medidas 

necessárias para a solução dos mesmos, num contexto solidário – não, necessariamente, 

harmônico, pois os interesses podem divergir -, onde todos buscam o melhor para a 

coletividade. Não resta dúvida que essa participação promoverá o enriquecimento desse 

participante, quer do ponto de vista moral, quer do intelectual, com a obtenção de 

conhecimentos antes inacessíveis, até porque “não há conscientização fora da práxis, fora da 

unidade teórico-prática, reflexão-ação”357.  

Num mundo globalizado, onde dominam as agências internacionais – e não os estados 

nacionais -, aquelas passam a definir as políticas públicas, restando ao povo uma democracia 

participativa de luta, como a defendida por Paulo Bonavides358, Müller e Habermas, meio 

                                                 
354 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 107. 
355 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 107. 
356 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 108-110. 
357 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 
163. 
358 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 87-89; 107. “Com efeito, a globalização que vamos analisar corrói a soberania do Estado, 
nega-lhe a qualidade essencial de poder supremo e nos faz clamar, salvo as exceções honrosas, contra a 
neutralidade, a tergiversação e a passividade dos juristas, muitos dos quais circulam nas esferas do poder, onde 
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apto para a sociedade se insurgir contra atos que atentam contra a soberania do país, contra os 

direitos fundamentais. Os movimentos sociais, discutidos no capítulo anterior, são a recente 

prova disso. 

Para que se possa insurgir contra essas forças dominadoras, faz-se necessária uma 

organização consciente dos menos favorecidos, obrigando-se o trabalhador social a conhecer 

“a realidade em que atua, o sistema de forças que enfrenta, para conhecer o seu ‘viável 

histórico’”, isto é, “para conhecer o que pode ser feito, em um  momento dado, pois que se faz 

o que se pode e não o que se gostaria fazer”359. 

Como se vê, a verdade é que não se pode conceber a separação da educação da 

política, por ser irreal e perigosa. Refletir sobre a educação independentemente do poder que 

a cria e a implanta é separá-la da realidade onde é gerada, até porque se tem consciência do 

que representa o poder alienador dos “transplantes” de conhecimento em benefício da elite 

dominadora360. 

Para Paulo Freire, até as coisas óbvias devem ser objeto de reflexão crítica, pois se 

pode descobrir que não são tão óbvias quanto aparentam361. 

Passa-se, agora, a analisar alguns casos em que se tentou a implantação da democracia 

participativa, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Belo 

Horizonte, destacando a importância e o desenvolvimento da educação nestes processos, 

como instrumento para a criação de cidadãos participativos, preparados para a reivindicação 

de seus direitos, no âmbito de uma sociedade que revela e defende uma profunda 

desigualdade. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
traçam o círculo normativo da política governante, menosprezando o exame dos elementos éticos, fáticos e 
axiológicos que fundamentam interesses nacionais da ordem jurídica ameaçada. [...] Acham-se todas essas 
instituições debaixo das ameaças de um deliberado processo de decomposição, aparelhado por forças exteriores e 
interiores que, triunfantes, farão o Brasil retrogradar à condição de colônia ou protetorado. Com efeito, as elites 
egoístas renegam a causa de seu povo e fazem a Nação caminhar silenciosa, sem voz de combate ou murmúrio, 
rumo ao cativeiro do terceiro milênio [...] o Direito Constitucional volta a ser em nossos dias um Direito Político, 
um Direito Constitucional de luta e resistência, como foi no século XIX. Ontem, contra o absolutismo, hoje, 
contra a globalização. Ontem, para elidir o passado, com a separação dos poderes, hoje, para conquistar o futuro 
com os direitos fundamentais”. 
359 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 
48. 
360 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 
172-173; 176. 
361 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 
174. 
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7.3 Lições extraídas de projetos para a implantação da democracia participativa 

   

 Na constituinte escolar (CE), modelo participativo de educação pública implementado 

no estado do Rio Grande do Sul (RS), no período compreendido entre os anos de 1999 e 

2002, ocorriam decisões coletivas realizadas em pequenos e em grandes grupos. As reuniões 

pequenas eram realizadas nas escolas e contavam com a participação dos membros da 

comunidade escolar; as que ocorriam em grande grupo eram as regionais, que contavam com 

a participação de representantes dessas comunidades362. 

 Uma das características da CE era a participação da comunidade, também, na 

definição das ações e da aplicação de recursos363.  

 Os resultados da análise dessa política setorial foram os seguintes364: 

1) as percepções dos participantes como governo e dos usuários da escola foram 

próximas em alguns aspectos e distantes em outros; 

2) a CE foi uma política que chegou às escolas, tratando-se de um processo 

conhecido por todos os educadores; 

3) nem todos os pais de alunos souberam da CE; 

4) as escolas que aderiram ao CE foram capazes de criar importantes movimentos em 

suas rotinas laborais, inclusive, através de mudanças em seus regimentos interno e 

projetos pedagógicos; entre as mudanças nas rotinas escolares, podem-se ser 

destacadas: 

a) maior aproximação entre pais, professores, alunos e funcionários; 

b) participação de muitas pessoas nos momentos de reflexão e debate sobre a 

escola; 

c) participação da comunidade nas decisões sobre os rumos da escola e os 

parâmetros de uma política pública; 

d) a percepção da comunidade, através da CE e do orçamento participativo (OP), 

que o recurso público pertence ao povo, que, por isso, tem o direito de opinar e 

decidir sobre a sua melhor aplicação; 

                                                 
362 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 94. 
363 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 108. 
364 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 289-302. 
 



160 
 

e) conhecimento maior sobre a organização e funcionamento das escolas 

públicas, abrangendo as suas dificuldades; 

f) o despertar, na população, do interesse e da vontade de conhecer e decidir 

sobre os rumos da escola pública; 

g) a visibilidade de grupos divergentes dentro da escola, surgida a partir dos 

posicionamentos externados; 

h) desencadeamento, em algumas unidades, de ações coletivas e solidárias; 

i) ampliação do olhar dos sujeitos das unidades escolares sobre a educação 

pública, pois os debates eram realizados entre escolas com características 

diferentes. 

5) Com relação às escolas que não aderiram ao CE ou tiveram pequeno envolvimento 

com o processo, pode-se apresentar alguns fatores que, para isso, colaboraram: 

a) O peso de uma cultura dominante em que o poder de decisão não é 

compartilhado; 

b) A predominância de uma ideia de que determinadas características das pessoas 

não dão a elas condições de tomar decisões, no caso, os pais, alunos e 

funcionários; 

c) A centralização das ações das equipes diretivas; 

d) O entendimento de que se tratava de mais um novo projeto de um novo 

governo, sem maiores repercussões para a escola; 

e) A existência de uma liderança na escola foi identificada tanto como elemento 

facilitador, como limitador da participação da comunidade; 

f) A decisão de boicote à CE, tomada pelo sindicato dos trabalhadores em 

educação, como estratégia de pressão para reivindicar melhores salários. 

6) O pagamento de melhores salários e a participação da sociedade nos rumos da 

educação pública são pré-requisitos importantes para uma escola pública de 

qualidade; 

7) A necessidade de desenvolvimento de estratégias de motivação para a adesão a um 

processo decisório; 

8) Malgrado com efeitos diferentes em cada instituição de ensino, a CE favoreceu o 

controle social sobre a escola, fortalecendo e contribuindo para o aprimoramento 

dos agentes envolvidos no processo educacional; 
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9) “Pode-se afirmar que a CE foi uma experiência que não chegou a se consolidar a 

ponto de haver uma reação mais forte da sociedade para reivindicar a continuidade 

de um determinado modelo de gestão na educação”; 

10)  O entusiasmo e o envolvimento das pessoas que participaram mais intensamente 

da CE amenizaram após o encerramento do programa, com a retomada das antigas 

rotinas; 

11)  Algumas ações democráticas foram incorporadas às escolas gaúchas, como é o 

caso da eleição dos diretores; 

12) A grande imprensa tentava deslegitimar o processo da CE, em socorro aos 

interesses econômicos. 

Foram extraídas do programa CE lições365, que podem e devem ser observadas, 

quando da criação de futuras formas de participação popular democrática, como sugestões 

para o seu aperfeiçoamento e sua viabilidade: 

1) Um programa democrático pode construir relações diferenciadas, não baseadas na 

hierarquização; 

2) Precisa ser considerado um conjunto de condições internas das escolas que 

facilitaram ou dificultaram a participação no processo na CE; 

3) A necessidade de criar mecanismos para motivar a adesão e a continuação em 

processos democráticos; 

4) A adesão a um projeto não se dá de imediato à sua proposição; 

5) Nos estabelecimentos historicamente marcados pelas ações impostas de forma 

autoritária, faz-se necessária a criação de estratégias de convencimento sobre a 

importância do processo democrático; 

6) Por ser um projeto novo, é necessário realizar uma articulação com outras políticas 

do governo e contar com destinação orçamentária; 

7) Deve ser considerada a existência de um conjunto de forças que se contrapõem a 

um projeto dessa natureza, para impedir sua implementação; 

8) O momento de construção coletiva constituído a partir da convivência com as 

pessoas (cada uma com um olhar diferente sobre a escola pública, fruto da 

pluralidade social), nos debates e nas conferências, tornou mais humanas as 

relações da CE e mostrou os caminhos para construir as bases de uma escola 

pública que atenda aos interesses da maior parte da população. 

                                                 
365 MENDES, Valdelaine. Democracia participativa e educação: a sociedade e os rumos da escola pública. 1. 
ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 302-304. 
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Outro exemplo de participação popular na administração pública ocorreu na cidade de 

Belo Horizonte, no período compreendido entre os anos de 1993 e 2008, cujo balanço 

exploratório restou realizado por Sérgio de Azevedo e Ana Luiz Nabuco366. 

Para eles, a democracia participativa permite que alguns atores sociais possam incluir 

seus interesses e preferências na agenda pública, através de novos mecanismos que enfatizam 

a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões públicas (como, por exemplo, 

nos casos dos conselhos setoriais, no orçamento participativo e outros órgãos colegiados), por 

intermédio de instituições colegiadas com poderes deliberativos, onde participam 

representantes do governo e da sociedade organizada. Esse tipo de discussão torna o estado 

mais receptivo às demandas da população, reduzindo os ganhos daqueles que têm maior 

controle sobre os recursos públicos, que, por sua vez, em muitas situações, preferem abrir 

mão de parte dos recursos que conseguiriam mediante conchavos com o governo, para obter 

um maior grau de legitimidade e garantia de funcionamento de regras claras que permitam 

menos riscos financeiros e políticos. Em síntese, essa modalidade de participação democrática 

termina por reduzir o corporativismo367.  

Passa-se a apresentar alguns dados importantes verificados em pesquisa sobre o 

funcionamento dos conselhos municipais, na cidade de Belo Horizonte, realizada junto aos 

conselheiros368: 

1) No referido município, existem dezoito conselhos, mas somente doze foram objeto 

de pesquisa, respondendo questionários e disponibilizando atas de reuniões; 

2) A escolaridade e a renda dos conselheiros mostram um padrão social alto (54,9% 

dos conselheiros possuem terceiro grau e 45,9% recebem mais de oito salários 

mínimos de renda familiar); 

3) Ainda que em minoria, ocorreu a participação ativa de conselheiros de diversos 

segmentos sociais, que pleiteiam a inclusão social (carentes, aposentados, 

desempregados e afrodescendentes) e o direito a ocupar o espaço da cidade; 

4) 57,4% dos conselheiros possuem vínculo de trabalho voluntário com a entidade 

que representam nos conselhos; 
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5) Mais de 60% dos conselheiros apontam efetividade na influência das decisões dos 

conselhos nas secretarias municipais; 

6) 41,8% dos conselheiros indicam os próprios conselhos que integram como os 

melhores instrumentos para defesa de seus interesses, surgindo, em seguida, 32% 

que entendem os vereadores como responsáveis pelo referido intento; 

7) 33,6% indicaram a falta de capacitação dos membros dos conselhos como a 

principal dificuldade no seu funcionamento; 

8) 34,4% apontaram a democratização das informações e das decisões relativas à 

política municipal como o principal resultado no funcionamento dos conselhos, 

seguidos de 23,8% que optaram pela melhoria da qualidade de vida do município; 

9) 59% dos conselheiros afirmam fiscalizar a execução de suas decisões e 63,9% 

alegam que os frutos de suas deliberações estão sendo socializados com a 

coletividade; 

10) Os dados indicam a falta de estrutura dos conselhos para a tarefa de fiscalização 

das políticas públicas e de sua socialização, fazendo uso de limitados instrumentos 

(diário oficial municipal e solicitação de prestação de contas aos secretários 

municipais), sendo possível constatar a preocupação dos conselheiros com essas 

duas ações. 

 Noutro momento, importa relatar os resultados obtidos da comparação entre esses 

dados e a prática dos conselhos369: 

1) A atuação dos conselhos municipais permitiu maior visibilidade dos problemas da 

cidade, sob ângulos e interesses diferenciados, com a consideração das 

diversidades urbanas e esforço de inclusão de todas as partes da cidade; 

2) As atas das reuniões dos conselhos demonstram o dispêndio de muito tempo com a 

apreciação de processos relacionados a particulares, em detrimento das questões 

coletivas, cujo benefício tem o alcance mais abrangente da coletividade; 

3)  As referidas atas revelam que as indicações para receberem mais investimentos se 

reportam às áreas onde residem os conselheiros e aos espaços que mais gostam, 

em detrimento de áreas mais necessitadas; 

4) Os aludidos documentos informam, ainda, que as decisões dos conselhos 

abrangeram todas as nove regionais de Belo Horizonte, surgindo as regiões oeste e 

norte como áreas de menor contemplação; 

                                                 
369 AZEVEDO, Sérgio: NABUCO, Ana Luiza (Orgs.). Democracia Participativa: a experiência de Belo 
Horizonte. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2009. p. 37-42. 



164 
 

5) Os conselheiros com mais tempo de estudo e maior renda exercem grande 

influência nos conselhos, atraindo os investimentos para as áreas de sua origem, o 

mesmo acontecendo com os conselheiros sindicalizados; 

6)  Os conselheiros que integram partidos políticos se encontram distribuídos por 

todo o território da cidade, com concentração maior nas regiões periféricas, 

concluindo-se que essa condição não tem qualificado as decisões dos conselhos, 

pois essas áreas não têm sido contempladas, significativamente. 

Consoante se observa, apesar dessas participações democráticas remontarem há muito 

tempo, efetivando-se através de meios restritos, muitos benefícios podem ser delas extraídos, 

de onde se conclui que, atualmente, com as ferramentas universais existentes, que figuram, 

inclusive, no rol de opções do decreto nº 8243/2014, pode-se pensar em uma representação 

deliberativa mais efetiva e que ofereça resultados mais concretos, devendo ser considerada, 

ainda, a maior disposição popular em participar do processo democrático, evidenciada nas 

recentes mobilizações sociais, e que pode se estimulada através de um processo educativo que 

trate professores e alunos como educadores-educandos e educandos-educadores, 

respectivamente, promovendo o desenvolvimento da pesquisa e do senso crítico nos cidadãos. 

E é essa posição dialética e humilde que os poderes da república devem ter em relação à 

sociedade, não se comportando como descrito acima, com ares de superioridade e nobreza, 

atribuindo-se vantagens e benefícios imorais e inconstitucionais, que não condizem com o 

exercício de um múnus público. 

Com efeito, as correntes de ensino mais modernas e influentes têm se manifestado 

pela criação de uma cultura participativa, solidária, não hierarquizada e crítica, desde o 

estágio infantil, voltada para a resolução das questões voltadas para o bem-comum, que 

considere a complexidade e o pluralismo existentes na sociedade, com vistas à constante 

atualização do conhecimento, que é dinâmico e exige essa atuação. 

Fazendo com que a educação alcance esse nível de esclarecimento e de 

desenvolvimento nos cidadãos, não haverá espaço para o “jeitinho”, a “malandragem”, e o 

“você sabe com quem está falando?” (ver subcapítulo 3.3), na sociedade brasileira, assim 

como para agentes políticos que se consideram superiores a quem representam, até porque 

haverá um maior amadurecimento do povo, enquanto cidadão, não apenas com a sua 

reivindicação para participar nas políticas públicas, como com a efetivação desse ideal, 

sanando ou reduzindo, dessa forma, o déficit democrático hoje apresentado pelas instituições 

nacionais. Toda essa transformação contribui, sobremaneira, para uma maior efetividade dos 
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direitos fundamentais, reduzindo, dessa forma, as desigualdades sociais ainda existentes em 

larga proporção no Brasil.  

 

7.4 Síntese do capítulo 

 

 A educação (ou instrução, se preferir) deve ser desvinculada da tradicional ideia de 

apenas repassar aos educandos o conjunto de verdades comuns criado por gerações anteriores, 

devendo ocorrer a formação da pessoa e a sua inclusão, na sociedade, como elemento de 

valor. 

 É com essa ideia que as correntes pedagógicas mais influentes e modernas têm se 

manifestado pela criação de uma cultura participativa, solidária, não hierarquizada e crítica, 

desde o estágio infantil, voltada para a resolução das questões dirigidas ao bem-comum, que 

considere a complexidade e o pluralismo existentes na sociedade, com vistas à constante 

atualização do conhecimento, que é dinâmico e exige essa atuação. 

Alcançando a educação esse nível de esclarecimento, de solidariedade e de 

desenvolvimento nos cidadãos, não haverá espaço para os “atalhos” que são criados pela 

cultura brasileira, assim como para agentes políticos que se consideram superiores a quem 

representam, até porque haverá um maior amadurecimento do povo, enquanto cidadão, não 

apenas com a sua reivindicação para participar nas políticas públicas, como com a efetivação 

desse ideal, sanando ou reduzindo, dessa forma, o déficit democrático hoje apresentado pelas 

instituições nacionais. Toda essa transformação contribui, sobremaneira, para uma maior 

efetividade dos direitos fundamentais, reduzindo, dessa forma, as desigualdades sociais ainda 

existentes em larga proporção no Brasil.  

Para isso, contudo, deve-se contrapor ao modelo social hoje imposto, de alienação do 

povo, com a oferta, apenas, de ensino, isto é, de conhecimentos gerados pelas gerações 

anteriores, de forma hierarquizada, sem o questionamento e a exigência crítica que a pesquisa 

moderna requer. 

Da mesma forma, o exercício participativo-democrático deve ser incentivado, pois o 

modelo vigente a ele faz forte oposição, por não interessar a uma minoria dominante a perda 

da exploração dos mais carentes. 

Os estudos sobre dois modelos de democracia participativa, ocorridos há, pelo menos, 

sete anos, demonstram que muita coisa boa pode ser deles extraída, assim como fornecem 

elementos para a viabilidade de futuros projetos, nesse sentido, em face dos conhecimentos 

colhidos das referidas experiências. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 Considerando o que foi exposto neste trabalho, apresenta-se os seguintes remates: 

A proposta desta dissertação foi apresentar e analisar a crise de legitimidade existente 

na democracia representativa brasileira – que inviabiliza a concretude de um mínimo de 

direitos fundamentais, aptos a atribuir autonomia e dignidade aos cidadãos –, considerando 

fatos jurídico-político-sociais recentes, procurando apresentar soluções à luz de teorias 

jurídico-políticas e educacionais. 

Para se chegar a tal propósito, foi necessária a análise e o debate de diversas questões 

que tiveram que preceder à revelação das soluções acima propostas, por terem íntima conexão 

com o objetivo geral do projeto científico ora apresentado. 

Inicialmente, tratou-se do Estado Constitucional Democrático, onde a Constituição 

legitima o poder distribuído entre os pilares sobre os quais repousam a estrutura da República 

(Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), considerando, principalmente, que provém do 

povo o poder legitimado e estabelecido pela Magna Carta. 

 Nesse aspecto, a teoria da separação dos poderes (ou das funções estatais), criada com 

a finalidade proteger as liberdades individuais e promover o controle do poder pelo poder 

(teoria dos freios e contrapesos), diante de um novo momento histórico-social, teve que ser 

flexibilizada, como forma de atender às novas demandas sociais. 

O que se viu é que, fundamentado nas omissões dos poderes executivo e legislativo, o 

poder judiciário tem ingressado, constantemente, na esfera de atribuições daqueles, sem que 

ocorra qualquer controle sobre as decisões deste último, tendo em mira que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) integra o rol de seus órgãos. Tal situação, sem dúvida, promove 

desconforto e desequilíbrio entre as funções estatais, e, consequentemente, apresenta-se como 

um primeiro fator que contribui para o déficit democrático hoje reconhecido no estado 

brasileiro. 

Apresentou-se, nesse sentido, sugestão relacionada à criação de um Tribunal 

Constitucional, instituído fora e acima da estrutura dos Poderes (ou funções) clássicos, com 

competência restrita a atividades relacionadas à guarda e aplicação da constituição e composta 

por membros indicados pelos três poderes, como forma de não permitir o desequilíbrio ou a 

grave intromissão nas respectivas atribuições. 
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Noutro momento, foram discutidas a finalidade do poder, as formas de sua legitimação 

e a cultura do povo brasileiro, esta última como maneira de justificar a atuação dos membros 

dos poderes, considerando que eles são retirados da sociedade para exercer suas funções. 

Desde as primeiras comunidades primitivas, o objetivo principal do seu líder era 

garantir sua sobrevivência, surgindo a comunidade como prioridade secundária. A luta pelo 

poder é encontrada desde as funções mais humildes, chegando até os detentores do poder 

político, pois o instinto de sobrevivência e o poder são inerentes ao ser humano. 

 Apesar de a prestação de serviços à coletividade ser a razão essencial do poder, no 

estado contemporâneo, isso não acontece em face da própria natureza humana. 

 Em países desenvolvidos ou não, a tática da dominação ocorre sempre pela força, pois 

as leis e a ordem jurídica somente são observadas quando servem aos poderosos, que, 

dependendo de sua força, podem alterar o ordenamento jurídico, para que seja útil às suas 

pretensões. 

 A diversificação do serviço público ocorre mais em razão da sociedade, através da 

evolução das estruturas sociais, já que o poder, em regra, não promove o desenvolvimento da 

sociedade. 

A materialização da ética no exercício do poder revela a legitimidade deste frente aos 

administrados. Ética seria, então, um comportamento que se insere no contexto do que se tem 

por certo, adequado e aceitável em uma coletividade, daí por que, quando não observado, 

causa estranheza e repugnância.  

A ética permeia o direito, enquanto nele são considerados – com destaque, 

principalmente na teoria da Nova Hermenêutica constitucional – para os princípios, que nada 

mais são do que valores éticos extraídos da sociedade; da mesma forma, está presente na 

política, pois esta e o direito estão interligados na formação e na interpretação das normas 

constitucionais e infraconstitucionais. Oportuno considerar, ainda, que as funções estatais têm 

sua atuação pautada e limitada pelas normas constitucionais, daí por que o direito e a política 

estão sempre presentes quando da atuação dos poderes estatais. Assim, o poder somente se 

apresentará como legítimo quando observar a ética na maneira como for exercido. 

Mas a busca por uma ética político-jurídica universal não se mostra possível, em face 

da legitimidade ter que ser encontrada no mundo real, que comporta as realidades distintas em 

variados locais.  Atente-se, ainda, para o fato de cada observador exercer seu juízo de 

realidade, quer em conformidade com os valores de sua formação, quer de acordo com a 

contextualização, que pode atrair, ou não, o interesse das pessoas. A época de ocorrência dos 

fatos, no mundo das aparências, também deve ser considerado em uma eventual aferição de 
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legitimidade. Todas essas situações se revelam importantes, ainda que em cenários distintos, 

haja vista o seu poder criador de novos conceitos a respeito. 

As representações políticas formal e material são indispensáveis para a democracia, 

mas esta última se relaciona, mais intimamente, com a ideia de legitimidade e concretiza-se 

quando a ação dos órgãos de direção se configura de tal forma que os cidadãos, em seu 

conjunto, podem se reconhecer nessa ação. Nela, os indivíduos consideram que seus 

representantes resolvem todos os temas que envolvem a sua convivência com independência 

das diferenças de opinião, fazendo surgir uma identificação com esta forma de decisão das 

referidas questões. 

Da frustração das expectativas dos cidadãos com relação à representação política 

decorre o não autorreconhecimento deles nas ações dos representantes, suscitando dúvidas 

sobre o sentido e a legitimidade do procedimento democrático de formação da vontade e de 

suas decisões. 

 Agora, essa frustração não se deve originar da não coincidência plena, em cada caso 

individual, das expectativas dos cidadãos, em face dos argumentos ou das decisões dos 

representantes.  Isso seria a realização do mito da concórdia. O que é decisivo, para aferir a 

legitimidade de argumentos e decisões, é que as questões a serem tratadas sejam elaboradas e 

resolvidas de um modo que, ainda que persistam diferenças de opinião, seja viável e se 

reforce a ideia de que se trata de temas que afetam a todos e que se decidem desde este ponto 

de vista. 

A sociedade moderna encontra-se organizada de forma individualista, a partir de um 

pluralismo de interesses. Nesse cenário, as associações ou grupos consideram que sua tarefa 

se limita a fazer valer seus próprios interesses, de lutar pelo seu reconhecimento e promover 

sua imposição. Dessa forma, abandonam a consideração do geral às instâncias estatais, 

aceitando, por conseguinte, suas decisões e sobrecarregando os órgãos representativos. 

As teorias analisadas – todas elas – se direcionam para a necessidade de uma 

democracia onde ocorra uma maior participação popular, na qual os cidadãos participem com 

um fim claro de consideração e respeito mútuos, buscando soluções que atendam a todos, que 

se encontram num cenário social plural e complexo. 

Sem dúvida, as conclusões acima são importantes e fazem com que sejam 

identificados muitos pontos de contato entre o que ocorre, na prática, na democracia 

brasileira, e o que se considera um déficit democrático. 

 No caso de países subdesenvolvidos, como o Brasil, ganha inquestionável destaque a 

ausência de atendimento de direitos fundamentais de obrigatória observância (soa redundante 
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em face da fundamentalidade dos mesmos), como saúde, educação, moradia e segurança, que 

constituem o núcleo mínimo para a dignidade da vida de um cidadão.  

Por outro lado, questionou-se se, de fato, é acertado o provérbio de que “o povo tem o 

governante que merece”. 

 Nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, as regras ou são obedecidas ou não 

existem; em contrapartida, no Brasil, existem práticas sociais que passam à margem da lei, em 

face das peculiaridades culturais da nossa sociedade. 

 Essas formas de “navegação social” apresentam três modalidades: o “jeito”, a 

malandragem e o “você sabe com quem está falando?”. O primeiro seria a maneira que um 

cidadão simples utiliza para obter boa vontade de um servidor público, no que se refere a 

obter serviços públicos. Para tanto, o cidadão mostra situações que os aproximam, o fato de 

terem a mesma religião, de morarem no mesmo bairro, de terem amigos em comum etc. O 

malandro, por sua vez, é o profissional do “jeitinho”, que vive à margem da lei. É aquele que 

aplica o conto do vigário, roubando com simpatia. 

Por último, o “você sabe com quem está falando?” é um discurso de autoridade, daquele 

cidadão que quer intimidar os outros, invocando o cargo que ocupa ou parentesco e amizade 

com autoridades, para o fim de obter o que pretende. 

 O “você sabe com quem está falando?” é uma prática odiosa e não se justifica em 

qualquer cenário que seja. Já o “jeito” e a malandragem – esta acompanhada da figura do 

“despachante”, que utiliza seus contatos para facilitar a vida das pessoas – são figuras que já 

se incorporaram à cultura brasileira  e que surgem como movimento em face de um sistema 

público sucateado e que presta serviços mal remunerados e, consequentemente, de baixa 

qualidade. 

Assim, não parece tão estranho e revoltante que a população lance mão de recursos 

como o “jeitinho”, para que possa ter a sua pretensão atendida, num cenário que a ela é tão 

desfavorável e que existe em razão da inoperância pública e de outros fatores que serão vistos 

mais adiante. 

Esse tipo de situação poderia ensejar a conclusão equivocada de que o povo tem, sim, 

os representantes que merece; mas o seu modo de agir, cotidianamente, imbuído da ideia de 

levar vantagem em tudo, contribui, sobremaneira, para o comportamento dos agentes 

públicos, principalmente se for considerado que estes saem da sociedade para o exercício das 

funções políticas. 

De outro lado, procurou-se revelar, de forma simples e direta, através de fatos e 

pesquisas realizadas por órgãos oficiais, as omissões e as ações promovidas pelos poderes 
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públicos que não se coadunam com as ordens jurídica, social e econômica do Brasil, isso sem 

desconsiderar a importância desses órgãos na estrutura do estado constitucional, procurando, 

com esse agir, apenas revelar as falhas da democracia representativa nacional, como forma de 

se pensar a sua evolução. 

No Brasil, existe o desatendimento e o desrespeito aos direitos mínimos necessários 

para garantir a mais básica dignidade humana (saúde, educação, segurança, moradia), o que o 

habilitou a ocupar a 79ª colocação, no que se refere ao índice de desenvolvimento humano, 

segundo a última avaliação realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 

2013. 

Contribui, fundamentalmente, para a caracterização do atual estado de coisas o 

tratamento nobre que é atribuído aos membros dos poderes estatais, que quase chega a fazer 

inveja à nobreza pré-revoluções francesa e americana, assim como os desvios ético-funcionais 

por eles praticados, principalmente se for considerado que os recursos públicos são limitados 

e a sua destinação deve ocorrer da melhor maneira possível. 

 Os escândalos do “mensalão” e do “petrolão” expuseram como atuam os nossos 

políticos, de um modo geral, revelando a forma voraz com a qual são atacados os cofres 

públicos, com desvio de bilhões de recursos; o financiamento de campanhas políticas por 

empresas, o fisiologismo (troca de favores por apoio político) e o recebimento de favores não 

recomendáveis de empresários, entre outras situações, somente revelam o quanto o nosso 

sistema político é equivocado, talvez até propositadamente. 

 Não se tem notícia, ainda, da iniciativa e da aprovação de grandes projetos, que visem 

à melhoria de vida dos cidadãos, inclusive, com a convocação dos mesmos para participarem 

dos debates, quer em espaços amplos ou restritos (comissões). 

 Ao contrário, o que se vê são projetos importantes, como as reformas dos Códigos de 

Processo Civil e Penal, tramitando por anos e anos, mantendo a população refém de um 

processo arcaico e burocrático, com prazo de tramitação absurdo.  

 Necessário observar que direitos fundamentais, criados pela Constituição de 1988, 

ainda não restaram regulamentados pelo Legislativo, inviabilizando, dessa forma, o seu pleno 

exercício. É certo que se mostra difícil o acompanhamento da evolução social pelo direito, 

como tem mostrado a mais abalizada doutrina jurídica; agora, não se justifica a omissão 

quanto a regulamentar o exercício de direitos apontados como fundamentais pela Constituição 

Federal, por tanto tempo. 

 Apesar da pesada taxa tributária, não se fornece aos cidadãos serviços públicos de 

saúde, educação, moradia e segurança, além de diversos outros direitos fundamentais 
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chancelados pela Constituição, mas que somente formalmente são previstos, sem a sua 

necessária materialização. 

 Contribui para isso a desobediência, pelo Chefe do Poder Executivo e pelos 

parlamentares, ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal, que estabelece que “os 

vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo”. 

 Na prática, os servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, não raras vezes, 

ganham remuneração igual ou superior aos próprios parlamentares e magistrados, ao passo 

que carreiras importantes para a plena realização dos direitos fundamentais, como, por 

exemplo, é o caso dos médicos e dos demais profissionais de saúde, dos policiais e dos 

professores, recebem vencimentos aviltantes; nesse cenário, os profissionais do Poder 

Executivo fingem que trabalham, ao passo que a administração pública finge que os 

remunera, num ciclo vicioso onde se destaca a péssima qualidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

 De outro lado, o poder judiciário, apesar de controlar com frequência os poderes 

executivo e legislativo, não tem quem o controle, e, nesse cenário, profere decisões em favor 

de seus membros, ainda que em atrito com a ordem constitucional, num evidente sinal de 

corporativismo, prática que precisa e deve ser banida de um ordenamento jurídico 

democrático. Dessa forma, dependendo da interpretação que venha a dar a comando 

constitucional, coloca-se fora do controle dos poderes legislativo e executivo, num evidente 

sinal de desequilíbrio do princípio da separação harmônica dos poderes. 

Essa propensão a se colocar acima de tudo e de todos, no aspecto funcional e, especialmente, 

no remuneratório - demonstrada, inclusive, com episódios recentes, como é o caso da 

determinação judicial para o pagamento do auxílio-moradia e da tramitação da (PEC) nº 63, 

de 2013, onde magistratura e ministério público pretendem, uma vez mais, escapar do teto 

constitucional e do subsídio, acrescentando, apenas para eles, no serviço público, num sinal de 

evidente desprezo pela isonomia (pelo menos, com relação às demais carreiras que percebem 

remuneração sob a forma de subsídio), o direito constitucional ao pagamento da parcela 

mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício no ministério público e na 

magistratura - , em parceria com o ministério público, não se coaduna com os princípios da 

isonomia e da moralidade administrativa, somente o distanciando da adequada prestação de 

serviços ao seu mandatário, no caso, a sociedade. Atente-se, ainda, que a maior atenção 

atribuída à política remuneratória tem, obviamente, posto de lado a política funcional, 

relacionada a um melhor e efetivo acesso a justiça. 
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 Em seguida, adentrou-se no exame dos direitos fundamentais, revelando sua 

importância, suas características e os que não são atribuídos aos cidadãos e que se 

consubstanciam no mínimo necessário para uma vida digna. 

Nesse contexto, os direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, 

físicas ou jurídicas, que figuram no ordenamento jurídico como normas de superioridade 

hierárquica, inclusive, em face das normas constitucionais em geral, e que têm por desiderato 

impor limites ao uso do poder público diante da liberdade individual.  

 As principais características dos direitos fundamentais são a historicidade; a 

irrenunciabilidade; a inalienabilidade; a universalidade; e a imprescritibilidade, embora essa 

última característica seja discutível, em face de imposições de ordem formal. 

 Outras características são apresentadas, como a igualdade, formal e material; a 

proteção judicial; a imodificabilidade; a aplicação imediata; a textura aberta; e a vinculação de 

todos os poderes ao comando dos direitos fundamentais. 

 A natureza jurídica dos direitos fundamentais é de disposições constitucionais 

reveladoras de direitos individuais e coletivos deflagrados nas dimensões subjetivas e 

objetivas.  

São quatro as categorias e funções dos direitos fundamentais: a) de status negativus ou 

de pretensão de resistência à intervenção estatal; b) de status positivos ou sociais ou a 

prestações; c) de status activus ou políticos ou de participação; d) de status passivo ou 

subjectionis. 

A categoria que interessa mais de perto, ao presente trabalho, refere-se ao direito 

fundamental às prestações ou sociais, haja vista a crise de legitimidade das funções estatais tê-

lo como uma de suas principais causas, em face da omissão do estado no que se refere ao 

atendimento dos direitos fundamentais mínimos para a garantia da dignidade da pessoa 

humana. 

 Os direitos sociais ou prestacionais, que se caracterizam como o mínimo a ser 

garantido para o atingimento das ideias de cidadania e de dignidade – que visam atribuir aos 

homens a condição de seres livres e autônomos – têm se mostrado insatisfatórios, e o acesso 

ao judiciário, como forma de assegurá-los, também se apresenta em idêntica situação. Tudo 

isso evidencia a crise de legitimidade da democracia representativa. 

 Pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2014, o 

Brasil conta com onze cidades entre as trinta mais violentas do mundo; outra pesquisa, dessa 

vez divulgada pela agência de notícias Bloomberg no dia 19 de agosto de 2013, considerando 

dados oficiais do Banco Mundial, FMI (Fundo Monetário Internacional) e a OMS 
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(Organização Mundial de Saúde) e nações com populações superiores a cinco milhões de 

habitantes, o Brasil ficou em último lugar (quadragésimo oitavo), entre os sistemas de saúde 

do mundo inteiro, sendo preterido por países como Peru e República Dominicana. 

 Também se vislumbrou a falta de aproximação do poder legislativo dos fatos sociais e 

de determinações constitucionais específicas, em razão de não ter procedido à regulamentação 

de direitos fundamentais previstos desde outubro de 1988, por não ter dado ou não dar 

importância e prioridade a projetos de lei de vital importância para a sociedade e por adiar, 

por anos, a reforma política. 

 Como afirmado alhures, num país como o Brasil, não há dificuldade em identificar o 

mínimo existencial que não é atendido pelo estado, até porque nele não são assegurados, 

como deveriam ser, os direitos à saúde, à educação, à moradia, à segurança, enfim, a diversos 

direitos fundamentais prestacionais.  O orçamento público é feito num cenário de distribuição 

e manutenção de poder, no âmbito das funções estatais, com a concessão de excessivos 

benefícios, vantagens e privilégios, sem que os direitos fundamentais contem com a 

prioridade que merecem. 

 A omissão do poder legislativo contribui, sobremaneira, para a crise de legitimidade 

da democracia representativa, a uma porque deixa direitos de fundamental importância sem 

regulamentação; a duas, em razão de sua omissão propiciar a interferência do poder judiciário, 

para substituí-lo na concessão e na regulamentação de direitos fundamentais, promovendo o 

desequilíbrio entre as funções estatais, uma vez que não se encontra habilitado para o 

exercício de funções políticas. 

 A efetividade perfeita do princípio do acesso à justiça consiste na plena igualdade de 

armas, na certeza de que o resultado final da demanda depende apenas dos argumentos 

lançados pelas partes litigantes. 

 Apesar de ser um direito fundamental, o acesso à justiça não tem sido observado em 

razão de questões muito sérias, que se relacionam com a assistência jurídica gratuita – que 

decorre do próprio princípio do acesso à justiça -, à prioridade atribuída pelo judiciário à 

política remuneratória dos magistrados, atribuindo uma menor importância à admissão de 

servidores, às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que promovem um sem 

número de julgamentos apressados, e, muitas vezes, equivocados, e ao próprio ordenamento 

jurídico processual vigente, que permite a tramitação dos feitos por anos a fio, com a 

protelação da entrega da prestação jurisdicional final. 
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 Existem, ainda, outros obstáculos à concretização do direito de acesso à justiça: a) o 

alto custo imposto às partes litigantes; e b) relativo às possibilidades das partes (condições 

pessoais).  

O estado (no sentido amplo), através de suas funções, não atende aos direitos 

fundamentais, como, também, não oferece aos que não são com eles contemplados o pleno 

acesso à justiça, como forma de legitimação dos referidos direitos no plano da concretude. 

Em novo capítulo, restou abordada a importância da intervenção do poder judiciário 

na política dos direitos fundamentais, apresentando-se aspectos positivos e negativos de tal 

agir institucional. 

A missão de realização do bem estar social, assim como a vinculação aos direitos 

constitucionais fundamentais, pertence a todas as funções ou poderes estatais. Só que isso não 

pode ocorrer de qualquer jeito, sem a observância e o respeito às competências funcionais 

devidamente estabelecidas pela constituição federal. 

 Não se pode, assim, em nome da concretização de direitos fundamentais, produzir atos 

jurídicos que irão – ao invés de contribuir – enfraquecer a democracia. Nesse contexto, foi 

abordada a aplicação do princípio da proporcionalidade, fundamentado em conflitos 

principiológicos, pelo poder judiciário, de forma excessivamente acentuada, promovendo 

desequilíbrio entre as funções estatais e alimentando a crise na democracia representativa. 

 Utilizando o método de ponderação de valores (aplicação do princípio da 

proporcionalidade), tem-se, inicialmente, que os conflitos entre regras se desenvolvem no 

âmbito da validade, ao passo que as contradições entre princípios se desenvolvem na esfera do 

peso, até porque somente os princípios que são válidos podem figurar em um ambiente de 

colisão. 

O fato de um dado princípio constitucional ter preponderado sobre outro, em 

determinada situação, não significa que isso sempre irá ocorrer. Não. Isso porque as aparentes 

colisões são resolvidas caso a caso, considerando as suas peculiaridades. 

A interferência do judiciário em políticas públicas, em temas como saúde, educação, 

segurança, entre outros, tem encontrado fundamento na omissão dos poderes legislativo e 

executivo, tem sido denominado de ativismo judicial e tem se operado com a invocação à 

ponderação de valores. 

Um direito fundamental, em face da textura aberta do seu enunciado constitucional, no 

mais das vezes, necessita de sua regulamentação por normatividade cuja competência é 

atribuída, constitucionalmente, ao congresso nacional, por se tratar do poder (ou função 
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estatal) que mais recebe a influência plural da sociedade, que demanda, cada vez mais, 

providências legislativas em razão de sua natureza multifacetária. 

A manutenção dessas elevadas taxas de complexidade é obrigação de um regime 

democrático. Isso não se confunde com a função judicial, que tem compromisso com a 

garantia e a confirmação de expectativas de direito. 

A substituição do sistema político pelo jurídico, em razão de eventual desilusão com a 

pobre e real representação política, extrapola a competência do poder judiciário, pois este não 

é substituto de partidos, eleitores e legisladores. Não se pode falar em democracia sem 

escolha, complexidade e governo representativo. 

A pretensão de extrapolar o exercício de suas funções é um meio de enfraquecer o 

sistema jurídico, condenando-o a receber intervenções externas, em face da grande 

discricionariedade da qual gozam os magistrados, sob a ótica da aplicação da ponderação de 

valores. 

Na oportunidade, foi mencionada decisão proferida no pedido de providências nº 

0006845-87.2014.2.00.0000, pelo CNJ, ainda que em caráter liminar, no sentido de que, 

quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido 

automaticamente aos magistrados estaduais, colocando os juízes acima de todos os servidores 

estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de 

responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria 

através de lei estadual, nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que a 

estes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e 

autolegislação. 

Na aludida decisão, o conselheiro relator fundamentou o deferimento em proposta que 

apresentou, em sessão anterior, no que foi seguido por outros conselheiros, para alteração da 

Resolução nº 13, de 21 de março de 2006, com vistas à inclusão de dispositivo que contemple 

o reajuste imediato dos magistrados estaduais quando houver aumento no valor do subsídio 

dos ministros do STF. 

Essa recente decisão administrativa (nem é judiciária), proferida por órgão do poder 

judiciário, traz a impressão de que a interpretação principiológica oferece muita flexibilidade 

para as razões decidir, chegando a fazer o princípio da unidade do judiciário prevalecer sobre 

o pacto federativo e a autonomia dos estados-membros. 

Não se pretende, com isso, desconsiderar a importância e a necessidade dos princípios, 

em um ordenamento constitucional; pretende-se, apenas, pensar a interpretação constitucional 

como um meio de preservar a democracia, levando-se em conta a complexidade e a 
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pluralidade existentes na sociedade moderna, assim como a necessidade de seu 

aperfeiçoamento, através de um controle democrático. 

Nesse mesmo cenário, foi feita a apreciação do princípio da solidariedade, como forma 

de assegurar um modelo mais legítimo de democracia. 

Um dos óbices existentes à formação da orientação ético-normativa na democracia 

representativa, no âmbito do processo aberto da política, é a inexistência de formas prévias da 

representação como mediação desde o geral, haja vista a sociedade moderna estar organizada 

de forma individualista, a partir de um pluralismo de interesses. Nesse cenário, as associações 

ou grupos consideram que sua tarefa se limita a fazer valer seus próprios interesses, de lutar 

pelo seu reconhecimento e promover sua imposição. Dessa forma, abandonam a consideração 

do geral às instâncias estatais, aceitando, por conseguinte, suas decisões e sobrecarregando os 

órgãos representativos. 

O princípio da solidariedade recebeu previsão constitucional e nela foi inserido como 

objetivo fundamental da República Federal do Brasil, no seu art. 3º, I, não devendo esta 

solidariedade se limitar apenas aos cidadãos, mas a toda a coletividade, alcançando as 

instituições públicas.  

É a ideia de bem-estar comum, de comunhão de interesses, que permeia o significado 

da solidariedade, inserida no conceito de fraternidade, direito fundamental de 3ª geração. 

A constituição federal contempla dispositivos suficientes para tratar, com isonomia, os 

servidores públicos, elementos indispensáveis para o atendimento dos serviços estatais, 

notadamente os que viabilizam o atendimento dos direitos fundamentais, como é o caso do 

art. 37, XII. 

Obedecer ao art. 37, XII, da constituição, não resta dúvida, significa dar cumprimento 

aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência, da solidariedade (ou 

fraternidade) e da separação dos poderes, pois, em razão de contarem com idêntica 

importância no estado de direito, as funções estatais devem ser tratadas com igual respeito, 

inexistindo, assim, qualquer motivo para a existência de discrepâncias remuneratórias entre os 

servidores dos três poderes. 

As carreiras funcionais consideradas como de “Estado”, por contarem com previsão 

constitucional, contam com remuneração expressiva e que, uma vez contemplados com 

aumentos, impossibilitam o pagamento de remuneração digna àqueles que prestam serviços 

de igual ou maior importância, como é o caso dos profissionais da saúde, policiais, 

professores, e todos os demais servidores que atuam nessas respectivas áreas de saúde, 

segurança e educação, entre outras. Oportuno considerar que esses servidores existem em um 
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número bastante considerável; são as carreiras funcionais mais numerosas, daí por que a sua 

valorização enseja uma disponibilização elevada de recursos. 

 O que se pretende com essa invocação ao princípio da solidariedade é defender uma 

política remuneratória pública menos desigual, com a redução das diferenças vencimentais 

entre as ditas carreiras de “Estado” e as demais carreiras do serviço público que prestam 

serviços mais do que necessários, na verdade, indispensáveis ao bem-estar social. 

E, nesse contexto, o STF tem papel fundamental, especialmente depois do advento da 

emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que atribuiu unicamente ao STF a 

iniciativa de lei para reajuste dos subsídios dos seus membros, a qual a maioria dos estados da 

federação é vinculada, por força do disposto no art. 37, §12º, da constituição federal, 

observado o escalonamento do inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional. 

Nesse contexto, apresenta-se a fixação de subsídios como ato que repercute em todo o 

serviço público, não apenas federal, mas de todas as unidades da federação, e medida dessa 

natureza não pode prescindir de estudos financeiro-orçamentários, especialmente após a 

decisão proferida pelo CNJ, no sentido de os aumentos dos magistrados estaduais serem 

automáticos, a partir da modificação dos subsídios dos ministros do STF. 

Esse raio de atuação, essa margem de extensão e alcance da lei que fixa o subsídio do 

STF faz com que seja necessária, com maior ênfase, a aplicação do princípio da solidariedade, 

quando da formação do juízo de sua necessidade, haja vista as despesas com pessoal não 

poderem ser voltadas em benefício somente de uma parcela do serviço público, especialmente 

quando há limites constitucionais e infraconstitucionais para a realização de despesas com 

pessoal, que não podem ser ultrapassados, sob pena de serem aplicadas sanções de 

consequências graves para os entes federados. 

Em síntese, existe uma necessidade de priorizar as demandas mínimas necessárias à 

existência digna dos cidadãos, com a promoção dos direitos fundamentais mais indispensáveis 

e urgentes, num cenário de escassez de recursos, fazendo-se necessária a repartição de 

responsabilidades com a comunidade, nela incluída o povo, os grupos e as instituições, 

públicas e privadas. Nesse cenário é que ressai a importância e a responsabilidade política que 

devem revestir a atuação do STF, quando da formação de sua convicção acerca da 

necessidade, ou não, de reajuste do subsídio de seus membros, considerando o efeito cascata 

que tal agir promove nas folhas de pagamento dos entes públicos de todas as esferas, em todo 

o país. 

Noutro passo, foram feitas considerações sobre os recentes movimentos sociais, 

ocorridos em junho de 2013 e março de 2015 - que revelaram a indignação do povo com seus 
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agentes públicos e a postulação de uma política de direitos fundamentais mais efetiva -, sobre 

o decreto 8243/2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o 

Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras providências, e sobre as teorias 

jurídico-políticas que atestam a necessidade de uma participação popular mais efetiva nas 

instituições políticas, como forma de legitimar a democracia. 

A democracia representativa se encontra fragilizada e desacreditada – como 

demonstrado neste trabalho -, não representando os anseios do povo brasileiro em qualquer 

das funções públicas desempenhadas (executiva, legislativa e judiciária). Esse déficit 

democrático precisa ser reconhecido, para que se possa repensar a instância democrática e 

procurar corrigir as suas falhas, fazendo-se necessária a inserção de mais elementos da 

democracia direta na articulação dos órgãos representativos. 

As mobilizações populares nacionais, ocorridas em junho de 2013 e 15 de março de 

2015, revelam não apenas a insatisfação da sociedade com as funções públicas, como, 

também, a necessidade de se fazer ouvida. O que se apresenta claro para os agentes políticos é 

que o povo brasileiro pretende participar da democracia representativa, apresentando sua 

pauta (a mais complexa e plural possível), participando de discussões, fiscalizando e 

controlando a atuação dos órgãos estatais, e, diante disso, não se mostra razoável permanecer 

inerte. 

 Depois dos movimentos sociais de junho de 2013, foi lançado o Decreto federal nº 

8.243, de 23 de maio de 2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) 

e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) e deu outras providências, que tem por 

fim incluir a participação social na elaboração e na execução das políticas públicas. Esse é o 

fim primordial que se extrai do aludido regramento, da análise de todas as diretrizes e dos 

objetivos delineados em seus art. 3º e 4º. 

Não se pode pretender rejeitar, sem argumentos sólidos, uma prática mais 

democrática de administração pública, visando aproximar os agentes políticos da legitimidade 

representativa, sem, sequer, submetê-la a teste; a afirmação de que seria utilizada de uma 

maneira ou de outra não pode ser considerada uma objeção consistente. Por outro lado, sua 

utilização inadequada deve ensejar a sua recolocação no caminho certo, quer através de atos 

administrativos, quer por meio de novos instrumentos legislativos, que venham a preencher 

eventuais lacunas ou insuficiências. 

 A doutrina constitucional, nacional e internacional, segue no sentido de dar ênfase à 

participação popular no desenvolvimento das políticas públicas, pugnando pela efetiva 

concretização da democracia participativa. 
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 Adotadas com temperamentos, as teorias de Paulo Bonavides, de Friedrich Müller e 

de Jürgen Habermas podem promover uma maior participação da sociedade plural no estado 

brasileiro, atribuindo a este um maior grau de legitimidade a partir do seu redirecionamento 

para a efetiva materialização de direitos fundamentais.  

Ab initio, o que se colhe e se pretende fazer uso, principalmente, das lições dos 

referidos autores, é a ideia de luta, de presença e participação do povo, pressionando o Estado 

(lato sensu), para que, de fato, atenda aos interesses de quem representa, e não os dos seus 

agentes ou de empresas nacionais ou multinacionais.  

Adota-se, ainda, o posicionamento de Eros Grau, que repele a politização do direito, 

com os juízes criando direitos sem base legal, sem enunciado normativo, apenas invocando 

princípios; para ele, a interpretação do direito deve partir de um texto legal, o que se 

conforma com o posicionamento de Müller, e, também, com o de Habermas, quando 

reconhece a competência do legislativo - onde deve ocorrer o debate sobre os valores da 

sociedade - para a criação dos textos legais. 

 Em sua teoria estruturante do direito, Müller, por sua vez, entende o direito como 

resultante de diversas categorias normativas, em síntese, assim explicitadas: 1) texto 

normativo, que equivale ao enunciado da norma, ao texto legal; 2) programa normativo, que 

revela uma norma-programa, com a conjugação dos elementos gramaticais, sistemáticos e 

históricos, que propiciam a interpretação da norma texto; 3) a norma-âmbito, que corresponde 

à realidade, ao mundo dos fatos; 4) a norma jurídica, que resulta da conexão entre a norma-

programa e a norma-âmbito; 5) a norma de decisão, que tem concretude para o caso concreto, 

que é a norma individual. 

Acosta-se, também, ao entendimento de Bonavides, quando afirma a necessidade da 

existência de uma corte exclusivamente constitucional, que se localize fora e acima dos três 

poderes (ou funções) estatais, como forma de incrementar o equilíbrio democrático, 

inexistente, nos dias atuais, no ordenamento jurídico brasileiro. 

No cenário exposto de uma democracia representativa em crise, não se mostra 

razoável a prevalência de uma função estatal sobre outra (ou outras), colocando em 

desequilíbrio o sistema constitucional; ao contrário, deve-se pensar em conservar as funções 

estatais em harmonia, com a operacionalidade de cada uma de acordo com o sistema de freios 

e contrapesos, sem deixar de reconhecer que as funções, por vezes, se entrelaçam, mas em 

razão de determinações constitucionais permissivas e expressas, não da interpretação muito 

além de extensiva de seus termos. 
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 Segundo Müller, o conceito de estado-nação se encontra sob discussão, já há algum 

tempo, porque não há como promover o seu fechamento para um mundo onde todos 

interagem em todo momento. Mostra-se suficientemente clara a comparação por ele realizada 

do que era território, em seu conceito histórico e tradicional, e passou a ser “um campo de 

atividades em escala global”, assim como do que foi povo e nação identificados com o Estado 

e, que nos dias atuais, corresponde a “uma sociedade diferenciada crescentemente 

individualista, que de fato evolui na direção de uma sociedade mundial”. 

 Essa sociedade individualista, desprendida de qualquer fundamento coletivo, 

agregador, que não contém objetivos comuns e solidários, foi objeto de análise acima e se 

trata de um dos elementos identificadores da crise de legitimidade da democracia 

representativa. 

 Essa globalização faz com que os mais poderosos pretendam e, de fato, adquiram os 

bens que ela oferece, ainda que com prejuízos sociais incontestáveis, fomentando a 

desigualdade social nas esferas pública e privada. 

 Diante disso é que Müller defende a criação de uma resistência a ser imposta pela 

democracia e pelo estado de direito, com o fim de se opor a essas exigências do direito do 

mais forte.  

 Em oposição a essa globalização econômica, Bonavides apresenta a globalização 

política, como direito fundamental de quarta geração, que compreende os direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo. Ele não apenas pretende uma interferência maior 

da população na democracia, mas um modelo de democracia direta, viável, sob sua ótica, em 

face dos avanços tecnológicos e comunicacionais, que abrem espaço para o acesso real a 

informação e uma participação pluralista democrática. 

 A partir dessa ideia, faz-se necessário invocar as lições de Jürgen Habermas, para 

descobrir a forma através da qual esse influxo popular pode ocorrer, com mais força e 

frequência, na democracia representativa, como forma de reduzir o seu déficit de 

legitimidade. 

 Habermas pensa o direito como produto de um procedimento discursivo, ocorrido em 

um espaço público, onde não haja qualquer restrição no que toca à participação – ao 

contrário, ele defende a participação de todos os que possam ser afetados pelas matérias que 

serão objeto de deliberação –, todos os pontos de vista tenham igual valor, os participantes 

tenham a ideia de que estão deliberando com o fim de atingir uma decisão que seja a melhor 

para todos e somente o melhor argumento possa prevalecer, através de consenso, sem a 

interferência, por exemplo, da regra das maiorias e das pressões populares. 
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 Esse procedimento, por sua vez, precisa ser institucionalizado, isto é, introduzido no 

ordenamento jurídico, com o devido disciplinamento quanto à sua realização, nele não se 

tratando de matéria de qualquer natureza, daí por que Habermas destaca que o princípio do 

discurso é indiferente à moral e ao direito, de onde sobressai sua neutralidade; existe a 

necessidade, unicamente, de ser regulamentada a forma como poderá ocorrer o discurso, 

como poderá ser atingido o consenso, gozando os participantes de liberdade com relação aos 

temas a serem debatidos. 

 Com relação ao poder judiciário, Habermas deixa claro o seu impedimento quanto à 

reprogramação do direito, que é justificado pela impossibilidade do poder jurisdicional se 

sobrepor ao direito criado de forma legítima através do procedimento deliberativo. 

 No que se refere ao poder executivo, não há diferença; este fica vinculado ao 

estabelecido pela lei, pelas razões expostas no parágrafo anterior. 

 O projeto de Habermas tem por fim reduzir o déficit de legitimidade da representação 

democrática, que tanto foi debatido nesta dissertação, tornando os destinatários do direito em 

seus autores, devendo ser esclarecido que, em suas obras, Habermas sempre se posta de forma 

desconfiada com relação aos poderes públicos.  

 A teoria procedimentalista de Habermas tem o condão de fazer com que, numa 

sociedade plural, como a atual, sejam contempladas todas as diversas culturas que dela fazem 

parte.  

 Um óbice – de incontestável seriedade – à implantação da teoria de Habermas nos 

países periféricos reside, exatamente, na falta de autonomia da maior parte dos cidadãos. 

Como foi visto, o cidadão brasileiro não é livre, não recebe as mínimas prestações estatais 

que possam lhe conceder liberdade e dignidade, e, consequentemente, autonomia. 

 No mesmo sentido, falta ao povo brasileiro a cultura da solidariedade; isso também foi 

abordado. Esse contexto não se adéqua ao que Habermas considera uma comunidade moral, 

isto é, “uma comunidade formada de indivíduos livres e iguais que se sentem obrigados a 

tratar uns aos outros como fins em si mesmos”. 

 Ao que parece, a sociedade brasileira precisa ser melhor preparada para, 

gradativamente, intervir na elaboração das políticas públicas, não se pretendendo, com isso, 

afirmar que, desde já, não há como ocorrer essa intervenção, esse acréscimo democrático. 

Essa possibilidade já foi apontada por Bonavides e Müller, e sustentada no avanço das 

tecnologias, o que facilita a ampla divulgação sobre as discussões de temas públicos, bem 

como a possibilidade de participação do povo. 
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 Oportuno considerar, nesse aspecto, que o art. 18, decreto nº 8243/2014, elenca, entre 

as diretrizes básicas para a criação de ambientes virtuais de participação social, a garantia da 

diversidade dos sujeitos participantes (inciso V), daí por que a administração deve oferecer 

meios para que ela seja efetivada, e a sistematização e publicidade das contribuições 

recebidas (inciso IX), o que contribui para a racionalização da decisão administrativa a ser 

tomada, cujos motivos passam a ser revelados à população, tendo em consideração tudo o que 

foi apresentado pela coletividade participante. 

 Ate o presente momento, não se verifica a existência de óbice à institucionalização de 

participação popular semelhante à prevista pelo decreto nº 8243/2014 no âmbito do Poder 

Legislativo. Dessa forma, seria possível o conhecimento do que pensa o povo que representa, 

em suas múltiplas culturas, e, em conformidade com as contribuições recebidas – que deverão 

ser amplamente publicizadas –, a criação das leis, sem prescindir de uma justificativa racional 

para a opção legislativa realizada. Nesse aspecto, inclusive, pode-se fazer valer o princípio da 

solidariedade na fixação da remuneração e dos subsídios dos servidores de todos os poderes 

estatais, promovendo uma melhor justiça distributiva dos recursos públicos, uma vez que é o 

poder legislativo que estabelece (ou, muitas vezes, somente aprova) os valores dos mesmos. 

 O mesmo entendimento é extensível ao judiciário, com relação à participação popular 

para a definição do que é prioritário para os cidadãos, como forma de melhor investimento 

dos recursos públicos a ele destinados. 

 Trata-se de um ponto de partida para o atingimento de uma democracia mais 

participativa e voltada para a concretude dos direitos fundamentais, que, aliada a outras 

iniciativas, impulsionadas pela prática educacional, pode fazer avançar a cultura do povo na 

direção de uma democracia deliberativa, nos termos propostos por Habermas. 

Por último, a educação deve ser desvinculada da tradicional ideia de apenas repassar 

aos educandos o conjunto de verdades comuns, criado por gerações anteriores, devendo 

ocorrer a formação da pessoa e a sua inclusão, na sociedade, como elemento de valor. 

 É com essa ideia que as correntes pedagógicas mais influentes e modernas têm se 

manifestado pela criação de uma cultura participativa, solidária, não hierarquizada e crítica, 

desde o estágio infantil, voltada para a resolução das questões dirigidas ao bem-comum, que 

considere a complexidade e o pluralismo existentes na sociedade, com vistas à constante 

atualização do conhecimento, que é dinâmico e exige essa atuação. 

Alcançando a educação esse nível de esclarecimento, de solidariedade e de 

desenvolvimento nos cidadãos, não haverá espaço para os “atalhos” que são criados pela 

cultura brasileira, assim como para agentes políticos que se consideram superiores a quem 
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representam, até porque haverá um maior amadurecimento do povo, enquanto cidadão, não 

apenas com a sua reivindicação para participar nas políticas públicas, como com a efetivação 

desse ideal, sanando ou reduzindo, dessa forma, o déficit democrático hoje apresentado pelas 

instituições nacionais. Toda essa transformação contribui, sobremaneira, para uma maior 

efetividade dos direitos fundamentais, reduzindo, dessa forma, as desigualdades sociais ainda 

existentes em larga proporção no Brasil.  

Para isso, contudo, deve-se contrapor ao modelo social hoje imposto, de alienação do 

povo, com a oferta, apenas, de ensino, isto é, de conhecimentos gerados pelas gerações 

anteriores, de forma hierarquizada, sem o questionamento e a exigência crítica que a pesquisa 

moderna requer. 

Da mesma forma, o exercício participativo-democrático deve ser incentivado, pois o 

modelo vigente a ele faz forte oposição, por não interessar a uma minoria dominante a perda 

da exploração dos mais carentes. 

Os estudos sobre dois modelos de democracia participativa, ocorridos há, pelo menos, 

sete anos, demonstraram que muita coisa boa pode ser deles extraída, assim como forneceram 

elementos para a viabilidade de futuros projetos, nesse sentido, em face dos conhecimentos 

colhidos das referidas experiências. 
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ANEXO 

 

 

Anexo A – Decreto Nº 8.243, de 23 de maio de 2014 

 

Institui a Política Nacional de Participação 
Social - PNPS e o Sistema Nacional de 
Participação Social - SNPS, e dá outras 
providências. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 

3º, caput, inciso I, e no art. 17 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com o 

objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a 

atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

Parágrafo único.  Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de 

programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão considerados os 

objetivos e as diretrizes da PNPS. 

Art. 2º  Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - sociedade civil - o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados 

ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações; 

II - conselho de políticas públicas - instância colegiada temática permanente, instituída 

por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a 

participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas; 

III - comissão de políticas públicas - instância colegiada temática, instituída por ato 

normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo 

específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas finalidades; 

IV - conferência nacional - instância periódica de debate, de formulação e de avaliação 

sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de representantes do 

governo e da sociedade civil, podendo contemplar etapas estaduais, distrital, municipais ou 

regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado; 

V - ouvidoria pública federal - instância de controle e participação social responsável 

pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às 
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políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao 

aprimoramento da gestão pública; 

VI - mesa de diálogo - mecanismo de debate e de negociação com a participação dos 

setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar 

e solucionar conflitos sociais; 

VII - fórum interconselhos - mecanismo para o diálogo entre representantes dos 

conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas públicas e 

os programas governamentais, formulando recomendações para aprimorar sua 

intersetorialidade e transversalidade; 

VIII - audiência pública - mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, 

aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, 

cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais; 

IX - consulta pública - mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de 

caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por escrito 

da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de convocação; e 

X - ambiente virtual de participação social - mecanismo de interação social que utiliza 

tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo 

entre administração pública federal e sociedade civil. 

Parágrafo único.  As definições previstas neste Decreto não implicam na desconstituição 

ou alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de participação social já instituídos 

no âmbito do governo federal. 

Art. 3º  São diretrizes gerais da PNPS: 

I - reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua 

autonomia; 

II - complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias 

da democracia representativa, participativa e direta; 

III - solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, raça, cultura, geração, 

origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de deficiência, para 

a construção de valores de cidadania e de inclusão social; 

IV - direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas, com 

uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da população 

a que se dirige; 

V - valorização da educação para a cidadania ativa; 
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VI - autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da sociedade 

civil; e 

VII - ampliação dos mecanismos de controle social. 

Art. 4º  São objetivos da PNPS, entre outros: 

I - consolidar a participação social como método de governo; 

II - promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social; 

III - aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil, respeitando a 

autonomia das partes; 

IV - promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas políticas 

e programas de governo federal; 

V - desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de planejamento 

e orçamento; 

VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas 

formas de expressão e linguagens de participação social, por meio da internet, com a adoção 

de tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente, softwares e aplicações, 

tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou os disponíveis no Portal do Software Público 

Brasileiro; 

VII - desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais 

historicamente excluídos e aos vulneráveis; 

VIII - incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e 

qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil; e 

IX - incentivar a participação social nos entes federados. 

Art. 5º  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão, 

respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os mecanismos de 

participação social, previstos neste Decreto, para a formulação, a execução, o monitoramento 

e a avaliação de seus programas e políticas públicas. 

§ 1º  Os órgãos e entidades referidos no caput elaborarão, anualmente, relatório de 

implementação da PNPS no âmbito de seus programas e políticas setoriais, observadas as 

orientações da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

§ 2º  A Secretaria-Geral da Presidência da República elaborará e publicará anualmente 

relatório de avaliação da implementação da PNPS no âmbito da administração pública federal. 

Art. 6º  São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação e 

do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública federal e 

sociedade civil: 
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I - conselho de políticas públicas; 

II - comissão de políticas públicas; 

III - conferência nacional; 

IV - ouvidoria pública federal; 

V - mesa de diálogo; 

VI - fórum interconselhos; 

VII - audiência pública; 

VIII - consulta pública; e 

IX - ambiente virtual de participação social. 

Art. 7º  O Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, coordenado pela Secretaria-

Geral da Presidência da República, será integrado pelas instâncias de participação social 

previstas nos incisos I a IV do art. 6º deste Decreto, sem prejuízo da integração de outras 

formas de diálogo entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

Parágrafo único.  A Secretaria-Geral da Presidência da República publicará a relação e a 

respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS. 

Art. 8º  Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República: 

I - acompanhar a implementação da PNPS nos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta; 

II - orientar a implementação da PNPS e do SNPS nos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta; 

III - realizar estudos técnicos e promover avaliações e sistematizações das instâncias e 

dos mecanismos de participação social definidos neste Decreto; 

IV - realizar audiências e consultas públicas sobre aspectos relevantes para a gestão da 

PNPS e do SNPS; e 

V - propor pactos para o fortalecimento da participação social aos demais entes da 

federação. 

Art. 9º  Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social - CGPS, para 

assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento e na 

implementação da PNPS e na coordenação do SNPS. 

§ 1º  O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que 

dará o suporte técnico-administrativo para seu funcionamento. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 

disporá sobre seu funcionamento. 
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Art.10.  Ressalvado o disposto em lei, na constituição de novos conselhos de políticas 

públicas e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no mínimo, as 

seguintes diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, 

preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais, quando a 

natureza da representação o recomendar; 

II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, competências e 

natureza; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; 

V - rotatividade dos representantes da sociedade civil; 

VI - compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao 

tema de sua competência; e 

VII - publicidade de seus atos. 

§ 1º  A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada. 

§ 2º  A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza 

deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico competente, em 

acordo com o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

§ 3º  A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de políticas 

públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal determinado 

na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas três reconduções consecutivas. 

§ 4º  A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que atue 

em conselho de política pública não configura impedimento à celebração de parceria com a 

administração pública. 

§ 5º  Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à organização 

que pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de pauta que tenham 

referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação da parceria. 

Art. 11.  Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as 

seguintes diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil; 

II - definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 
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IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; e 

V - publicidade de seus atos. 

Art. 12.  As conferências nacionais devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seus objetivos 

e etapas; 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados 

governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil; 

IV - integração entre etapas municipais, estaduais, regionais, distrital e nacional, quando 

houver; 

V - disponibilização prévia dos documentos de referência e materiais a serem 

apreciados na etapa nacional; 

VI - definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados nas 

diferentes etapas; 

VII - publicidade de seus resultados; 

VIII - determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções; e 

IX - indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de outros 

processos conferenciais. 

Parágrafo único.  As conferências nacionais serão convocadas por ato normativo 

específico, ouvido o CGPS sobre a pertinência de sua realização. 

Art. 13.  As ouvidorias devem observar as diretrizes da Ouvidoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União nos termos do art. 14, caput, inciso I, do Anexo I ao Decreto 

nº 8.109, de 17 de setembro de 2013. 

Art. 14.  As mesas de diálogo devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - participação das partes afetadas; 

II - envolvimento dos representantes da sociedade civil na construção da solução do 

conflito; 

III - prazo definido de funcionamento; e 

IV - acompanhamento da implementação das soluções pactuadas e obrigações 

voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas. 

Parágrafo único.  As mesas de diálogo criadas para o aperfeiçoamento das condições e 

relações de trabalho deverão, preferencialmente, ter natureza tripartite, de maneira a envolver 

representantes dos empregados, dos empregadores e do governo. 

Art. 15.  Os fóruns interconselhos devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 
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I - definição da política ou programa a ser objeto de debate, formulação e 

acompanhamento; 

II - definição dos conselhos e organizações da sociedade civil a serem convidados pela 

sua vinculação ao tema; 

III - produção de recomendações para as políticas e programas em questão; e 

IV - publicidade das conclusões. 

Art. 16.  As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado seu objeto, 

metodologia e o momento de realização; 

II - livre acesso aos sujeitos afetados e interessados; 

III - sistematização das contribuições recebidas; 

IV - publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a disponibilização do 

conteúdo dos debates; e 

V - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

Art. 17.  As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto, 

metodologia e o momento de realização; 

II - disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da 

consulta em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como 

fundamento para a proposta colocada em consulta pública e a análise de impacto regulatório, 

quando houver; 

III - utilização da internet  e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV - sistematização das contribuições recebidas; 

V - publicidade de seus resultados; e 

VI - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

 Art. 18.  Na criação de ambientes virtuais de participação social devem ser observadas, 

no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e decisões 

do governo; 

II - fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas ao 

público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de 

deficiência; 

III - disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do cadastro; 

IV - explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados; 



196 
 

V - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

VI - definição de estratégias de comunicação e mobilização, e disponibilização de 

subsídios para o diálogo; 

VII - utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso; 

VIII - priorização da exportação de dados em formatos abertos e legíveis por máquinas; 

IX - sistematização e publicidade das contribuições recebidas; 

X - utilização prioritária de softwares e licenças livres como estratégia de estímulo à 

participação na construção das ferramentas tecnológicas de participação social; e 

XI - fomento à integração com instâncias e mecanismos presenciais, como transmissão 

de debates e oferta de oportunidade para participação remota. 

Art. 19.  Fica instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância 

colegiada interministerial responsável pela coordenação e encaminhamento de pautas dos 

movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas. 

§ 1º  As reuniões da Mesa de Monitoramento serão convocadas pela Secretaria-Geral da 

Presidência da República, sendo convidados os Secretários-Executivos dos ministérios 

relacionados aos temas a serem debatidos na ocasião. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 

disporá sobre as competências específicas, o funcionamento e a criação de subgrupos da 

instância prevista no caput. 

Art. 20.  As agências reguladoras observarão, na realização de audiências e consultas 

públicas, o disposto neste Decreto, no que couber. 

Art. 21.  Compete à Casa Civil da Presidência da República decidir sobre a ampla 

divulgação de projeto de ato normativo de especial significado político ou social nos termos 

do art. 34, caput, inciso II, do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002. 

Art. 22.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 
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