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RESUMO 

 

A eficiência do Poder Judiciário não se limita ao aspecto temporal de duração dos processos, 

sendo certo que o conceito de eficiência deve ser entendido como além da celeridade do 

trâmite processual. Isso porque, para um Poder Judiciário eficiente necessariamente as 

decisões judiciais deverão ser efetivas com relação ao seu próprio conteúdo, pois, para que o 

jurisdicionado tenha o verdadeiro acesso à justiça, imprescindível que o Judiciário lhe forneça 

uma resposta legal e adequada ao seu caso, independente do desfecho. A decisão pautada na 

Analise Econômica do Direito não traduz a ideia de efetividade, posto que cabe ao magistrado 

como função primeira o vínculo com a lei e o comprometimento com a intepretação. No 

interpretar, o juiz deve ser cauteloso quando da utilização dos princípios e conceitos 

indeterminados para fundamentar sua decisão, devendo se valer dos mesmos somente em 

caráter de complementariedade. O Ativismo Judicial tem na maioria das vezes como 

característica a utilização indiscriminada dos princípios para ultrapassar os limites 

interpretativos e justificar a decisão consoante a convicção pessoal do magistrado. Assim, o 

fenômeno do Ativismo Judicial acaba por interferir nos demais poderes e afrontar o regime 

democrático de direito, na medida em que o juiz vai além da norma de decisão e muitas vezes 

desvirtua o texto legal. De igual modo, isso reflete na disparidade jurisprudencial e acaba por 

causar insegurança jurídica no jurisdicionado que não tem o mínimo de previsibilidade de 

decisão pela atual maneira de interpretar de alguns magistrados, considerados “ativistas”. O 

Novo Código de Processo Civil que entrará em vigor no próximo ano foi elaborado com 

enérgicos dispositivos no sentido de coibir as posturas características do ativismo. O método 

escolhido para a presente pesquisa foi o hipotético-dedutivo e dialético, utilizando-se de obras 

especializadas, bem como estudo minucioso sobre toda a jurisprudência, devidamente 

pesquisada de acordo com a pertinência do trabalho.   

 

Palavras-chave: Eficiência do poder judiciário; Ativismo judicial; Segurança jurídica; 

Democracia.  
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ABSTRACT 

 

The efficiency of the judiciary is not limited to the temporal aspect of length of proceedings, 

given that the concept of efficiency must be understood as beyond the speed of the procedural 

action. This is because, for an efficient judiciary necessarily judicial decisions shall be 

effective with respect to its own content, then, that the claimants have true access to justice, 

essential that the judiciary has provided you with a legal and appropriate response to you, 

regardless of the outcome. The decision ruled in Economic Analysis of Law does not convey 

the idea of effectiveness, since it is up to the magistrate first function as the link with the law 

and the commitment to intepretação. In interpreting the judge should be cautious when using 

the principles and indeterminate concepts to justify their decision and should make use of 

them only in character complementarity. The Justice Activism is most often characterized by 

the indiscriminate use of interpretative principles to overcome the limits and justify the 

decision according to personal conviction of the judge. Thus, the phenomenon of Justice 

Activism ends up interfering with other powers and face the democratic rule of law, to the 

extent that the judge's decision goes beyond standard and often distorts the legal text. 

Similarly, this disparity reflected in the jurisprudence and ultimately cause legal uncertainty 

on claimants who do not have the minimum of predictability decision by the current way of 

interpreting some judges, considered "activists". The New Code of Civil Procedure which will 

come into force next year was prepared with energetic devices in order to curb the features 

postures activism. The method chosen for this research was the hypothetical-deductive and 

dialectical, using specialized works and detailed study of all the case law, duly investigated 

according to the relevance of the work. 

 

Keywords: Efficiency of the judiciary; Justice activism; Legal certainty; Democracy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................10 

1.      A EFICIÊNCIA DO JUDICIÁRIO.........................................................................12  

1.1. Eficiência na Administração Pública Judiciária......................................................12   

1.2. Eficiência e celeridade processual..............................................................................19  

1.3.  A Eficiência da Justiça na perspectiva econômica..................................................27 

1.3.1. A Análise Econômica do Direito (de Pareto à Posner).................................................27 

1.3.1.1 A Maximização de Riqueza como noção de eficiência................................................32 

1.3.2. A crítica de Ronald Dworkin à Richard Posner e a Maximização da Riqueza.............40 

2. ATIVISMO JUDICIAL..............................................................................................46  

2.1     Hermenêutica Jurídica e Teoria da interpretação....................................................46  

2.1.1 Princípios e Regras: o problema do “Pan-principiologismo”.......................................52  

2.2   O Ativismo Judicial: delimitação do tema................................................................60 

2.2.1 A Judicialização da Política e o Ativismo Judicial.......................................................60 

2.2.2 O conceito adotado de Ativismo Judicial......................................................................63 

3.     ATIVISMO JUDICIAL X EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS 

...................................................................................................................................................70 

3.1     Ativismo Judicial e a Democracia: o Princípio da Separação dos Poderes ..................70 

3.2    A Segurança Jurídica e a Disparidade na Jurisprudência...............................................88 

3.3    Ativismo Judicial e o Novo Código de Processo Civil.................................................100 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................108 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................112 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho será estudado o fenômeno do Ativismo Judicial brasileiro, 

analisando se contribui para a efetividade das decisões, bem como os impactos que causa na 

Eficiência do Poder.  

Para tanto, no Capítulo I será estudado com profundidade o conceito da Eficiência 

Administrativa e sua aplicação ao Poder Judiciário, direcionando a pesquisa, nesse espectro, 

para um ideal de eficiência além da noção de celeridade processual, mas sim colocando o 

próprio conteúdo da decisão como objeto de análise. 

Destarte, ao discorrer sobre o Princípio da Administração Pública, far-se-á a 

necessária a distinção doutrinária entre a eficiência, eficácia e efetividade, com o intuito de 

buscar a efetividade da decisão judicial como pressuposto básico e indispensável para o 

alcance, em sua plenitude, da eficiência do Poder Judiciário.  

Dessa forma, a pesquisa perpassará pelo estudo da Analise Econômica do Direito 

defendida por Richard Posner como instrumento essencial para o alcance da decisão efetiva. 

Na contramão, discorrer-se-á sobre a teoria do direito que Ronald Dworkin defende, mas 

voltada para o aspecto moral da decisão, e suas ferrenhas críticas à Posner.    

  Em momento posterior será feita minuciosa explanação sobre o Ativismo 

Judicial no Brasil, analisando-o como um fenômeno ligado a postura “proativa” do Juiz ao 

decidir, e que acaba por interferir em questões de mérito político. Por derradeiro, o início no 

Capítulo II tratará sobre a hermenêutica jurídica e a atual influência que os princípios 

atualmente possuem na interpretação. 

Ainda no mesmo Capítulo, será feita minuciosa distinção entre os fenômenos do 

Ativismo Judicial e da Judicialização da Política, no sentido de demonstrar que, enquanto o 

primeiro é manifestado pelo desejo do Juiz ao decidir, o último é decorrência inevitável da 

desídia dos Poderes Políticos (executivo e legislativo) tais quais deixam cumprir com suas 

atribuições e o Judiciário surge para corrigir o déficit.   

Destarte, o trabalho será calcado na premissa que o Ativismo Judicial decorre do 

ato de interpretar dos Juízes, que se utilizam da hermenêutica jurídica, sobretudo dos 

princípios, para julgar de acordo com sua convicção pessoal e prévia sobre o caso, conduta 

que por vez acaba por interferir na seara de atribuição do poder legislativo.  

Nesse sentido, e já com um conceito definido sobre Ativismo Judicial, a pesquisa 

adentrará ao seu problema central, qual seja verificar as consequências do fenômeno, se 
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benéfica ou não, para a efetividade das decisões e a eficiência do Poder Judiciário como um 

todo. 

Portanto, a partir do conceito adotado, imprescindível que o Ativismo Judicial 

seja analisado frente ao Estado Democrático de Direito e a Separação dos Poderes com o fito 

de buscar uma conclusão se o fenômeno afronta os referidos princípios, tendo em vista a 

atuação do Juiz em questões de atribuições dos poderes políticos. 

Para tanto, far-se-á a necessária explanação sobre o regime democrático regente 

no Brasil disposto na Constituição Federal confrontando-o com a realidade brasileira, que, 

infelizmente, ainda encontra-se em um período de transição para a efetiva democracia.  

Assim, pelos déficits democráticos do País e difícil concretude dos direitos 

constitucionais, sobretudo os direitos fundamentais, o Ativismo Judicial será objeto de 

pesquisa se contribui ou não para democracia e concretização da jurisdição constitucional. 

 O Ativismo Judicial também será analisado frente à Segurança Jurídica, haja 

vista que o fenômeno importa numa postura do magistrado que vai além dos seus limites 

interpretativos ou legais. Exatamente por isso, a pesquisa se voltará também para a questão da 

disparidade na Jurisprudência brasileira, com o objetivo de identificar se a causa se deve ao 

Ativismo e sua maneira de interpretar o Direito. 

Por fim, discorrerá sobre o artigo 489 do Novo Código Civil, tal qual entrará em 

vigor no ano de 2016, porque o referido dispositivo impõe ao magistrado um maior rigor na 

fundamentação da decisão, máxime quando sua motivação se calcar em preceitos 

indeterminados e princípios.     

O método escolhido para a presente pesquisa foi o hipotético-dedutivo e dialético, 

utilizando-se de obras especializadas, bem como estudo minucioso sobre toda a 

jurisprudência, devidamente pesquisa de acordo com a pertinência do trabalho.   
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1.  A EFICIÊNCIA DO JUDICIÁRIO 

 

1.1                EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUDICIÁRIA  

A eficiência administrativa teve seu surgimento no ordenamento jurídico 

brasileiro em 1967, por meio do Decreto-Lei n° 200/67, tal qual preconiza que toda a 

atividade do Poder Executivo Federal esta sujeita a um controle de resultados
1
, bem como 

possibilita a demissão do servidor público ineficiente
2
. O artigo 26

3
 do aludido Decreto-Lei, 

ademais, preceitua expressamente que a atividade administrativa deve necessariamente 

assegurar a realização dos objetivos e a eficiência administrativa. 

Por sua vez, a Constituição de 1988 em seu artigo 70
4
, veio a conferir ao 

Congresso Nacional o poder de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, tomando por base a 

legalidade, legitimidade e economicidade das condutas adotadas pelo governo.  

Outrossim, a Constituição Federal
5
 estabeleceu que, tanto os Poderes Legislativo e 

Executivo, como também o Poder Judiciário, devem implementar um controle interno com a 

finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, bem como 

comprovar a  legalidade e os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 

tomando por base os critérios de eficácia e eficiência.  

Não obstante, objetivando a Reforma Administrativa, a Emenda Constitucional nº 

19/98 ainda introduziu expressamente, no caput do artigo 37
6
 da Constituição Federal, o 

princípio da eficiência administrativa. 

Discorrendo sobre o advento do aludido princípio, oportuno trazer os 

ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

                                                           
1
 Ver artigos 13 e 25, incisos V e VII do Decreto-Lei 200/67. 

2
 Ver artigo 100 do referido decreto. 

3
 “Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, 

essencialmente: I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. [...] III - A eficiência 
administrativa.” 
4
 “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.” 
5
 “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;” 
6
 “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 (...)” 
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Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, 

evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e 

de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples adorno 

agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que burilam no texto. 

De toda sorte, o fato é que tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é 

demais fazer ressalvas obvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois 

jamais suma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o 

dever administrativo por excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da 

eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de há 

muito, no Direito italiano: o princípio da 'boa administração'". (MELLO, 1999, p.92) 
  

Segundo Onofre Alves Batista Junior, a eficiência administrativa deve ser 

analisada sob dois enfoques distintos, definido como eficiência stricto sensu e eficiência lato 

sensu. A primeira busca uma correta adequação entre seus meios e fins, vale dizer, objetiva, 

quando da sua concretização, a efetiva razoabilidade entre os bens e serviços a serem 

produzidos pela administração pública e os recursos necessários para tanto (BATISTA 

JUNIOR, 2012, p. 185).  

Destarte, a atuação administrativa somente pode ser considerada eficiente se os 

resultados esperados forem alcançados de forma “otimizada” em relação aos meios (recursos) 

despendidos, isto é, com real economicidade e produtividade, além de celeridade e qualidade. 

A economicidade, pois, se vincula direta e estritamente à produtividade, impondo 

a eficiência em relação à utilização de recursos financeiros utilizados pela Administração 

Pública, vez que, na busca pela implementação e concretização dos projetos sociais 

pretendidos, a eficiência na perspectiva stricto sensu exige que o Poder Público obtenha o 

maior rendimento possível com a mínima a utilização de recursos disponível. 

Nesse sentido, Batista Junior aduz que: 

[...] toda a massa dos recursos disponíveis deve ser utilizada de forma eficiente e 

redundar no melhor resultado possível, que atenda eficazmente aos objetivos 

maiores traçados na CRFB/88, isto é, deve proporcionar a melhor prossecução 

possível do bem comum (BATISTA JUNIOR, 2012, p. 185). 

 

Deve a Administração Pública sempre primar pela promoção do bem comum, 

atuando em sua gestão com presteza, qualidade, celeridade, permanência e continuidade, 

cujos parâmetros são indispensáveis para a prestação dos serviços públicos eficientes, 

explicando o mesmo autor que: 

[...] o norte balizador é o bem comum, o referencial de eficiência está na pessoa 

humana, que deve ter as condições de sua vida social favorecidas, e não em clientes, 

usuários, contribuintes, ou consumidores. A eficiência administrativa enfatiza a 

necessidade de otimização dos resultados sob o ângulo da pessoa humana, potencial 

usuária do serviço público, que pede por melhores produtos, melhores serviços 

públicos, pelo atendimento igualitário de suas necessidades e interesses (BATISTA 

JUNIOR, 2012, p. 194). 
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Por seu turno, a eficiência lato sensu refere-se à orientação constitucional de 

persecução do bem comum e de síntese dos diversos interesses públicos, ou seja, diz respeito 

especificamente aos fins que devem ser perseguidos pelo Estado, eis que a “eficiência lato 

sensu da atuação da AP exige a observância tanto da eficácia da atuação da AP, como o 

adequado sopesar dos interesses envolvidos, como a eficiência stricto sensu, na verificação e 

articulação dos meios disponíveis” (BATISTA JÚNIOR, 2012, p. 179). 

Alexandre de Moraes ensina que o Princípio da Eficiência é o dever da 

Administração Pública se valer da lei e dos valores morais para melhor atender o cidadão, na 

medida dos recursos públicos disponíveis ao seu alcance para exercer suas competências, 

sempre com o objetivo de buscar a qualidade (MORAES, 2008, p. 326).  

Com esse entendimento, Alexandre de Moraes conclui que:  

O princípio da eficiência compõe-se, portanto, das seguintes características básicas: 

direcionamento a atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, 

imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e aproximação dos serviços 

públicos da população, eficácia, desburocratização e busca da qualidade (MORAES, 

2008, p. 328).  

 

Demais disso, e calcada na definição de Moraes, Irene Patrícia Nohara alerta a 

importância de distinguir a definição de eficiência e eficácia, asseverando que:  

Enquanto a eficiência é noção que se refere à adequada medida de utilização dos 

recursos, ou seja, um administrador eficiente é o que consegue um desempenho 

elevado em relação aos instrumentos disponíveis (mão de obra, material, dinheiro, 

máquinas e tempo); a noção de eficácia transcende a mera indagação dos meios e 

avalia mais diretamente os resultados; portanto, neste enfoque pode ser que um 

administrador seja eficiente sem necessariamente que seja eficaz, ou seja, que não 

obstante a utilização dos métodos e meios adequados, os objetivos visados não 

sejam alcançados (NOHARA, 2012, p. 90).  

 

No mais, a eficiência e eficácia se distinguem do conceito de efetividade que, 

segundo a ilustre autora, significa o impacto ou efeitos dos programas no ambiente realizados 

pela organização, quais são necessariamente “mensurados por índices técnicos, econômicos, 

socioculturais, institucionais e ambientais” (NOHARA, 2012, p. 195).  

Com relação à eficácia, ainda, de suma importância analisá-la também sob o viés 

de condutas sustentáveis, ponderando “as ações/intervenções estatais tendo em vista uma 

noção de crescimento econômico equilibrado”, pois a “concepção de sustentabilidade 

acrescenta às preocupações meramente econômicas com a eficiência do mercado, também 

objetivos jurídicos (positivados na Constituição) que igualmente orientam a política 

econômica do Estado” (NOHARA, 2012, p.197). 

Trazendo para o enfoque do presente estudo, pode-se afirmar, então, que de nada 

adianta um investimento e boa utilização dos recursos pelo Poder Judiciário se a atuação final 
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do magistrado não se der de maneira eficaz, justamente pela eficácia se caracterizar por 

importante elemento da eficiência.   

De mais a mais, malgrado já exista posições doutrinárias em sentido contrário, 

notadamente pelos adeptos da doutrina da Análise Econômica do Direito, atualmente 

capitaneada por Richard Posner, a eficiência administrativa, e porquanto pública, não pode ser 

confundida com a eficiência privada, qual objetiva a maximização de riquezas, mediante o 

aumento dos ganhos e produção e diminuição dos custos.  

Assim, no âmbito privado as empresas atuam necessária e exclusivamente em 

consonância com as modificações do mercado, sendo flexíveis nesse sentido tudo em prol do 

lucro, ao passo que os órgãos que prestam serviços públicos serviços públicos se padronizam 

na prestação para o alcance da universalização, impessoalidade e contínua satisfação das 

respectivas necessidades coletivas (NOHARA, 2012, p. 91).  

Daí porque não se pode defender a eficiência somente com ênfase nos resultados 

em detrimento dos procedimentos (meios) a serem adotados, vale dizer, enquanto no setor 

público um funcionário efetivo possui estabilidade e só pode ser demitido em situações 

específicas - com garantia ao contraditório e ampla defesa, no âmbito privado as empresas 

podem demitir sem justa causa (NOHARA, 2012, p. 91). 

Justamente por isso, portanto, que “a eficiência é princípio que deve ser 

harmonizado com os demais, não podendo se sobrepor à legalidade, na medida em que os 

meios legais veiculam garantias importantes, não sendo aplicável na administração pública a 

noção de que os ‘os fins justificam os meios” (NOHARA, 2012, p. 91 – grifo nosso).   

Nesse sentido, oportuno ressaltar a oposição entre princípio da eficiência previsto 

pela doutrina do direito administrativo e o princípio da legalidade, imposto pela Constituição 

Federal como essencial ao Estado Democrático de Direito. 

Sobre o tema, os ensinando Jesus Leguina Villa elucidam a distinção entre o 

princípio da eficiência e da legalidade:  

Não há dúvidas de que a eficácia é um princípio que se deve subestimar na 

Administração de um Estado de Direito, pois o que interessa aos cidadãos é que os 

serviços públicos sejam prestados adequadamente. O fato de a Constituição o situar 

no topo dos princípios que devem conduzir função administrativa dos interesses 

gerais. Entretanto, a eficácia que a Constituição exige da administração não deve se 

confundir com a eficiência das organizações privadas nem é, tampouco, um valor 

absoluto diante dos demais. Agora, o princípio da legalidade deve ficar resguardado, 

porque a eficácia que a Constituição propõe é sempre suscetível de ser alcançada 

conforme o ordenamento jurídico, e em nenhum caso ludibriando este último, que 

haverá de ser modificado quando sua inadequação às necessidades presentes 

constitua um obstáculo para a gestão eficaz dos interesses gerais, porém nunca 

poderá se justificar a atuação administrativa contrária ao direito, por mais que possa 

ser elogiado em termos de pura eficiência (VILLA, 1995, p. 637)       
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Com o mesmo entendimento, Maria Sylva Zanella Di Pietro assinala que o 

princípio da eficiência soma-se aos demais princípios inerentes a atividade da Administração 

Pública, não podendo se sobrepor a nenhum deles, e tampouco ao da legalidade, sob pena de 

colocar em cheque à segurança jurídica e consequentemente ao Estado Democrático de 

Direito (DI PIETRO, 2013, p. 85) 

Deveras, um dos maiores e mais difíceis desafios do Estado democrático de 

Direito é justamente conseguir oferecer a todos, e de forma equânime, “uma justiça confiável, 

independente, imparcial e dotada de meios que a faça respeitada e acatada pela sociedade” 

(SCHNEIDER, 2013, p. 467). 

Doutra parte, Nohara lembra que: 

[...] A ideia central da criação das organizações sociais pela Reforma Administrativa 

envolveu a elaboração de um Programa Nacional de “Publicização”, cujas diretrizes 

consubstanciavam clara expressão do modelo gerencial, envolvendo, conforme 

redação dos incisos do art. 20 da Lei 9.637/98: (I) ênfase no atendimento do 

cidadão-cliente; (II) ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos 

pactuados; e (III) controle social das ações de forma transparente (NOHARA, 2012, 

p. 157).  

 

Partindo dessa visão, denota-se a importância da eficiência quanto ao seu aspecto 

qualitativo, e não somente no que concerne a celeridade e agilidade da Administração Pública 

na sua prestação, o que será ao longo desse trabalho maior analisado na prestação 

jurisdicional do Estado, isto é, o aspecto qualitativo das decisões judiciais que por vezes fica 

tão prejudicada em prol da desejada celeridade processual.  

Referido entendimento é possível extrair até mesmo da obra Estado, Instituições e 

Democracia, elaborada pelo IPEA, através do seguinte trecho:  

Não cabe ao Estado apenas realizar as coisas que já realiza de modo melhor e mais 

eficiente, mas também induzir e fomentar as condições para a transformação das 

estruturas econômicas e sociais do país, atuação esta que é central em virtude das 

heterogeneidades, desigualdades e injustiças que ainda marcam a nação brasileira 

(IPEA, 2010, p. 29-30). 

 

Embora não compartilhemos do mesmo entendimento, conforme restará melhor 

esclarecido adiante, Daniel de Almeida Rocha assevera que a eficiência administrativa no 

judiciário aplicar-se-ia somente nas suas funções atípicas, isto é, atividades-meio
7
, e não 

propriamente no efetivo provimento jurisdicional (atividade fim) (ROCHA, 2012, p. 94).  

                                                           
7
 (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 11ª Edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 

108): “São mencionadas com frequência as atividades-fim, diferenciando-as das atividades-meio. As primeiras 
dizem respeito às atuações voltadas mais diretamente aos administrados, como ensino, pavimentação de ruas, 
coleta de lixos. As segundas concernem ao âmbito interno da Administração ou aparecem como atividade de 
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Como visto, pois, o Princípio da Eficiência insculpido no artigo 37 da Carta 

Magna, e impulsionado pela Emenda Constitucional nº 19/98, é o norte a ser seguido pela 

Administração Pública no exercício de todas as suas atividades, o que não excluí a judiciária, 

cujo entendimento é possível extrair da simples leitura do dispositivo:  

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 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte [...] (sem grifos no original). 

 

No que concerne especificamente a Administração da Justiça, pois, a eficiência 

ganhou força com o advento da Emenda Constitucional nº 45/04, tal qual introduziu 

expressamente o direito fundamental à razoável duração do processo
8
, primando ainda pela 

“aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 

produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em 

cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento”
9
.  

Outrossim, aludida Emenda Constitucional ainda reforçou o princípio da 

transparência, qual impõe a necessidade dos julgamentos de todos os órgãos do Poder 

Judiciário serem públicos, bem como ressaltou a imprescindibilidade das decisões serem 

fundamentadas, tudo sob pena de nulidade
10

.   

A Emenda Constitucional nº 45/04 também trouxe a Súmula Vinculante com o 

escopo de buscar a melhor interpretação e eficácia de determinadas normas que versem 

controvérsias jurídicas com repercussão geral, com o escopo de auxiliar no combate a 

sensação de insegurança jurídica e a multiplicação de processos sobre idêntica controvérsia
11

.  

                                                                                                                                                                                     
apoio para o desenvolvimento das primeiras, como, por exemplo, os serviços contábeis, os serviços de 
expediente, os serviços de arquivo.”  
8
 Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

9
 Artigo 93, II, c, da Constituição Federal. 

10
 “Art. 93 [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e 
a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado 
no sigilo não prejudique o interesse público à informação; X - as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros.”  
11

 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 
multiplicação de processos sobre questão idêntica.”  
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De igual modo, a emenda introduziu o efeito vinculante no controle concentrado 

de constitucionalidade, tornando-o um mecanismo ainda mais importante na qualidade das 

decisões judiciais e redução das demandas judiciais
12

.  

Ademais, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, com fundamental 

importância na fiscalização nas decisões judiciais, mormente pela diversidade na composição 

dos seus membros que, dentre os magistrados, necessariamente deverá haver integrantes do 

Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e quaisquer cidadãos que tenham 

reputação ilibada
13

. 

Neste contexto, resta o Poder Judiciário, através de sua administração, também 

plenamente submerso na obrigação de prestar seus serviços jurisdicionais de acordo com os 

ditames do Princípio da Eficiência insculpido no artigo 37 da Constituição Federal. 

A esse respeito, Francisco Junior Alves explica que: 

[...] é certo que a decantada e perseguida celeridade processual jurisdicional em 

muito depende de como se administra o fluxo de processos nos cartórios, secretarias 

e gabinetes do judiciário. Tratando-se de atividade de caráter muito mais 

administrativo que jurisdicional, é certo que deve receber o comando da eficiência, 

razão pela qual entendemos que também aí se aplica a norma do art. 37 da CF 

(ALVES, 2003, p. 115).  

 

Ao discorrer sobre o princípio da eficiência em seu artigo “Há esperança de 

justiça eficiente?”, José Renato Nalini, atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

colocou o Poder Judiciário no mesmo patamar obrigacional dos outros poderes da 

Administração Pública quanto a sua observância, quando aduz que: 

A eficiência é um princípio cogente para a Administração Pública brasileira. Não 

constava do texto original da Carta Cidadã em 1.988, mas foi acrescido dez anos 

depois, com vistas a otimizar os serviços destinados à população. [...] Tudo isso vale 

também para o Judiciário, Poder da República, parte da Administração Pública e 

serviço preordenado a atender à cidadania. Tão responsável como os demais pela 

concretização das promessas do constituinte.  (NALINI, 2011, p. 140-141) 

 

Salienta-se, que a eficiência do Poder Judiciário provém da própria Reforma 

Administrativa já ocorrida na década de 90, com grande contribuição da emenda 

Constitucional nº 19/98, pois o movimento de Reforma do Judiciário resultou na Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004. Neste cenário, “o Poder judiciário, como integrante dos 

                                                           
12

 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 
processar e julgar, originariamente: [...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.” 
13

 Cf. art. 103-B da Constituição Federal.   
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poderes do Estado, não saiu, portanto, ileso da crise de legitimidade que abalou os Poderes 

Públicos em meados da década de 90” (NOHARA, p. 167-168).  

Nessa quadra, Emerson Gabardo explica que:  

[...] em concepção abrangente, não seria correto falar em “eficiência administrativa”, 

mas sim em eficiência do Estado, pois não se pode acreditar que somente nas 

funções administrativas o Estado precisaria ser eficiente. São, portanto, passíveis de 

submissão ao ideal de eficiência também as funções judiciárias e legislativas (além 

daquelas de cunho propriamente governamental). (GABARDO, 2002, p. 18-19)  

 

Desta feita, assim como ocorre com a Administração Pública em geral (Poder 

Executivo e Legislativo), a Constituição Federal eleva a eficiência também como guia a ser 

seguido pela Administração Judiciária (Poder Judiciário).  

Mais do que isso, consoante será analisado nos tópicos a seguir, a eficiência do 

Poder Judiciário também não pode ser limitada à boa administração da justiça e a celeridade 

no tramite dos processos, mas sim deve possuir como cerne central a própria decisão judicial, 

daí porque a terminologia correta a ser utilizada é a efetividade da decisão, e não eficiência ou 

eficácia.  

Tem-se, desta feita, que a efetividade é pressuposto básico para a eficiência ou 

eficácia, pelo que, sem uma decisão efetiva, jamais será eficaz em sua plenitude, consoante 

será analisado nos tópicos seguintes.  

 

1.2            EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL 

Embora a faceta da eficiência que tenha inspirado a Reforma do Judiciário se 

refira ao aspecto temporal, isso não significa dizer necessariamente que a justiça eficiente seja 

somente a justiça célere, mas também aquela calcada nas demais características inerentes ao 

Princípio da Eficiência da Administração Pública (NOHARA, 2012, p. 168). 

 Reconhece-se que uma das virtudes do bom juiz, como servidor integrante da 

administração judiciária, seja a celeridade no andamento dos feitos, mormente aquele 

magistrado que se socorre dos meios alternativos de solução de conflitos (conciliação e 

mediação), para afastar a nefasta lentidão judiciária no caso solucionado
14

.  

                                                           
14

 Nessa linha, Valéria Ferioli Lagrasta conclui que “tendo o juiz, em suas mãos, o controle efetivo dos processos, 
participando ativa e pessoalmente de todos os seus atos, além de evitar que o prazo de duração seja superior 
ao necessário, tem melhores condições de aproximar as partes, aumentando a possibilidade de obtenção de 
acordos, o que leva à pacificação dos conflitos e ao consequente afastamento da morosidade da Justiça. Prova 
disso é que, após a implantação do Setor de Conciliação e Mediação na 2ª Vara de Serra Negra, houve a 
redução da pauta de audiências em um mês e meio e a redução da distribuição em trinta por cento, de onde se 
depreende que os conflitos estão sendo pacificados de forma mais eficiente e em maior quantidade. Eis a 
prestação da Justiça!” (FREITAS, Vladimir Passos (coord.). O Gerenciamento de Casos. Valeria Ferioli Lagrasta in 
Direito e administração da justiça. 1. ed. (ano 2006), 2. reimpr. Curitiba: Juruá, 2009. p. 205) 
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 Entretanto, indiscutível também o importante papel da magistratura em visar 

sempre uma justiça qualitativa e ética, não bastando que a eficiência se restrinja à perspectiva 

da celeridade processual, mesmo porque, sabidamente, na maioria dos processos a conciliação 

não resta frutífera
15

 e, com um mundo cada vez mais em transformação, os litígios mais 

complexos dependem do provimento jurisdicional
16

.   

Aliás, sobre a atual complexidade dos processos, oportuno os dizeres de Vladmir 

de Passos Freitas sobre o Poder Judiciário na atualidade: 

O Poder Judiciário, em todo o mundo, ainda que em intensidade e sob formas 

diversas, passa por uma situação complexa e contraditória. Por um lado, é criticado 

em razão da morosidade. Por outro, é procurado mais do que nunca para resolver as 

mais complexas controvérsias. Em uma sociedade que vem transformando costumes 

centenários, a última palavra é sempre do juiz, haja ou não lei a regular a matéria em 

discussão (FREITAS, 2007, p. 78). 

 

Cláudia Maria Barbosa assinala que “cada etapa exigiu uma atuação diferente do 

Poder Judiciário, e nesse momento verifica-se a inadequação entre o que a sociedade dele 

exige e aquilo que lhe é oferecido” (BARBOSA, 2005. p. 23).  

Demais disso, a eficiência do Poder Judiciário não se limita puramente às 

questões jurídicas que versem sobre embates doutrinários, proveniente das inúmeras e 

malfeitas legislações, mas também exerce importante atuação como fiscal da própria 

eficiência dos poderes políticos (executivo e legislativo) quando estes se escusam do dever 

legal lhe imposto e porquanto deixarem de serem eficientes.  

Analisando sob esse enfoque, observa Roberto Omar Berizonce, citado por 

Freitas, que: 

[...] os juízes, atores visíveis de tamanha transformação, longe de serem ditadores e 

sem a pretensão de serem “anjos da guarda” da sociedade, tornaram-se o terceiro 

ramo político do governo, especialmente porque exercem o controle dos outros 

poderes contribuindo decisivamente para o aperfeiçoamento das instituições 

democráticas, modelando o comportamento coletivo através da razão e da persuasão, 

com vivo espírito de justiça (FREITAS, 2007, p. 78. apud BERIZONCE, Roberto 

Omar). 

 

Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal cada vez mais entra em cena para 

intervir nos poderes políticos, ante a ineficiência destes no que concerne às suas exclusivas 

atribuições, fato que vem sendo denominado pela doutrina também como Ativismo Judicial, 

consoante será visto mais adiante. 

                                                           
15

 Conferir o relatório “Justiça em Números” de 2014 elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-
numeros/relatorios; Acesso em: 08/01/2014.  
16

 Outrossim, cada vez mais a sociedade espera uma resposta do judiciário, na qualidade de intérprete da 
legislação, sobre as questões que não possuem sólida vertente jurisprudencial, a exemplo do que ocorreu com 
as uniões homoafetivas, ou caso inéditos, que sempre existirão.  

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios
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Vladmir de Passos Freitas reconhece que a eficiência do Poder Judiciário, e 

principalmente a sua atuação como instrumento de defesa da democracia, tornou-se 

preocupação internacional, sendo que, por outro lado, a adequação do Poder Judiciário ao 

novo modelo não é tarefa fácil.  

Diante disso, o autor aduz que a busca pela eficiência do Poder Judiciária na visão 

moderna deve ser vista além da visão tradicional (p. ex., mais Varas, mais funcionários), 

através da adoção de métodos que possibilitem melhor rendimento dos trabalhos, tais como 

conceitos de administração, explicando que:  

A excelência dos serviços passa pela auto-estima de magistrados. As pessoas gostam 

de ter orgulho do local onde trabalham e isso influi diretamente no rendimento dos 

serviços. Um Tribunal com acusações graves de corrupção ou ineficiência, 

certamente terá menos candidatos inscritos em seus concursos para Juiz Substituto 

do que outro com conceito elevado na comunidade. É óbvio que outros fatores, 

como vencimentos ou população local, terão grande influência também. Contudo, o 

que se afirma é que as pessoas orgulharem-se de suas instituições é muito relevante. 

E isso não acontece por acaso. Depende de uma política institucional segura, bem 

conduzida, e que não se limite à administração X ou Y, mas que se prolongue no 

tempo. IV. Se a competência e o exemplo da cúpula são essenciais, inegavelmente a 

motivação e o acompanhamento dos magistrados são indispensáveis. O ser humano 

tende a acomodar-se e a estabelecer rotinas. A carreira na magistratura, via de regra, 

é lenta. Assim, cabe aos Tribunais, em parceria com as associações de classe, 

buscar, dentro do possível, a motivação permanente dos seus juízes (FREITAS, 

2007, p. 78). 

 

Nessa linha, o que se busca na resolução dos conflitos é a real e concreta 

interpretação da norma posta, objetivando a efetividade do resultado final, conferindo ao 

cidadão jurisdicionado o integral respaldo do Poder Judiciário, quando provocado, e, 

sobretudo, disseminando a sensação de segurança jurídica. Dai porque, também não interessa 

a prolação de inúmeras decisões somente para cumprimento de metas impostas pela 

administração judiciária.  

Em outras palavras, não basta, pois, o simples acesso à justiça, mas sim uma 

justiça verdadeiramente eficaz que atenda a todos os anseios do jurisdicionado tal qual busca 

sua tutela, justamente porque já sofreu violação do seu direito, não podendo novamente ser 

esvaído dos seus direitos, agora, o da efetiva assistência do Judiciário. 

O acesso à justiça, pois, é o efetivo acesso do jurisdicionado à uma resposta 

proferida ao jurisdicionado em tempo razoável e que, imprescindivelmente, esteja calcada de 

maneira no ordenamento jurídico, daí porque Paulo Cesar Santo Bezerra coloca como 

inegável importância a relação entre acesso à justiça e o ordenamento jurídico, asseverando o 

autor que:  

Quando se raciocina com acesso à justiça, voltamos a denunciar, se faz quase que 

exclusivamente se isso significasse acesso ao judiciário. No entanto, seja adepto à 
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dogmática puta, seja defensor do pluralismo jurídico ou mesmo de um “direito 

alternativo”, o certo é que o juiz está, de certo modo, preso à lei. Tem liberdade de 

julgar, desde que conforme a lei. Onde for, sua interpretação ampla e livre terá, em 

seu julgamento, sempre o percentual de submissão à lei, sob pena de se estabelecer o 

caos social, via insegurança jurídica dos jurisdicionados (BEZERRA, 2001, p. 96).  

 

Compartilhando desse entendimento, Nohara ensina que: 

Grande parte das demandas apresentadas no Sistema de Justiça representa a última 

via, isto é, a última esperança de se resolver um conflito que não foi “digerido” 

socialmente. Neste contexto, de largas expectativas, surge também a possibilidade 

de amplo descrédito, pois onde se espera muito, há também a possibilidade de 

grande decepção (NOHARA, 2012, p. 176).  

 

Em verdade, torna-se de extrema relevância os esforços do Conselho Nacional de 

Justiça criando mecanismos para combater a morosidade do Judiciário. Entretanto, uma vez 

identificado os principais problemas e “gargalos” que à causa, “as soluções jamais poderão 

deixar de considerar em que medida o controle meramente quantitativo não prestigia tão 

somente o valor celeridade em detrimento da melhor realização da justiça, que seria missão 

superior do Poder Judiciário” (NOHARA, 2012, p. 180). 

Não por acaso, que Francisco Junior Alves coloca a efetividade das medidas de 

coerção como elemento essencial a ser considerado para a melhoria do judiciário em termos 

de eficiência, porquanto a “busca da melhoria judiciária se coloca em algumas frentes, que 

urge sintetizar, para o adequado enfoque: a) formação do juiz; b) a organização judiciária; 

c) a simplificação do processo; d) efetividade das medidas de coerção; e) a modernização 

dos suportes materiais do Judiciário” (ALVES apud BENETI, 2003, p. 113).   

Ademais, Vladmir de Passos Freitas ainda defende que o bom juiz administrador 

deve seguir, necessariamente, o que denomina de “Os dez mandamentos do Juiz 

administrador”, dentre os quais inclui a obrigação de “deixar a toga de lado” devendo seguir 

a lei, e não a jurisprudência, decidindo de maneira ágil e direta, evitando-se as burocracias 

comumente presentes na maioria dos processos judiciais (FREITAS, 2006, p. 275-276).   

Dessa forma, a atribuição do magistrado não se limita a celeridade na prolação de 

suas decisões ou número de resolução de casos, mas também que estas observem atentamente 

a todas as garantias legais, em especial constitucionais, dos jurisdicionados envolvidos no 

processo, sem prejuízo da interpretação conferida ao julgador pelo sistema civil law brasileiro.    

Aliás, ao trazer a razoável duração do processo, a Emenda Constitucional 45 não 

colocou para um segundo plano as demais garantias constitucionais, e infra legais de um 

modo geral, não podendo o Poder Judiciário voltar seus olhos apenas para celeridade dos 

processos a perder de vista tantos outros importes princípios.     

Sobre o tema, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias assinala que, 
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[...] a exigência constitucional de se obter a prestação de atividade jurisdicional em 

tempo útil ou prazo razoável, o que significa adequação temporal de jurisdição, 

mediante processo sem dilações indevidas, não permite o Estado impingir ao povo a 

aceleração dos procedimentos pela diminuição das demais garantias processuais 

constitucionais (BRÊTAS DE CARVALHO DIAS, 2012, p.163). 

 

Todavia, a solução para questão não pode se restringir apenas através de uma 

análise fria, caso a caso, da proporcionalidade entre a celeridade e a justiça buscada no litígio, 

eis que também teríamos grandes chances de desaguarmos em uma decisão errônea, ao menos 

no aspecto processual, se o direito material envolvido no caso assim permitir.     

Ao criticar a concepção de eficiência de Luiz Guilherme Marinoni, que passa por 

esse viés, Bernardo Gonçalves Fernandes e Flávio Quinaud Pedron apontam que: 

Mais um vez, percebemos a filiação de Marioni ao paradigma do Estado Social, na 

medida em que o mesmo faz uma opção pela racionalidade instrumental de 

adequação de meios e fins, na qual o juiz se coloca como senhor das decisões e 

centro do processo [...] A solução viria, então, por um raciocínio verificado caso a 

caso da proporcionalidade entre celeridade e justiça, como se a justiça – ou, como 

preferimos chamar, legitimidade de decisão – fosse mais um valor posto à baila para 

ser ponderado pelo magistrado a partir de seus critérios de preferência 

(FERNANDES e PEDRON, 160-161)  

 

Com efeito, o acesso à justiça
17

 não possui a finalidade de desafogar o Judiciário, 

mas sim resolver os conflitos garantindo os direitos daqueles que buscam a tutela 

jurisdicional, pelo que a preocupação principal deve ocorrer em torno de respostas com 

qualidade, em tempo adequado, sendo o desafogar uma mera consequência. Entretanto, a 

ânsia de atingir as metas tornou o desafogar a própria finalidade (REBOUÇAS, 2012, p.134)  

Se privilegiarmos apenas a noção “quantitativa” de eficiência, consequentemente 

haverá perda de qualidade, pois “ampliar a quantidade de conflitos resolvidos judicialmente 

no menor tempo possível, no tempo que afaste a impunidade e amplie eficácia, não se pode 

esperar do Judiciário um aprofundamento das questões, ou pelo menos em todas as questões, 

o que o obriga a ser seletivos” (REBOUÇAS, 2012, p. 134).  

Nessa perspectiva, Dierle José Coelho Nunes e Alexandre Gustavo Melo Franco 

Bahia, entendem existir dois tipos de “eficiência” que necessariamente devem ser observadas 

pelo Judiciário:  

[...] uma primeira perspectiva de eficiência, “quantitativa”, se redefiniria em termos 

de velocidade dos procedimentos e redução dos conflitos, maior a eficiência seria 

                                                           
17

 (HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. George Sperger; Paulo Astor 
Soethe; Milton Camargo Mota. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 298-300): “Sob a perspectiva de 
Direitos Humanos, o acesso à justiça desloca-se para além do poder político estatal, e pressupõe outras 
respostas para às questões de legitimação, sendo uma resposta vinculada ao princípio da soberania popular e 
outra ao domínio das leis garantido pelos Direitos Humanos. Com o princípio da soberania popular, os direitos 
das comunidades ganham destaque, pois ocorre uma vinculação desta, através de uma participação mais ativa, 
de modo a assegurar a autonomia pública dos cidadãos”  
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obtida, sendo a qualidade do sistema processual e de suas decisões um fator de 

menor importância. Uma segunda perspectiva de eficiência (qualitativa) seria aquela 

na qual um dos elementos principais de sua implementação passaria a ser a 

qualidade das decisões e de sua fundamentação e que conduziria à necessidade de 

técnicas processuais adequadas, corretas, justas, equânimes e, complementaríamos, 

democráticas para a aplicação do direito (NUNES e BAHIA, 2009, p. 233) 

 

Portanto, não se pode admitir, em prol da celeridade como meta de eficiência a ser 

alcançada, a produção em massa de prolação de sentenças, pois “inexistem soluções 

previamente estruturadas, como produtos semi-industrializados de uma linha de montagem, 

para os problemas jurídicos. O trabalho jurídico de construção da norma aplicável é 

trabalho artesanal. Cada solução jurídica, para cada caso será sempre, renovadamente, uma 

nova solução” (GRAU, 2014, p. 28).  

Seguindo a mesma linha de Eros Roberto Grau, Irene Patrícia Nohara adverte que:  

[...] nos hard cases (casos em que há embate entre princípios e direitos 

fundamentais), ou mesmo naqueles que contemplam conceitos indeterminados, os 

quais dão ensejo à valoração, para que haja justiça, é imprescindível que cada 

sentença seja produzida de modo artesanal, o que é incompatível com o sistema de 

produção em massa [...] (NOHARA, 2012, p. 181).  

 

Por outro lado, não se nega a imensa quantidade de processos nos gabinetes à 

espera do julgador para o deslinde ou finalização do caso. Para amenizar, então, tal problema, 

Nunes defende que no direito brasileiro seria perfeitamente possível a criação da figura de um 

administrador judicial, cujas atribuições seriam: 

[...] proferir os despachos e administrar os procedimentos, de modo a permitir a 

redução dos tempos mortos e garantir ao juiz o exercício da função decisória e de 

estudo detido dos casos, mediante um diálogo genuíno com as partes, permitindo o 

proferimento de decisões constitucionalmente adequadas (NUNES, 2009, p. 354).  

 

Compartilha da mesma ideia Daniel de Almeida Rocha, assinalando que tais 

administradores dos tribunais devam, necessariamente, ter a expertise e formação de 

indivíduos graduados em administração ou administração pública.  

Portanto, tais funcionários fariam a gestão de todas as “atividades-meio” ou 

atípica da função judiciária, tais como cadastro autuação, expedição de ofícios e mandado, 

restando a “atividade-fim” do Judiciário, isto é, a resolução do litígio, a cargo exclusivamente 

do magistrado, obviamente com a participação das partes (ROCHA, 2012 p. 96 - 103). 

Mais do que qualitativa, a resposta do judiciário ao caso deve servir de cristalina 

“explicação” ao jurisdicionados e, quiçá para os demais cidadãos, do por quê a decisão foi 

procedente ou improcedente, evitando-se a revolta, ainda que haja insatisfação ou 

discordância quanto ao entendimento do magistrado, bem como prevenindo a propositura de 

novas demandas em casos idênticos. 
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Seguindo esse norte, José Roberto dos Santos Bedaque ressalta que:  

A garantia constitucional do devido processo legal abrange a efetividade da tutela 

jurisdicional, no sentido de que todos têm direito não a um resultado qualquer, mas a 

um resultado útil no tocante à satisfatividade do direito lesado ou ameaçado. Mas 

também se inclui nesse contexto o direito à cognição adequada a assegurar o 

contraditório e a ampla defesa. 

Entre os direitos fundamentais da pessoa, encontra-se, sem dúvida, o direito à 

efetividade do processo, também denominado direito de acesso à justiça ou direito à 

ordem jurídica justa, expressões que pretendem representar o direito que todos têm à 

tutela jurisdicional do Estado (BEDAQUE, 2004. p. 791).  

 

Entrementes, notório que a administração judiciária atual, quiçá em razão pela 

pressão ou descontentamento exercido pela sociedade, acabar por priorizar a celeridade 

processual tratando-a como se fosse sinônimo de eficiência do Poder Judiciário, deixando 

para um segundo plano a própria efetividade das decisões judiciais que, a nosso ver, consiste 

no principal pressuposto para o alcance da verdadeira eficiência do Poder Judiciário.   

A ânsia de alcançar a tal celeridade, seja a que custo for – inclusive em detrimento 

à qualidade das decisões judiciais, conforme anotado - foi majestosamente denominada por 

Mônica Bonetti Couto e Samantha Ribeiro Meyer-Pflug como “febre do eficientíssimo”, já 

que a própria doutrina tem ostensivamente tratado a rapidez na tramitação do processo como 

se valor único fosse para a concretização da eficiência do judiciário.  

Destarte, asseveram as autoras:  

Preocupa-nos, porém, a leitura que se tem dado sobre a chamada e tão reclamada 

“eficiência do Poder Judiciário”, calcada, precípua e notadamente, em critérios 

quantitativos que têm em mira a rapidez na prolação de sentenças. Nesse ambiente, 

parece deveras importante indagar e ponderar se essa eficiência ou rapidez pode ser 

obtida “a qualquer preço”, ou “a qualquer título”, na medida em que um indicador 

de quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. 

Está-se diante daquilo que se cunhou designar por febre do eficienticismo. 

Desejamos chamar a atenção, em particular, para as exigências mais atuais, que 

acabam por impor processos quase instantâneos, no âmbito dos quais são proferidas 

decisões sem uma atenção mais acurada e detida sobre as particularidades e 

complexidades de certas demandas. (COUTO, Mônica Bonetti; MEYER-PFLUG, 

Samantha Ribeiro, 2014).   
 

Barbosa Moreira já havia chamado a atenção sobre o perigo de tratar a 

morosidade do processo como se o único problema fosse do Poder Judiciário: 

O submito 4 é talvez o mais perigoso. Consiste em hiperdimensionar a malignidade 

da lentidão e sobrepô-la, sem ressalvas nem matizes, a todos os demais problemas 

na justiça. Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por excelência, 

quiçá o único. Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores famosos, 

apostados em estigmatizar a morosidade processual. Não deixam de ter razão, sem 

que isso implique – nem mesmo, quero crer, no pensamento desses próprios autores 

– hierarquização rígida que não reconheça como imprescindível, aqui e ali, ceder o 

passo a outros valores. Se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí 

não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O 

que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que 
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é. Se, para torná-la melhor, é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer 

preço. (BARBOSA MOREIRA, 2000, p. 144-145) 

 

Aliás, a par do extremo conceito aberto do texto da Emenda Constitucional nº 45, 

parece que o vocábulo “razoável” utilizado nele por si só já preceitua que a duração do 

processo deve ser ponderada e interpretada de acordo com a complexidade da causa, 

circunstâncias do caso situação e/ou contingência dos processos em andamento. 

Ao discorrer sobre o tempo razoável do processo, James Marins compartilha desse 

entendimento, asseverando que:  

O tempo razoável para o processo, concebido como amálgama de garantias, não é 

necessariamente o tempo mais curto, mas justamente o mais adequado para que 

cumpra suas funções. Acelerar o processo pode, em algumas hipóteses, retirar a 

razoabilidade de sua duração. Processo ‘instantâneo’ ou ‘quase instantâneo’ não é 

razoável e representa, inclusive, contraditio in terminis, ou seja, a própria noção de 

processo implica transcurso de certo tempo, lapso razoável para que possa ser 

solucionado. O propósito de instantaneidade ou de encurtamento abrupto do 

processo configura, muitas vezes, atentado contra sua racionalidade e nessa medida 

representa agressão ao princípio da razoável duração do processo. Repita-se: o 

tempo é insuprimível do processo. (MARINS, 2011, p. 191).  

 

Ao conceder entrevista para o Conjur, o então presidente do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, Newton de Lucca foi assertivo na importância em priorizar as 

qualidades das decisões em detrimento da celeridade, afirmando que:  

Tirar da frente 4 mil ou 5 mil processos não significa muita coisa em um universo de 

meio milhão, mas estou fazendo uma coisa lógica, racional, prestando atenção não 

só em quantidade, mas também em qualidade, porque não adianta varrer sujeira para 

debaixo do tapete. Esse foi o grande mal de outros mutirões (CONJUR, 2013, on 

line). 

 

Em outra entrevista, concedida pelo o Ministro Teori Zavaski, o magistrado foi 

enfático em asseverar a importância do magistrado no dever de priorizar uma decisão 

qualitativa – e porquanto bem fundamentada - em detrimento da pretendida celeridade pela 

sociedade, vez que a própria Constituição Federal assim já estabelece em seu texto. Nas 

palavras de Zavaski: 

Juiz deve priorizar fundamentação em vez de celeridade [...] O dever de 

fundamentar está na Constituição Federal. Agora, a fundamentação não pode ser 

insuficiente, mas não precisa ser excessiva. Eu acho que ela tem que ser razoável e 

adequada, dependendo do caso (CONJUR, 2015, on line). 

  

Em suma, reconhece-se a importância do papel que a administração judiciária 

vem exercendo para que a tramitação dos processos seja o mais célere possível. Mas, em 

contrapartida, não se pode olvidar que o ideal de eficiência do Poder Judiciário 

necessariamente haverá de ter como pressuposto a real efetividade das próprias decisões 
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judiciais, já que não servirão ao seu fim se razoavelmente prolatadas, conquanto em déficit 

em sua qualidade.  

E é nesse diapasão, colocando a efetividade das decisões judiciais como 

instrumento indispensável para eficiência do Poder Judiciário, que o presente estudo busca 

analisa-la frente ao fenômeno do Ativismo Judicial, tal qual, conforme se verá adiante, está 

diretamente ligado à postura dos juízes na maneira de se decidir.     

 

1.3        A EFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA ECONÔMICA 

Uma vez demonstrado o viés da eficiência apara além do aspecto temporal, sendo 

um equívoco tratá-la como sinônimo de celeridade, resta-nos, então, analisarmos a eficiência 

da justiça com enfoque na qualidade da própria decisão judicial. 

Com efeito, respeitando todos os modos alternativos de solução de conflitos, 

inclusive com a adoção do sistema multiportas
18

, o cidadão que encontrar uma resistência em 

sua pretensão, na maioria das vezes dependerá da tutela jurisdicional (decisão judicial) para a 

resolução da controvérsia.  

Nesse cenário, apenas e tão somente o Juiz, investido no poder do Estado (Estado-

Juiz) será capaz de solucionar o conflito e por fim ao litígio, mesmo que a decisão não 

satisfaça a pretensão de uma das partes – e dificilmente isso ocorrerá porque o vencido tende 

à insatisfação, mas possibilite uma resposta qualitativamente adequada, fundamentada e, 

sobretudo, em coesão com tudo àquilo que foi discutido nos autos. 

Ocorre que, não apenas nos casos difíceis, surgiram correntes doutrinárias no 

universo jurídico – em especial nos países com sistema common law – tais quais, em síntese, 

analisam a eficiência da justiça sob o viés econômico pautado na alocação de recursos, ou 

melhor, impacto e efeitos da decisão judicial na vida econômica da sociedade. 

Durante longos anos, as doutrinas ou os “movimentos” que passaram a estudar a 

eficiência da decisão judicial, e do Direito como um todo, nesta perspectiva restou 

denominado com “Análise Econômica do Direito”, qual será analisada a seguir como ponto 

de partida para alcançarmos o entendimento sobre a eficiência econômica da justiça.    

                                                           
18

 Lilia Maia de Morais Sales e Mariana Almeida de Morais explicam que o “Sistema de Múltiplas Portas objetiva 
prover opções às partes envolvidas em um problema comum, ou seja, esse sistema disponibiliza métodos 
alternativos ao Poder Judiciário de resolução de conflitos, de modo que as partes, com mais alternativas, têm 
mais facilidade em encontrar uma forma de solução mais adequada ao conflito cerne da demanda. Assim, nota-
se que os indivíduos sujeitos de uma demanda vislumbram mais opções, daí o nome múltiplas portas” (SALES, 
Lilia Maia de Morais e ALMEIDA DE SOUSA, Mariana in DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - Ano 5, nº 16, P. 
204-220, JUL./SET. 2011. Disponível em: http://www.dfj.inf.br/, Acesso em: 15/05/2015).   

http://www.dfj.inf.br/
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1.3.1        A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO (de Pareto à Posner) 

Ao contrário do que parece, a doutrina especializada da Análise Econômica do 

Direito não se liga estritamente a ideia tradicional sobre as ciências econômicas, vai muito 

além do mero estudo de fenômenos explicitamente econômicos, como os juros, a inflação, 

Produto Interno Bruto, o preço das moedas estrangeiras, o desemprego, dentre outros.  

Podemos dizer que o início do seu surgimento ocorreu no século XVIII, com a 

publicação das obras de Jeremy Bentham
19

, como uma nova corrente da ciência jurídica e 

econômica que defende a economia não como o estudo de fenômenos puramente econômicos 

e particulares, mas sim como uma teoria pautada nas escolhas racionais dos seres humanos.  

Na qualidade de seres racionais que são, os seres humanos estão aptos em 

avaliarem seus comportamentos em face dos incentivos e restrições com a situação que se 

deparam, cujos respectivos estímulos e desestímulos não necessariamente estão ligados à 

questão monetária. 

Pensemos, por exemplo, num indivíduo que deseja manter relação sexual com 

uma garota de 14 anos. O incentivo para esse criminoso seria a satisfação dos seus desejos, 

por outro lado, a restrição seria a ameaça de uma pena de reclusão. De acordo com a teoria de 

Bentham a análise do ser racional sobre o crime é a própria punição, isto é, antes de cometê-lo 

ponderará a utilidade do crime com relação à desutilidade da respectiva punição.   

                                                           
19

  “Jeremy Bentham, o criador da filosofia política conhecida como utilitarismo, familiarizou-se, desde criança, 
com as línguas grega e latina. Estudo no Queen's College, em Oxford, de 1760 a 1763, e graduou-se aos 15 
anos. Bentham chegou a exercer a advocacia, mas logo abandonou-a para dedicar-se à filosofia e à crítica das 
instituições. Em seu primeiro livro, Um fragmento sobre o governo (1776), Bentham criticava o antirreformismo 
dos Comentários, de William Blackstone, publicados, em 4 volumes, entre 1765 e 1769. Famoso em toda a 
Europa e na América após publicar, em 1789, Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, Bentham 
recebeu, em 1792, o título de cidadão francês; por essa época, mantinha correspondência com importantes 
líderes políticos estrangeiros. Em 1824, fundou com outros intelectuais a Westminster Review (Revista de 
Westminster), que representou, para Bentham, um importante veículo de propagação de ideias.O pensamento 
de Bentham foi completado pela obra póstuma, Teoria dos deveres ou A ciência da moral, de 1834. Afirmando 
que a utilidade de cada objeto é definida por sua capacidade de produzir prazer ou felicidade, e de evitar a dor 
e o infortúnio, ele concluiu que os atos humanos são movidos pelo interesse e que a sociedade será ideal 
quando permitir a realização da felicidade do indivíduo, sem que esta comprometa o bem-estar coletivo. As 
ideias de Bentham influenciaram o radicalismo político inglês e constituíram a base do laissez-faire, o 
liberalismo clássico, que caracterizou a economia do século 19.” (Enciclopédia Mirador Internacional in: 
Universo On Line. Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/jeremy-bentham.jhtm. Acesso em: 
15/05/2015).    
 

http://educacao.uol.com.br/biografias/jeremy-bentham.jhtm
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A teoria das escolhas racionais utilizada por Bentham passou a ganhar força na 

ciência econômica da escola de Chicago, quando serviu de incentivo para notórios 

economistas da Universidade de Chicago, tais como Ronald Coase e Guido Calabresi.  

 A Universidade de Chicago, pois, foi o berço da Análise Econômica do Direito, 

eis que foi na instituição onde ganhou força a denominar um verdadeiro novo ramo de 

pesquisa, sendo que o 1º período de 1940 a 1950 e depois em 1960, denominados, 

respectivamente, como velha e nova escola.   

Aaron Director foi o primeiro a fazer ligação interdisciplinar entre Direito e 

Economia, implantando em 1950 o primeiro programa específico voltado à Análise 

Econômica do Direito nos EUA. Após, Director fundou no ano de 1958 o “Journal of Law 

and Economics”, cujo objetivo principal consistia em difundir a ideia de que a regulação 

econômica é uma função própria do mercado e não do Estado (DUXBURY, 2001, p. 343). 

Na década de 60, com a publicação no aludido jornal dos artigos ‘‘The Problem of 

Social Cost”
20

 e “Some thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts’’
21

, de Ronald 

Coase e Guido Calabresi, respectivamente, efetivamente deu-se início a escola moderna de 

Análise Econômica do Direito.  

A principal contribuição de Ronald Coase no referido artigo para nova Escola da 

Análise Econômica do Direito foi a discussão sobre o problema dos custos da transação, o que 

posteriormente denominou-se como alocação de recursos. 

 Em síntese, nele Coase defende que se os custos da mudança geográfica do 

condomínio forem menores que os custos da diminuição da poluição, a externalidade 

negativa
22

 será do condomínio e a fábrica continuará a funcionar no local, devendo esta 

apenas arcar com a mudança dos moradores em detrimento aos seus direitos de propriedade 

(COASE, 1960, p. 1).  

Nesse exemplo utilizado por Coase a questão central deixa de ser a restrição das 

atividades do poluidor da empresa por meio da imposição dos efetivos direitos e deveres dos 

                                                           
20

 Ver em: COASE, Ronald H. The Problema of Social Coast in The Journal of Law e Economics, Volume 3, 1.960, 
p. 1-144). Disponível em: http://www.jstor.org/stable/724810. Acesso em: 20/12/2014.  
21

 Ver em: CALABRESI, Guido, "Some Thoughts on Risk Distributions and the Law of Torts" in The Yale Law 
Journal, Faculty Scholarship Series, v. 70, março de 1961, número 4. Disponível em 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1979. Acesso em 20/12/2014. 
22

Externalidades Negativas são os efeitos de determinada decisão que acabam por recaírem sobre as pessoas 
que não participaram dela. Na maioria das vezes refere-se à produção ou consumo de bens ou serviços sobre 
terceiros, que não estão diretamente envolvidos com a atividade (poluição atmosférica, de recursos hídricos 
etc.)  

http://www.jstor.org/stable/724810
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1979
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moradores do condomínio, transferindo-se para a maximização do benefício geral e o impacto 

que será causado pela cessação das atividades da empresa poluidora no local. 

 Neste cenário, considerando que os custos das transações realizadas no mercado 

são levados em conta, a realocação de diretos deverá ocorrerá quando o aumento no valor da 

produção por ela gerado for maior do que os custos incorridos para implementá-la. Do 

contrário, na hipótese desse aumento ser menor, a concessão de uma decisão judicial 

favorável poderá encerrar a atividade, evitar que ela seja iniciada ou determinar regras, o que 

somente ocorreria seria acaso as transações se dessem sem custos.  

Nesse sentido, Coase sustenta que: 

In these conditions the initial delimitation of legal rights does have an effect on the 

efficiency with which the economic system operates. One arrangement of rights may 

bring about a greater value of production than any other. But unless this is the 

arrangement of rights established by the legal system, the costs of reaching the same 

result by altering and oombining rights through the market may be so great that this 

optimal arrangement of rights, and the greater value of production which it would 

bring, may never be achieved. (COASE, 1960, p. 16) 

  

A ideia de Coase é que se as transações ocorrerem sem quaisquer custos, os 

direitos das partes devam ser efetivamente levados em conta e as decisões judiciais facilmente 

resolverão nesse sentido. Por outro lado, havendo no mercado altos custos de transações 

evolvidos, a justiça deverá ter a responsabilidade de entender o impacto econômico que sua 

decisão causará no mercado, cuja análise decisória do magistrado consequentemente o levará 

a decidir em favor do mercado:        

Of course, if market transactions were costless, all that matters (questions of equity 

apart) is that the rights of the various parties should be well-defined and the results 

of legal actions easy to forecast. But as we have seen, the situation is quite different 

when market transactions are so costly as to make it difficult to change the 

arrangement of rights estab-lished by the law. In such cases, the courts directly 

influence economic activity. It would therefore seem desirable that the courts should 

understand the economic consequences of their decisions and should, insofar as this 

is possible without creating too much uncertainty about the legal position itself, take 

these consequences into account when making their decisions (COASE, 1960, p. 

19). 

  

Aliás, sobre aludida visão econômica e mercadológica defendida, Coase ainda 

afirma que muitos Juízes já passaram a enxergar dessa forma, muito embora, por receio, não 

seja expressamente reconhecido por eles. Outros magistrados, através de análise de casos 

julgados, deixam claramente transparecer em suas decisões a preocupação, mesmo que 

intuitivamente, com as implicações econômicas que delas provirão, na medida em que 

sopesavam o ganho e a perda com a respectiva concessão de ordem judicial ou indenização 

por perdas e danos (COASE, 1960, p. 19). 
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Em síntese, o que tem de ser decidido é se o ganho obtido ao se impedir o dano é 

maior do que a perda que seria sofrida em outros lugares como resultado da proibição da 

atividade produtora desse mesmo dano, vez que:  

It would seem desirable to summarize the burden of this long section. The problem 

which we face in dealing with actions which have harmful effects is not simply one 

of restraining those responsible for them. What has to be de-cided is whether the 

gain from preventing the harm is greater than the loss which would be suffered 

elsewhere as a result of stopping the action which produces the harm. In a world in 

which there are costs of rearranging the rights established by the legal system, the 

courts, in cases relating to nuisance, are, in effect, making a decision on the 

economic problem and determining how resources are to be employed. It was 

argued that the courts are conscious of this and that they often make, although not 

always in a very explicit fashion, a comparison between what would be gained and 

what lost by preventing actions which have harmful effects. But the delimitation of 

rights is also the result of statutory enactments. Here we also find evidence of an 

appreci-ation of the reciprocal nature of the problem (COASE, 1960, p. 27-28). 

 

Ronald Coase, enfim, passa o grande inspirador para vários estudiosos da 

Universidade de Chigado, quais através da sua teoria e respectivos artigos levam a análise 

econômica para várias áreas do Direito, a exemplo de Richard Posner que, além de contribuir 

para a disseminação na aplicação da análise econômica neoclássica aos mais diversos ramos 

jurídicos, foi assíduo na defesa do estudo econômico do direito em expressa discordância e 

ataques àqueles autores contrários ao movimento.  

Posner
23

 sustentou que inevitavelmente a principal função dos operadores do 

direito dever ser garantir que a alocação de direitos entre as partes ocorra sempre de maneira 

eficiente
24

, o que, para tanto, somente é possível com o estudo multidisciplinar do Direito 

com a Economia.  

Em seu livro, A Economia da Justiça, Posner denomina como "maximização da 

riqueza" a análise de custo-benefício para orientar a eficiência da decisão judicial, alertando 

que esse termo não pode ser entendido como um simples critério financeiro, o que significaria 

que qualquer coisa que produzisse um aumento da receita pecuniária maximizaria a riqueza, 

mas sim, 

[...] que todos os custos e benefícios, inclusive os não pecuniários, sejam 

levados em conta para decidir o que é uma norma ou prática eficiente; e que 

                                                           
23

 Nesse sentido: “In the first edition of his Economic Analysis of Law, Richard Posner argued that, where legal 
intervention is necessary because an efficient outcome cannot be obtained through negotiation between 
parties, the relevant entitlements ought to be assigned so as to produce the result which would have prevailed 
in an efficient market: that is, legal rights ought to be conferred on the highest bidders” (DUXBURY, 2001, p. 
390). 

24
 POSNER, 1983, p. 84. Posner explica que o conceito de eficiência é, talvez, o mais comum sentido de justiça 

que se pode encontrar. “A moral system founded on economic principles is congruent with, and can give 

structure to, our everyday moral intuitions”. 
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sejam pecuniarizados - apenas para possibilitar uma comparação entre eles 

traduzindo-os numa unidade comum, o dinheiro. (POSNER, 2010, p. XIV)  

 

Nesse sentido, exemplifica o aludido autor que num acidente de trânsito, a vítima 

pode não ter sofrido perda financeira alguma, no entanto, pode ter ocorrido um custo real 

medido pela dor, sofrimento ou deformidade física da vítima e pelo total de esforços 

consumidos no tratamento da lesão. De igual modo, a conduzir o automóvel em alta 

velocidade acarretará um benefício real para o motorista, qual seja chegar mais rápido ao 

local. 

Destarte, os economistas dispõem de técnicas para pecuniarizar os custos e 

benefícios não pecuniários, estudando, por exemplo, os custos pecuniários em que as pessoas 

incorrem para economizar tempo ou evitar danos, vale dizer, esses custos pecuniários são 

parâmetros mínimos do valor que o tempo ou a não ocorrência de danos têm para elas. 

A análise econômica do direito sugere que essas técnicas sejam usadas para 

possibilitar uma análise do efetivo custo-benefício das condutas regulamenta das pelas leis: o 

movimento denominado “direito e economia" defende que os juízes se valham da 

discricionariedade para produzir resultados eficientes, entendidos no sentido de resultados que 

evitem o desperdício social, como, no exemplo do acidente, “resultados que penalizem a não 

tomada de precaução cujo custo se justificaria; mas que não penalizem a recusa a tomar 

precauções cujo custo não se justifique” (POSNER, 2010, p. XIV-XVI).  

Em suma, pode se concluir que o principal motivo de estudar economicamente o 

direito seja garantir alocação de recurso e direitos entre as partes se dê sempre de maneira 

eficiente, cuja noção de eficiência entre os diversos autores do ramo será amplamente 

trabalhada a seguir.    

 

1.3.1.1        A MAXIMIZAÇÃO DA RIQUEZA
25

 COMO NOÇÃO DE EFICIÊNCIA  

Autor de importante referência mundial sobre o eficientismo econômico do 

direito, Richard Posner é um grande crítico das tradicionais teorias da justiça, tentando 

demonstrar em suas obras que a filosofia moral em nada auxilia o raciocínio jurídico utilizado 

para solucionar as questões no caso em concreto
26

.  

                                                           
25

 Terminologia utilizada por Richard Posner em sua obra A economia da Justiça, indicada nas referências 
bibliográficas deste trabalho, onde o autor defende sua teoria econômica, baseada na Análise Econômica do 
Direito, como garantia de uma justiça eficiente.   
26

 Sobre o tema recomendamos a leitura: POSNER, Richard A. Problemas de filosofia do direito, tradução 
Jefferson Luiz Camargo, revisão técnica e da tradução Mariana Mota Prado, São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
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 Para a defesa da sua teoria econômica, em sua obra A Economia da Justiça
27

 

Posner se utiliza da Superioridade de Pareto
28

 como marco principal para calcar suas críticas 

construindo seu pensamento sobre a econômica além de si mesma, isto é, como algo bem 

mais amplo que alcança a eficiência do direito.  

A eficiência pensada por Posner, bem como pelos demais adeptos da análise 

econômica do direito possui grande referência na eficiência pensada pelos filósofos Nicholas 

Kaldor e John Richard Hicks, o que se denominou doutrinariamente por “Eficiência de 

Kaldor-Hicks”, tal qual se constitui, na visão de Posner, uma forma mais aperfeiçoada da 

“Eficiência Pareto”.  

 Destarte, nesse momento oportuno se faz tratarmos incialmente dos conceitos de 

eficiência econômica de Pareto, para, posteriormente tratarmos sobre o entendimento de 

Kaldor e Hicks, a fim de alcançar o pensamento de Posner sobre eficiência.  

   Por seu turno, para o entendimento da “Eficiência de Pareto”, ou também 

denominada como “Ótimo de Pareto”, imprescindível esclarecer o que venha a ser uma 

“Melhora de Pareto” ao comparar situações no caso em concreto que envolvam alocação de 

recursos.   

A “Melhora de Pareto” ocorre quando em dada alocação de recursos ocorrer a 

melhora de pelo menos um indivíduo, sem, no entanto, que para isso todos os outros 

indivíduos de certa forma envolvidos não saiam prejudicados.  

Assim, a eficiência defendida por Pareto (“Ótimo de Pareto”), ocorre quando não 

for mais possível melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a situação dos demais, o 

que, num raciocínio inverso, a “Melhora de Pareto” ou “Superioridade de Pareto”
29

 se dará na 

hipótese de melhorar a situação de pelo menos uma pessoa sem piorar a de ninguém. Nesse 

sentido, Pareto assevera que: 

[...] os membros de uma comunidade gozam, em determinada posição, do máximo 

de ofemilidade, quando se torna impossível encontrar um meio de afastar-se muito 

pouco dessa posição, de tal maneira que a ofemilidade de que goza cada indivíduo 

dessa coletividade aumente ou diminua. Isso significa que todo pequeno 

deslocamento a partir dessa posição tem, necessariamente, como efeito aumentar a 

ofemilidade de quem gozam certos indivíduos e diminuir a de que outros gozam: ser 

agradável a uns e desagradável a outros (PARETO, 1.987, p. 193).  

 

                                                           
27

 POSNER, Richard A. A economia da Justiça. Tradução: Evandro Ferreira e Silva, revisão da tradução: Anibal 
Mari, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.  
28

 Cf. PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1.987, 
p. 193. 
29

 Terminologia utilizada por Posner em: POSNER, Richard A. A economia da Justiça. Tradução: Evandro Ferreira 
e Silva, revisão da tradução: Anibal Mari, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
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Ao se utilizar da expressão “máximo de ofemilidade”, resta claro o seu 

entendimento que a situação em uma alocação de recursos deve atingir um ponto de 

equilíbrio, isto é, não se pode permitir que a mudança cause externalidades a serem 

distribuídas entre as partes envolvidas. 

A visão de Pareto sobre a eficiência, que toma por base e valor fundamental a 

satisfação individual das pessoas, foi definida por Posner
30

, e também pela doutrina 

especializada, como uma tentativa de resolver o problema do utilitarismo clássico, consistente 

na maximização da felicidade para o maior número de pessoas. Vale dizer, o utilitarismo 

entende que se a alocação de recursos ou mudança da situação envolver 10.000 pessoas e 

destas 5.001 e sentirem mais felizes, esse bem-estar da maioria é denominado utilidade e 

porquanto mais viável.  

Com esse entendimento, Pareto considerou insuficiente a “utilidade” definida pela 

clássica teoria do utilitarismo, justamente porque não possibilita comparações individuais de 

utilidade, posto que maximizar a felicidade de uma pessoa não é o mesmo que maximizar a 

felicidade de seu vizinho ou colega.  

Dessa forma, chegou à conclusão que felicidade ou bem-estar não possuem 

definições ou mesmo sentido para as pessoas, devendo necessariamente serem auferidas 

pessoalmente, justamente pelo que não há razão para a realização de uma soma com o fito de 

chegar ao total de “utilidade” (PARETO, 1.987, p. 193).   

No entanto, na prática a eficiência de Pareto se torna de difícil aplicação, posto 

que seria quase impossível a realização de mudanças de médio ou grande vulto sem que 

nenhuma pessoa sofra algum tipo de perda ou, ainda, que houvesse a possibilidade de 

quantificar individualmente a satisfação de cada uma delas (POSNER, 2010, 106).   

Assim, no final dos anos 30 os já mencionados economistas Nicholas Kaldor
31

 e 

John Richard Hicks
32

 iniciaram uma grande transformação no critério de eficiência criado por 

Pareto que, tornando como noção de eficiência àquela com relevância e efeitos jurídicos, 

basicamente definiu-a como uma situação em que o resultado esperado seja que as pessoas 

                                                           
30

 “A superioridade de Pareto, princípio segundo o qual uma forma de alocação de recursos é superior a outra 
se puder melhorar a situação de pelo menos uma pessoa sem piorar a de ninguém, foi considerada pelo próprio 
Pareto como uma solução para o problema clássico do utilitarismo prático, ou seja, o de medir a felicidade das 
pessoas para avaliar o efeito de uma política na utilidade total da sociedade” (POSNER, 2010, p. 105).  
31

 KALDOR, Nicholas. Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility in Economic 
Journal , V. 49, 1939, pp. 549-552.  
32

 HICKS, John Richard. The Foundations of Welfare Economics in Economics  Journal , V. 49, 1.939, pp. 696-712. 
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ganhadoras obtenham mais do que os prejuízos sofridos pelas pessoas perdedoras em eventual 

alocação de recursos.  

Ao discorrer sobre a noção de eficiência desenvolvida por Kaldor e Hicks, tal qual 

Posner denomina como “Maximização de Riqueza”, o autor sustenta em seu livro A 

Economia da Justiça que a justiça é um conceito paralelo e vinculado ao de eficiência, 

devendo, pois, o justo ser pensado sempre em termos de eficiência (POSNER, 2010, Cap. I)  

A eficiência, segundo os critérios de Kaldor-Hicks permite que algumas pessoas 

fiquem em situação pior se àqueles que ficaram numa situação melhor puderem, ao menos em 

tese, compensarem os que ficaram na situação pior.  

Em outras palavras, para buscar o resultado de eficiência basta que as pessoas 

perdedoras com a situação sejam compensadas de alguma forma. Porém, isso não significa 

que a compensação seja condição essencial para a alocação de recursos ou mudança de 

situação, pois, ao que parece, a essência central da “Eficiência Kaldor-Hicks” é a busca de um 

resultado com maior valor agregado.    

Por outro lado, para Pareto a simples afirmação de uma pessoa no sentido de que 

foi prejudicada já basta para que não se tenha a “Melhora de Pareto”, ao passo que para a 

“Eficiência Kaldor-Hicks” é necessário a quantificação dos ganhos e perdas para alcançar a 

soma total e identificar onde está o melhor valor agregado.  

Pode-se dizer, pois, que para avaliar a eficiência da situação, o bem estar das 

pessoas acaba por ser transferido para o valor da riqueza que será envolvida, o que Richard 

Posner denomina de “Maximização da Riqueza”.  

Considerado adepto radical do movimento da Análise Econômica do Direito, 

Posner defende sua teoria econômica direito como uma posição intermediária entre o 

positivismo jurídico estrito e a livre interpretação constitucional, asseverando que a 

discricionariedade dos Juízes devem necessariamente seguir os ditames da teoria econômica 

aplicada ao direito, calcada na “Maximização da Riqueza” (POSNER, 2010).   

Nesse sentido, ensina o autor que: 

[...] a análise econômica do direito recomenda que suas respectivas técnicas 

sejam usadas, tanto quanto possível, para possibilitar uma análise de custo-

benefício das condutas regulamentadas pelas leis de modo a orientar, 

igualmente, as decisões judiciais, pois, uma vez levados em conta, será 

plenamente possível decidir o que é uma norma, prática ou decisão judicial 

eficiente (POSNER, 2010, p. 16).  
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Em sua obra A Economia da Justiça
 33

, Posner defende que o sistema common law 

norte-americano consiste em sólida e segura base para o desenvolvimento da eficiência 

econômica da justiça, devendo ser levado em conta nas decisões judicial o princípio da 

“Maximização da Riqueza”, desde litígios que envolvam direitos de propriedade, contrato e 

responsabilidade civil até aqueles referente ao direito penal. Usando como referência 

Bentham, o autor parte do pressuposto de que todas as pessoas são maximizadoras de seus 

próprios interesses e que suas atividades implicam sempre em uma escolha.   

Sua defesa em prol da eficiência tem como ponto de partida severas críticas sobre 

os critérios utilizados por Vilfredo Pareto que, relembrando em apertada síntese, define 

eficiência quando uma forma de alocação de recursos é superior a outra se puder melhorar a 

situação de pelo menos uma pessoa sem piorar a de ninguém.  

Denominada por Posner como “Superioridade de Pareto”, o autor afirma que a 

solução proposta por Pareto é mais presumida que verdadeira, pois a medição direta da 

utilidade é praticamente impossível e a única maneira de demonstrar ou identificar a 

superioridade de uma alteração na alocação de recursos seria através do consentimento de 

cada uma das pessoas afetadas, o que se torna praticamente impossível na prática.  

Nessa perspectiva, oportuno trazer o exemplo utilizado por Posner: 

Se A vende um tomate a B por $2 e ninguém mais é afetado pela transação, 

podemos, estar certos de que a utilidade de $2 para A é maior que a do tomate, 

sendo o inverso verdadeiro para B, ainda que não saibamos em que medida a 

transação aumentou as utilidades de A e B. Mas, devido ao fato de que o 

pressuposto fundamental desse exemplo, a ausência de efeitos sobre terceiros, não 

dá conta de classes de transações, o critério da superioridade de Pareto não é 

aplicável à maioria das questões de política pública: por exemplo, como saber se, no 

caso dos tomates, o livre-mercado é superior, de acordo com o critério de Pareto, a 

um mercado no qual exista um teto para o preço? A eliminação desse teto resultaria 

em um preço de mercado mais elevado, maior quantidade produzida, aluguéis mais 

caros de terras especializadas no cultivo de tomates, redução na produção de 

mercadorias substitutas e muitos outros efeitos. (POSNER, 2010, p. 106) 

 

Assim, a crítica principal trazida pelo autor se direciona na impossibilidade de 

identificar as pessoas e, tampouco ainda, negociar com o consentimento de cada pessoa 

envolvida direta ou indiretamente na alocação dos recursos. Tamanha a inviabilidade 

apontada por Posner na utilização do critério de Pareto, que se houvesse um sistema prático 

de medida de utilidade até mesmo os utilitaristas rejeitariam tal método de avaliação, 

asseverando, ipis literis, que: 

[...] Se é impossível identificar todas as pessoas afetadas pela transformação de um 

mercado de tomates com preços tabelados em um mercado livre, que dirá negociar 
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 POSNER, Richard A. A economia da Justiça. Tradução: Evandro Ferreira e Silva, revisão da tradução: Anibal 
Mari, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
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com o consentimento de todas elas [...] Se pudesse conceber um sistema prático de 

medida da utilidade, o utilitarista dispensaria o método de avaliação da 

superioridade, segundo o critério de Pareto, de uma forma de alocação de recursos 

fundado no consentimento ou na transação. (POSNER, 2010, p. 107).  

 

Segundo Posner, considerar o consentimento uma justificativa adequada para 

efetuar mudanças na alocação de recursos, conduz-se à uma exagerada defesa ética das 

transações de mercado, desassociando-se da verdadeira eficiência, tanto no sentido da 

maximização da riqueza, como, contraditoriamente, do próprio critério defendido por Pareto, 

que ao final busca o bem estar da totalidade dos envolvidos.  

Nesse sentido, oportuno o exemplo utilizado pelo autor, em que supõe a mudança 

de uma fábrica da cidade A para B, sem que ocorra qualquer externalidade tecnológica ou 

consumo de bem escasso, ainda sim ocorreria externalidades pecuniárias, pois os donos de 

imóveis cidade A sofreriam com sua desvalorização e os gerentes específicos com o 

deslocamento e, por outro lado, não teve efeito líquido sobre a riqueza da sociedade 

(POSNER, 2010, p. 107). 

Entende o autor, ademais, que ainda assim o deslocamento deve aumentar a 

riqueza da sociedade, pois a situação dos donos da fábrica melhorará e as externalidades 

pecuniárias se anularão mutuamente. Consequentemente, o deslocamento se ajustaria ao 

critério de maximização da riqueza que, em vez de exigir que ninguém saia prejudicado por 

uma alteração na alocação de recursos, estabelece apenas que o aumento no valor seja 

suficiente para compensar plenamente os prejudicados (POSNER, 2010, p. 108).  

 Destarte, Posner com seu raciocínio asseverando que, como a desvalorização dos 

imóveis em A corresponde uma valorização em B, os proprietários de imóvel em A poderiam, 

em princípio, ou seja, ignorando-se os custos da transferência, ser compensados, e assim 

ninguém sairia perdendo. Mas, na ausência de compensação, não apenas não haveria 

consentimento geral quanto à mudança da fábrica, como a utilidade total poderia ser menor 

que antes desta, pois não há como saber se a utilidade, para os ganhadores, de não ter de 

compensar os perdedores, excede a “desutilidade”, para estes, de não receber compensação 

(POSNER, 2010, p. 109).  

Nessa perspectiva, entre a pura e simples “Maximização da Riqueza” e a 

“Superioridade de Pareto”, Posner traz como tentativa de solução do impasse a ideia de 

consentimento - fundamento operacional (critério de Pareto) - usado sob a forma de 

compensação que denomina “ex ante” (POSNER, 2010, p. 112).  
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Para comprovar a existência da compensação ex ante, bem como explicar sua 

definição, o autor utiliza o exemplo de uma pessoa que compra bilhete de loteria, mas não 

ganha o prêmio sorteado, previamente consentiu com a perda ou, ao menos, renunciou 

qualquer objeção ao resultado do sorteio, ressalvada obviamente a hipótese de fraude 

(POSNER, 2010, p. 112).  

Portanto, nessas situações assevera que as pessoas são plenamente compensadas 

ex ante e manifestam seu consentimento nesse sentido, ou seja, muito embora aparente a 

ausência de qualquer compensação, decerto o mercado já consentiu pela respectiva perda 

involuntária (POSNER, 2010, p. 112).  

 Destarte, um empresário que perde dinheiro porque seu concorrente possui um 

produto superior tem na sua expectativa de lucro o custo adicional embutido para cobrir as 

respectivas perdas, pelo que foi compensado ex ante pelos prejuízos (POSNER, 2010, p. 112).  

O conceito de compensação ex ante é proposto por Posner como uma resposta ao 

argumento que a maximização da riqueza violaria o princípio do consentimento das pessoas 

envolvidas com a alteração de recursos, consoante sustentado por Pareto, podendo ser 

aplicado não só nas relações de mercados como também nos casos de Responsabilidade Civil. 

 Sobre a compensação ex ante, também nos casos de responsabilidade civil, 

mesmo que por negligência, oportuno colacionar o exemplo utilizado por Posner para 

embasar seu raciocínio: 

Mas uma questão mais difícil surge da tentativa de sustentar, com base nesse 

principio, instituições não ligadas ao mercado, mas alegadamente maximizadoras da 

riqueza, como a responsabilidade civil por negligencia, aplicável aos acidentes de 

automóvel. Se um motorista é ferido por outro em um acidente do qual nenhum dos 

dois e culpado, em que sentido o motorista ferido consentiu em não ser compensado 

pelo dano (ou absteve-se de fazer qualquer objeção a isso), que e o que ocorre sob 

um sistema baseado na negligencia? Para responder a essa pergunta, precisamos ter 

em conta os efeitos da exigência de compensação ex post – como ocorre na 

responsabilidade objetiva - sobre os custos de dirigir. A hipótese mais provável é 

que os custos seriam mais altos, pois, do contrário, o sistema baseado na negligência 

não seria maximizador da riqueza e não surgiria a necessidade de justificar a 

maximização da riqueza a partir do princípio do consentimento. Será que os 

motoristas estariam dispostos a assumir custos mais altos para preservar o principio 

da compensação ex post? Provavelmente não. Qualquer motorista que deseje 

garantir compensação em caso de acidente, independentemente da culpa do lesante, 

só precisa adquirir um seguro pessoal, ou seguro de acidente; presumivelmente a um 

custo inferior ao da possível obtenção de compensação ex post em um sistema de 

responsabilidade objetiva. A maneira mais fácil de entender esse ponto é imaginar 

que todos os envolvidos em acidentes de trânsito tenham as mesmas características, 

isto é, sejam da mesma idade, dirijam o mesmo tanto etc. Nessas condições, todos 

pagarão as mesmas taxas de seguro de responsabilidade civil de acidente. A 

diferença entre a responsabilidade civil por negligência e a responsabilidade objetiva 

é que, sob a primeira, teremos taxas de seguro de responsabilidade civil mais baixas 

e taxas de seguro de acidente mais altas, pois menos acidentes resultarão em casos 

de responsabilidade civil; enquanto, sob a segunda, acontecerá o inverso. Se, 
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conforme presumo, a responsabilidade civil por negligencia é o sistema mais 

eficiente, a soma dos prêmios do seguro de responsabilidade civil e do seguro de 

acidente será menor sob esse sistema, e todos o preferirão (POSNER, 2010, p. 113-

114). 

 

Afora a questão da compensação, Posner ainda atribui carga ética ao seu critério 

de eficiência baseado na “Maximização de Riqueza”, na medida em que aponta algumas 

limitações à maximização em detrimento da moral e ética imposta pelo próprio sistema 

jurídico americano
34

, no caso o common law (POSNER, 2010, 121-123).  

 Para tanto, ensina que as normas do sistema common law, regulamentadoras dos 

institutos jurídicos que versam sobre a alocação de recursos no mercado, tais como a  

aquisição e transferência dos direitos de propriedade, a redação e execução dos contratos, a 

responsabilidade civil, dentre outras, apoiam-se em um amplo consenso e beneficiam uma 

ampla gama de indivíduos (POSNER, 2010, 121). 

Dessa forma, seria ingenuidade pensar que deixar de executar aluguel dos pobres 

pelo contrato com os proprietários ricos beneficiá-los-ia, pois se daria outro destino à 

propriedade pelo risco da locação, aumentando o aluguel no mercado. Nesse passo, 

considerando que as normas do sistema common law geralmente não têm consequências 

distributivas, é razoável supor que o consentimento geral relativo à elas maximizem a riqueza 

(POSNER, 2010, p. 122).   

Por outro lado, a distribuição inicial de propriedade parece terreno fértil para 

enorme discussão entre a maximização da riqueza e o consentimento, bastando imaginar-se 

hipóteses em que o custo da coerção física seria menos custos a que o da administração de 

contratos de emprego, pois certamente essa “escravidão” maximizaria a riqueza, no entanto, 

seria contra o princípio do consentimento, defendido como essencial através da compensação 

ex ante por Posner. Assim, A eficiência defendida pelo autor conserva em sua visão grande 

força moral, mesmo quando entra em conflito com as noções de autonomia e consentimento 

(POSNER, 2010, p. 123).  

Noutro aspecto moral, entende que a riqueza entendida em termos monetários é 

sempre benéfica a todos, se considerarmos que somente é possível sua obtenção através da 

cooperação entre os indivíduos. Vale dizer, qualquer pessoa egoísta não obtém riqueza ou 

promove seu auto interesse sem beneficiar, mesmo que minimamente outra pessoa (POSNER, 

2010, p. 63). 

                                                           
34

 Trataremos aqui do sistema common law, no entanto, em seu prefácio à edição brasileira Posner deixa muito 
bem claro que sua teoria econômica baseada na maximização da riqueza é plenamente aplicável ao sistema 
jurídico brasileiro (POSNER, 2010, p. XVI-XVIII)  
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Ainda em defesa da maximização da riqueza, oportuno o entendimento de Posner, 

dizendo ter se calcado em trabalhos empíricos, que os próprios Juízes intuitivamente já 

decidem alguns casos com base da eficiência econômica, mesmo que num primeiro momento 

sejam expressamente reticentes a ideia de econômica da justiça, fundamentando, nesses 

termos que:   

[...] nenhuma legislação é detalhada a ponto de esgotar todas as possibilidades de 

disputa judicial que podem ocorrer numa sociedade dinâmica. Todas elas deixam 

grande espaço para o exercício da discricionariedade por parte dos juízes. Além de 

preconizar esse uso normativo da análise econômica, o movimento "direito e 

economia" descobriu que os juízes, especialmente nos sistemas de common law, mas 

não somente aí, tendem a deixar-se orientar, no exercício de sua discricionariedade, 

por um entendimento intuitivo da economia do litígio (POSNER, 2010, XVI). 

 

Em suma, Posner avalia sua posição construída sobre o movimento da análise 

econômica do direito como uma teoria moral, que transcenda o utilitarismo clássico e afirme 

como critério de um julgamento equânime a capacidade de maximizar a riqueza. Considera, 

de mais a mais, que sua abordagem sobre a eficiência econômica da justiça concilia três 

princípios éticos concorrentes: a utilidade, a liberdade e a igualdade (POSNER, 2010, p. 138).  

 

1.3.2           A CRÍTICA DE RONALD DWORKIN À MAXIMIZAÇÃO DA RIQUEZA  

Dworkin entende que o Direito é um conceito interpretativo, devendo os juízes 

decidirem o que é o direito interpretando o modo como os demais juízes já decidiram o que 

ele é (DWORKIN, 2014, p. 488). Para o autor, Teoria Geral do Direito é, pois, interpretação 

da própria prática judicial.  

Por outro lado, Dworkin rejeita o convencionalismo
35

, que considera melhor 

interpretação aquela tal qual os juízes descobrem e aplicam convenções legais e especiais, e o 

pragmatismo, que considera os juízes como verdadeiros “arquitetos” de um futuro melhor 

para comunidade, livres da exigência inibidora que, em princípio, devem agir coerentemente 

uns com os outros (DWORKIN, 2014, p. 488).  

                                                           
35

 Dworkin defende um convencionalismo que denomina de “convencionalismo estrito”, “pois uma sociedade 
pode ter outras convenções jurídicas especificando como os juízes devem julgar um caso quando nenhuma 
instituição legislativa houver decidido o problema em questão: por exemplo, uma convenção de que os juízes 
devem decidir de qualquer modo que, em sua opinião, o legislativo o faria se defrontada com o referido 
problema. Mas a sociedade ficará em falta de novas convenções desse tipo em algum momento, e então o 
convencionalismo estrito deve conceder aos juízes o poder discricionário descrito no texto” (DWORKIN, 2014, p. 
142) 
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Ao revés, o pragmatismo adotado por Posner
36

, nega que as decisões já proferidas 

por si só ofereçam quaisquer justificativas para o uso ou não do poder coercitivo do Estado, 

uma vez que o pragmático, em sua essência,  

[...] encontra a justificativa necessária à coerção na justiça, na eficiência ou em 

alguma outra virtude contemporânea da própria decisão coercitiva, como e quando 

ela é tomada por juízes, e acrescenta que a coerência com qualquer decisão 

legislativa ou judicial anterior não contribui, em princípio, para a justiça ou a virtude 

de qualquer decisão atual [...] O pragmatismo, ao contrário, nega que as pessoas 

tenham quaisquer direitos; adota o ponto de vista de que elas nunca terão direito 

àquilo que seria pior para a comunidade apenas porque alguma legislação assim o 

estabeleceu, ou porque uma longa fileira de juízes decidiu que outras pessoas tinham 

tal direito (DWORKIN, 2014, p. 185-186).   

 

Doutra parte, segundo o direito como “integridade” defendido por Dworkin, as 

decisões jurídicas são eficazes e corretas se provenientes dos princípios de justiça, equidade e 

devido processo legal que, necessariamente, oferecem melhor interpretação construtiva da 

prática da comunidade. Assim, para decidir se o direito vai assegurar à um sujeito a 

indenização pelos prejuízos sofridos, deve ser analisada a prática jurídica sob a melhor ótica, 

isto é, a partir do momento que a comunidade aceitou o princípio de que pessoas, como no 

caso do citado sujeito, têm o direito de ser indenizadas (DWORKIN, 2014, p. 272).  

Na visão do autor, a integridade também contribui para a eficiência do direito 

como um todo porque a comunidade que à aceite tem um veículo de transformação orgânica, 

pois as pessoas são governadas não só por decisões políticas tomadas no passado
37

, mas 

também por quaisquer outras decisões provenientes dos princípios que as calcaram e, 

portanto, as reconhecidas regras públicas poderão expandir-se e contrair-se organicamente. 

Isso é possível na medida em que as pessoas perceberem a possibilidade de explorarem os 

respectivos princípios sob as novas circunstâncias, sem a necessidade de um minucioso 

detalhamento pela jurisprudência e cada um dos pontos de conflitos (DWORKIN, 2014, p. 

229).     

Ademais, entre o tradicional convencionalismo e o pragmatismo defendido, 

Dwrokin propõe a integridade do direito como uma solução para os casos difíceis, eis que: 

                                                           
36

 “A vertente pragmática que adoto enfatiza as virtudes científicas (a pesquisa feita com imparcialidade e 
seriedade), coloca o processo de investigação acima dos resultados das pesquisas, prefere a efervescência à 
imobilidade, rejeita as distinções que não fazem diferença na prática – em outras palavras rejeita a ‘metafísica’ 
-, vê com olhar duvidoso a descoberta de ‘verdades objetivas’ em qualquer campo de pesquisa, não tem 
interesse em criar uma base filosófica para adequada para seu pensamento e ação, aprecia a experimentação, 
gosta de desafiar as vacas sagradas e – nos limites da prudência – prefere dar forma ao futuro a manter-se em 
continuidade com o passado. Veja-se, portanto, que estou falando de uma atitude, e não de um dogma; uma 
atitude cujo o ‘denominador comum’ é um instrumentalismo que, voltado para o futuro, tenta mobilizar o 
pensamento como uma arma capaz de deflagrar ações mais eficazes” (POSNER, 2007, p. 40)   
37

 Nesse sentido é o entendimento do convencionalismo conforme. Ver nota nº 18 acima.  
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O direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam relatos 

factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais 

do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. Insiste em que as afirmações 

jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, combinam elementos que 

se voltam tanto para o passado como para o futuro; interpretam a prática jurídica 

contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento. Assim, o 

direito como integridade rejeita, por considerar inútil, a questão de se os juízes 

descobrem ou inventam o direito; sugere que só entendemos o raciocínio jurídico 

tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas (DWORKIN, 

2014, p. 229).  

 

Nessa perspectiva, o direito como integridade surge como uma terceira concepção 

que engloba tanto a doutrina como a jurisprudência, fazendo com que o conteúdo do direito 

não dependa de convenções especiais ou de fatores outros, mas sim de interpretações mais 

sofisticadas e concretas da “mesma prática jurídica que começou a interpretar” 

(DWORKIN, 2014, p. 489).    

Portanto, Dworkin alerta sobre o perigo na caracterização do direito como questão 

de fato – como sugere o pragmatismo -, pois esse entendimento leva à um dogmatismo 

político escuso, não se concentrando imediatamente nos fins sociais, posto que o maior poder 

argumentativo certamente sempre vencerá.  

Já o direito enquanto integridade, exigindo que os Juízes necessariamente se 

valham dos efetivos argumentos normativos desenvolvidos através das conhecidas práticas 

interpretativas e da doutrina, sempre com o olhar para as normas éticas e políticas refletidas 

pelo direito constitucional (DWORKIN, 2014, p. 119-120). 

Para Dworkin o Juiz deve considerar o direito como um sistema fechado, não 

havendo, pois, nenhum direito além do próprio direito, sendo contrário à tese positivista que 

existem lacunas no Direito. Por outro lado, Dworkin reconhece que existem no sistema 

jurídico casos complexos, exigindo do juiz que os analise além da letra da lei, isto é, do que o 

direito é para o que o direito deve ser.  

Para tanto, todavia, o Juiz deverá se comprometer à um processo interpretativo 

necessariamente guiado pelos demais institutos jurídicos, mormente pelos princípios gerais 

dos direito, definindo os princípios como padrões a serem observados para o alcance da 

justiça equânime ou da moralidade, e não para garantir uma situação econômica ou político-

social, como querem os pragmáticos, ao passo que a Política Pública possui como escopo 

principal a ser atingido uma melhoria na economia ou na situação político-social da 

comunidade.  

Dessa forma, em sua obra O Império do Direito entende Dworkin que os 

princípios não podem jamais serem trucidados por escopos sociais ou econômicos 
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concorrentes, fazendo-se necessário que em cada caso se levante a questão sobre o efetivo 

direito de o autor ganhar o que de seu interesse e, portanto, os demais interesses da 

comunidade, mesmo que econômicos, não devem adentrar na questão. Vale dizer, os 

princípios devem ser o pilar e, sobretudo, o norte de uma decisão judicial. 

Nesse passo, segundo Dworkin, a integridade infunde as ocasiões privadas o 

espírito das ocasiões politicas e vice-versa, sempre para beneficio de ambas, o que faz da 

obrigação politica a fidelidade à um esquema essencial pautado na responsabilidade de cada 

cidadão identificar, para si próprio, como o esquema de sua comunidade
38

. O direito como 

integridade é, pois, atitude fraternal, expressão de como estamos unidos em comunidade, 

apesar dos nossos interesses e convicções (DWORKIN, 2014, p. 230-231). 

Não por acaso, portanto, que a posição defendida por Posner (item 2.2) despertou 

severas críticas de Ronald Dworkin tais quais foram publicadas no artigo Is Wealth a 

Value?
39

, onde expressa a posição contrária à teoria econômica do direito, afirmando que a 

riqueza não é um valor social (DWORKIN ,1980, p. 191/226).  

O principal argumento de Dworkin
40

 consistiu no fato de que a riqueza não 

representa "um componente do valor social” e "um elemento que, entre outros, componha o 

valor social", tampouco um componente social como “algo digno de se ter por si mesmo” 

(DWORKIN, 1980, p. 211).   

Para Dworkin, a utilidade defendida por Posner pode ser promovida de maneira 

mais eficiente se os juízes visarem diretamente à sua própria maximização, ao revés de 

maximizarem a riqueza como consequência dela. Desse modo, sugere o autor que o juiz 

“utilitarista” a deve considerar, por exemplo, que,  

[...] embora uma comunidade gaste mais com doces que com cuidados médicos 

decorrentes do consumo excessivo destes [...] os doces serão prejudiciais à sua saúde 

e, consequentemente, à sua utilidade no longo prazo (DWORKIN, 1980, p. 218). 

 

Assim, se um Juiz adepto à maximização da riqueza tivesse que decidir entre 

“proteger os trabalhadores de uma indústria agonizante ou acelerar o seu desemprego, 

estruturando os direitos de maneira mais favorável a uma indústria emergente”, certamente 

escolheria a proteção dos trabalhadores (DWORKIN, 1980, p. 218).                                               

Demais disso, Dworkin invoca um problema de circularidade na tentativa de 

Posner derivar, da meta de maximização da riqueza, um sistema de direitos, o que é 

                                                           
 
39

 Disponível em: http://www.jstor.org/stable/724129. Acesso em 20/12/2014;  
 

http://www.jstor.org/stable/724129
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amplamente conhecido como o problema do "efeito riqueza”
41

, uma vez que a maximização 

da riqueza parece incapaz de "produzir mais atividades que gerem o bem-estar alheio que 

outras estruturas econômicas e políticas mais concessivas” (DWORKIN, 1980, p. 211). 

Conclui o autor que, produzir para os outros “não tem valor moral inerente se 

aquele que produz age com a intenção de beneficiar apenas a si próprio”, pois o valor moral 

consiste unicamente “na vontade ou nas intenções do agente” (DWORKIN, 1980, p. 211). 

Em resposta à Dworkin, Posner assinala que:  

A riqueza é obtida legalmente quando fazemos coisas em prol de outras pessoas 

como oferecer-lhes bons negócios. O indivíduo pode ser completamente egoísta, 

mas não pode, em uma economia de mercado bem regulada, promover seu auto-

interesse sem beneficiar os outros e a si mesmo. Essa deve ser a razão por que a 

preguiça é um traço não apreciado em nossa sociedade. A pessoa preguiçosa 

substitui divertimento, que não produz nenhum excedente que possa ser consumido 

pelo resto da sociedade, o trabalho produtivo. (POSNER, 2010, p. 63) 

 

Sobre as severas críticas de Dworkin à maximização da riqueza e o pragmatismo 

como um todo, oportuno trazer ao leitor trecho da resposta de Posner, dentre as várias, qual 

muito bem elucida a acirrada divergência doutrinária entre os autores: 

A objeção de Dworkin ao pragmatismo como teoria normativa do direito e que esta 

não e a teoria dele, a qual chama de ‘integridade’. Sobre sua teoria, nada direi além 

de que ele tenta justificá-la de um modo que não satisfará a insistência do 

pragmatista por um retorno prático [...] Não há o que extrair dessa prosa empolada. 

A relação entre o pragmatismo e a concepção instrumental do direito mais altamente 

desenvolvida, a econômica, merece uma analise mais profunda [...] A falta de 

fundamentação não perturba a nos pragmatistas. Não questionamos se a abordagem 

econômica do direito funda-se adequadamente na ética [...] mas sim se e a melhor 

abordagem a ser seguida pelo atual sistema jurídico dos Estados Unidos; em vista do 

que sabemos sobre os mercados [...] Mas o pragmatismo Juridico não pode se 

resumir a abordagem econômica. [...] Além disso, por funcionar bem apenas quando 

ha uma concordância ao menos razoável quanto aos fins almejados, essa abordagem 

não pode ser usada para responder a questão de se, por exemplo, o aborto deve ser 

restringido; muito embora possa nos dizer algo, talvez muito, sobre a eficácia e as 

consequências de eventuais restrições (POSNER, 2009, p. 426-427). 

 

Inobstante, quanto à teoria de Dworkin sobre o direito em que coloca a 

interpretação acima de tudo, propondo a integridade como melhor forma de fazê-la, Posner já 

havia manifestado sua opinião ao argumento que a interpretação restou ultrapassada para o 

direito contemporâneo, nada mais contribuindo para a eficiência da justiça, vejamos:      

[...] não há mais um sentido útil em que o direito seja interpretativo. Isso se aplica 

tanto ao direito legislado e constitucional quanto ao common law. A interpretação 

não quer saber de belas palavras; é quando muito um lembrete de que há um texto 

em jogo (e nem mesmo isso existe nos campos do common law). A essência da 

tomada de decisões interpretativa está em considerar as consequências das decisões 

                                                           
41

 Posner rebate afirmando que, como não existe moeda com a qual se possa comparar felicidade, cooperação 
e respeito aos direitos, é difícil saber como jogar com esses três fatores na elaboração de um sistema social. E a 
maximização da riqueza faz, automaticamente, as concessões mútuas entre eles. Se existe uma abordagem 
melhor, esta não é evidente e Dworkin não a descreva (POSNER, 2010, p. 131). 



45 

 

alternativas. Não há interpretações “logicamente” corretas; a interpretação não é um 

processo lógico (POSNER, 2007, p. 615). 

 

Especificamente sobre a questão da ética e moral, mais invocada pelo Dworkin 

em suas críticas, já que é assíduo filósofo defensor nesse sentido, Posner contra-argumenta 

deixando claro que sua teoria econômica tem seus fundamentos na ética, porque a 

“abordagem protege a autonomia dos indivíduos produtivos ou ao menos potencialmente 

produtivos (a maioria de nós)” e “devido a relação empírica entre mercado livre e riqueza 

humana” (POSNER, 2009, p. 426). 

Não obstante, assevera o autor que não se pode discuti-la de forma demasiada 

como pretende Dworkin, a ponto de prejudicar a eficiência do direito, esclarecendo, pois, que:  

Não questionamos se a abordagem econômica do direito funda-se adequadamente na 

ética de Kant, Rawls, Bentham, Mill, Hayek ou Nozick e nem se cada uma dessas 

éticas possui fundamentos satisfatórios, mas sim se e a melhor abordagem a ser 

seguida pelo atual sistema jurídico [...] o pragmatismo jurídico não pode se resumir 

a abordagem econômica. O caráter libertário dessa abordagem torna inapropriada 

sua aplicação a esferas nas quais os valores redistributivistas gozem de unanimidade 

politica e moral. Além disso, por funcionar bem apenas quando há uma 

concordância ao menos razoável quanto aos fins almejados [...]. (POSNER, 2009, 

430) 

 

Em síntese, vê-se que Dworkin se transforma em grande crítico de Posner, e da 

Análise Econômica do Direito como um todo, notadamente pelo seu entendimento do direito 

como integração de todos os princípios do direito, e não só do princípio da eficiência 

econômica através da maximização da riqueza defendida por Posner. 

Em contrapartida, Posner é veemente na defesa que a principal função do jurista é 

garantir a eficiência econômica, pela imprescindível análise custo-benefício, deixando, para 

um segundo plano, na visão de Dworkin, o valor moral e os mais significativos princípios do 

direito quais devem ser interpretados de acordo com a defendida integridade. 
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2.                ATIVISMO JUDICIAL  

 

2.1.             HERMENÊUTICA JURÍDICA E TEORIA DA INTERPRETAÇÃO 

Atualmente o Poder Judiciário brasileiro produz insegurança, em especial os 

tribunais superiores, sendo certo que de longa data o direito moderno sofre duras penas com 

sua crise, mas atualmente a situação encontra-se ainda mais agravada, pois a busca em saná-la 

esta a colocar em cheque a legalidade e o procedimento legal, na medida em que substitui-se a 

“racionalidade formal do direito” para a “racionalidade de conteúdo”, teoricamente 

construída com base em utópica ética (GRAU, 2014, p. 16).   

Eros Roberto Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, dedicou a obra 

“Por que tenho medo dos Juízes” para criticar a atual hermenêutica utilizada por grande parte 

dos magistrados, pelo que discorreu profundamente, pois, sobre a melhor interpretação das 

normas e dos princípios, tendo como base a ideia que a norma é resultado da intepretação, e 

não o inverso, pois o texto legal caminha até à formação da norma. 

Assim, explica o autor que: 

O fato é que não se interpreta a norma: a norma é o resultado da interpretação. E 

mais, a intepretação do direito é intepretação dos textos e da realidade. A realidade 

histórica social constitui seu sentido. A realidade é tanto parte da norma quanto do 

texto. Na norma estão presentes inúmeros elementos do mundo da vida. Em suma, o 

ordenamento jurídico é conformado pela realidade. [...] Por outro lado, a 

concretização do direito é operada em dois momentos: (i) no primeiro momento 

deles caminhamos do texto até a norma jurídica; (ii) no segundo, caminhamos da 

norma jurídica até a norma de decisão (= a solução, a decisão do caso), unicamente 

então, neste momento, podemos atuar as pautas da razoabilidade e da 

proporcionalidade” (GRAU, 2014, p.16).  

 

Destarte, haja ou não discordância com a lei ou procedimento legal, não se pode 

olvidar que inexiste justiça em si, sendo incabível a discussão sobre a efetiva justiça ou 

injustiça da decisão se adequadamente calcada no direito positivo, aplicado de acordo com 

seu atual momento histórico (GRAU, 2014, p.17). 

Grau admite que o direito positivo seja aplicado a partir de premissas éticas e 

morais, presentes na modernidade e advindas durante a história muita com muita luta social e 

política. Todavia, adverte de forma veemente que não se pode, por outro lado, subsistir a 

pretensão de substituir o direito pela ética, pois, “na prática, significa derrogar as instituições 

do Estado de Direito em proveito da vontade e do capricho dos poderosos ou daqueles que os 

servem com lealdade canina, como se pode ver” (GRAU, 2014, p.17-18).          

Os juízes devem decidir afastados da subjetividade do seu senso de justiça, 

pautando-se exclusivamente pela aplicação direito ao caso, seja aquele previsto na legislação 
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infraconstitucional ou constitucional, o que não significa seja a decisão calculável e 

previsível, pois, além do direito ser uma prudência
42

, a lei é abstrata e geral devendo 

necessariamente ser aplicada caso a caso (GRAU, 2014, p.19).  

  Nessa linha de ideias, não se pode olvidar dos ensinamentos de Kelsen, expoente 

do positivismo jurídico, sobre a busca da justiça pelo interprete de acordo com o seu senso de 

justiça, asseverando que a efetiva justiça: 

[...] só pode emanar de uma autoridade transcendente, só pode emanar de Deus [...] 

temos de nos contentar, na terra, com alguma justiça simplesmente relativa, que 

pode ser vislumbrada em cada ordem jurídica positiva e na situação de paz e 

segurança por esta mais ou menos assegurada [...] (KELSEN, 1996, p. 65-66). 

 

Oportuno, pois, transcrever o desabafo de Grau com relação aos Juízes que buscar 

a todo custo a efetivação da “justiça” de acordo com seu próprio senso de justiça:    

Isto é necessário firmar bem alto: os juízes aplicam o direito, os juízes não fazem 

justiça! Vamos à Faculdade de Direito aprender direito, não justiça. Justiça é com a 

religião, a filosofia, a história.  

                                             [...] 

O intérprete está vinculado pela objetividade do direito. Não a minha ou a sua 

justiça, porém, o direito. Não ao que grita a multidão enfurecida
43

, porretes nas 

mãos, mas ao direito. 

O juiz é necessário porque cada caso é um caso: interpretar o direito é caminhar de 

um ponto a outro, do universal ao singular, através do particular, conferindo a 

carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o 

singular (GRAU, 2014, p.19-20). 

   

Desta feita, necessária se faz uma análise profunda e atual sobre a hermenêutica 

jurídica e suas teorias com o fito principal de identificar as principais causas do ativismo 

judicial, ou protagonismo judicial (ou mesmo decisionismo) e suas consequências para a 

eficiência da justiça, o que será minuciosamente estudado nesse tópico para melhor 

compreensão do presente estudo.    

Com muita influência na obra de Mauro Capelletti, “Juízes Legisladores?”
44

, 

constantemente observamos na doutrina a posição do juiz como criador do direito, decorrente 

de tal discricionariedade que lhe é atribuída, que acaba a exercer em muitos casos uma função 

próxima ao do legislativo.   

                                                           
42

 Na visão do autor, porque a própria interpretação é uma prudência na medida em que a decisão jurídica 
correta é aquela tal qual o julgador entende que deve tomar, e não a que pode. (op. cit., pag. 16) 
43

 Lembremos do histórico caso conhecido como “mensalão” julgado pelo Supremo Tribunal Federal em que 
numa decisão pautada exclusivamente na legalidade Ministro Celso de Melo, contra toda sociedade que 
clamava por “justiça’, decidiu pelo cabimento dos Embargos Infringentes contra decisão originária da Corte.  
44 CAPPELLETTI, Mauro; Juízes Legisladores?. Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993. 
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Os Juízes, no entanto, não criam o direito, mas sim, simples e puramente, o 

produzem na medida em que continuam o trabalho iniciado pelo legislador. Nesse sentido, de 

grande valia os ensinamentos de Eros Roberto Grau ao assevera que: 

Os juízes completam o trabalho do autor do texto normativo. A finalização desse 

trabalho é necessária em razão do próprio caráter da interpretação, que se expressa 

na produção de um novo texto (a norma) a partir de um primeiro texto (a 

Constituição, uma lei, um regulamento ou um regimento) (GRAU, 2014, p. 25). 

   

Nessa perspectiva, o mesmo autor explica que, como consequência da 

interpretação do texto do legislador, o Juiz acaba por se tornar um produtor do direito, e não o 

seu criador, consistindo a prática da interpretação em verdadeira transformação do texto em 

norma, sendo correta afirmação, ao final, que o Juiz produz a norma.  

Por derradeiro, a interpretação do direito é atividade que não depende 

exclusivamente do conhecimento e, porquanto, imputa ao Juiz um dever meramente 

declaratório do texto legal, mas, sobretudo, traduz-se em atividade constitutiva da norma na 

medida em que o magistrado fara sua interpretação a partir do texto e da realidade. Isso 

significa, que o momento histórico da realidade possui grande influência na interpretação, 

pois o interprete produzirá o direito de acordo com a realidade em que vive a sociedade 

(GRAU, 2014, p. 25-31).   

Não se confunde as “normas jurídicas”, produzidas pelo interprete através do 

texto e da realidade, com “a norma de decisão” do caso, traduzida pela decisão judicial, posto 

que nas primeiras o interprete se vale do texto e da realidade para produzir “normas gerais”, 

tais quais, a partir destas, decide, formando, pois, a norma de decisão (GRAU, 2014, p. 32).   

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos ensinamentos de Eros Roberto Grau: 

A concretização implica um caminhar do texto normativo em direção à norma 

concreta (a norma jurídica), que não é ainda, todavia, o destino a ser alcançado. A 

concretização somente se realiza no passo seguinte, quando é afirmada a norma de 

decisão, apta a dar solução ao conflito que consubstancia o caso concreto (GRAU, 

2014, p. 32).   

 

Denota-se que a norma de decisão, forma a jurisprudência sobre o caso que versa 

o texto legal e a denominada norma jurídica, razão pela qual, ante a notória disparidade 

existente entre as decisões judiciais sobre idêntico caso, desde logo torna-se possível concluir 

a existência de alguns descompassos na própria intepretação e hermenêutica do direito 

brasileiro.     

Nessa perspectiva, o Juiz se traduz em “interprete autêntico”, vez que é o único 

dotado do poder de criar as normas jurídicas. Um pobre faminto que, com medo de ser preso, 
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deixa de apanhar um animal de outrem para se alimentar, interpreta o texto legal que coíbe o 

furto, produzindo norma, conforme anteriormente explicado (GRAU, 2014, p 46). 

Isso porque, a intepretação do direito possui como característica a aplicação da lei 

em cada caso, efetivamente concretizando-a. No entanto, somente o “interprete autêntico” é 

capaz de criar o direito “no sentido de definir normas de decisão”, vale dizer, qualquer um 

pode produzir norma pela interpretação e aplicação do texto legal, mas terá o poder de 

produzir a norma de decisão (GRAU, 2014, p 46).  

A norma a ser produzida pelo juiz não parte apenas dos elementos contidos no 

texto normativo (mundo do dever - ser), mas simultaneamente a partir dos elementos reais 

(mundo do ser) sobre os quais a norma será aplicada. Aliás,  

Por isso inexistem solução previamente estruturadas – como produtos semi - 

industrializados em uma linha de montagem – para os problemas jurídicos. O 

trabalho jurídico de construção das normas aplicáveis a cada caso é artesanal. Cada 

solução jurídica, para cada caso, sempre, renovadamente, uma nova solução. Por 

isso mesmo – e tal deve ser enfatizado –, a interpretação do direito se realiza não 

como mero exercício de leitura de textos normativos, para o quê bastaria ao 

interprete ser alfabetizado (GRAU, 2014, p 46). 

 

A interpretação, pois, vai além da ciência tornando-se uma verdadeira prudência a 

ser efetivamente observada pelo Juiz, pois não existe uma única solução/intepretação correta 

para cada caso, devendo o magistrado escolher, dentre as diversas interpretações do texto 

legal, aquela que se apresenta a mais adequada para o caso em análise (GRAU, 2014, p 43). 

O problema encontrado na interpretação ocorre em razão da existência de diversos 

“cânones”
45

 que passam a orientá-la, agravada pela inexistência de regras ou métodos 

concisos que ordenem hierarquicamente o seu uso, justamente porque a interpretação utilizada 

sem a observância atenta a isso será de fato arbitrária. 

Nesse sentido, Eros Roberto Grau afirma que “a insubsistência dos métodos de 

interpretação decorre da inexistência de uma metaregra ordenadora da aplicação, em cada 

caso, de cada um deles” (GRAU, 2014, p 65).  

Faz parte da interpretação a compreensão que, por sua vez, se traduz na 

experiência do indivíduo, dai porque em qualquer ciência compreensiva se torna inócua a 

tentativa de separação entre a racionalidade e personalidade da compreensão. A hermenêutica, 

ainda, estará sempre vinculada nos fatos e na história, em verdadeiro processo de diálogo 

entre o interprete e o mundo vivido ou que atualmente se vive (GRAU, 2014, p. 67) ou, nas 

palavras de Eros Roberto Grau,  

                                                           
45

 Expressão utilizada por Eros Roberto Grau (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos Juízes, 6ª Ed., 
Malheiros: São Paulo, 2014, p. 65).  
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Os preconceitos do intérprete não são o resultado de meras idiossincracias pessoais, 

refletindo, na verdade, toda sua vivência histórica; marcam seu perfil existencial, e a 

interpretação é uma experiência histórica do interprete, porém conformada por todas 

as suas experiências históricas anteriores (GRAU, 2014, p. 69). 

 

O problema encontrado é que, pela carga de experiência do interprete, 

inevitavelmente carrega em seu fardo uma “opinião prévia” sobre determinada questão, 

levando-o ao erro na interpretação, simplesmente porque àquela “velha” opinião formada não 

necessariamente se aplicam às coisas idênticas (GRAU, 2014, p. 69). 

Veda-se, ao interprete, que o seu conhecimento sobre o objeto esteja fundado em 

experiências interiores e pessoais, mormente porque estará construindo “o seu próprio objeto 

de conhecimento” na medida em que afastou do texto num primeiro momento do texto 

normativo para julgar conforme suas prévias convicções (STRECK, 2013, p. 16). 

Em crítica contundente sobre a questão, em seu livro “O que é isto – Decido 

conforme minha consciência?”, Streck atribui como um problema o referido “protagonismo 

do juiz” no momento da interpretação à teorização do poder discricionário dos juízes, bem 

como da jurisprudência de valores, cujo respectivo trecho colaciona-se: 

[...] tornou-se lugar comum no âmbito do imaginário dos juristas. Com efeito, essa 

problemática aparece explícita ou implicitamente. Por vezes, em artigos, livros, 

entrevistas ou julgamentos, os juízes (singularmente ou por intermédio de acórdãos 

nos tribunais) deixam “claro” que estão julgando “de acordo com a sua consciência” 

ou “seu entendimento pessoal sobre o sentido da lei”. Em outras circunstâncias, essa 

questão aparece devidamente teorizada sob o manto do poder discricionário dos 

juízes. Não se pode olvidar a “tendência” contemporânea (brasileira) de apostar no 

protagonismo judicial como uma das formas de concretizar direitos. Esse 

“incentivo” doutrinário decorre de uma equivocada recepção daquilo que ocorreu na 

Alemanha pós-segunda guerra a partir do que se convencionou a chamar de 

Jurisprudência dos Valores (STRECK, 2013, p. 16).    

         

Dessa forma, ao compreender o texto, mister se faz que o interprete, de certa 

forma, se afaste das suas prévias opiniões sobre a questão em análise, sendo “importante que 

o intérprete não se dirija aos textos diretamente, desde as opiniões prévias que em si 

subjazem, porém examine tais opiniões no que respeita à sua legitimação, isto é, quanto à sua 

origem e validade” (GRAU, 2014, p. 69).  

Isso não significa que o Juiz deva abandonar todas as suas prévias opiniões, mas 

sim que esteja aberto para a opinião do próprio texto, pois a compreensão implica deixar o 

texto dizer algo por ele e “uma consciência formada hermeneuticamente tem de se mostrar 

receptiva desde o princípio à alteridade do texto” (GRAU, 2014, p. 69).  

Nem a “vontade do legislador” nem o “espirito da lei” vinculam o interprete. Por 

outro lado, sabemos que quem interpreta/aplica não é o mesmo sujeito que escreveu 

o texto.  

Repita-se: a realidade social é o presente: o presente é vida – e vida é movimento. A 

intepretação do direito não é mera dedução dele, mas, sim, processo de contínua 
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adaptação de seus textos normativos à realidade e seus conflitos. O direito é um 

dinamismo. 

Daí a necessária adesão à ideologia dinâmica da intepretação e à visualização do 

direito como instrumento de mudança social, até o ponto em que se passa, ele 

próprio, a ser concebido como uma política pública. 

É do presente, na vida real que se tomam as forças que conferem vida ao direito. O 

significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço, histórica e 

culturalmente (GRAU, 2014, p. 82-83).  

 

Por outro lado, quando da aplicação do direito ou, da produção da norma de 

decisão, o interprete não pode estar vinculado à sua consciência ou diretamente ao objeto, mas 

sim à linguagem, pois “não nos relacionamos diretamente com os objetos, mas com a 

linguagem, que é condição de possibilidade desse relacionamento; é pela linguagem que os 

objetos vêm a mão” (STRECK, 2013, p. 12).  

Dai porque, o Juiz não pode ser o único protagonista no ato de compreender ou, 

de maneira geral, interpretar, alcançando sua decisão a partir de seu relacionamento direto 

com o objeto, consoante ensina Streck, aduzindo que: 

Nesse novo paradigma, a linguagem passa a ser entendida não mais como terceira 

coisa que se coloca entre o (ou um) sujeito e o (ou um) objeto e, sim, como condição 

de possibilidade. A linguagem é o que está dado e, portanto, não pode ser produto de 

um sujeito solipsista (Selbstüchtiger), que constrói o seu próprio objeto de 

conhecimento (STRECK, 2013, p. 12).   

 

Nessa perspectiva, ao sustentar que a hermenêutica jurídica atual encontra-se em 

crise
46

, Streck defende como filosofia a “tarefa primeira o reconhecimento de que a 

universalidade da compreensão é condição de possibilidade da racionalização (ou da 

positivação)”. Assim, com base na nova linguística o acesso à algo não poderá mais ocorrer 

de forma direta e objetivamente pelo interprete que pretende sua compreensão, vez que não é 

possível se permitir o “acesso às coisas sem a mediação do seu significado” (STRECK, 

2013, p. 13). 

  Com a base na essencialidade da linguística para se alcançar a compreensão, 

afirma o autor que: 

[...] não pode(ria)m teorizações ou enunciados performativos que reduzem a 

complexíssima questão do “ato de julgar” à consciência do interprete, como se o ato 

(de julgar) devesse apenas “explicações” a um, por assim dizer, “tribunal da razão” 

ou decorresse de um “ato de vontade” do julgador (STRECK, 2013, p. 13-14).    

 

                                                           
46

 Para se aprofundar sobre o tema, recomendamos a seguinte leitura: STRECK. Lênio Luiz. Hermenêutica em 
Crise: Uma exploração Hermenêutica da Construção do Direito. Ed. 12º. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2014.  
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Assim, ainda que se deparar com grandes lacunas na legislação, não é permitido 

ao juiz decidir de acordo com sua consciência
47

 e produzir normas livremente, tendo em vista 

que sua função está pautada sempre no juízo de legalidade, e não em juízo de 

discricionariedade, pelo que veementemente deve-se negá-la (GRAU, 2014, p. 89). 

Nesse diapasão, Lênio Streck afirma que: 

[...] a “filosofia da consciência” e “discricionariedade judicial” são faces da mesma 

moeda, sendo muito comum essa junção ser feita a partir da tese – explícita ou 

implícita – de que a interpretação (ou a sentença) “é um ato de vontade”, 

reconstruindo-se, assim, o discricionarismo/decisionismo sustentado por Kelsen na 

sua Teoria Pura do Direito (STRECK, 2013, p. 31). 

 

A formação do juízo de legalidade ocorre com a atuação do juiz no campo da 

prudência, na medida em sua interpretação é desenvolvida atrelada ao texto e aos fatos, ao 

passo que o juízo de discricionariedade (oportunidade) se desenvolve em outro plano lógico 

distinto, “permitindo a opção entre indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo 

agente” (GRAU, 2014, p. 89).  

  Dessa forma, Eros Roberto Grau nega a sobrevivência da discricionariedade 

judicial na hermenêutica jurídica, reconhecendo que,  

[...] a abertura dos textos de direito, embora suficiente para permitir que o direito 

permaneça ao serviço da realidade, não é absoluta. Qualquer interprete estará, 

sempre, permanentemente por eles atado, retido. Do rompimento dessa retenção 

pelo interprete autêntico resultará a subversão do texto. (GRAU, 2014, p. 89). 

 

A discricionariedade é composta pela conveniência e oportunidade, o que 

efetivamente não se aplica à atuação dos juízes. Dizer que um juiz é livre na sua compreensão 

não significa dizer seu poder de esvair-se de qualquer determinismo, pois a liberdade lhe 

atribuída é tão somente uma liberdade jurídica e “não uma situação privada de determinação” 

(GRAU, 2014, p. 91).  

Tanto assim é, que a única hipótese dentro da qual permite ao juiz brasileiro o 

exercício da “discricionariedade judicial” é àquela expressamente prevista no artigo 1.109 do 

CPC, estipulando que “o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, 

obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução 

que reputar mais conveniente e oportuna”. Ainda sim, referida discricionariedade será 

exercida no campo processual – e em jurisdição voluntária – a passar longe do direito 

material, onde seu exercício não subsiste (GRAU, 2014, p. 91).        
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 Expressão utilizada por Lênio Streck (STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013). 
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2.1.1           PRINCÍPIOS E REGRAS: o problema do “Pan-principiologismo”
48

 

Papel de grande notoriedade encontram-se os princípios na hermenêutica jurídica 

e, pela importância que atualmente lhe é atribuída, sua utilização-aplicação de forma 

equivocada ou arbitrária acaba por incentivar o fenômeno do Ativismo Judicial. Para tanto, 

outrossim, não há como discorrer sobre os princípios sem os contrapor com as regras. 

O embate na doutrina, e muitas vezes extraímos das próprias decisões, é que os 

princípios não só são diferenciados das regras, como também são definidos na ideia de 

normas de maior grau de abstração e generalidade, o que por muitas vezes, enseja, pois, uma 

aplicação influenciada do intérprete pelo elevado grau de subjetividade.  

 Referida corrente doutrinária, consoante explica Humberto Ávila ao discorrer 

sobre ela
49

, entende que:  

[...] os princípios são normas de elevado grau de abstração (destinando-se a um 

numero indeterminado de situações) e generalidade (dirigem-se a um número 

indeterminado de pessoas) e que, por isso, exigem uma aplicação influenciada por 

elevado grau de abstração do aplicador; contrariamente às regras, que denotam 

pouco ou nenhum grau de abstração (destinam-se a um número [quase] determinado 

de situações) e generalidade destinam-se a um número [quase] determinado de 

pessoas), e que, por isso, demandam aplicação com pouca ou nenhuma influência de 

subjetividade do intérprete (ÁVILA, 2014, p. 109). 

 

Outra questão é que os defensores da distinção entre princípios e regras, 

normalmente são adeptos do moralismo jurídico ou a favor do que se denominou de 

jurisprudência de valores, sendo clarividente a utilização dos princípios, como norteador 

moral, para julgar conforme suas convicções pessoais ou, nas palavras de Streck, “conforme 

sua consciência”, daí porque acaba por exercer um poder discricionário. 

Assim, fundado em valor moral, Robert Alexy entende que a diferença entre 

princípios e regras não está no grau hierárquico, mas sim no aspecto qualitativo, pois 

                                                           
48

 Lênio Streck denomina de “pan-principiologismo” o exagero com que os interpretes atualmente vem 

aplicando os princípios para a solução dos casos, bem como a importância que os tem atribuído, utilizando-os 

como se um álibi para fundamentar a decisão que no seu íntimo acha correta. asseverando o autor: “Percebe-

se, assim, uma proliferação de princípios, circunstância que pode acarretar o enfraquecimento da autonomia do 

direito (e da força normativa da Constituição), na medida em que parcela considerável (desses, “princípios”) é 

transformada em discursos com pretensões de correção e, no limite, como exemplo que afetividade” (STRECK, 

Lênio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas, 5ª Ed. São Paulo: Saraíva, 

2014, p. 524-548 ).  

49
 Considera Ávila que referida distinção entre regras e princípios é utilizada de forma “inconsistente” e “fraca”. 

Fraca, porque “os princípios e as regras têm as mesmas propriedades, embora em graus diferentes – enquanto 
os princípios são mais indeterminados, as regras são menos”. A inconsistência, por sua vez, refere-se ao 
aspecto semântico ao definir o princípio no elevado grau de abstração e generalidade, pois “toda norma, 
porque veiculada por meio de linguagem, é, em alguma medida, indeterminada, descabendo , por isso, fazer 
um distinção entre as espécies normativas com base em algo que é comum a todas elas – a indeterminação” 
(ÁVILA, 2014, p. 109-110).  



54 

 

enquanto estas são normas que somente podem ser cumpridas ou não de acordo com sua 

validade e aplicabilidade, aqueles são mandados de otimização porque podem ser cumpridos 

em diferentes graus. Portanto, os princípios possuem caráter normativo, no entanto, dotam da 

vantagem de ordenar que algo seja feito na maior medida possível dentro das reais 

possibilidades jurídicas existentes (ALEXY, 2007, p. 67-68). 

Nesse passo, havendo conflito entre regras somente será possível a solução 

quando na própria norma houver disposição de exceção quanto a sua aplicação na hipótese ou, 

ainda, através de declaração de que uma das regras é manifestamente inválida. As colisões 

entre princípios, ao revés, deverão ser sanadas de maneiras totalmente distintas, utilizando-se 

o sopesamento entre eles, isto é, deverá necessariamente aplicar à espécie aquele que possuir 

maior peso na oportunidade (ALEXY, 2007, p. 69-71).  

Em outras palavras, Alexy parte da premissa que, quando houver colisão direta de 

dois princípios, na qual um proíbe algo e outro permite, a solução virá diante do caso em 

concreto, na medida em que para o respectivo caso necessariamente um precederá o outro, o 

que significa dizer que para aquela situação específica um determinado princípio terá mais 

peso. 

No entanto, ao considerar que o princípio coloca um valor, a ponderação como 

forma de solução em eventual colisão entre dois princípios, inevitavelmente se reconhecerá a 

maior importância de um valor em comparação com o outro, mesmo que somente no 

momento da sua aplicação em detrimento de outro, ideia da qual não compartilhamos.  

Aliás, denominando como “ponderação de valores” Habermas já alertava para o 

cuidado que se dever ter com a ideia de “peso’, na aplicação em concreto de cada princípio, 

vez que: 

Quando princípios colocam um valor, que deve ser realizado de modo otimizado e 

quando a medida de preenchimento desse mandamento de otimização não pode ser 

extraído da própria norma, a aplicação de tais princípios no quadro do que é 

faticamente possível impõe uma ponderação orientada por um fim. E, uma vez que 

nenhum valor pode pretender uma primazia incondicional perante outros valores, a 

interpretação ponderada do direito vigente se transforma numa realização 

concretizadora de valores, referidas a casos [...]. Certos conteúdos teleológicos 

entram no direito; porém o direito, definido através do sistema de direitos, é capaz 

de domesticar as orientações axiológicas e colocações de objetivos do legislador 

através da primazia estrita conferida a pontos de vistas normativos. Os que se 

pretende diluir a constituição numa ordem concreta de valores desconhecem seu 

caráter jurídico específico; enquanto normas do direito, os direitos fundamentais, 

como também as regras morais, são formados segundo o modelo de normas de ação 

obrigatórias – e não segundo o modelo de bens atraentes (HABERMAS, 2003, V.1, 

p. 315-318).   
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Outrossim, a regra também é dotada de conteúdo valorativo, mormente porque 

quando destinada a alcança uma finalidade, seja considerada um valor ou não, automática e 

naturalmente já será o meio para a concretização de, no mínimo, dois valores. O primeiro é o 

“valor formal da segurança”, ante sua pretensão de decidibilidade, e, o segundo, o “valor 

substancial específico”, pois “possui uma finalidade que lhe é subjacente”, isto é, foi criada 

para o respectivo caso a ser aplicado (ÁVILA, 2014, p. 110) 

Próximo ao entendimento de Alexy, Dworkin distingue os princípios das regras, 

sendo que estas últimas se caracterizam pelo “tudo ou nada”, ou seja, dispõe diretamente sua 

aplicação ou não na espécie, assemelhando-se ao conceito de validade
50

 da norma defendida 

por Alexy.   

Embora Dworkin também seja adepto assíduo do “moralismo jurídico”
51

, 

igualmente Alexy, defende a aplicação dos princípios com integridade, vale dizer, integrativa 

e em consonância com a história da comunidade em que o respectivo princípio será aplicado, 

bem como com os precedentes judiciais em casos semelhantes, pois, 

A história é importante no direito como integridade: muito, mas apenas em certo 

sentido. A integridade não exige coerência de princípios em todas as etapas 

históricas de uma comunidade: não exige que os juízes tentem entender as leis que 

aplicam como uma continuidade dos princípios com o direito de um século antes, já 

em desuso, ou mesmo de uma geração anterior. Exige uma coerência de princípio 

mais horizontal do que vertical ao longo de toda a gama de normas jurídicas que a 

comunidade faz vigorar. Insiste em que o direito – os direitos e deveres que 

decorrem das decisões coletivas tomadas no passado e que, por esse motivo, 

permitem ou exigem coerção – contém não apenas o limitado conteúdo explícito das 

dessas decisões, mas também, num sentido mais vasto, o sistema de princípios 

necessários a sua justificativa. A história é importante porque esse sistema de 

princípios deve justificar tanto o status quanto o conteúdo dessas decisões anteriores 

[...] O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se volta para o 

passado na medida em que seu enfoque contemporâneo assim o determine. Não 

pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os ideais ou objetivos práticos dos 

políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, justificar o que eles fizeram [...] em 

uma história geral digna de ser contada aqui, uma história que traz consigo uma 

afirmação complexa: a de que a prática atual pode ser organizada e justificada por 

princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro honrado (DWORKIN, 

2014, p. 273-274).   
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 Conferir em: ALEXY, Robert. Conceito e Validade do Direito; Tradução: Gercélia Batista de Oliveira Mendes, 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.   
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 Discorrendo sobre o moralismo jurídico, Elival da Silva Ramos ensina que, “[...] em sua empreitada 
antipositivista, beneficiou-se dos aportes da moderna Teoria da Interpretação e de sua fundada crítica à 
maneira pela qual o positivismo jurídico tradicionalmente compreendia a intepretação e a aplicação de atos 
normativos”. Assim, “[...] cuidou o moralismo de se afastar das concepções realistas ou pragmáticas, que,  ao 
recusar efetividade às limitações normativas ou éticas impostas ao aplicador, liberou-o para emitir a norma de 
decisão conforme sua vontade, fundando-a unicamente na competência decisória que lhe deferiu o próprio 
sistema jurídico. A questão é que, da ótica do idealismo moralista, a identificação de limites ao órgão 
responsável pela tarefa de concretização, sutilmente, acaba por se deslocar de um plano exclusivamente 
jurídico-normativo para uma dimensão axiológica, externa ao ordenamento positivo” (RAMOS, 2014, p. 88).   



56 

 

Observe-se que para distinção entre regras e princípios, tanto Alexy como 

Drworkin se utilizam do momento de sua aplicação para diferenciar um do outro, com a ideia 

de validade de uma regra, invalidando, por seguinte a outra - através da subsunção fática - e a 

ponderação dos princípios, sem que necessariamente um afaste o outro.    

Humberto Ávila observa que das distinções realizadas na doutrina é possível 

identificar quatro critérios comuns usualmente utilizados (ÀVILA, 2014, p. 59). O primeiro 

seria o critério do caráter hipotético-condicional, cujo fundamento é de que as regras possuem 

uma hipótese e uma respectiva consequência que predeterminam a decisão, ao passo que os 

princípios “apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicado para futuramente 

encontrar a regra para o caso concreto”.  

O segundo, por seu turno, critério é o modo final de aplicação, no qual se sustenta 

a aplicação das regras de forma absoluta, isto é, tudo ou nada, enquanto os princípios “são 

aplicados de modo gradual mais ou menos”.  

O terceiro critério se refere ao relacionamento normativo, no qual o conflito entre 

as regras, criado pela antinomia, se soluciona com a declaração de invalidade de uma delas ou 

com a criação de exceção, ao passo que o relacionamento entre os princípios é solucionado 

mediante a ponderação, atribuindo, em concreto, peso a cada um deles.  

Por fim, o quarto critério identificado pelo autor, consiste no fundamento 

axiológico, pois “considera os princípios, ao contrário das regras, como fundamentos 

axiológicos para a decisão a ser tomada”.   

A partir das referidas constatações, em manifesta análise crítica na qual imputou à 

algumas da aludidas distinções como “fracas” e outras “fortes”, Ávila conclui que, enquanto 

os princípios possuem apenas um caráter complementar, pois apenas contribui ao lado de 

outras razões para a tomada da decisão, as regras possuem a pretensão de gerar uma solução 

específica para a questão, pois “o preenchimento das condições de aplicabilidade é a própria 

razão de aplicação das regras” (Ávila, 2014, p. 101).  

Nesse sentido, Ávila ensina que: 

[...] o caráter descritivo do objeto – e a conduta a que ele faz referência – e a 

exigência de correspondência não estão presentes no caso dos princípios. Isso 

porque os princípios não descrevem um objeto em sentido amplo (sujeitos, condutas, 

matérias, fontes, efeitos jurídicos, conteúdos, mas, em vez disso, estabelecem um 

estado ideal de coisas que deve ser promovido; e por isso, não exigem do aplicador 

um exame de correspondência, mas, em vez disso, um exame de correlação entre o 

estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 

necessária à sua promoção. Enfim, apesar da variedade de espécies e regras, pode-se 

continuar afirmando, no plano da generalidade, que elas se contrapõem aos 

princípios [...] (ÁVILA, 2014, p. 107).  
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Assim, embora para alcançar sua conceituação Ávila tenha utilizado como ponto 

de partida as distinções de Dworkin e Alexy, adeptos assíduos do moralismo jurídico, o autor 

é enfático em asseverar que “os princípios não são apenas valores cuja realização fica na 

dependência de meras preferências pessoais” (ÁVILA, 2014, p. 104).  

Eventual relação que os princípios possam manter com os valores, não pode ser 

confundida com estes, justamente porque os princípios “são normas imediatamente 

finalísticas”, isto é, “estabelecem um fim a ser atingido”, sendo certo que “o fim é a ideia que 

exprime uma ordem prática” e cujo “o elemento constitutivo do fim é a fixação do conteúdo 

pretendido”. Vale dizer, ao estabelecer o fim pretendido, os princípios apenas e tão somente 

passam a exercem uma orientação de conduta/comportamento dos meios para se alcançar. 

(ÁVILA, 2014, p. 102-103). 

   Desta feita, de maneira sucinta Ávila, define princípios e regras com o seguinte 

conceito:  

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou 

nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 

efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção (ÁVILA, 

2014, p. 102).  

 

Ao nosso sentir, atualmente a definição de Àvila parece a mais adequada para a 

aplicação dos princípios no momento da atividade interpretativa, mormente pelo seu caráter 

de complementariedade, eis que exercerá fundamental função de auxílio à regra aplicável ao 

caso quando esta por si só não pude solucionar a questão na sua plenitude. Por outro lado, 

evita o primeiro contato do julgador com a subjetividade, terreno fértil para o “decisionismo”.   

Para Eros Roberto Grau, no entanto, os princípios são regras
52

, entendendo que 

em cada ordenamento jurídico subjazem regras dos quais acabam por se denominar de 

princípios, daí cuidam de princípios “desse direito”, isto é, regras que, malgrado não estejam 

elencadas no texto escrito ali, encontram-se contempladas e em pleno estado de “latência” 

(GRAU, 2014, p. 100)  

Sendo o princípio considerado regra, quando falamos em princípios gerais do 

direito, não significa, pois, que preexistem à criação do ordenamento jurídico ou da 
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 Para o autor regra é general do qual são espécies os princípios explícitos e implícitos – estes desdobrados da 
interpretação de textos expressos do direito positivo – e as regras (GRAU, 2014, p. 104).  
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jurisprudência, tampouco significa que possam ser resgatados fora do direito posto ou esteja 

acima deste, não podendo, outrossim, ser encontrado no direito natural. Dessa forma, 

“inexiste discricionariedade judicial: o juiz, mesmo ao se deparar com hipóteses de lacunas 

normativas, toma decisões vinculado ao direito positivo que aplica” (GRAU, 2014, p. 101-

102).  

Conclui o autor, pois, que “paralelamente a isso, convém lembrarmos que a 

aplicação do direito não pode ser reduzida meramente um exercício de aplicação de uma 

regra: o que se aplica, sempre, é o todo que o direito é, e não normas jurídicas isoladas” 

(GRAU, 2014, p. 103).  

Tendo Kelsen como referência, Grau assevera que, embora uma norma individual, 

tal qual expressa a decisão judicial, possa ser influenciada por princípios morais, políticos ou 

dos costumes, seu fundamento de validade calca-se no direito positivo produzindo força 

através da coisa julgada, não podendo nenhum destes princípios fundamentar a validade da 

decisão judicial, isto é, somente uma norma geral terá o poder de assim fazer. 

Nessa quadra, Grau assevera que: 

Os princípios morais, políticos ou dos costumes podem ser chamados de jurídicos 

apenas na medida em que influenciam a criação de normas jurídicas individuais 

pelas autoridades competentes. Não obstante, não se confundem com as normas 

jurídicas cujos conteúdos a eles sejam adequados. E o fato de que sejam chamados 

princípios jurídicos não significa – como o nome parece dizer – sejam princípios do 

direito (GRAU, 2014, p. 103).      

 

Por considerar o princípio como regra, Grau nega a possibilidade de existir 

ponderação entre eles, quando da existência de conflitos, tendo em vista que a ponderação por 

si só não extrai o significado dos textos de cada princípio conflitante, mas apenas e tão 

somente formula “um juízo de valor comparativo entre os mesmos”. Assim, o que há em 

verdade trata-se de um “juízo não de legalidade”, isto é, uma “opção subjetiva” ente 

“indiferentes jurídicos” calcada no valor do interprete (GRAU, 2014, p. 116-117).     

Isso tudo talvez acabe quando começar a comprometer a fluência da circulação 

mercantil, a calculabilidade e a previsibilidade indispensáveis ao funcionamento do 

mercado (talvez então os juízes voltem a ser a boca que pronuncia, sem imprensa, 

sem televisão...). Ou será a desordem, até que novos rumos nos acudam... Até então 

terei medo dos princípios (acaso continuarei a nutri-lo, esse medo, ainda após 

então?), tenho medo do direito alternativo, medo do direito achado na rua, do 

direito achado na imprensa [...] (GRAU, 2014, p. 139).  

 

Portanto, os princípios consistem em modalidade de regra de direito, não 

subsistindo qualquer afirmação no sentido de hierarquia entre eles, tampouco, por 

consequência, que a violação de um princípio seria mais grave do que violar uma norma, daí 

por que “razoabilidade e proporcionalidade são pautas de aplicação do direito de que o juiz 
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pode se valer única e exclusivamente no momento da norma de decisão” (GRAU, 2014, p. 

22-23).  

Nesse sentido, com relação a ponderação entre os próprios princípios, igualmente 

se traduz em prática que absolutamente compromete a segurança e certeza jurídica, a exemplo 

do julgado do STF sobre o “caso do livro antissemita”
53

, em que, muito embora os Ministros 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes tenham se utilizado da “regra” da proporcionalidade para 

sopesar a colisão entre a liberdade de expressão e a dignidade do povo judeu, alcançaram 

decisões totalmente opostas (GRAU, 2014, p. 23).  

No aludido caso, o Ministro Marco Aurélio entendeu que a restrição à liberdade 

de expressão provocada pela condenação à publicação do livro antissemita “não é uma 

medida adequada, necessária e razoável”, pelo que “não constitui uma restrição possível, 

permitida pela Constituição”. Por outro lado, também se utilizando do princípio da 

proporcionalidade
54

, o Ministro Gilmar Mendes arrematou que a Constituição permite a 

restrição à liberdade de expressão em prol da dignidade da pessoa humana e cuja restrição 

coibirá a intolerância racial (STF, 2003).   

Ademais, a distinção entre princípios e regras, na direção que os princípios 

proporcionariam maior “abertura de sentido”, inevitavelmente leva interprete-aplicador ao 

patamar de maior protagonismo judicial, na medida em que caberá exclusivamente à ele a 

tarefa de preencher respectiva lacuna de acordo com seu juízo pessoal (STRECK, 2013, p. 

30).  

Ciente do problema do decisionismo, Ávila considera que todas as distinções 

entre princípios e regras defendidas na doutrina “não são desprovidas de efeitos”, levando 

consequências indesejáveis para o operador do direito, máxime porque, partindo da distinção 

que denomina “fraca”
55

, necessariamente “haverá aplicação com alto grau de subjetividade 
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 Expressão como ficou publicamente conhecido, principalmente na comunidade jurídica, o Habeas Corpus nº 
82.424-RS julgado pelo Supremo Tribunal Federal.  
54

 Ao se referir ao comentado julgado, e também ao discorrer sobre o princípio da proporcionalidade e 
razoabilidade, Eros Roberto Grau desabafa: “Por isso tenho medo dos juízes e dos tribunais que praticam esse 
inusitado controle de proporcionalidade e de razoabilidade das leis, legando-me incerteza e insegurança 
jurídica”. (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos Juízes, 6ª Ed., Malheiros: São Paulo, 2014, p. 24).   
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 Cuja corrente “sustenta que os princípios são normas de elevado grau de abstração (destina-se a um número 
indeterminado de situações) e generalidade (dirigem-se a um número indeterminado de pessoas) e que, por 
isso, exigem uma aplicação influenciada por elevado grau de subjetividade do aplicador; contrariamente às 
regras, que denotam pouco ou nenhum grau de abstração (destinam-se a um número [quase] determinado de 
situações) e generalidade (dirigem-se a número [quase] determinado de pessoas), e que por isso, demandam 
uma aplicação com pouca ou nenhuma influência de subjetividade do intérprete” (ÁVILA, 2014, p. 109).  
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em função da abertura da norma”, enquanto a distinção “forte”
56

, embora relevante, 

implicará na “flexibilização da aplicação de uma norma que deveria ser aplicada com maior 

rigidez” (ÁVILA, 2014, p. 116).  

    Com efeito, a partir dessas distinções atualmente a doutrina atualmente vem 

elevando o patamar de importância dos princípios no ordenamento jurídico como um todo, o 

que, por derradeiro, causa a sensação de injustiça e insegurança jurídica, justamente pelo 

decisionismo que decorrente de tal elevação. 

Sobre a referida postura da doutrina, importante as observações de Ávila ao 

asseverar que:  

O tiro sai pela culatra: a pretexto de aumentar a efetividade da norma, a doutrina 

denomina-a de princípio, mas, ao fazê-lo, legitima sua mais fácil flexibilização, 

enfraquecendo sua eficácia; com a intenção de aumentar a valoração, a doutrina 

qualifica determinadas normas de princípios, mas, ao fazê-lo, elimina a 

possibilidade de valoração das regras, apequenando-as; com a finalidade de 

combater o formalismo, a doutrina redireciona a aplicação do ordenamento para os 

princípios, mas, ao fazê-lo sem indicar critérios minimamente objetiváveis para sua 

aplicação, aumenta a injustiça por meio da intensificação do decisionismo; com a 

intensão de difundir uma aplicação progressista e efetiva do ordenamento jurídico, a 

doutrina qualifica aquelas normas julgadas mais importantes como princípios, mas, 

ao fazê-lo com a indicação de que os princípios demandam aplicação  intensamente 

subjetiva ou flexibilizadora em função de razões contrárias, lança bases para o que 

próprio conservadorismo seja legitimado (ÁVILA, 2014, p. 116).   

 

 

2.2.             ATIVISMO JUDICIAL: delimitação do tema 

  

2.2.1.          JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO JUDICIAL  

Para tratarmos do Ativismo Judicial, de suma importância desde já diferenciarmos 

com o atual fenômeno da Judicialização da Política, eis que, embora ambos sejam muito 

semelhantes, e porquanto de fácil confusão, os pontos distintivos contribuirão não só para sua 

definição como também para o desenvolvimento do presente estudo.  

A Judicialização da Política está intimamente ligada à ideia do Judiciário como 

um poder legítimo, e sobretudo necessário, para se discutir as questões de atribuições dos 

poderes legislativo e executivos. 

Os temas que eram debatidos apenas e tão somente no âmbito político, com a 

Constituição de 1.988 passaram cada vez mais a ser objetos de discussão na arena litigiosa do 

Judiciário.   
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 Corrente capitaneada por Dworkin e Alexy, que, em síntese “sustenta que os princípios são normas que se 
caracterizam por serem aplicadas mediante ponderações com outras e poderem ser realizadas em vários graus, 
contrariamente às regras, que estabelecem em sua hipótese definitivamente aquilo que é obrigatório, 
permitido ou proibido , e que, por isso, exigem uma aplicação mediante subsunção” (ÁVILA, 2014, p. 112). 
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Podemos apontar inúmeros fatores que contribuíram para a judicialização, dentre 

os quais se destaca a notória inércia ou lentidão do legislativo e executivo na implementação 

das políticas públicas ou regulamentação legal dos mais atuais problemas da sociedade, 

sempre envolvendo a eficácia dos direitos fundamentais. 

Luiz Roberto Barroso ilustra que a judicialização teve três grandes causas de 

origem: a redemocratização do país; a constitucionalização abrangente; e o sistema brasileiro 

de controle de constitucionalidade (BARROSO, 2009, p. 332/333).  

Citado autor preleciona que, com a redemocratização o Judiciário se transformou 

em verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em 

confronto com os outros Poderes. Por derradeiro, a abrangência da constitucionalização da 

Carta Magna, trazendo inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político 

majoritário e para a legislação ordinária, conferiu ao cidadão formular sua pretensão no 

judiciário na inobservância dos outros poderes e, por fim, o modelo de controle de 

constitucionalidade brasileiro que pode ser exercido de forma mista (difusa ou concentrada).   

Na sociedade contemporânea, parece-nos que a Judicialização se faz 

imprescindível, independentemente do tema político tal qual foi levado ao Judiciário, desde 

que, pela sua própria natureza, foi projetado pela Constituição Federal ou pelas legislações 

ordinárias, porém inobservado pelos outros dois poderes e, porquanto, o necessário 

posicionamento do Judiciário.  

O Ativismo Judicial, por sua vez, está mais associado à efetiva forma de decidir 

dos Juízes, com uma participação mais proativa e extensiva em busca pela concretização dos 

valores e fins constitucionais, o que de certo modo também acaba a interferir no campo de 

atuação dos poderes legislativo e executivo (BARROSO, 2009, p. 335).  

 Malgrado o Ativismo Judicial eventualmente possa causar crises entre os poderes 

do Estado Democrático de Direito, justamente por decorrer do exercício da jurisdição 

constitucional pelos magistrados, por outro lado não se nega que torna um dos importantes 

instrumentos garantidores da eficácia dos direitos fundamentais (STRECK, 2009, p. 77).    

Nesse sentido, oportuna é a lição de Celso Fernandes Campilongo: 

A magistratura ocupa uma posição singular nessa nova engenharia institucional. 

Além de suas funções usuais, cabe ao Judiciário controlar a constitucionalidade e o 

caráter democrático das regulações sociais. Mais ainda: o juiz passa a integrar o 

circuito de negociação política. Garantir as políticas públicas, impedir o 

desvirtuamento privatista das ações estatais, enfrentar o processo de 

desinstitucionalização dos conflitos – apenas para arrolar algumas hipóteses de 

trabalho – significa atribuir ao magistrado uma função ativo no processo de 

afirmação da cidadania e da justiça substantiva. Aplicar o direito tende a configurar-

se, assim, apenas num resíduo da atividade judiciária, agora também combinada com 
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a escolha de valores e aplicação de modelos de justiça. (CAMPILONGO, 2005, p. 

49) 

 

O Ativismo Judicial pode ser observado através de diferentes condutas, como a 

aplicação direta da Constituição em situações não expressamente previstas em seu texto, 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos do legislador, com base violação da Constituição, ou 

a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público. (BARROSO, 2009, p. 335).  

Cabe salientar, para que reste clara a ideia de Ativismo Judicial, que o seu 

contraponto é a “Auto-Contenção” Judicial, tal qual se caracteriza como: 

[...] a conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos 

outros Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a 

Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, 

aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos 

e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; 

e (iii) abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas. Até o advento da 

Constituição de 1988, essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. 

A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em 

princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto 

constitucional, sem contudo invadir o campo da criação livre do Direito. A auto-

contenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição em favor 

das instâncias tipicamente políticas (BARROSO, 2008, On line). 

 

Percebe-se, pois, que a judicialização é um fenômeno que independe dos anseios e 

da vontade dos magistrados, estando, em verdade, atrelado ao atual cenário político e 

democrático em que o Judiciário acaba pode ser obrigado a pronunciar um posicionamento 

sobre os dilemas políticos.  

O Ativismo Judicial, por seu turno, está inteiramente ligado ao desejo do próprio 

magistrado “ativista” que, agindo por seus motivos de convicção pessoal, e visando, quiçá, a 

efetiva mudança do contexto social em prol da justiça social, acaba por interferir na esfera 

política, justamente porque quase sempre se fundamenta nos valores e princípios 

constitucionais. 

Lênio Luiz Streck chama a atenção na necessidade de diferenciar a judicialização 

da política do ativismo judicial, porque as consequências deste, no regime democrático de 

direito em que vivemos, podem ser muito prejudiciais, asseverando, portanto, que:  

[...] é possível afirmar que a judicialização da política é um fenômeno, ao mesmo 

tempo, inexorável e contigencial, porque decorre de condições sociopolíticas, bem 

como consiste na intervenção do judiciário na deficiência dos demais Poderes. Por 

outro lado, o ativismo é gestado no interior da própria sistemática jurídica, 

consistindo num ato de vontade daquele que julga, isto é, caracterizando uma 

“corrupção” na relação entre os Poderes, na medida em que há uma extrapolação dos 

limites na atuação do Judiciário pela via de uma decisão que é tomada a partir de 

critérios não jurídicos (STRECK, 2014, p. 65).  
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Veja-se, a partir da definição de Streck, que o Ativismo Judicial está diretamente 

ligado a vontade do julgador, na medida livremente opta por interferir na competência dos 

demais poderes, enquanto a judicialização da política, por sua vez, ocorre quando não resta 

alternativa ao magistrado senão cumprir o papel que, em tese, não teria legitimidade para 

tanto, eis que de competência dos demais poderes.  

Sobre o tema, Clarissa Tassinari explica que a Judicialização da Política não tem 

sua origem do próprio Direito, mas sim da desídia dos demais Poderes que não cumprem o 

papel social-jurídico que lhes competem, ao passo que o Ativismo Judicial nasce do próprio 

interior da sistemática jurídica, exclusivamente pela conduta dos juízes e tribunais no 

exercício de suas atribuições (TASSINARI, 2013, p. 55-56).  

Assim, nas palavras da autora ao discorrer sobre a judicialização da política:  

[...] consegue-se identificar que a excessiva judicialização que assola as democracias 

modernas pode ser observada por um duplo viés: social e político. Ou seja, ela 

emerge tanto de um contexto social de exigência de direitos, bem como de um 

arranjo político de desídia na implementação destes fora da jurisdição, questões que 

se imbricam mutuamente. 

Com isso, pretende-se dar evidência ao fato de que a judicialização não tem o 

nascedouro propriamente no interior do sistema jurídico. Em outras palavras, isso 

significa dizer que, embora seja um fenômeno que se manifeste no âmbito jurídico 

(especialmente porque abarca a atuação do Judiciário), ele não é próprio do Direito 

[...] (TASSINARI, 2013, p. 55). 

 

Com relação ao Ativismo Judicial, a mesma autora aduz, no entanto, que:  

Por sua vez, o ativismo é gestado no seio da sistemática jurídica. Trata-se de uma 

adotada pelos juízes e tribunais no exercício de suas atribuições. Isto é, a 

caracterização do ativismo judicial decorre da análise de determinada postura 

assumida por um órgão/pessoa na tomada de uma decisão que, por forma, é 

investida de juridicidade. Com isso, dá-se um passo que está para além da percepção 

da centralidade assumida pelo Judiciário no atual contexto social e político, que 

consiste em observar/controlar qual critério utilizado para decidir, já que a 

judicialização, como demonstrado, apresenta-se como inexorável (TASSINARI, 

2013, p. 56).  

 

Entretanto, ante a dificuldade na diferenciação dos institutos, passaremos a seguir 

tratar especificamente do ativismo judicial com o fito de adotar a mais elucidativa definição 

para constatarmos, ao final, se alguma contribuição ou prejuízo o fenômeno traz para o Poder 

Judiciário.  

 

2.2.2           O CONCEITO DE ATIVISMO JUDICIAL ADOTADO  

Com efeito, papel de suma importância possui o julgador na intepretação, em 

especial no caso em concreto quando da ocasião do julgamento, sendo, outrossim, sua missão, 

a busca incessante pela justiça consoante o direito aplicável. 
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Entretanto, não pode o juiz se imiscuir das regras mais básicas contidas em nosso 

ordenamento jurídico, máxime pelas fontes do direito, em prol de um julgamento que no seu 

íntimo e na sua exclusiva concepção – e nesse momento ele se afasta da hermenêutica - acha 

ser o mais “justo”
57

 aplicável no caso.  

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Penha Martins, confessou 

em voto proferido no acórdão de sua relatoria que julga conforme sua consciência, pouco 

importando a respectiva doutrina aplicável ou, nas palavras do Ministro:  

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, a assumo autoridade da minha jurisdição. [...] Decido, porém, 

conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, 

para que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento que os 

Srs. Ministros Francisco Peçanha e Humberto Gomes Barros decidem assim, porque 

pensam assim. E o STJ decide assim, porque a maioria de seus integrantes pensa 

como esses Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça, e a 

doutrina que se amolde a ele. É fundamento tal expressamos que somos. Ninguém 

nos da lição. Não somos aprendizes de ninguém (STJ, AgRg nos Embargos de 

Divergência Resp Nº 319.997 – SC, 14/08/2002). 

  

Paralelo a isso, muito embora Rui Portanova sustente que o “sentenciar 

alternativo não é autorização para motivações arbitrárias”, bem como que “o juiz deve 

manter-se dentro de um sistema jurídico, mas com liberdade para assumir posição diante da 

lei, na busca de traduzir o sentimento de justiça da comunidade” (PORTANOVA, 1997, p. 

228), acaba por reconhecer dificuldade de limitar o julgador a decidir como quiser:  

[...] é difícil pensar em algo que possa restringir a liberdade do juiz de decidir como 

quiser. É preciso reconhecer realisticamente: nem a lei nem os princípios podem, 

prévia e plenamente, controlar o julgador [...] depois de tantos anos, os juízes 

aprendem como moldar seu sentimento aos fatos trazidos nos autos e ao 

ordenamento jurídico em vigor. Primeiro se tem a solução, depois se busca a lei para 

fundamentá-la (PORTANOVA, 2001, p. 126)    

 

Nesse sentido, em depoimento deixado aos seus alunos da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, o atual Ministro do Supremo Tribunal Federal
58

, Luiz Fux, confessa a 

relativização do seu comprometimento com intepretação, ou com a hermenêutica jurídica 

como um todo, em prol da solução mais “justa” que achar para o caso, afirmando, nesse 

sentido, que:  

Como magistrado, primeiro procuro ver qual é a solução justa. E depois, procuro 

uma roupagem jurídica para essa solução. Não há mais possibilidade de ser operador 

de Direito aplicando a lei pura. [...] O Direito vive para o homem, e não o homem 

para o Direito. É preciso dar solução que seja humana. A justiça tem que ser 

caridosa e a caridade tem que ser justa. É preciso estar atento às aspirações do povo, 

porque, no meu modo de ver, assim como o Poder Executivo se exerce em nome do 

povo, para o povo; o Poder Legislativo se exerce em nome do povo, para o povo; o 

                                                           
57

 Justiça no sentido de suas convicções pessoais, sejam com cargas de experiência ou não, mas, nas palavras 
de Streck, consciência.  
58

 Na época do depoimento Luiz Fux era Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  
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Poder Judiciário se exerce em nome do povo, para o povo. A justiça é uma função 

popular. (FUX, 2005, on line).   

 

O interessante no aludido depoimento do Ministro Fux é seu pensar dotado de um 

ativismo não só calcado na busca, a todo custo, de obter a solução mais justa de acordo com 

sua convicção pessoal
59

, mas também o entendimento que isso decorre da solidariedade
60

 para 

com a sociedade, sem qualquer temor de equiparar o papel político do Poder Judiciário com 

os demais Poderes.  

Doutra parte, parece o problema decorrer também da questão “interpretação-

aplicação” do direito, isto é, a hermenêutica jurídica baseada na intepretação como fator que 

precede a aplicação da lei, pois, a partir dela a norma jurídica abstrata incide nas situações 

fáticas. Assim, parte-se da premissa que primeiro se interpreta, após compreendemos e só 

depois aplicamos, chegando-se a conclusão, por fim, que a intepretação do julgador é um “ato 

de vontade” (STRECK, 2013, nota 46).  

Lênio Streck afirma que a questão da equivocada técnica de interpretação e 

aplicação do direito leva, leva necessariamente ao fenômeno do Ativismo Judicial, também 

denominado pelo autor como decisionismo, explicando que:  

[...] tanto na operacionalidade stricto sensu como na doutrina, são perceptíveis, no 

mínimo, dois tipos de manifestação de paradigma da subjetividade (filosofia da 

consciência), que envolve exatamente as questões relativas ao ativismo, 

decisionismo e a admissão do poder discricionário. O primeiro trata do problema 

mais explícita, “assumindo” que o ato de julgar é um ato de vontade (para não 

esquecer o oitavo capítulo da Teoria Pura do Direito de Kelsen); ainda nesse 

primeiro grupo devem ser incluídas as decisões que, no seu resultado implicitamente 

trata(ra)m da interpretação ao modo solipsista. São decisões que se baseiam em um 

conjunto de métodos por vezes incompatíveis ou incoerentes entre si ou, ainda, 

baseadas em leituras equivocadas de autores como Ronald Dworkin ou até mesmo 

Gadamer, confundindo a “superação” dos métodos com relativismos e/ou 

irracionalismos. No segundo grupo encontramos as decisões que buscam 

justificações no plano de uma racionalidade argumentativa, em especial, os juristas 

adeptos das teorias da argumentação jurídica, mormente a matriz alexyana. Também 

nestas estará presente o problema paradigmático, uma vez que as teorias da 

argumentação são dependes da discricionariedade (STRECK, 2013, p. 19).   

  

Não se olvide da importância do respeito à aplicação da correta hermenêutica 

jurídica, já estudada até o presente momento, no ato de julgar, bem como o mister papel da 

doutrina nesse sentido, pois “o direito não é (e não pode ser) aquilo que o interprete quer que 

ele seja. Portanto, o direito não é aquilo que o Tribunal, no seu conjunto ou na 

individualidade de seus componentes dizem que é” (STRECK, 2013, p. 19).  

                                                           
59

 Caso típico do que Lênio Streck entende como “julgar conforme a consciência”.  
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Nesse sentido, em crítica contundente àqueles que defendem a intepretação como 

um “ato de vontade”, mesmo quando se utiliza, para tanto, a Teoria Pura do Direito de 

Kelsen, Lênio Streck: 

[...] acreditar que a decisão final ou a promoção de arquivamento (ou um pedido de 

absolvição feitos pelo MP) são produtos de vontade (de poder) nos condiz 

inexoravelmente a um fatalismo. Ou seja, tudo depende (ria) da vontade pessoal (se 

o juiz quer fazer, faz; se não quer, não faz...!). Logo, a própria democracia não 

depende(ria) de nada para além do que alguém quer ...! Fujamos disso! Aliás, a 

hermenêutica surgiu exatamente para superar o assujeitamento que o sujeito faz do 

objeto (aliás, isso é o que é a filosofia da consciência...!) (STRECK, 2013, p. 51).  

 

Quando, uma vez provocado, o Poder Judiciário age de forma incessante e 

contundente para fazer cumprir a constituição, não há que se falar em Ativismo Judicial. O 

“problema” do ativismo desponta quando o juiz extrapola todos os limites impostos pelo 

ordenamento, mormente pela Constituição, pouco importando se para fazer o “bem” ou o 

“mal” (STRECK, 2013, p. 27, nota 9) 

Podemos afirmar, assim, que também no que tange aos fatos não existe, no direito, o 

verdadeiro. Inútil buscarmos a verdade dos fatos. Isso porque os fatos que 

importarão na e para a construção da norma são aqueles recebidos/percebidos pelo 

intérprete autêntico. Esses fatos, como são percebidos pelo intérprete, é que 

informarão/conformarão a produção criação/criação da norma. Lembre-se, neste 

passo, que, - após observar que Agostinho, comentando o salmo, declara que, “o 

bom juiz nada faz por seu próprio arbítrio, mas se pronuncia segundo as leis e o 

direito” (GRAU, 2014, p 57).   

[...] 

De mais a mais, o juiz, em verdade, considera o direito todo, e não apenas 

determinado texto normativo. Daí que a decisão judicial implica, inarredavelmente, 

emoção e volição, visto que o juiz decide sempre dentro de uma situação histórica 

determinada, participando da consciência social do seu tempo (GRAU, 2014, p. 72-

73). 

 

Aliás, o termo Ativismo Judicial tem sido empregado superficialmente no Brasil, 

não podendo se olvidar que, nem sempre, o ativismo poderá ser considerado algo positivo, até 

porque foi feito “às avessas num primeiro momento” nos Estados Unidos, resultante da 

“concepção pessoal de certo número de juízes e não o resultado de um sentimento 

constitucional” acerca da problemática. Portanto, para discutir efetivamente os problemas do 

ativismo, este deve decorrer de uma concepção constitucional, sendo, ao revés, um ativismo 

com origem solipsista (STRECK, 2013, p. 18-19). 

Como não possui caráter descritivo e predeterminado, ao revés das regras, os 

princípios muitas vezes são utilizados como subterfúgios ao Ativismo Judicial ao até mesmo 

para condutas arbitrárias, sendo imperioso, pois, os ensinamentos de Humberto Ávila quanto 

ao que denominou “critério da medida de contribuição para a decisão” com nítido escopo de 

limitar a utilização dos princípios a todo custo, como vem sendo utilizado. 
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Assim, ensina o autor que: 

As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como contribuem 

para a decisão. Os princípios consistem em normas primariamente complementares 

e preliminarmente parciais, na medida em que, sobre abrangerem apenas parte dos 

aspectos relevantes para uma tomada de decisão, não têm pretensão de gerar uma 

solução específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada de 

decisão. Por exemplo, o princípio da proteção dos consumidores não tem pretensão 

monopolista, no sentido de prescrever todas e quaisquer medidas de proteção aos 

consumidores, mas aquelas que possam ser harmonizadas
61

 com outras medidas 

necessárias à promoção de outros fins, como livre iniciativa e propriedade. 

[...] 

Conexa a essa questão está a concepção doutrinária largamente difundida no sentido 

que descumprir um princípio é mais grave que descumprir uma regra. Em geral, o 

correto é o contrário: descumprir uma regra é mais grave que descumprir um 

princípio. E isso porque as regras têm uma pretensão de decibilidade que os 

princípios não têm: enquanto as regras têm pretensão de oferecer uma solução 

provisória para um conflito de interesses já conhecido ou antecipável pelo Poder 

Legislativo, os princípios apenas oferecem razões complementares para solucionar 

um conflito futuramente verificável (ÁVILA, 2014, p. 100 - 115).  

 

Para tanto, visando a melhor compreensão do tema e sua ligação com o presente 

estudo, recomenda-se ao leitor que, sempre quando fazer-se referência ao ativismo judicial, 

devemos remeter que à ideia do liame indissociável que possui com a maneira de interpretar- 

aplicar do julgador, mesmo que por traz disso haja a vontade, consciente ou não, de julgar de 

acordo com sua consciência.         

Não por acaso, que o entendimento de Elival da Silva Ramos caminha no mesmo 

sentido ao ensinar que: 

Sobre Ativismo Judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para 

além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, 

institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições 

subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva 

(conflitos normativos). Essa ultrapassagem das linhas demarcatórias da função 

jurisdicional se faz em detrimento, particularmente, da função legislativa, não 

envolvendo o exercício desabrido da legiferação (ou de outras funções não 

jurisdicionais) e sim a descaracterização típica do Poder judiciário, com incursão 

insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros 

poderes (RAMOS, 2010, p. 308). 

       

Como exemplo de ativismo judicial, podemos citar a recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal reconhecendo a união entre homossexuais como o instituto da União Estável 

descrita no art. 226, § 3º, da Constituição Federal que assim preceitua:  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3º 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

[...] § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  
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 Malgrado o aludido dispositivo seja claro no sentido que a união seja entre 

homem mulher a decisão do Supremo Tribunal Federal seguiu o caminho contrário traçado 

pelo texto da lei: 

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 

EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO 

ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO 

CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO 

SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-

REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial 

proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu 

coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se 

formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou 

por pares homoafetivos. 

[...] 

UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM 

E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. 

FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES 

JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS 

TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL 

DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência 

constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao 

centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações 

jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas.  

5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO 

DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar 

Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade 

de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família 

constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre 

parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta 

à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-

aplicabilidade da Constituição (STF, ADI nº 4277, 2011- grifo nosso). 

 

Frise-se, ademais, que a redação do art. 226 da Constituição, tal qual versa as 

ações de constitucionalidade, teve sua origem pela atual Emenda Constitucional nº 65, de 

2010. Vale dizer, trata-se da mais recente vontade emanada pelo povo, representada pelo 

sistema bicameral, em respeito ao processo legislativo democrático de direito.  

Trazendo para o contexto da diferenciação entre ativismo judicial e judicialização 

da política, aludido julgado ilustra de forma clara que a postura no respectivo voto preferido 

trata-se de puro ativismo judicial, na medida em que a posição adotada não visa sanear um 

déficit do demais Poder, mas sim mudar o texto normativo sem perpassa-lo pelo devido 

processo legislativo.   

Em suma, pode-se afirmar que o ativismo judicial é um problema de teoria do 

direito. Mais precisamente de teoria da interpretação, na medida em que sua análise 

e definição dependem do modo como olha para o problema da intepretação no 

Direito. Vale dizer: é a intepretação um ato de vontade do intérprete ou o resultado 

de um projeto compreensivo no interior do qual se opera constantes suspensões de 

pré-juízos que constitui a perseguição do melhor (ou correto) sentido para 
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interpretação? Definitivamente, nos filiamos à segunda possibilidade de retratação 

teórica do problema [...] (TASSINARI, 2013, p. 56).  

 

Quando se fala em ato de vontade do interprete, automaticamente faz-se 

necessário mencionar a distinção que Hans Kelsen fazia entre a interpretação do direito feita 

pelo aplicador do direito, daquela realizada pelo restante da comunidade jurídica, vez que a 

interpretação realizada pelo julgador (aplicador), no entendimento de Kelsen, se revestia 

como um “ato de vontade”, in verbis:  

[...] através deste ato de vontade se distingue a interpretação jurídica feita pelo órgão 

aplicador do Direito de toda e qualquer outra intepretação, especialmente a 

interpretação levada a cabo pela ciência jurídica (KELSEN, 1999, p. 249).  

Nessa linha, portanto, é que o ativismo judicial se diferencia de judicialização da 

política, o que também pode ser observado através do posicionamento de outros 

autores, que convalidam a tese de que no conteúdo do ativismo judicial está incluído 

o problema da vontade como critério decisório (TASSINARI, 2013, p. 59).  

 

O ativismo judicial, pois, é decorrência lógica do desejo do juiz, vale dizer, da 

intepretação como ato de vontade já defendida por Kelsen. Por derradeiro, e considerando o 

desejo pessoal do aplicador quando da intepretação-aplicação do texto legal, concluísse que 

ele assim fará de acordo com sua convicção sobre qual seria a melhor decisão para a 

sociedade ou partes envolvidas no litígio.  

Nessa direção também é o entendimento de Antoine Garapon, asseverando, 

especificamente, que o ativismo tem origem no desejo do julgador com promover 

significativas mudanças na sociedade. Destarte, nas palavras do autor:      

[...] o ativismo começa quando, entre várias soluções possíveis, a escolha do juiz é 

dependente do desejo de acelerar a mudança social ou, pelo contrário, de travar [...] 

revela-se sob duas formas: sob a de um novo clericalismo dos juristas, se a 

corporação dos juízes for poderosa, ou, pelo contrário, sob a forma de algumas 

individualidades sustentadas pelos media, se a magistratura não tiver grande tradição 

de independência (GARAPON, 1998, p. 40-43).   

 

Citando Garapon, Clarisse Tassinari também compartilha do mesmo 

entendimento, alcançando, através de uma análise profunda dos citados autores, a conclusão 

que o atual fenômeno do ativismo judicial seria “um novo rótulo” daquilo que Kelsen já havia 

dito em sua obra Teoria Pura do Direito, isto é, a interpretação como um “ato de vontade”. 

Vejamos o raciocínio da autora:  

Veja-se, portanto, as inter-relações que se formam a partir da leitura apresentada por 

Garapon: escolha, desejos e poder são elementos que se conjugam em torno de um 

único fenômeno – o ativismo judicial. Nesta linha, a argumentação apresentada pelo 

autor aproxima-se daquilo que foi referido por Kelsen como próprio da aplicação do 

direito por um órgão judiciário. Ou seja, no fundo, o que se percebe, na 

contemporaneidade e no mundo todo, é uma tendência de, conscientemente ou não, 

recuperar a proposta teórica dos juristas austríaco sob o que se poderia chamar de 

um novo rótulo, o do ativismo judicial (TASSINARI, 2013, 61). 
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Mais ainda, na medida em que o direito trata de relações de poder, tem-se, na 

verdade, em muitos casos, uma mixagem entre posturas “formalistas” e “realistas”, 

isto é, por vezes, a “vontade da lei” e a “essência da lei” devem ser buscadas com 

todo o vigor; em outras (e, as vezes ao mesmo tempo), há uma ferrenha procura pela 

solipsista “vontade do legislador”; finalmente, quando nenhuma das duas 

orientações é “suficiente”, põe-se no topo a “vontade do interprete”, colocando-se 

em segundo plano (até mesmo) os limites semânticos do texto, fazendo soçobrar (até 

mesmo) a Constituição (como veremos mais adiante, é nesse “espaço epistêmico” 

que tem lugar o panprincipiologismo). Vontade da lei, vontade do intérprete, 

discricionariedade e vontade de poder (no sentido filosófico da expressão); eis os 

ingredientes pragmatistas para o enfraquecimento da autonomia do direito. 

(STRECK, 2014, p. 470-471) 
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3.                 ATIVISMO JUDICIAL X EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS  

 

3.1             ATIVISMO JUDICIAL E A DEMOCRACIA: O PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES  

Embora estejamos vivendo num Estado Social
62

, a dificuldade encontrada, ao 

menos no Brasil, está na concretização e efetivação dos direitos sociais, o que, em tese, seria 

atribuição dos Poderes Legislativo e Executivos. Exatamente por isso, a Constituição de 1988 

veio a contribuir nesse aspecto na medida em que garante os direitos sociais básicos através 

de instrumentos processuais, como o mandado de injunção, o mandado de segurança coletivo 

e a inconstitucionalidade por omissão (BONAVIDES, 2014, p. 381).  

Destarte, os aludidos mecanismos processuais criados pela Constituição 

corroboram a necessidade de materializar os valores de segunda (igualdade) e terceira 

(fraternidade) dimensões dos direitos humanos
63

, características indissociáveis do Estado 

Social, porém, que ainda não se encontram presentes na realidade brasileira, consoante ensina 

Lênio Luiz Streck: 

O Estado Democrático de Direito representa, assim, a vontade constitucional de 

realização do Estado Social. É nesse sentido que ele é um plus normativo em relação 

ao direito promovedor-intervencionista próprio do Estado social de Direito. 

Registre-se que os direitos coletivos, transindividuais, por exemplo, surgem, no 

plano normativo, como consequência ou fazendo parte da própria crise do Estado 

Providência. Desse modo, se na Constituição se coloca o modo, é dizer, os 

instrumentos para buscar/resgatar os direitos de segunda e terceira dimensões, via 

institutos como substituição processual, ação civil pública, mandado de segurança 

coletiva, mandado de injunção (individual e coletivo) e tantas outras forma, é porque 

no contrato social – do qual a constituição é a explicitação – há uma confissão de 

que as promessas da realização da função social do Estado não foram (ainda) 

cumpridas (STRECK, 2014, p. 48)  

                                                           
62

 Segundo Paulo Bonavides, ao Estado Social do Estado Socialista: “O Estado social representa efetivamente 
uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e 
diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista 
intenta implantar: é que ele conserva sua adesão à ordem capitalista, princípio cardeal a que não se renuncia. 
Daí compadecer-se o Estado social no capitalismo com os mais variados sistemas de organização política, cujo 
programa não importe em modificações fundamentais de certos postulados econômicos e sociais” (BONAVIDES, 
Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, Malheiros: São Paulo, 2013, p. 184). 

63
 Sobre as três gerações dos Direitos Humanos, Vladmir de Oliveira Silveira que os de “[...] primeira geração 

concernem à delimitação da esfera de liberdade do indivíduo em relação ao poder estatal. [...] já na segunda 

geração de direitos engloba todo o período das revoluções socialistas e nacionalistas – ou seja, grande parte do 

século XIX e o início do século XX. Aqui são positivados os direitos econômicos, sociais e culturais, num enfoque 

de direitos coletivos, isto é, gozados de forma conjunta e não individualmente, na perspectiva de igualdade. A 

terceira geração emerge a partir do término da Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU, reunindo os 

chamados direitos de solidariedade – os chamados direitos dos povos e dos indivíduos, numa perspectiva difusa 

(SILVEIRA, Vladmir de Oliveira da. Direitos Humanos conceitos, significados e funções. Saraiva: São Paulo, 2010, 

p. 143)  
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Não por acaso, Paulo Bonavides alerta que o sério problema do Direito 

Constitucional dessa época, sobretudo no Brasil onde o déficit dos Poderes Políticos é 

notório, está justamente em “juridicizar” no atual modelo do Estado Social, malgrado a 

Constituição Federal de 1988 forneça instrumentos processuais aptos para garantia dos 

direitos sociais (BONAVIDES, 2014, p. 381).  

Discorrendo sobre a crise Constitucional do Estado Brasileiro de efetivar a 

Constituição no regime democrático, Bonavides já alertava para dificuldade de encontrar 

parâmetros ou limites do Poder Judiciário quando da busca, através da decisão, pela 

efetivação dos direitos do Estado Social. Nesse sentido, desabafa Bonavides:  

Até onde irá contudo na prática essa garantia, até onde haver condições materiais 

propícias para traduzir em realidade o programa de direitos básicos formalmente 

postos na Constituição, não se pode dizer com certeza. É muito cedo para antecipar 

conclusões, mas não é tarde para asseverar que, pela latitude daqueles direitos e pela 

precariedade dos recursos estatais disponíveis, sobremodo limitados, já se armam os 

pressupostos de uma procelosa crise. Crise constitucional, que não é senão a própria 

crise constituinte do Estado e da Sociedade brasileira, na sua versão mais arrasadora 

e culminante desde que implantamos neste País a república há cem anos 

(BONAVIDES, 2014, p. 381).   

 

Não se pode olvidar que árdua foi passagem histórica do estado liberal ao estado 

social, até que, após muitas lutas
64

, finalmente é possível afirmar que o estado social encontra-

se devidamente “contido no juridicamente no constitucionalismo democrático”. No entanto, 

por mais que tenha sido difícil alcança-lo – através das lutas de classes a fim de promover a 

igualdade entre o homem, justiça social e paz econômica - a sua manutenção parece 

impossível se observarmos a paradoxal diferença entre realidade e o texto constitucional 

brasileiro (BONAVIDES, 2013, p. 184).  

E assim por ser, não é demais afirmar que a situação atual do Estado brasileiro 

ainda encontra-se num período de transição para a efetiva democracia, pois ainda se vive em 

um país em que os direitos sociais – inclusive a participação política – existem vastamente no 

campo formal (consignados na Carta Política), porém inexiste a sua materialização em favor 

do cidadão.  

Por outro lado, a positivação dos direitos sociais e fundamentais, advinda da 

democracia do segundo pós-guerra e a redemocratização dos países que saíram dos regimes 

autoritários, aproximou ainda mais a relação entre os três poderes do Estado. Nesse contexto, 
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 Rudolf von Jhering, em sua consagrada obra “A Luta pelo Direito”, explica de forma clara que o Direito não 
nasce naturalmente com a origem e evolução da sociedade, como ocorre com a linguagem, mas sim é 
conquistado com muito esforço pelo homem através de batalhas históricas, às vezes até sangrentas, a exemplo 
do que sempre ocorreu com as classes sociais na luta dos seus interesses (JHERING, Rudolf von. A Luta pelo 
Direito; tradução de Fernando Costa Mattos. São Paulo, 2015).  
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pois, com surgimento do Estado Democrático de Direito, surge a problemática em redefinir a 

exata relação entre o Direito e a Política e, sobretudo, em que medida pode o Direito, 

estabelecido no texto constitucional, interferir na política da sociedade (STRECK, 2014, p. 

55). 

Nesse espectro, a dificuldade encontrada passa a ser a delimitação da atuação 

jurisdicional no Estado Democrático de Direito, ou melhor, encontrar o limite de atuação do 

Poder Judiciário na interferência nos Poderes Políticos que não prejudique o regime 

democrático – baseado na separação dos três poderes, tendo em vista que o próprio Judiciário 

é responsável por preservar a democracia, conforme explica Streck:  

[...] De todo modo, o Judiciário sempre atuará nesse sentido regulador, controlando 

a legalidade constitucional, podendo, no limite, ordenar a execução de determinadas 

medidas ao Executivo (medidas essas determinadas pelo direito), mas a execução 

em si sempre caberá ao Executivo. Há um espaço que o Judiciário não alcança. Por 

isso, uma teoria da decisão é importante para nos assegurar dos limites desse espaço 

não alcançado pelo Judiciário; um espaço democraticamente garantido, para que 

nossa democracia não se transforme em juristrocacia (STRECK, 2014, p. 67-68).  

 

Em outras palavras, a indagação que persiste é: um Poder Judiciário efetivo em 

suas decisões para garantir o regime democrático é aquele que somente preenche os espaços 

de decisões políticas negligenciados pelo Executivo ou Legislativo, aquele que apenas 

assegura os direitos fundamentais dos cidadãos ou aquele que interfere diretamente nos 

poderes políticos com base no texto constitucional em prol da sociedade e do jurisdicionado? 

Em razão da problemática, surgem duas “escolas” contemporâneas acerca do 

constitucionalismo propriamente dito e da jurisdição constitucional: o procedimentalismo e o 

substancialismo. Apesar das duas correntes reconhecerem no Poder Judiciário, em especial a 

justiça constitucional, uma alternativa estratégica nas Constituições do período pós-guerra, a 

corrente procedimentalista se apresenta manifestamente contrária à substancialista no que 

tange a aplicação do Direito no regime democrático (STRECK, 2014, p. 55).  

Defensor da tese procedimentalista, Habermas é crítico assíduo da interferência 

do Direito em matéria política e, consequentemente, na sociedade. Para o autor, no Estado 

Democrático de Direito a função central compete à legislação política (HABERMAS, 2003, v. 

I, p. 245). A concretização dos valores materiais, segundo o entendimento dos 

procedimentalistas, importa em falta de legitimidade das decisões dos tribunais 

constitucionais, asseverando que: 

[...] ao deixar-se conduzir pela ideia da realização de valores materiais, dados 

preliminarmente no direito constitucional, o tribunal constitucional transforma-se 

numa instância autoritária (HABERMAS, 2003, v. I, p. 297).  
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Roberto Basilone Leite, ao discorrer sobre interferência do Poder Judiciário em 

questões decisórias de cunho político, e as posturas substancialista e a procedimentalista, 

sustenta que a primeira consiste em um “Ativismo Judicial Político” na medida em que 

defende tal postura para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, na medida em que 

obrigará os demais poderes em conduta condizente com a constituição, evitando-se, portanto, 

que se governe em favor da “tirania da maioria”. A segunda, por sua vez, entende que a 

prática do Ativismo Judicial seria ainda mais danosa ao Estado Democrático, eis que torna 

ainda mais dificultoso o fortalecimento do direito do cidadão de exercer sua participação 

política, ou seja, ao revés de ajudar, acaba por obstar que a opinião pública delibere sobre os 

temas, já que o Poder Judiciário, em tese, estaria exercendo tal função (LEITE, 2014, p. 223-

229). 

Com posicionamento diverso, Lênio Luiz Streck ressalva que as posturas 

substancialistas não permitem ativismos judiciais, mas apenas se utilizam do judiciário para 

concretizar os direitos substanciais em prol do fortalecimento da democracia, não sendo, para 

tanto, permitido se fundar em crenças ideológicas, políticas ou morais. Nesse sentido, explica 

o autor: 

As posturas procedimentalistas não reconhecem um papel concretizador à jurisdição 

constitucional, reservando para esta apenas a função das “regras do jogo” 

democrático; já as posturas substancialistas reconhecem o papel concretizador e 

veem o Judiciário com um locus privilegiado para a garantia do fortalecimento 

institucional das democracias contemporâneas.  

Evidentemente, essa posição adotada pelas posturas substancialistas não autoriza a 

defesa de ativismos judiciais ou protagonismos ad hoc, a pretexto de estar-se 

concretizando direitos. A concretização só se apresenta como concretização na 

medida em que se encontra adequada à Constituição, não podendo estar fundada em 

critérios pessoais de conveniência política e/ou convicções morais (STRECK, 2014, 

p. 53).  

 

Expoente da corrente substancialista, Mauro Cappelletti entende que a evolução 

do Estado na sociedade moderna forçou os juízes a “sair da concha protetora do 

‘formalismo’”, evento que denominou em sua obra como “Revolta do Formalismo”, na 

medida em que “tendia a acentuar a acentuar o elemento da lógica pura e mecânica no 

processo jurisdicional, ignorando ou encobrindo, ao contrário, o elemento voluntarístico, 

discricional, da escolha”, que inevitavelmente sempre estará presente processo interpretativo 

do julgado e, sobretudo, de suma importância para o alcance da decisão judicial efetiva, ao 

menos na perspectiva dos direitos sociais (CAPPELLETTI, 1993, p. 32-42).   

Com uma posição próxima ao substancialismo, Rawls defende tribunal deve 

aplicar sempre a “razão pública”, a fim de evitar perecimento do direito da minoria, 
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justamente porque não se pode afirmar que a decisão judicial consubstanciada em valores 

substanciais de mérito politico seja antidemocrática. Segundo Rawls, referida decisão pode 

até ser considerada antidemocrática em face da legislação ordinária, mas não frente a 

Constituição que é a mais pura guardiã do povo e deve sempre espelhar a sua vontade. 

Partindo dessa premissa, Rawls assevera que: 

[...] ao aplicar a razão pública, o tribunal deve evitar que a lei [isto é, o direito 

fundamental previsto na lei] seja corroída pela legislação de maiorias transitórias ou, 

mais provavelmente, por interesses estreitos, organizados e bem-posicionados, 

muito hábeis na obtenção do que querem. Quando o tribunal assume esse papel e o 

desempenha efetivamente, é incorreto dizer que é francamente antidemocrático fazê-

lo. É, de fato, antidemocrático no que se refere à lei ordinária, pois um tribunal com 

poderes de revisão judicial pode declarar tal lei inconstitucional. Não obstante, a 

autoridade superior do povo dá sustentação a isso (RAWLS, 2005, p. 222).  

 

Contrário aos substancialistas, Jürgen Habermas nega a possibilidade dos juízes 

decidirem sobre questões que envolvam os valores substanciais, asseverando que tal postura 

vai além da sua atribuição na democracia tal qual consiste basicamente em apenas garantir e 

proteger o processo democrático de direito, e não fazer juízos de outros já criados pelo 

processo legislativo. Com esse entendimento, afirma que,  

[...] o Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de compreensão 

procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a proteger um processo de 

criação democrática do Direito. O Tribunal Constitucional não deve ser um guardião 

de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais. Deve, sim, zelar pela 

garantia de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um entendimento 

sobre a natureza dos seus problemas e a forma de sua solução (HABERMAS, 2003, 

p. 297).  

 

A ideia do procedimentalismo defendido por Habermas está calcada na 

supremacia da vontade popular, tal qual deve ser exercida por todos os cidadãos por meio da 

devida participação política. O papel do Direito, então, seria de assegurar os meios 

necessários à comunidade jurídica interpretar e aplicar a Constituição tal qual como foi 

concebida pela vontade popular consoante o processo legislativo democrático e, portanto,  

[...] a função da Corte Constitucional, originária ou não do Poder Judiciário, seria a 

de zelar pelo respeito aos procedimentos democráticos para a formação da opinião e 

da vontade política, a partir da própria cidadania, e não a de se arrogar o papel de 

legislador político (HABERMAS, 2003, p. 297).  

 

Na contramão, Lênio Luiz Streck não vê óbice das posturas substancialistas ao 

Estado Democrático de Direito, insistindo que o modelo do substancialismo é 

“antidecisionista e antiativista” na medida em que trabalha a Constituição como fruto do 

contrato social e, porquanto, determina todas as condições do “agir político-estatal”. Assim, 

defende com veemência que o Poder Judiciário deve assumir uma postura diferenciada 
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daquela exercida no Estado Liberal, isto é, de um “modelo liberal-individualista-

normativista”
65

.   

Ademais, Streck assevera que a Constituição, enquanto produto do poder 

constituinte, é explicitação do contrato social, pelo que sua linguagem deve ser integralmente 

respeitada em favor dos seus destinatários, isto é, dos cidadãos brasileiros, para que seja 

respeitado também o próprio Estado Democrático de Direito: 

[...] quando se afirma que a Constituição é explicitação do contrato social, está-se 

afirmando o caráter discursivo que assume a noção de Constituição, enquanto 

produto de um processo constituinte. [...] Nesse sentido, a Constituição, entendida 

como explicitação do contrato, não pode ser entendida como um “contrato” que se 

estabelece como uma terceira coisa entre o Estado, o Poder, o Governo, com os 

destinatários; antes disso, a linguagem do constituinte passa a ser condição de 

possibilidade do novo, na medida em que, na tradição do Estado Democrático de 

Direito, o constitucionalismo não é mais o do paradigma liberal, mas, sim, passa por 

uma revolução copernicana, mediante o constituir da sociedade (SETRECK, 2014, 

p. 57-59, nota). 

 

Daí porque, segundo o autor, no Estado Democrático de Direito muitas decisões 

acabam, inevitavelmente, por ser deslocadas do Legislativo e Executivo para o Poder 

Judiciário, enquanto no Estado Liberal o centro das decisões voltava-se para o Legislativo 

(liberdade das partes desde que não estivesse proibido em lei) e no Estado Social a tarefa 

ficava o Executivo ante a necessidade de realizar políticas públicas interferir na economia 

(STRECK, 2014, p. 64).  

No entanto, o Poder Judiciário ainda não está preparado para lidar com os 

conflitos transindividuais
66

, advindo do Estado Democrático de Direito previsto na 

Constituição de 1988, sendo certo que ainda possui o “vício” do modelo liberal-individualista 

(sem intervencionismo). Doutra banda, além do Legislativo ser constantemente atropelado 

pelo Executivo, cujos principais instrumentos utilizados são os decretos, o cidadão também 

não tem acesso ao direito Constitucional de participação política, em especial na produção 

legislativa (STRECK, 2014, p. 64). 

Assim sendo, necessário o intervencionismo do Poder Judiciário, advindo do 

Estado Social, também na justiça constitucional, sendo imperioso reconhecer, por derradeiro 
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 O autor utiliza referida expressão porque no Estado Liberal não havia intervenção estatal nas relações 
interindividuais, prevalecendo sempre a vontade das partes, pelo que a norma servia basicamente para 
assegurar o cumprimento das obrigações contraídas ou determinadas pela própria legislação. Em síntese, o 
Estado não intervia em favor da parte mais fraca em prol de uma justiça social mais equânime, o que somente 
veio a ocorrer com o surgimento do Estado Social.  
66

 No próprio significado etimológico da expressão, isto é, Interesses de grupos e da coletividade como um 
todo, que não pode de maneira alguma ser individualizado como, de certa forma, era permitido durante o 
Estado Liberal.  
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que o Supremo Tribunal Federal faz política em suas decisões, e isso é inexorável, tendo em 

vista que:  

[...] em países de modernidade tardia como o Brasil, na inércia/omissão dos Poderes 

Legislativos e Executivo (mormente no âmbito do direito à saúde, função social da 

propriedade, direito ao ensino fundamental, além do controle de constitucionalidade 

de privatizações irresponsáveis, que contrariam frontalmente o núcleo político-

essencial da constituição), não se pode abrir mão da intervenção da justiça 

constitucional na busca da concretização dos direitos constitucionais de várias 

dimensões (STRECK, 2014, p. 64, nota 91).    

 

Em contrapartida, não se pode dar azo a criar um cidadão de “segunda classe” 

que, ao invés de buscar seus direitos no campo da política, apostam em um paternalismo no 

“juridicista”. Essa situação é comumente exemplificada nos cidadãos, e até mesmo vereadores 

que preferem recorrer ao Ministério Público ao revés de lutar politicamente pelos seus direitos 

ou da comunidade (STRECK, 2014, p. 65, nota 92).  

Destarte, considerando um Estado como o Brasil que, ainda encontra-se em fase 

de transição do pós-autoritarismo para a democracia, o papel dos juízes vai além de exercer 

suas atribuições de acordo com o regime democrático de direito, mas sim garantir que “o 

regime caminhe do modelo transitório para o modelo democrático consolidado”, mormente 

porque as funções do juiz em uma sociedade pós-autoritária será diversa daquela em que a 

democracia já encontra-se firmemente instalada (LEITE, 2014, p. 174-175). 

É preciso, portanto, reconhecer que o Brasil ainda não possui a correta 

compreensão sobre o correto funcionamento do regime democrático de direito e o papel do 

Poder Judiciário dentro deste cenário, na medida em que para a comunidade inserida nesse 

período de “transição” existem dois tipos de juízes, um que aplica a lei e outro que baliza 

pelos valores.  

Nesse sentido, calha a trazer à tona o desabafo de Streck: 

[...] parece que, no Brasil, compreendemos de forma inadequada o sentido de 

produção democrática do direito e o papel da jurisdição constitucional. Tenho 

ouvido em palestras e seminários que “hoje possuímos dois tipos de juízes”: aquele 

que se “apega” à letra fria (sic) da lei (e esse deve “desaparecer”, segundo alguns 

juristas) e aquele que julga conforme os “princípios” (esse é o juiz que traduziria os 

“valores” – sic – da sociedade, que estariam “por baixo” da “letra fria da lei”). 

Pergunto: cumprir princípios significa descumprir a lei? Cumprir a lei significa 

descumprir os princípios? Existem regras (leis ou dispositivos legais) desindexados 

de princípios? Cumprir a “letra da lei” é dar mostras de positivismo? Mas, o que é 

ser um positivista? (SETRECK, 2014, p. 49). 

 

Embora seja adepto ao substancialismo, bom que se frise que Streck apoia como 

efetiva a decisão judicial consubstanciada em valores substanciais, desde que não seja dotada 

de crenças ou ideologias de acordo com a própria consciência do magistrado sentenciante, 

porquanto, em total desrespeito à hermenêutica jurídica. Justamente por isso o autor sustenta o 
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entendimento no sentido que o modelo substancialista não autoriza ativismos ou 

“decisionismo” (STRECK, 2014, p. 53).  

Por mais que possa parecer repetitivo e óbvio, fato é que a aplicação da lei, 

devidamente produzida no espaço democrático, certamente será a garantida de uma decisão 

efetiva sob o enfoque do Estado Democrático do Direito, eis que assegurará todo o processo 

democrático da norma, ou seja, desde sua elaboração à aplicação.  

Portanto, em certa medida assiste razão a seguinte assertiva de Streck: 

[...] por vezes, cumprir a “letra da lei” é um avanço considerável. Lutamos tanto pela 

democracia e por leis mais democráticas...! Quando elas são aprovadas, segui-las é 

nosso dever. Levemos o texto jurídico - quando este tiver conforme a constituição – 

a sério, pois! E, por favor, que não venha com a velha história de que “cumprir a 

letra ‘fria (sic) da lei” é assumir uma postura positivista...! Aliás, o que seria essa 

“letra fria da lei”? Haveria um sentido em si mesmo da lei? Na verdade, confundem-

se conceitos. As diversas formas de positivismo não podem ser colocadas no mesmo 

patamar e tampouco podemos confundir uma delas (ou as duas mais conhecidas) 

com a superação pelo e no interior do paradigma da linguagem (STRECK, 2014, p. 

49).  

 

Tentando solucionar o impasse, Roberto Basilone Leite propõe a ideia do que 

denomina de “Ativismo Judicial Político” e “Ativismo Judicial Jurisdicional”, defendendo 

que o primeiro seria pernicioso à democracia, enquanto o segundo, em contrapartida, seria, 

em última analise, necessário para a manutenção do Estado Democrático de Direito em busca 

de uma decisão efetiva.  

Oportuno, pois, trazer a definição dos dois fenômenos nas palavras de Leite:  

Portanto, para se compreender o conceito de judicial activism no cenário 

jurídico brasileiro é imprescindível estabelecer-se a distinção ativismo 

judicial político e ativismo judicial jurisdicional-democrático (referido na 

presente obra simplesmente como ativismo judicial jurisdicional), segundo o 

qual o ativismo judicial político (equivalente ao conceito anglo-americano de 

judicial activism) consiste na postura ativa do juiz no sentido de proferir 

decisões judiciais sobre questões de mérito político e estabelecimento de 

políticas públicas, ao passo que o ativismo judicial jurisdicional implica na 

postura ativista do juiz não para interferir questões políticas substantivas, 

mas para o desempenho das funções puramente jurisdicionais inerentes à 

jurisdição no modelo democrático de Estado (a saber, a garantia da 

efetividade dos direitos e das sanções legais), sendo que esta espécie de 

ativismo judicial (o ativismo jurisdicional) só é possível de ser percebido no 

contexto de um Estado que padeça de déficit político de jurisdição, isto é, 

déficit no desempenho das funções político-institucionais inerentes à 

jurisdição.  

Assim, conquanto toda forma de ativismo judicial implique a adoção, por 

parte do juiz, de uma postura tendente a ampliar o campo de abrangência de 

suas decisões, no ativismo político o magistrado decide questões de mérito 

político, ao passo que no ativismo judicial jurisdicional ele sentencia sobre 

matéria puramente jurídica relativa à direitos individuais e sanção dos atos 

ilícitos (accountabilities system) (LEITE, 2014, p. 181)  
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No entanto, assevera o autor que, 

É importante observar que a tendência judicial político-ativista a ampliar o cambo de 

abrangência da decisão judicial não implica necessariamente a ampliação da 

efetividade da decisão, pois uma decisão judicial de mérito político, que se proponha 

a solucionar determinada questão política substantiva que afeta certo grupo ou 

coletividade, pode se mostrar na prática inexequível e, desta forma, pode acabar se 

mostrando – embora teoricamente abrangente – menos efetiva do que a eventual 

decisão coletiva comunicativa que resultasse de um debate livre, racional e 

argumentativo do qual as pessoas em geral pudessem ter participado (LEITE, 2014, 

p.182).  

 

Com efeito, os juízes devem estar necessariamente imunes a qualquer pressão ou 

interesse externo, pois de acordo com a própria Constituição as decisões judiciais devem ser 

tomadas com fulcro em argumentos jurídicos, e não com base em oportunidades ou interesses 

políticos. Ao magistrado, cumpre a tarefa de não se deixar levar pela opinião pública, devendo 

ele, pois, agir em consonância com norma, devidamente consagrada pela própria opinião 

pública através dos representantes parlamentares, isto é, em total cumprimento com o regime 

democrático (LEITE, 2014, p. 176-177).  

Nessa perspectiva, o ativismo judicial político não pode ser visto como a 

“legitimação democrática e representativa” que Mauro Cappelletti defende ter a criação 

jurisprudência da política em prol da efetivação dos direitos fundamentais. Isso porque, a 

atividade jurisprudencial não se pode prestar a se colocar como representante da vontade 

popular, quando mais no Brasil, que os juízes são escolhidos mediante várias provas para 

baseadas tão somente no conhecimento da técnica jurídica, sem qualquer sistema de eleição 

para representatividade (LEITE, 2014, p. 189-190). 

Não se pode, outrossim, atribuir ao Judiciário uma função de conferir ao cidadão 

uma via alternativa de participação política, em especial porque somente o cidadão é capaz de 

saber qual a melhor solução para questão. O juiz, sozinho, não é capaz de chegar à conclusão 

da decisão mais adequada à sociedade, e por isso deve-se buscar a vontade popular, aliás, o 

cidadão tem legitimação democrática para tanto, através da eleição dos seus representantes.  

Com esse entendimento, Roberto Bailone Leite muito bem explica que:  

É ingênua e perigosa a proposta de, com fundamento na necessidade de criação de 

vias alternativas de participação, transferir para o órgão judiciário o direito 

fundamental de deliberação, que pertence legitimamente ao cidadão, porque tal 

proposta se baseia na crença infundada de que juízes super-heróis ou juízes Hércules 

terão melhores condições do que a coletividade de cidadãos ou seus representantes 

políticos para chegar à decisão política correta. O que o Estado, inclusive o Estado-

Juiz pode fazer para ampliar as vias de participação não é internalizar o debate 

político para dentro dos tribunais, enquadrando-o aos rigorosos limites, disciplina e 

formalidade do processo judiciário, mas o que pode e deve fazer é agir no sentido de 

implementação ou fortalecimento de mecanismos capazes de estimular uma 

cidadania ativa, cujas práticas propiciem a efetiva participação do cidadão nas 

decisões pública, diretamente ou por meio de representantes legitimamente 
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escolhidos por ele, orientados pelo ideal comunicativo de constante aperfeiçoamento 

do processo democrático (LEITE, 2014, p. 190). 

 

Fundado em um conceito de democracia deliberativa, o papel do Poder Judiciário, 

com efeito, não se limita apenas em garantir a autonomia privada dos cidadãos, mas também, 

de forma efetiva, proteger e fazer valer os direitos políticos. Logo, cabe ao Judiciário 

assegurar a “regularidade o processo democrático” tal qual tem como premissa básica o 

direito do cidadão de participação política da criação do próprio direito (LEITE, 2014, 212). 

Dito de outro modo, para que o cidadão tenha efetivamente seus direitos políticos 

assegurados dentro de um modelo de Estado Democrático Deliberativo, como o Estado 

brasileiro, imprescindível que seja garantido o seu exercício de cidadania em todo o processo 

democrático, o que somente se dará com a efetiva participação política.  

Nesse contexto, dotado de seu poder coercitivo, o Estado-Juiz tem como função 

principal garantir o respeito aos direitos privados ou políticos dos jurisdicionados e, 

consequentemente, estará garantindo a “legitimidade do processo democrático de formação do 

direito”. Exercendo o cidadão, pois, o seu direito político de criação do direito através da 

elaboração das respectivas normas de convivência, cabe ao Poder Judiciário garantir a 

efetividade da sua aplicação. Assim,  

[...] o poder político institucionaliza o direito, o direito institui normas de 

convivência que se pretendem obrigatórias e os tribunais garantem a efetividade do 

direito expressa no binômio validade-facticidade, que implica coercitividade. A 

segurança jurídica de que o cidadão depende para o poder elaborar seu projeto de 

vida resulta, assim, de um processo complexo que se inicia com a decisão política de 

instituir a norma pretensamente coercitiva – ou seja, instituir o direito – e se 

consolida com a decisão jurídica por meio da qual o tribunal confere efetividade ao 

direito (LEITE, 2014, p. 215).  

 

O poder coercitivo do Judiciário, pois, tem como função primordial a garantia da 

própria democracia existente na sociedade pluralista, tendo em vista que efetivará os direitos 

fundamentais dos cidadãos disseminando a segurança jurídica e assegurando a liberdade 

individual de cada um. Na medida em que o sujeito tem o receio da punição do Poder 

Judiciário, pela aplicação de uma norma, devidamente criada por meio do processo legislativo 

democrático – isto é, com participação política - estar-se-á prevenindo e resguardando a 

liberdade fundamental do próximo (LEITE, 2014, p. 215-216). 

Nessa perspectiva, em havendo infração à respectiva norma – legitimamente 

criada - a decisão do Poder Judiciário que aplicá-la com rigor, certamente será efetiva em sua 

plenitude, haja vista o respeito total à democracia desde a criação até sua aplicação. Portanto,  

“Decisão correta é aquela que se apresenta, ao mesmo tempo, como uma decisão 

consistente, no que tange à legitimidade da norma, e justa, precisa, no que se refere 

à sua adequação ao caso concreto” (LEITE, 2014, p. 217).  
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Por outro lado, discorrendo sobre o procedimentalismo, Roberto Basilone Leite 

ensina que a corrente defende que o Poder Judiciário somente pode interferir na decisão 

política em duas situações específicas, quais sejam:  

a) Naquela em que se identifique a violação ou obstrução ao exercício de direito 

individual essencial ao processo democrático e em relação à qual se mostre 

improvável que a violação ou obstrução venha a ser sanada pela via política, tal 

como no caso da obstrução ao direito de voto ou à liberdade de expressão; b) no 

caso em que um grupo minoritário não consegue espaço para se fazer ouvir no 

processo político em razão de que as lideranças hegemônicas impedem o acesso 

daquela minoria ao espaço comunicativo (LEITE, 2014, p. 218).     

 

Nesse passo, eventuais posturas ativistas nas aludidas hipóteses estar-se-ia diante 

do que Leite denomina de “ativismo judicial jurisdicional”, e “não ativismo judicial de mérito 

político”, pelo que não interfere no regime democrático deliberativo. Pelo contrário, acaba por 

assegurar o referido processo democrático na medida em que implica em “decisão de mérito 

jurídico consistente em garantia de direito” (LEITE, 2014, p. 229).     

Seguindo nessa linha de ideias, não pode imperar na sociedade democrática o 

ativismo político, mas, ao revés, o Poder Judiciário deve ter uma postura a fim de garantir a 

participação política do cidadão no processo legislativo e democrático deliberativo, tendo em 

vista que de fato os poderes políticos não estão interessados em estimular a participação. Não 

seria lícito, por outro lado, na ânsia de garantir os direitos sociais – inclusive de participação 

política – extrapolar os limites e adentrar ao mérito politico, já que, 

Os valores substantivos constantes do texto constitucional, devem ser definidas no 

espaço democrático, pois o órgão jurisdicional não é dotado de legitimidade nem 

aptidão para deliberar sobre elas (LEITE, 2014, p 230).     

 

A falta de legitimidade e, sobretudo, de aptidão do Juiz em decidir sobre 

demandas políticas de mérito, isto é, que recaem a valores substantivos é muito bem 

esclarecida por Roberto Basilone Leite no seguinte exemplo:  

O juiz, por exemplo, que decide impor a um pequeno município a obrigação de 

custear o tratamento médico na Europa de um paciente portador de doença rara, com 

base no argumento de garantia do direito fundamental à vida, talvez não tenha 

condições empíricas de saber se esse tratamento comprometerá toda a arrecadação 

disponível naquela comunidade para gastos com saúde pública que se destinava a 

beneficiar milhares de outros cidadãos. Essa decisão, por outro lado, pode não 

indicar explicitamente, dentre seus argumentos que interferiu diretamente na 

definição de política pública de saúde no âmbito daquela comunidade, na medida em 

que tenha afetado a destinação de uma parcela ponderável das verbas públicas 

disponíveis (LEITE, 2014. p. 233-234). 

     

Apesar da complexidade da questão, Cass Sunstein vislumbra a possibilidade da 

postura criativa do Poder Judiciário para resolver questões de políticas substantivas sem, 
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necessariamente, opinar sobre o mérito propriamente dito, o que, em tese, não prejudicaria a 

democracia. Para tanto, o autor coloca a seguinte hipótese:  

Suponha [...] que o tribunal seja acionado para proibir o presidente da Comissão 

Federal de Comunicações de editar norma que regulamente a exibição de violência 

na indústria de entretenimento, com base no argumento de que o regulamento 

ofenderia a liberdade de expressão. O tribunal tem várias alternativas. Ele pode 

revogar o regulamento com base no argumento da liberdade de expressão; ele pode 

manter o regulamento; ou ele pode dizer que um regulamento que trata de questões 

constitucionais tão sérias não pode ser considerado válido a menos que o Congresso 

tenha participado de sua elaboração. A terceira opção é bem menos instrusiva do que 

a primeira, porque ela respeita mais as prerrogativas democráticas. Ela deixa aberta 

a possibilidade de que, caso o parlamento esclareça o ponto duvidoso, a norma se 

torne válida. E se o legislativo resolver aprovar uma lei pertinente à matéria, o 

argumento de sua validade se tornará ainda mais forte (SUNSTEIN, 1993, p. 241).  

  

Com o mesmo entendimento de Sustein, Roberto Basilone Leite traz um exemplo 

prático ocorrido no Supremo Tribunal Federal brasileiro com relação a interpretação da 

Súmula Vinculante nº 4, tal qual dispõe que “o salário mínimo não pode ser usado como 

indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser 

substituído por decisão judicial”. A partir de então, explica o autor: 

Segundo a solução encontrada pelo Supremo, o salário mínimo não pode ser usado 

como base de cálculo, porque a Constituição o proíbe. Ao lerem apenas a primeira 

parte da Súmula, alguns juízes concluíram inicialmente o seguinte: se o salário 

mínimo não pode ser utilizado, o tribunal inferior deverá indicar outra base de 

cálculo em cada caso. Ocorre que a última frase da Sumula determina que o salário 

mínimo, conquanto não possa ser utilizado como base de cálculo, também não pode 

“ser substituído por decisão judicial”. Ora, se o tribunal inferior não pode usar o 

salário mínimo por outro indexador, como deve ele decidir a questão? O ministro 

Marco Aurélio esclareceu “a inconstitucionalidade do fator de indexação previsto 

em lei não autoriza a substituição pelo judiciário”. Portanto, o sentido da Súmula 

Vinculante n. 4 é o seguinte: o salário mínimo, previsto na lei ordinária, não pode 

servir como base de cálculo do adicional de insalubridade porque essa lei não foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, a qual veda o uso do salário mínimo como 

indexador, porém o judiciário deve continuar aplicando o salário mínimo como 

indexador até que o Poder Legislativo corrija tal inconstitucionalidade, posto que 

não cabe ao judiciário legislar. O Supremo, como se vê, aplicou a técnica processual 

da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade da norma 

declarada inconstitucional (LEITE, 2014, p. 232-233).  

 

Não se pode negar a efetividade da decisão judicial proveniente de uma postura de 

ativismo judicial jurisdicional, isto é, aquela em que o magistrado ativamente exerce suas 

atribuições dentro dos seus limites jurisdicionais, sem, no entanto, interferir no mérito político 

da questão, como ocorre no ativismo judicial político rechaçado por Leite, do qual 

compartilhamos com o entendimento.  

Aliás, torna-se recomendável o ativismo judicial jurisdicional para se alcançar a 

efetividade da decisão judicial por meio da concretização dos efeitos. De outra banda, o 

ativismo judicial político, acaba por limitar o direito do cidadão no Estado Democrático de 
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Direito, tendo em vista que as decisões judiciais de mérito político acabam suprir a vontade 

popular que seria exercida por meio da participação política:  

O descompromisso político do cidadão com a decisão judicial, somado à 

impossibilidade logística do juiz para perceber e dimensionar as implicações e 

repercussões não-jurídicas de sua decisão de conteúdo político atinja um ponto 

dramático nos casos em que haja necessidade de reforma social. Vale reiterar, mais 

uma vez, que não estamos nos referindo aqui a decisões judiciais que impliquem 

ativismo judicial jurisdicional, ou seja, decisões judiciais em que se verifique uma 

tendência ativista de cunho jurisdicional, e não político, destinada a dar eficácia a 

direito do cidadão ou à punição exemplar do direito alheio (LEITE, 2014, p. 238). 

   

Embora reconheça-se a dificuldade do cidadão exercer sua participação política 

no Brasil, ao que parece a substituição da vontade popular pelas decisões judicias não seria a 

melhor das alternativas para o processo democrático regente no país, sob pena, inclusive, 

desviar ainda mais as funções do Poder Judiciário já tão assoberbado de questões pela 

ineficiência do demais Poderes Políticos.  

Nesse passo, estar-se-ia fadado, por conseguinte, a ineficácia das decisões 

judiciais, inclusive aumento de demanda no Poder Judiciário em decorrência do alargamento 

de suas atribuições, fomentando ainda mais a omissão dos demais Poderes no exercício de 

suas funções.     

Com efeito, a jurisdição sempre dividiu fronteira com a política, devendo o juiz 

estar atento para não extrapolar o limite da jurisdição e, consequentemente, interferir a esfera 

dos valores políticos substantivos, o que será pernicioso para o regime democrático. Deve o 

magistrado, portanto, primar pela postura neutra e respeitar rigorosamente a legislação em 

vigor, se afastando das questões, vez que:       

[...] a atitude politicamente ativista do juiz esbarra em sua falta de legitimidade 

política para formular normas genéricas e abstratas em nome da sociedade, que 

propicia, de resto, uma margem de erro vastíssima. O agente judiciário que se arroga 

a competência de criar normas públicas ou definir políticas públicas na verdade está 

investido a si mesmo no papel de representante da soberania popular, para o qual 

não está constitucionalmente habilitado e não tem recursos logísticos (LEITE, 2014, 

p. 240). 

  

Em contrapartida, o Juiz que se afasta da postura politicamente ativista, pode ser 

distinguido em duas posturas. A primeira é aquele juiz que consegue se manter neutro 

politicamente e profere a decisão se  limitando a aplicar a norma nos termos em que já fora 

elaborada politicamente ou, ao menos aplicar como entende estar formulada. A segunda, por 

sua vez, ocorre se a interpretação da norma estiver influenciada por suas “ideologias e pré-

concepções”, mesmo que inconscientemente, seu pressuposto de neutralidade é falso (LEITE, 

2014, p. 240).  

Nas palavras Roberto Basilone Leite, ao discorrer sobre a primeira postura:  
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Se [...] o juiz conseguiu de fato preservar em sua sentença os conteúdos substantivos 

exatamente como constam da lei, sua atuação está correta do ponto de vista 

institucional, pois a função jurisdicional consiste em dar efetividade aos valores 

substantivos que a sociedade, por intermédio do processo político democrático, 

discrimina a norma (LEITE, 240, p. 240). 

 

Cabe salientar, no entanto, quando se invoca a expressão “neutralidade”, remete-

se justamente a ideia da postura do julgador em se afastar das suas ideologias e pré-

concepções sobre direito aplicável, pois inexiste decisão em si neutra, haja vista que esta a 

garantir os valores políticos preferidos lei em detrimento de outros – inclusive e 

eventualmente do juiz aplicador da norma (LEITE, 2014, p. 240).  

Daí porque, aventar a possibilidade de uma decisão por si só neutra, será o mesmo 

que admitir um “passivismo judicial”. Ao revés, uma decisão que efetivamente concretiza os 

valores substâncias da própria norma, não interferindo no mérito político, pode ser 

considerada como decorrente de um ativismo judicial jurisdicional, tal qual visa certamente 

contribui para a efetividade da decisão na medida em que extrai a máxima eficácia da lei 

(LEITE, 2014, p. 240). 

Dessa forma, o problema acaba por desaguar no campo da hermenêutica jurídica 

suas consequências para o Estado Democrático de Direito, de modo que a aplicação da norma 

será a fase final do processo democrático de direito. Explica-se: após a elaboração da lei 

respeitando todos os trâmites desde a consecução até a sua entrada em vigor, o magistrado 

que aplica-la de forma inadequada, fatalmente maculará a democracia:  

Assim, naquilo que se entende por Estado Democrático de Direito, o Judiciário, 

através do controle de constitucionalidade das leis, pode servir como via de 

resistência às investidas dos Poderes Executivo e Legislativo, que representam 

retrocesso social ou a ineficácia dos direitos individuais ou sociais (também aqui 

pode ser usado o princípio da proibição insuficiente – a Untermassverbot). 

(STRECK, 2014, p. 67-68).  

 

Em recente decisão de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu ser lícito e legítimo ao Poder Judiciário proferir decisão 

determinando aos Poderes Políticos a obrigação de fazer, em matéria de Políticas Públicas, 

sem que isso importe afronta a democracia ou interfira na separação dos poderes.  

O caso versou sobre o pedido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Sul no sentido de compelir o respectivo estado a realizar obras de reforma geral do Albergue 

Estadual de Uruguaiana, quais seriam necessárias à adequar o estabelecimento prisional para 

que houvesse condições mínimas de habitabilidade e salubridade do presos.  

Dando provimento ao Recurso Extraordinário do Ministério Público, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que, a “existência de direito fundamental eventualmente 
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desrespeitado por ação ou omissão estatal torna jurídica a questão”, fazendo necessário, pois, 

o “controle judicial de políticas públicas”, pelo que não há se falar em intervenção judicial 

nos demais poderes.  

Ademais, e exatamente por isso, preponderou que o direito fundamental dos 

presos envolvidos na questão é “direito de defesa”, muito embora a consequência seja a 

prestação do Estado na realização de obras. Assim, a pretensão em compelir ao Estado na 

obrigação de realizar as reformas no sistema prisional somente surge da omissão do próprio 

Estado, que diretamente viola de saúde, vida e dignidade (diretos fundamentais) dos presos.  

Veja-se, pois, que o Ministro Relator tem como norte a necessidade de atuação do 

Judiciário na omissão do Estado, daí por que não há que se falar de poder discricionário no 

qual estão inerentes os elementos da conveniência e oportunidade dos Poderes Políticos – no 

caso sobre a reforma do presídio, mas sim da função coercitiva do Poder Judiciário de fazer 

valer a Constituição quando da violação dos direitos fundamentais.  

Tal assertiva vem a se corroborar com a transcrição do seguinte trecho do seu 

voto: 

[...] respeitados certos limites e certo grau, é cabível e pode ser até recomendável 

intervenção do Poder Judiciário para adoção de políticas públicas que garantam a 

intangibilidade do mínimo existencial dos direitos fundamentais, de forma que a 

Carta Constitucional não se torne documento inócuo, para que a força normativa da 

Constituição seja preservada e para que o princípio da dignidade humana seja 

observado. (STF, Recurso Extraordinário 592.581/RS, 2015 - grifo nosso) 

 

Com relação à eventual discussão sobre afronta à democracia, o Ministro Ricardo 

Lewandowski invocou a própria Constituição Federal (artigo 1º) para fundamentar o aludido 

acórdão como uma decisão democraticamente correta, sobretudo com guarida na dignidade da 

pessoa humana como finalidade do Estado Brasileiro, asseverando, nesse sentido:  

O artigo 1º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e possui como um de seus 

fundamentos a dignidade do ser humano. Significa isso que o poder constituinte 

originário elegeu a dignidade da pessoa como finalidade e a própria razão de existir 

do Estado Brasileiro. (STF, Recurso Extraordinário 592.581/RS, 2015)  

 

E por assim ser, sobre a dicotomia entre os princípios da “Reserva do Possível” e 

o “Mínimo Existencial”, entendeu o Relator Ministro Ricardo Lewandowisk que não invocar 

a Reserva do Possível quando se pretende limitar o mínimo essencial aos direitos 

fundamentais, mesmo porque foge do campo da discricionariedade política, sendo dever do 

judiciário efetivá-los quando violados. Nas palavras de Lewandowisk:      

Não cabe aplicação da cláusula da reserva do possível que resulte em negativa de 

vigência de núcleo essencial de direito fundamental. O Estado deve garantir 
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proteção do mínimo existencial do direito fundamental de respeito à integridade 

física e moral dos presos.  

[...] 

Mesmo os direitos fundamentais que demandam prestação do Estado, contudo, 

devem ser protegidos e garantidos pelos entes estatais sempre no sentido de atribuir-

lhes máxima eficácia e efetividade [...] 

A proteção do mínimo essencial dos direitos fundamentais implica observância dos 

direitos básicos à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade humana. Cabe ao 

poder público a efetivação do padrão mínimo dos direitos fundamentais, de seu 

conteúdo essencial e intangível, missão que não se encontra no campo da 

discricionariedade do Executivo ou do Legislativo, muito menos pode ser limitada 

pela cláusula da reserva do possível. (STF, Recurso Extraordinário 592.581/RS, 

2015). 

 

Aliás, por tratar os direitos fundamentais, no caso dos presos, extrapolarem a 

questão da discricionariedade política tornando-se questão da quadra jurídica, foi enfático o 

voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski que cabe ao Estado a efetivação dos aludidos 

direitos independentemente de disponibilização de verba orçamentária para tanto, sendo papel 

mister do Poder Judiciária no hipótese de insuficiência o seu poder coercitivo para que o 

Estado busque no legislativo o orçamento com esse destino.       

Se, por absurdo, não houver dotação orçamentária, a abertura dos créditos adicionais 

cabe aos poderes políticos (Administração e Legislativo), e não ao Judiciário, que 

apenas reconhece a intangibilidade do mínimo existencial e determina aos demais 

poderes a prática dos atos orçamentários cabíveis. Na insuficiência da verba, o 

Executivo, desde que autorizado pelo Legislativo (art. 167, V, da CF), deve 

suplementá-la pressionado pelo Judiciário; não havendo dotação 

necessária à garantia do direito, o Legislativo deve abrir crédito especial, 

providenciando a anulação das despesas correspondentes aos recursos necessários 

(art.166, § 3o, II e 167, V, da CF). O STF já decidiu assim diversas vezes (STF, 

Recurso Extraordinário 592.581/RS, 2015).  
 

Com efeito, não é tarefa fácil a resolução de questões que envolvem o limite da 

jurisdição em matéria de política pública, ou qualquer outras que direta ou indiretamente 

ligadas à democracia e separação dos poderes, mormente quando está em cena os direitos 

fundamentais do cidadão brasileiro. 

Ciente de tal complexidade, no aludido voto o Ministro Relator Ricardo 

Lewandowisk foi feliz em sublinhar o julgador deve necessariamente analisar caso a caso a 

pretensão do Poder Judiciário determinar o Estado realizar políticas públicas, tais quais são de 

sua exclusiva atribuição, não podendo à decisão servir de instrumento a extrapolar os limites 

da própria jurisdição
67

.  

                                                           
67

 Nesse sentido: É impossível adotar soluções absolutas em todas as questões atinentes a direitos 
fundamentais. A diferença de densidade dos programas e dos domínios normativos dos direitos fundamentais 
brasileiros é obstáculo à generalização de conclusões para sua concretização, por meio da transposição de 
precedentes. É necessário construir casuística graduada e adequada à espécie de direito fundamental em 
causa. [...] não ceder à tentação de simplificar artificialmente o problema, oferecendo-lhe solução de caráter 
disjuntivo absoluto: ou o Judiciário sempre pode determinar ao Estado a adoção de todas as providências para 
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Embora haja notória necessidade do intervencionismo para concretização dos 

direitos sociais, ensejando um verdadeiro deslocamento do centro de decisões para o Poder 

Judiciário, tal intervenção foge a própria função social do Direito que seria salvaguardar os 

direitos do cidadão. A realidade é manifestamente diversa das garantias constitucionais, a 

exemplo da situação atual dos presídios e do sistema de saúde do país, bem como o número 

de favelas e índices de criminalidade. 

Daí porque, não é desarrazoado dizer que a questão da ineficácia do Poder 

Judiciário está ligada também à própria hermenêutica jurídica, tendo em vista que, a despeito 

dos inúmeros instrumentos constitucionais para garantir o direito do cidadão – tais como 

mandado de segurança coletiva, ação civil pública, mandado de injunção coletivo e ação 

popular – o Poder Judiciário não consegue se fazer efetivo, dando azo, inclusive, para o 

polêmico ativismo judicial (STRECK, 2014, p. 69).  

Com esse entendimento, Streck explica que as questões que envolvem decisões 

judiciais sobre políticas públicas estão mais ligadas à posturas de ativismos judiciais do que a 

judicialização da política, pelo que a “ineficácia do sistema judiciário” tem como origem 

eventual crise no sistema hermenêutico da aplicação do Direito. Transcreve-se, por oportuno, 

a explicação de Streck: 

Refiro como ineficácia o desvio hermenêutico constante na aplicação do Direito. 

Isto é. Embora o elevado grau de intervencionismo do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, este se manifesta muito mais em termos daquilo que se pode denominar 

de ativismo do que da judicialização. Na verdade, o que é possível constatar é muito 

mais atitudes ativistas do que de judicialização. Por exemplo, no que tange as 

decisões que determinam o fornecimento de remédios e internações hospitalares, 

que representam maior volume de intervenção do Poder Judiciário, este, por não se 

dar a partir de uma criteriologia, acabou por ser “adaptado” pelos diversos governos 

e municipais, estaduais e federal. Não é desarrazoado afirmar, nesse contexto, que é 

mais cômodo para o Poder Executivo fornecer um advogado para o utente do que 

políticas públicas. Veja-se, como exemplo que simboliza essa problemática, que o 

Estado de São Paulo vem gastando mais no atendimento à decisões judiciais (que 

dizem respeito à saúde) do que nas políticas públicas stricto sensu (STRECK, 2014, 

p. 70).   

 

Recentemente, a Segunda Turma do STF firmou legitimidade do Poder Judiciário 

para determinar aplicação de políticas públicas relacionadas à instalação de defensoria pública 

estadual na Comarca de Apucarana (PR). Confira-se trecho do acórdão: 

                                                                                                                                                                                     
o cumprimento de direitos em todas as suas virtualidades ou, ao reverso, nunca pode fazê-lo. [...] Muito embora 
um acórdão do STF, sobretudo se proferido em processo dotado de repercussão geral, tenda naturalmente a ser 
norte nos casos a respeito da licitude da atuação do Ministério Público e do Judiciário para compelir o Executivo 
a providências alheias àquilo que para si traçou, o resultado a que se chegar neste debate tem raio de ação 
limitado a processos relativos ao sistema prisional, ainda assim nos aspectos versados no caso (STF, Recurso 
Extraordinário 592.581/RS Relator: Ministro Ricardo Lewandowski). 
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[...] É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da 

Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a 

implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora 

de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da 

maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público 

também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e 

também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a 

própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. Precedentes. 

Doutrina. – A função constitucional da Defensoria Pública e a essencialidade dessa 

Instituição da República: a transgressão da ordem constitucional – porque 

consumada mediante inércia (violação negativa) derivada da inexecução de 

programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados à 

orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 5o, LXXIV, e 

art. 134) – autoriza o controle jurisdicional de legitimidade da omissão do Estado e 

permite aos juízes e Tribunais que determinem a implementação, pelo Estado, de 

políticas públicas previstas na própria Constituição da República, sem que isso 

configure ofensa ao postulado da divisão funcional do Poder. Precedentes: RTJ 

162/877-879 – RTJ 164/158-161 – RTJ 174/687 – RTJ 183/818-819 – RTJ 185/794-

796, v.g.. Doutrina. (STF. AI 598.212 ED/PR, 2014) 

 

Noutra decisão, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu a possibilidade do Poder 

Judiciário determinar a concretização de políticas públicas quando houver previsão expressa 

constitucional e, ao mesmo tempo, verificar em concreto a injustificada inércia dos Poderes, 

sobretudo se colocar em risco os direitos fundamentais do cidadão. Mais do que isso, ao 

suspender a liminar 235/TO
68

, Mendes sustentou que o direito fundamental envolvido no caso 

não prescinde da ação positiva, e discricionária, do Estado e tampouco da disponibilidade de 

recursos financeiros, sendo dever do Poder Judiciário efetivar aludidos direitos previstos na 

constituição, porquanto não há como se falar interferência nos demais Poderes. Nas palavras 

do Ministro: 

Nesse sentido, destaca-se a determinação constitucional de absoluta prioridade na 

concretização desses comandos normativos, em razão da alta significação de 

proteção aos direitos da criança e do adolescente. Tem relevância, na espécie, a 

dimensão objetiva do direito fundamental à proteção da criança e do adolescente. 

Segundo esse aspecto objetivo, o Estado está obrigado a criar os pressupostos fáticos 

necessários ao exercício efetivo deste direito. 

Como tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm 

apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 

postulado de proteção (Schutzgebote).  

[...] 

Nessa dimensão objetiva, também assume relevo a perspectiva dos direitos à 

organização e ao procedimento (Recht auf Organization und auf Verfahren), que são 

aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, de providências 

estatais com vistas à criação e conformação de órgãos e procedimentos 

indispensáveis à sua efetivação. 

Parece lógico, portanto, que a efetividade desse direito fundamental à proteção da 

criança e do adolescente não prescinde da ação estatal positiva no sentido da criação 

de certas condições fáticas, sempre dependentes dos recursos financeiros de que 

dispõe o Estado, e de sistemas de órgãos e procedimentos voltados a essa finalidade. 

                                                           
68

 No mesmo sentido: STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.337 SÃO PAULO; 
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO;  STF. 1a T. AI 810.410 AgR/GO. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 28/5/2013, un. DJe 
154, 7 ago. 2013, sem grifo no original.  
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De outro modo, estar-se-ia a blindar, por meio de um espaço amplo de 

discricionariedade estatal, situação fática indiscutivelmente repugnada pela 

sociedade, caracterizando-se típica hipótese de proteção insuficiente por parte do 

Estado, num plano mais geral, e do Judiciário, num plano mais específico. [...] o 

argumento central apontado pelo Estado do Tocantins reside na violação ao 

princípio da separação de poderes (art. 2o, CF/88), formulado em sentido forte, que 

veda intromissão do Poder Judiciário no âmbito de discricionariedade do Poder 

Executivo estadual. Contudo, nos dias atuais, tal princípio, para ser compreendido 

de modo constitucionalmente adequado, exige temperamentos e ajustes à luz da 

realidade constitucional brasileira, num círculo em que a teoria da constituição e a 

experiência constitucional mutuamente se completam. [...] impõe ao Estado a 

obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira 

concreta, a efetiva proteção de direitos constitucionalmente assegurados, com alta 

prioridade, tais como: o direito à educação infantil e os direitos da criança e do 

adolescente (STF, SL nº 235/TO, 2008).   

 

3. 2             A SEGURANÇA JURÍDICA E A DISPARIDADE NA JURISPRUDÊNCIA  

Aristóteles já dizia que o homem, por sua natureza, sempre teve a necessidade de 

viver em conjunto e que sempre se reúne em proveito próprio como um meio de viver melhor 

e, sobretudo, com segurança:  

[...] assim, mesmo que não tivéssemos necessidade uns dos outros, não deixaríamos 

de viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um aí 

encontra meios de viver melhor. Eis, portanto, o nosso fim principal, comum a todos 

e a cada um em particular. Reunimo-nos, mesmo que for só para pôr a vida em 

segurança. A própria vida é uma espécie de dever para aqueles a quem a natureza a 

deu e, quando não é excessivamente cumulada de misérias, é um motivo suficiente 

para permanecer em sociedade. Ela preserva ainda os encantos e a doçura neste 

estado de sofrimento, e quantos males não suportamos para prolongá-la! 

(ARISTÓTELES, 2002. p. 53) 

 

Ante tal necessidade inerente ao homem, surge naturalmente a coletividade de 

pessoas, sendo imprescindível organizá-la por meio de regras (formais ou não) para a 

convivência pacífica de todos os seus integrantes. O indivíduo inserido em certa coletividade 

sabe, justamente por ser parte integrante dela, quais são as respectivas regras de condutas que 

a permeiam – independente de legislação existente, daí porque calha invocar o tão conhecido 

provérbio latim “ubi societas, ibi jus”, ou seja, onde (está) a sociedade aí (está) o direito.  

Assim forma-se a civilização, pois “civilizar-se é colocar imune ao arbítrio e isto 

só é possível quando deixamos de nos submeter ao governo dos homens e passamos a 

obedecer a um conjunto de regras” (PASSOS, 1999, p. 103), tendo em vida que “o homem 

necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e de 

forma responsável a sua vida” (CANOTILHO, 1991. p. 375-376). 

Nessa perspectiva de civilização, a razão do Direito passa a ser a própria 

segurança dos indivíduos (CAVALCANTI FILHO, 1964. p. 53), tendo em vista que: 

[...] entre as principais e necessidades humanas encontra-se a segurança jurídica. 

Não há pessoa, grupo social, entidade pública ou privada que não tenha necessidade 
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de segurança jurídica para atingir os seus objetivos e até mesmo para sobreviver 

(DALLARI, 1980, p. 26). 

 

Tamanha a importância da segurança jurídica da sociedade, que a Ministra 

Cármen Lúcia Antunes Rocha reconhece que o seguro pode não ser o justo, mas, ao revés, a 

insegurança jurídica certamente faz injustiça ao ser humano e suas relações. Nas palavras da 

Ministra:  

A segurança não é, contudo, valor, é qualidade de um sistema ou de sua aplicação. 

Valor é justiça, que é buscada pela positivação e aplicação de qualquer sistema. O 

que é seguro pode não ser justo, mas o inseguro faz-se injustiça ao ser humano, tão 

carente de certeza é ele em sua vida. 

Segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. 

Este direito articula-se na garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem 

ter, com a certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas numa 

imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao 

presente e até mesmo quanto ao seu passado (ROCHA, 2004, p. 168).  

 

Não se estar a se dizer, no entanto, que os valores de segurança e justiça se 

excluem, mas sim a afirmar que a falta de segurança leva à injustiça. Uma pessoa que, justa 

ou injustamente, foi condenado em um caso idêntico à de outra absolvida, foi injustiça pela 

própria insegurança jurídica, mormente em razão do tratamento desigual pelo Poder 

Judiciário.  

Deveras, ao se deparar com uma situação na qual esteja em jogo a segurança e 

justiça, mister que haja uma ponderação gradativa entre ambos, devendo, se o caso, prevalecer 

a segurança jurídica em prol da própria justiça. Dito de outro modo, a questão não pode ser 

vista como antinomia, mas valores complementares em busca do justo sobre o Direito 

envolvido, consoante bem explica Almiro do Couto e Silva:  

Na verdade, quando se diz que em determinadas circunstâncias a segurança jurídica 

deve preponderar sobre a justiça, o que está se afirmando, a rigor, é que o princípio 

da segurança jurídica passou a exprimir, naquele caso, diante das peculiaridades da 

situação concreta, a justiça material. Segurança jurídica não é, aí, algo que 

contraponha à justiça, é ela a própria justiça. Parece-me, pois, que as antinomias e 

conflitos entre justiça e segurança jurídica, fora do mundo platônico das ideias 

puras, alheias e indiferentes ao tempo e à história, são falsas antinomias e conflitos 

(COUTO E SILVA, 1987, p. 47).  

 

Segundo Tércio Sampaio Ferras Júnior, a segurança jurídica tem duas funções 

básicas: a de “certeza” e a de “igualdade”. A primeira consiste na possibilidade do cidadão 

saber de antemão qual serão as consequências de suas condutas frente à norma, pautando-se, 

para tanto, nos efeitos permanentes que o ordenamento jurídico atribui àquele ordenamento. 

Já a segunda visa a segurança jurídica não propriamente ao seu conteúdo, isto é, efeitos 

jurídicos, mas sim aos seus destinatários de modo que possam ter consequências jurídicas 

igualitárias para comportamentos semelhantes (FERRAZ JR. 1981, p. 51). 
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Seguindo essa linha de ideias, Humberto Ávila ensina que: 

O princípio da segurança jurídica é construído de duas formas. Em primeiro lugar 

pela interpretação dedutiva do princípio maior do Estado de Direito (art. 1º). Em 

segundo lugar, pela interpretação indutiva de outras regras constitucionais [...] Em 

todas essas normas, a Constituição Federal dá uma nota de previsibilidade e de 

proteção das expectativas legitimamente constituídas e que, por isso mesmo, não 

podem ser frustradas pelo exercício da atividade estatal. Na perspectiva da espécie 

normativa que a exterioriza, a segurança jurídica tem dimensão normativa 

preponderante ou sentido normativo direito de principio, na medida em que 

estabelece o dever de buscar um ideal de estabilidade, confiabilidade, previsibilidade 

e mensurabilidade na atuação do Poder Público (ÁVILA, 2005, p. 247).  

 

Não por acaso, que Celso Antônio Bandeira de Mello elenca o Princípio da 

Segurança como o mais importante dos princípios gerais do Estado de Direito, na medida em 

que confere ao cidadão a possibilidade de previsibilidade do seu agir consoante o 

ordenamento jurídico. Para o autor são expressões concretas da segurança jurídica os 

institutos da prescrição, da decadência, da preclusão, do direito adquirido, da irretroatividade 

da lei, eis que traduzem profunda pretensão à estabilidade e à segurança do Direito (MELLO, 

1999, p. 93-94). 

Destarte, por mais que o Direito sofra naturais mutações ao longo do tempo, 

inexorável a necessidade de segurança do humano em assentar-se sobre alguma 

previsibilidade do futuro, pois é isso que o condiciona no seu agir na coletividade em que 

vive. Ensina Mello que a segurança jurídica, pois, consiste na base sólida do ser humano, 

posto que: 

Esta ‘segurança jurídica’ coincide com uma das mais profundas aspirações do 

homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que o 

cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessidade 

de poder assentar-se sobre algo reconhecendo como estável, ou relativamente estável 

o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que 

enseja projetar e iniciar, consequentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do 

acaso-, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita 

previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade 

das coisas. 

Bem por isto, o Direito, conquanto seja, como tudo o mais, uma consequente 

mutação, para ajustar-se a novas realidades e para melhor satisfazer interesses 

públicos, manifesta e sempre manifestou, em épocas de normalidade, um 

compreensível empenho em efetuar suas inovações causando o menor trauma 

possível, a menor comoção, à relações jurídicas passadas que se perlongaram no 

tempo ou que dependem da superveniência de eventos futuros previstos (MELLO, 

1999, 93-94). 

 

Reconhece-se a necessidade de mutação da jurisprudência, no entanto, aí, deve 

ocorrer somente quando houver a necessidade de adequá-la à evolução natural da sociedade e 

do mundo em constante transformação, e não somente porque houve um desvio de 

entendimento por parte de alguns julgadores. Calha neste ponto os ensinamentos de Dworkin 

que aplicação do direito deve ser entendida como um “romance em cadeia”, isto é, por mais 
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que tenha necessárias mudanças, deve haver o mínimo de continuidade, estabilidade e 

fidelidade ao que vem sendo construído ao longo dos julgados.  

Aliás, a mutabilidade pode ser entendida como fator imprescindível para a própria 

segurança jurídica, e não como uma ameaça a ela, como explica Diego Caldas Rivas Simone: 

Segurança não é imutabilidade. 

Pelo contrário, a segurança jurídica se insere na perspectiva de algo que é mutável, 

dinâmico, adaptável às novas realidades. Por isso mesmo, inseridos no contexto da 

realidade humana que convive com a flexibilidade e a estabilidade, caberá aos 

operadores encontrar a maneira mais adequada de conciliar a ideia de um sistema de 

Direito certo e seguro, que não deixe margem ao arbítrio individual, com as ideias 

de transformação e desenvolvimento (RIVAS DE SIMONE, 2011, p. 44)    

 

Segundo o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet o Princípio da Segurança 

Jurídica deve ser elevada à categoria de Direito Fundamental do cidadão, pois,  

[...] na sua dimensão objetiva, exige um patamar mínimo de continuidade do 

(e, no nosso sentir, também no) Direito, ao passo que, na perspectiva 

subjetiva, significa a proteção da confiança do cidadão nesta continuidade da 

ordem jurídica no sentido de uma segurança individual das suas próprias 

posições jurídicas (SARLET, 2005, p.96).  

 

Nesta senda, não é demasiado afirmar que o Estado Democrático de Direito tem 

como premissa o dever de garantir a segurança jurídica aos cidadãos, seja no campo do 

Legislativo, Executivo ou Judiciário, sendo certo que neste último o princípio está 

inevitavelmente ligado às decisões que dele emanam. Entretanto, no que concerne, em 

especial, a variação jurisprudencial em casos semelhantes, parece que o Poder Judiciário não 

obtém êxito em disseminar a segurança jurídica aos seus jurisdicionados.    

Consoante demonstrado no discorrer deste trabalho, o problema está diretamente 

ligado aos limites da interpretação, isto é, concerne especificamente à hermenêutica jurídica, o 

que dá azo para o Ativismo Judicial, aqui também podendo ser entendido como 

“decisionismo” ou “protagonismo judicial”. Por derradeiro, na medida em que o limite da 

interpretação é extrapolado pelo aplicador do Direito, sem qualquer respeito ao mínimo de 

continuidade ou observância a Jurisprudência existente, surge a lesão ao princípio da 

segurança jurídica.  

   Sobre a hermenêutica jurídica como “fonte” da segurança jurídica, Inocêncio 

Mártires Coelho reflete: 

No âmbito da hermenêutica jurídica, em geral, e da interpretação constitucional, 

em particular, a ideia de se estabelecerem parâmetros objetivos para controlar e 

racionalizar a interpretação deriva de imediatamente do princípio da segurança 

jurídica, que estaria de todo comprometida se os aplicadores do direito, em razão da 

abertura e da riqueza semântica dos enunciados normativos, pudessem atribuir-lhes 

qualquer significado, à revelia dos cânones hermenêuticos e do comum senso de 

justiça (COELHO, 2007. p. 111, grifo nosso). 
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Embora reconheça-se a dificuldade da produção hermenêutica, tendo em vista que 

toda legislação dota de certa vagueza e discricionariedade que incentivam as arbitrariedades 

do aplicador do direito, John Rawls assevera que o compromisso de julgar casos semelhantes 

de maneiras semelhantes deve ocorrer em razão da própria fidelidade ao justo, mormente 

pelas legítimas expectativas das partes. Vejamos: 

A inevitável vagueza das leis em geral e a grande discrição concedida à sua 

interpretação incentivam uma arbitrariedade ao tomar decisões que só a fidelidade à 

justiça pode atenuar. Assim, afirma-se que onde encontramos a justiça formal, o 

Estado de Direito e o respeito às expectativas legítimas, é provável que também 

encontremos a justiça substantiva. O desejo de obedecer às leis de maneira imparcial 

e constante, de tratar casos semelhantes de maneira semelhante e de aceitar as 

consequências da aplicação de normas públicas tem uma ligação íntima com o 

desejo, ou pelo menos com a disposição, de reconhecer os direitos e as liberdades de 

outros e de repartir com equidade os benefícios e os encargos da cooperação social 

(RAWLS, 2008, p. 72, grifo nosso). 

 

Ademais, parte da doutrina especializada entende que o Princípio da Segurança 

Jurídica carrega implicitamente em seu íntimo o denominado “Princípio da Confiança 

Legítima”
69

, concernente à proteção da confiança das pessoas nas condutas e posicionamentos 

do Estado firmados ao longo do tempo. Dessa forma, no campo da hermenêutica jurídica, o 

principio da proteção da confiança servirá como um instrumento a relativizar até mesmo a 

própria legalidade em prol a legítima expectativa criada ao jurisdicionado e, por 

consequência, garantir a segurança jurídica – o que nesse caso será sinônimo de justiça. 

Oportuno são os ensinamentos de Diego Caldas Rivas de Simone nesse sentido, 

quando aduz que: 

[...] o princípio da proteção da confiança atua como relativizador da legalidade, 

numa perspectiva hermenêutica que deve dar prevalência àquele que seja, em cada 

                                                           
69

 Nesse sentido, explica Almiro do Couto e Silva: “A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou 
um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A 
primeira, de natureza objetiva. É aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do Estado 
até mesmo quando estes se qualificam coo atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito 
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada [...] A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção à 
confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes 
aspectos de sua atuação, Modernamente, no direito comparado, a doutrina prefere admitir a existência de dois 
princípios distintos, apesar da estreita correlação entre eles. Falam os autores, assim, em princípio da 
segurança jurídica quando designam o que prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das relações jurídicas, e 
em princípio à confiança, quando aludem ao que atenta para o aspecto subjetivo. Este último princípio (a) 
impõem ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta e de modificar atos que produziram 
vantagens para os destinatários, mesmo quando ilegais, ou (b) atribui-lhe consequências patrimoniais por essas 
alterações, sempre em virtude da crença gerada nos benificiários, nos administrados ou na sociedade em geral 
de que aqueles atos eram legítimos, tudo fazendo razoavelmente supor que seriam mantidos” (COUTO e SILVA, 
Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro e o direito da 
Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do 
processo administrativo da União (lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica do Direito do Estado, Salvador: Instituto 
de Direito Público da Bahia, nº 2. Abr.-maio-jun. 2005. Disponível em: www.direitodoestado.com.br. Aceso em 
09/10/2015). 

http://www.direitodoestado.com.br/
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hipótese específica, o interesse mais fundamental ou que implique a supressão 

menos prejudicial ao outro. Dessa forma, recorrendo ao princípio da confiança, 

pressuposta da boa-fé, pode-se evitar uma visão estreita da legalidade e a produção 

de manifesta insegurança jurídica, privilegiando as expectativas legitimamente 

havidas (muitas vezes, por um longo período de tempo) e a imprescindível 

estabilidade das manifestações estatais. Mais ainda, poderá representar prudente 

solução para a consecução da justiça material no caso concreto (RIVAS DE 

SIMONE, 2011, p. 115).  

 

Importante consignar, que não se nega a possibilidade de duas turmas de um 

tribunal, por exemplo, darem interpretação jurídica diversa sobre um dispositivo legal ou 

matéria de Direito. Aliás, por meio das súmulas 343 e 400, acertadamente o Supremo 

Tribunal Federal assentou o entendimento sobre a possibilidade de existir mais de uma 

interpretação possível sobre o dispositivo legal, mesmo porque o que o Direito é dito pela 

linguagem, isto é, inevitavelmente sofrerá diferenças de significados de acordo com o leitor 

(interprete) da norma. Vejamos as súmulas:  

SÚMULA 343: NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL 

DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER 

BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS 

TRIBUNAIS. 

SÚMULA 400: DECISÃO QUE DEU RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO À LEI, 

AINDA QUE NÃO SEJA A MELHOR, NÃO AUTORIZA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "A" DO ART. 101, III, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL.  

 

Todavia, muitas vezes verifica-se na prática que a disparidade de decisões sobre 

um mesmo caso não está ligado à intepretação do direito aplicável, mas sim tem seu corolário 

da postura ativista do juiz ao decidir, ocasião em que, o magistrado com esse perfil, busca, a 

todo custo, a justiça de acordo com sua “consciência”, extrapolando seus limites 

hermenêuticos que lhe são impostos pelo Direito. Tal postura, não há como se negar, acaba 

por lesionar a segurança jurídica.  

Para elucidar tal entendimento, basta imaginarmos, supostamente, que 

aproximadamente 10% (dez por cento) dos magistrados sejam contra uma tese totalmente 

legal, amparada pelo Direito e remansosa na jurisprudência, pois, no seu íntimo, como ser 

humano, não acreditam que o entendimento seja justo de acordo com seu ideal. Pronto, 

instalada está a insegurança jurídica em razão da disparidade jurisprudencial ocasionada 

exclusivamente pela postura ativa de alguns juízes!          

Isso porque, inobstante a matéria esteja sedimentada na maioria da Jurisprudência, 

correta de acordo com o direito, o jurisdicionado deve começar a torcer para seu processo não 

ser distribuído à um desses magistrados “ativistas”, o que acaba por tornar o Poder Judiciário 

em uma verdade loteria. Não raro, quando indagado pelo seu cliente sobre a chance de êxito 
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do seu recurso, o advogado é obrigado a respondê-lo: “Depende em qual câmara seu recurso 

cair”.  

Nesse sentido, calha trazer recente pesquisa realizada Associação Brasileira de 

Jurimetria sobre as "Reformas de decisão nas câmaras de direito criminal de São Paulo”, que 

apontou para uma “justiça discrepante” porque contatou que, dependendo da Câmara para 

qual for distribuído, os recursos sofrerão uma variação de 16% a 81% na sua admissibilidade 

sobre casos idênticos. O estudo foi publicado no Jornal Folha de São Paulo pelo jornalista 

Reynaldo Turollo Jr. com a manchete “Acusado precisa de sorte para reverter condenação no 

TJ-SP, indica estudo”
70

, pois a pesquisa revelou que as chances do recurso ser aceito vão 

depender para quais desembargadores será distribuído. (Folha de São Paulo, 2015, on line).  

Mas a situação não é verificada só para nos Tribunais de Justiças, mas também 

tem ocorrido demasiadamente entre turmas dos Superiores Tribunais e, até em casos 

extremos, o mesmo magistrado julgando casos semelhantes de forma diversas, fato que por si 

só já torna-se possível concluir que primeiro o magistrado com tal postura primeiro busca o 

“justo” para somente então se valer da hermenêutica jurídica.   

Outrossim, mesmo que o julgador não concorde com a jurisprudência 

sedimentada sobre o tema, deve respeitá-la em prol da segurança jurídica que possui como 

essenciais atributos a estabilidade
71

 e previsibilidade das decisões judiciais, o que não 

significa desrespeitar o direito positivo, consoante explica Cândido Rangel Dinamarco ao 

lecionar que a jurisprudência é um instrumento: 

[...] capaz de atuar sobre a Constituição ou as leis, induzindo por via formal 

alterações de conteúdo perceptivo substancial de uma ou de outras e, por esse modo, 

projetando outros preceitos diferentes daqueles antes contidos no texto escrito do 

direito positivo – sem alterar os textos do direito positivo (DINAMARCO, 2005, p. 

91).   

 

                                                           
70

 Referida matéria, baseada na pesquisa, alerta para o problema causado à segurança jurídica e ao princípio da 
legalidade pela “discrepância” da jurisprudência, concluindo que, além de um advogado bom, o jurisdicionado 
brasileiro precisa também ter sorte da distribuição do seu processo, mormente porque, nas palavras do 
responsável pela pesquisa, Marcelo Nunes: “você tem um extremo do tribunal com câmaras mais liberais, outro 
extremo com câmaras mais conservadoras e, no meio, uma massa de intermediárias. Isso gera uma polarização 
de tal forma que, na hora do sorteio do recurso, dependendo da câmara, isso vai afetar sua sorte de maneira 
dramática”.   
71

 A estabilidade que aqui se refere não pode ser confundida com a mutação do direito, involuntariamente 
ocorrida pela evolução da sociedade, ocasião em que há pode-se afirmar que existe uma “segurança jurídica 
em movimento”. A respeito do tema: “Uma das antinomias do Direito consiste, justamente, no fato de que 
servir ao propósito de certeza e segurança e, ao mesmo tempo, responder às necessidades suscitadas pelas 
mudanças sociais e pelo desejo de progresso. [...] O Direito é, pois, o resultado de uma relação permanente e 
iterativa entre mutabilidade e estabilidade” (RIVAS DE SIMONE, Diego Caldas. Segurança Jurídica e Tributação: 
da certeza do direito à proteção da confiança legítima do contribuinte. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 43).     
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Parece óbvio que não seria leal com o jurisdicionado a quebra, abrupta e 

injustificada, da confiança que possui na jurisprudência, tendo em vista que já criou inúmeras 

e legítimas expectativas a partir da sua criação. Destarte, deve-se, necessariamente ser 

repudiada a: 

Abrupta imposição de uma nova jurisprudência [...] sem levar em conta todas 

aquelas situações criadas e consumadas diante da expectativa criada pelo próprio 

Poder Judiciário. (DINAMARCO, 2005, p. 102). 

 

A jurisprudência bem construída e consolidada traz os elementos primeiros da 

segurança jurídica, certeza e previsibilidade, conferindo ao jurisdicionado a possibilidade de 

traçar um adequado planejamento à sua vida. Mais do que isso, desperta uma legítima 

confiança que sua conduta está em consonância com o entendimento do Poder Judiciário, no 

qual, por consequência, pode encontrar guarida para a realização dos seus atos. 

  Nessa perspectiva, José Rogério Cruz e Tucci leciona que: 

[...] a jurisprudência consolidada garante a certeza e previsibilidade do direito e, 

portanto, evita posteriores oscilações e discussões no que se refere à intepretação da 

lei. Os cidadãos baseiam suas opções não apenas nos textos legais vigentes, mas, 

também, na tendência dos precedentes dos tribunais, que proporcionam àqueles, na 

medida do possível, o conhecimento de deus respectivos direitos. [...] Ao preservar a 

estabilidade, aplicando os precedentes nas situações sucessivas análogas, os 

tribunais contribuem, a um só tempo, para a certeza jurídica e para a proteção da 

confiança na escolha do caminho trilhado pela decisão judicial (CRUZ e TUCCI, 

2004, p. 296 e 298).  

 

Entretanto, percebe-se que o Direito brasileiro produzido nos tribunais ainda não 

se deu conta da importância exercida pela segurança jurídica quando do julgamento, posto 

que por vezes acaba por optar em acatar um novo entendimento, sem qualquer justificativa 

hermenêutica, ou ao menos plausível, para a mudança radical da jurisprudência.   

Ao julgar pedido de revogação da Súmula 276 do STJ, o Ministro Humberto 

Gomes de Barros foi veemente em seu voto sobre a necessidade de respeitar a jurisprudência, 

devendo ter o magistrado muita cautela quando houver inequívoca necessidade de modifica-

la, sob pena de causar insegurança à sociedade que nela confia, e porquanto toma por base 

como regra de conduta:  

[...] Nos últimos tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e constante 

insegurança.  

[...] 

Dizíamos, até pouco tempo, que cabia mandado de segurança para determinar que p 

TODA fosse corrigido. De repente, começamos a dizer o contrário. Dizíamos que 

éramos competentes para julgar a questão da anistia. Repentinamente dizemos que já 

não somos competente e sentimos muito.  

[...] O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a lei 

infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e dos cidadãos.  

[...] Dissemos sempre que a sociedade de prestação de serviço não paga 

contribuições. Essas sociedades, confiando na Súmula nº 276 do Superior Tribunal 
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de Justiça, programaram-se para não pagar esse tributo. Crentes na súmula elas 

fizeram gastos maiores, e planejaram suas vidas de determinada forma. Fizeram seu 

projeto de viabilidade econômica com base nessa decisão. De repente, vem o STJ e 

diz o contrário: esqueçam o que eu disse; agora vão pagar com multa, correção 

monetária etc. 

[...] 

Nós somos os condutores, e eu – Ministro de um Tribunal cujas decisões os próprios 

Ministros não respeitam – sinto-me triste. Como contribuinte, que também sou, 

mergulho em insegurança, como um passageiro daquele vôo trágico em que o piloto 

que se perdeu no meio da noite em cima da Selva Amazônica: ele vira para a 

esquerda, dobrava para a direita e os passageiros sem nada a saber, até que eles de 

repente descobriram que estavam perdidos: O avião com o Superior Tribunal de 

Justiça está extremamente perdido. Agora estamos a rever uma Súmula que fixamos 

há menos de um trimestre. Agora dizemos que está errada, porque alguém nos deu 

uma lição dizendo que essa Súmula não devia ter sido feita assim (STJ, AgRg no 

Resp. 382.736/SC, 2004).  
 

Aludido trecho colhido do voto do Ministro Humberto Gomes de Barros 

demonstra, sem qualquer constrangimento, que o Superior Tribunal de Justiça não deu ao caso 

a devida importância que merecia a segurança jurídica. Demais disso, da sua leitura 

perfunctória, resta possível concluir que a proposta do acórdão está dotado de um “ativismo 

judicial político”, consoante estudado no presente estudo, mormente por ter colocado em 

discussão questão já resolvida por matéria sumular.    

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem como escopo definir orientação 

sobre a aplicação de legislação federal, unificando a jurisprudência sobre o tema em território 

nacional para que, assim, não haja discrepância entre os Tribunais de Justiça e, tampouco, as 

câmaras e juízes que os integram.  

Com esse entendimento, em certa feita o Superior Tribunal de Justiça reconheceu 

que a variação da jurisprudência, tem como corolário, por vezes, as convicções pessoais dos 

magistrados, o que se torna totalmente pernicioso para a segurança jurídica. Ou seja, 

[...] o Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo especial: 

orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo Brasil. 

Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se 

manter firme e coerente. Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal 

Federal, de que o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário 

mantém sagrado compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa 

jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um 

desserviço a nossas instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não 

observarmos as decisões que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os 

demais órgãos façam o mesmo. Estou certo de que, acontecendo isso, perde sentido 

a existência de nossa Corte. Melhor extingui-la. (STJ, AgRg nos EREsp n. 228.432, 

2002)  

 

Doutra banda, em voto proferido Recurso Extraordinário nº 328.812-1, julgado 

em 13/02/2009, muito embora o Ministro Gilmar Mendes tenha demonstrado sua preocupação 

com a segurança jurídica, a fim de garantir a confiança do jurisdicionado na Justiça, entendeu 
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pelo cabimento de ação rescisória para modificar a coisa julgada que, em tese, infringiu 

matéria constitucional:  

Certamente já não é fácil explicar a um cidadão porque teve um tratamento 

judicial desfavorável enquanto seu colega de trabalho alcançou uma decisão 

favorável, considerando o mesmo quadro normativo infraconstitucional. Mas 

aqui, por opção do sistema, tendo em vista a perspectiva da segurança jurídica, 

admite-se a solução restritiva à rescisória que está plasmada na Súmula 343 (STF, 

Recurso Extraordinário nº 328.812-1, 2009 - grifo nosso). 

 

Veja-se, pois, a postura ativa de alguns magistrados, que se mostram relutantes 

em seguir súmula ou entendimento já firmado.  Utilizando o exemplo a própria sumula 343, 

sobre as quais o Supremo Tribunal Federal veio a “relativizar” sua aplicação sob o 

entendimento que não se aplicam à interpretação constitucional. Assim, ao sabor do STF 

caberá ação rescisória ou recurso extraordinário quando a decisão atacada tiver decidido sobre 

matéria constitucional. Em outras palavras, o que era uma coisa, agora virou outra, sendo 

mais uma vez colocada a convicção pessoal do julgador em primeiro plano, em detrimento da 

segurança jurídica do jurisdicionado.  

Para melhor ilustração do caso, imperioso colacionar alguns trechos do voto do 

Ministro Gilmar Mendes, proferido nos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário 

nº 328.812-1. 

Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória temos dois 

valores em confronto. De um lado a segurança jurídica. Do outro, temos uma 

manifestação do devido processo legal, qual seja o compromisso do sistema com a 

prestação judicial correta, não viciada. Na realidade o instituto da rescisória atende 

à efetiva realização da ideia de Justiça (STF, Recurso Extraordinário nº 328.812-1, 

2009 - grifo nosso).  

 

Posteriormente o Ministro entendeu que o disposto no art. 485 do Código de 

Processo Civil, visa que as sentenças sejam “harmônicas em relação a outros 

pronunciamentos judiciais”, asseverando que, no tocante às normas constitucionais, a 

“violação à literal disposição de lei”, consoante reza o inc. V do aludido dispositivo, seria 

uma violação “qualificada”. 

Com isso, ponderou o Ministro Gilmar: 

Se por um lado a rescisão de uma sentença gera certo fator de instabilidade, por 

outro não se pode negar que uma aplicação assimétrica de uma decisão desta corte 

em matéria constitucional oferece instabilidade maior, pois representa uma 

violação a um referencial normativo que dá sustentação a todo o sistema. Isso não é, 

certamente, algo equiparável a uma aplicação divergente da legislação 

infraconstitucional (STF, Recurso Extraordinário nº 328.812-1, 2009 - grifo nosso).  

 

Outro exemplo claro de postura ativista, que enseja tamanha insegurança, é aquela 

tal qual a decisão vai além do próprio texto constitucional como vem acontecendo por meio 

da aplicação da Teoria da Mutação Constitucional. Em recente julgado que envolveu o art. 
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52, X, da Carta Magna
72

, na Reclamação nº 4.335/AC onde o Ministro Eros Roberto Grau 

questiona a aplicação da teoria pelo Ministro Relator Gilmar Ferreira Mendes, nos seguintes 

termos:      

A esta altura importa indagarmos se não terá ele excedido a moldura do texto, de 

sorte a exercer a criatividade própria à interpretação para além do que ao intérprete 

incumbe. Até que ponto o intérprete pode caminhar, para além do texto que o 

vincula? Onde termina o legítimo desdobramento do texto e passa ele, o texto, a ser 

subvertido? 

[...] 

Note-se bem que S. Exa. Não se limita a interpretar um texto, a partir dele 

produzindo a norma que lhe corresponde, porém avança até o ponto de propor a 

substituição de um texto normativo. Por isso aqui mencionamos a mutação da 

Constituição (STF, Reclamação nº 4335, 2014). 

 

É que no julgado em testilha o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, houve por bem 

aplicar a Teoria da Mutação Constitucional para “mudar o texto constitucional” e não só a 

norma, como se exara do escopo da própria teoria que visa adequar a intepretação de acordo 

com a realidade, naturalmente diversa daquela de quando viveu o poder constituinte.   

Em certo momento do seu voto o Ministro Relator Gilmar Ferreira Mendes admite 

que, 

[...] a mutação é transformação de sentido do enunciado do Constituição sem que o 

próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, na sua dimensão 

Constitucional textual. Quando ela se dá, o interprete extrai do texto norma diversa 

daqueles que nele originalmente estavam involucradas, em estado de potência. (STF, 

Reclamação nº 4335, 2014). 

 

Todavia, em momento posterior conclui que, 

 [...] há, então, mais do que interpretação, esta concebida como processo que opera a 

transformação de texto em norma. Na mutação constitucional caminhamos não de 

um texto a uma norma, porém de um texto a outro texto que substitui o primeiro. 

(STF, Reclamação nº 4335, 2014) 

 

Na hipótese, a tese adotada pelo Ministro Gilmar Mendes se servia para alterar, de 

certo modo, o texto do inciso X, do art. 54 da Constituição Federal, como se para julgar de 

forma correta o caso em análise, especificamente dever-se-ia interpretar a palavra “suspender” 

contida no dispositivo como se em seu lugar estivesse escrito “publicar”, o que mudaria 

totalmente o sentido do respectivo inciso.  

Referido julgado, em razão da postura ativista do Ministro repercutiu de forma 

polêmica na comunidade jurídica, a exemplo do comentário proferido por Lênio Luiz Streck:  

Não há uma alteração de significado da norma: pretenderam mudar não o sentido da 

interpretação do texto, mas mudar a própria dicção do art. 52, X. Se vingar a tese 

defendida por parte dos ministros do STF, estar-se-á a alterar radicalmente o texto 

(ao invés de “suspender”, querem escrever “publicar”). Desse modo, tem-se um 

                                                           
72

 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.”  
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verdadeiro rompimento constitucional, pois, sem alterar o texto formal (por meio do 

devido processo legislativo constitucional), é como se o tivessem feito, mas pelo 

próprio Poder Judiciário. Nesse caso, não há mutação, mas rompimento. Por isso, o 

problema é democrático. Se admitirmos fissuras na ordem constitucional, 

passaremos a admiti-las no próprio Estado Democrático de Direito (STRECK, 2014, 

p.63).  

 

Com efeito, a Teoria da Mutação Constitucional não se presta a função legislativa, 

mas sim adequar a interpretação da norma à nova realidade social para atender a sua máxima 

efetividade, sem, contudo, importar alteração do texto constitucional. Do contrário, além de 

violar o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Legalidade, manifestamente colocar-

se-á em xeque o próprio Estado Democrático de Direito porquanto permitir-se-ia  ao Supremo 

Tribunal Federal legislar, em total desrespeito ao processo legislativo do regime.  

Oportuno, pois, os ensinamentos de Luis Roberto Barroso sobre a mutação 

constitucional nesse sentido: 

[...] haverá mutação constitucional quando, por exemplo, o Supremo Tribunal 

Federal vier a atribuir a determinada norma constitucional sentido diverso do que 

fixara anteriormente, seja pela mudança da realidade social ou por uma nova 

percepção do Direito (BARROSO, 2010, p. 126-138). 

 

Deveras, há de se cogitar a “uniformização”
73

 da jurisprudência a ser realizada 

pelos Tribunais Superiores como meio eficaz de proporcionar segurança jurídica, mormente 

pela possibilidade de previsibilidade das decisões judiciais a serem emanadas pela Corte, 

assim como atenderá a necessidade de realizar uma justiça com igualdade. Vale dizer: a 

despeito da interpretação que deve ser realizada caso a caso, o que se deve buscar com a 

uniformização é a garantia de proteção à justa expectativa do direito aplicável.  

Ciente deste problema, Luiz Guilherme Marinoni defende a necessidade de 

uniformização da jurisprudência, em prol da segurança jurídica, para que efetivamente se 

conserve o Estado de Direito ou, nas palavras do autor: 

[...] a segurança jurídica reflete a necessidade de a ordem jurídica ser estável. Esta 

deve ter um mínimo de continuidade. E isso se aplica tanto à legislação quanto à 

produção judicial, embora ainda não haja, na prática dos tribunais brasileiros, 

qualquer preocupação com a estabilidade das decisões. Frise-se que a uniformidade 

na interpretação e aplicação do direito é um requisito indispensável ao Estado de 

Direito. Há de se perceber o quanto antes que há um grave problema num direito 

variável de acordo com o caso (MARINONI, 2015, on line).   

 

Citando Arens, Habermas já havia concluído que a uniformização da 

jurisprudência é imprescindível, inclusive para o aperfeiçoamento do próprio Direito, eis que 

                                                           
73

 Uniformização no sentido de coerência dos julgados, e não propriamente com fundamento na teoria dos 

precedentes que teria como fonte primária do direito a jurisprudência, assim como ocorre no direito 

consuetudinário.   
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consiste em método de constante revisão. Calcado na racionalidade da jurisprudência, o autor 

sustenta que: 

A auto-reflexão institucionalizada do direito serve à proteção individual do direito 

sob o duplo ponto de vista da justiça no caso singular, bem como da uniformidade 

da aplicação do direito: ‘A finalidade dos meios jurídicos consiste inicialmente em 

conseguir decisões corretas e, por isso, justas, no interesse das partes, através da 

revisão das decisões promulgadas. A simples possibilidade de revisão obriga, além 

disso, os tribunais a uma fundamentação cuidadosa. Porém o fim dos meios 

jurídicos não se esgota nisso. Existe também um interesse geral num sistema 

eficiente de meios jurídicos. A proibição da auto-ajuda só pode ser realizada de 

modo efetivo, quando as partes têm certas garantias de obter uma decisão correta. 

Além disso, o cortejo de instâncias, com sua concentração da jurisdição em 

tribunais cada vez mais altos até chegar ao tribunal supremo, leva à uniformização 

absolutamente necessária e ao aperfeiçoamento do direito. Ele é muito mais 

pronunciado na revisão do que na apelação. O interesse público na uniformização do 

direito destaca uma característica pregnante na lógica da jurisprudência: O tribunal 

tem que decidir cada caso particular, mantendo a coerência da ordem jurídica em seu 

todo. (HABERMAS, 2003, p. 266) 

 

Com muita propriedade, Victor Nunes Leal sustenta a necessidade de relativa 

estabilidade da jurisprudência para assegurar, inclusive, a saudável aplicação do direito 

positivo, não podendo o direito aplicável variar de um Tribunal para o outro sem qualquer 

justificativa hermenêutica: 

É sabido o fundamento doutrinário, porque não pode haver, num país de unidade 

jurídica, um direito positivo para cada um dos tribunais. Mas também há motivos 

pragmáticos, de procedência incontestável. O direito é, em grande parte, uma 

criação da razão prática. Veja-se, por exemplo, o que se passa com a coisa julgada. 

Ela não poderia ser compreendida, ensina LIEBMAN, sem a conveniência social de 

se por fim aos litígios forenses, pois, no plano puramente lógico, a Justiça deveria 

buscar, indefinidamente, a verdade jurídica. Do mesmo modo, razões práticas, 

inspiradas no princípio da igualdade, aconselham que a jurisprudência tenha 

relativa estabilidade (LEAL, 1964, p. 16).  

  

A fim de evitar a insegurança jurídica emanada pelas decisões judiciais, percebe-

se que os legisladores cada vez mais aumentam a força dos precedentes da jurisprudência, a 

exemplo do que ocorre com a Súmula Vinculante ou com o artigo 557, do Código de 

Processo Civil. Aliás, a despeito dos casos empíricos trazidos como exemplos de insegurança, 

o próprio Supremo Tribunal Federal, ao revés, já apontou para a importância de respeitar os 

precedentes jurisprudenciais ante sua inerente função de assegurar a segurança e a justiça: 

É oportuno, aliás, advertir que o disposto no art. 554, §3º e 4º, e no art. 557, ambos 

do Código de Processo Civil, desvela o grau de autoridade que o ordenamento 

jurídico atribui, em nome da segurança jurídica, às sumulas e, posto que não 

sumulada, à jurisprudência dominante, sobretudo desta corte, as quais não podem 

[ser] desrespeitadas nem controvertidas sem graves razões jurídicas capazes de lhes 

autorizar revisão ou reconsideração. De modo que o inconformismo sistemático, 

manifestado em recursos carentes de fundamentos novos, não pode deixar de ser 

visto senão como abuso do poder recursal (STF, AgR-RE 345.416, 2012).  
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Nesse espectro, possível concluir que a atual e exacerbada disparidade na 

jurisprudência é perniciosa à Segurança Jurídica, princípio fundamental ao Estado de Direito, 

sendo certo que dentre as suas causas identifica-se o ativismo judicial, postura tal qual 

ultrapassa os limites da interpretação em inobservância à hermenêutica jurídica.  

Ademais, como será analisado no tópico seguinte, o Novo Código de Processo 

Civil, previsto para entrar em vigor pela lei 13.105/2015, traz em seu cerne o escopo de 

privilegiar a uniformização da jurisprudência, em defesa da segurança jurídica que atualmente 

encontra-se abalada pela disparidade na jurisprudência que assombra o jurisdicionado. 

Adianta-se desde já que uma das ferramentas da aludida lei nessa direção, versa sobre um 

maior rigor em cobrar do magistrado a fundamentação exaustiva ao decidir e observância 

obrigatória e adequada aos precedentes judiciais.    

 

3. 3            ATIVISMO JUDICIAL E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

O direito fundamental da motivação dos atos judiciais já se encontra consagrado 

no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. A fundamentação garante a efetiva 

participação das partes no processo, influindo diretamente na sentença, pois a decisão 

adequadamente motivada necessariamente deverá analisar os argumentos e provas trazidas ao 

debate, cabendo ao juiz o porquê do acolhimento ou não da tese.  

Entretanto, o que se tem verificado na prática, quiçá pelo grande vulto de 

processos em trâmite no Poder Judiciário, são decisões proferidas em total inobservância ao 

mandamento constitucional ou, quando sim, de maneira insuficiente ao atendimento do 

referido princípio, a exemplo de algumas decisões interlocutórias sobre tutela antecipada que 

se limitam a motivar “presentes os requisitos do art. 273 do CPC, defiro a tutela” ou “ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, indefiro a tutela”.    

Por óbvio, quanto menos haja a necessidade de o magistrado fundamentar suas 

decisões, mais abre a possibilidade para a prática de uma postura ativista, na medida em que o 

julgador não “justificaria” à sociedade sobre a legitimidade ou legalidade da sua decisão. 

Simultaneamente, prejudica até mesmo a parte no que tange ao seu recurso, vez que não há 

argumento jurídico a ser atacado em segunda instância. Restringe, ademais, a possibilidade de 

o Tribunal analisar o acerto ou não da decisão, função de sua atribuição, forçando-o que 

analise novamente a questão como se Juízo de primeiro grau fosse.  

Enfim, consoante já demonstrado, a eficiência do Poder Judiciário não pode ser 

vista apenas como sinônimo de celeridade, mas sim, sobretudo, com respostas adequadas 
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(qualitativas) ao jurisdicionado em prol do próprio acesso à justiça, pelo que passa-se a 

analisar o novo código sob o prisma da própria decisão judicial.   

A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil, no concernente aos 

elementos essenciais da decisão judicial, está na inserção dos parágrafos 1º, 2º e 3º a seguir 

descritos que tratam do dever do julgado em dar adequada fundamentação à sua decisão, 

inclusive com estrito rigor de regras quando da aplicação de princípios gerais do direito, 

conceitos indeterminados e observância aos precedentes judiciais:  

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

[...] 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 

sua incidência no caso; 

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 

gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência 

na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.  

 

Mister, pois, a análise do aludido dispositivo, eis que, como visto, a utilização dos 

princípios tem sido empregada como álibi ou subterfúgio para posturas ativistas, de acordo 

com o conceito adotado no presente estudo. Outrossim, observou-se que o desrespeito 

injustificado de decisões anteriores, seja jurisprudência majoritária ou até mesmo súmulas, 

advindas do ativismo judicial enseja lesão à segurança jurídica e, porquanto, afeta a 

efetividade da justiça.   

Nessa perspectiva, a pretensão desse tópico está calcada em identificar se o artigo 

489 do Novo Código de Processo Civil está apta a restringir tais posturas “ativistas”, a 

contribuir para a efetividade das decisões judiciais e, sobretudo, para a eficiência do judiciário 

como um todo, pelo que se justifica o estudo aprofundado do aludido dispositivo que trata da 

fundamentação do magistrado quando da prolação de sua sentença.     

Com efeito, o escopo principal da motivação da decisão consiste em demonstrar 

ao próprio Juiz, antes mesmo que às partes, o argumento escrito que à legitima, demonstrando 
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a posteriori aos jurisdicionados que a decisão é fruto da legislação aplicável. Assim, a 

motivação possui o papel impar de dimensionar a vontade do julgador e possibilitar a crítica 

sobre os “limites objetivos do julgado” (NERY JUNIOR, 2015, p. 1.153).  

A sentença deve necessariamente ter uma fundamentação adequada de acordo 

com o caso em concreto. Isso significa que o magistrado está obrigado na análise de toda a 

causa de pedir e pedidos contidos na exordial, assim como toda a matéria de defesa arguida na 

contestação para que possa seguramente infirmar sua conclusão, sob pena de, em não fazendo, 

ensejar embargos de declaração ou até mesmo a nulidade da respectiva decisão. 

Destarte, pelo texto do novo código é vedado ao juiz rejeitar Embargos 

Declaratórios sob o fundamento que não cabe ao magistrado, se pronunciar sobre todos os 

pontos da causa, eis que o dispositivo preceitua o dever do julgador em se manifestar sobre os 

pontos levantados pelas partes:  

Para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar 

todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, 

infirmar a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou 

de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão 

suscetível de correção pela via de embargos de declaração. Não é mais possível de 

lege data, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que 

o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra 

estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos 

os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada 

na decisão NERY JUNIOR; 2015, p. 1.155).   

 

Em seu inciso II, o parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC traz importante 

regramento ao juiz no que se refere à aplicação dos conceitos indeterminados para decidir, 

tendo em vista que a construção/complementação dos dispositivos dotados de tal 

característica decorrerá do próprio magistrado ao decidir e, porquanto, obviamente sua 

utilização inadequada pode causar equívocos na decisum ou servir, mesmo que sem intenção, 

como instrumento pernicioso apto a dar azo ao ativismo judicial.   

Ensinando sobre os conceitos indeterminados e compartilhando do entendimento 

sobre a importância do dispositivo nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery explicam que:        

[...] a mesma expressão abstrata, dependendo da funcionalidade de que ela se 

reveste dentro do sistema jurídico, pode ser tomada como princípio geral de direito 

(v.g. princípio da boa-fé, não positivado), conceito legal indeterminado (v.g. boa-fé 

para aquisição de propriedade pela usucapião extraordinária – CC 1238 e 1260) ou 

cláusula geral (boa-fé objetiva nos contratos CC 422). No exemplo dado, o que 

discrimina a expressão boa-fé, como principio geral, conceito indeterminado ou 

cláusula geral, é a função que ela possui no contexto do sistema, positivo ou não, da 

qual decorre a aplicabilidade que se lhe dará o julgador (interpretação, solução já 

prevista na lei ou construção de solução específica pelo próprio juiz). Nesse sentido 

é acertada a previsão do CPC 489 quando prevê que a mera indicação do conceito 

legal indeterminado, sem esclarecimento sobre sua aplicabilidade ao caso, da 
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margem a nulidade da sentença por falta de fundamentação (NERY JUNIOR, 2015, 

p. 1.155). 

 

Denominada como sentença determinativa aquela que fundamenta em conceitos 

indeterminados, deve ela estar adequadamente fundamentada não só sobre a aplicação do 

referido conceito ao caso em concreto, mas em especial motivar sua incidência na espécie 

identificando, explicando e correlacionando com a hipótese analisada pelo julgador, conforme 

muito bem elucida Leonardo Carneiro Cunha ao asseverar que: 

A sentença que os emprega precisa estar adequadamente fundamentada, 

determinando o conceito no caso concreto. A partir do texto indeterminado, o juiz 

vai construir norma concreta e determinar seu alcance no caso concreto. [...] Para 

que seja fundamentada esteja fundamentada, é preciso que o juiz explique o motivo 

concreto de sua incidência caso. Não basta ao juiz dizer, por exemplo, que a situação 

está de acordo ou não com a boa-fé ou com a função social da propriedade. Cumpre-

lhe explicar o motivo concreto de haver ou não boa-fé ou função social da 

propriedade. Tome-se como exemplo o texto do art. 755 do CPC: o juiz deve, na 

sentença de interdição, fixar os limites da curatela observando “o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito”. Na fundamentação da sentença, o juiz 

especificará de que modo concretizou esses critérios, que são conceitos jurídicos 

indeterminados, na definição de curatela, sob pena de nulidade por vício na 

motivação (489, §1º, II). Não é suficiente apenas dizer: “considerados o estado e 

desenvolvimento mental do interdito, fixo curatela nos seguintes limites”. É 

necessário explicar, concretamente, qual o estado e o desenvolvimento mental do 

interdito e, em virtude disso, fixar os limites. (CUNHA, 2015, p. 1.231) 

No que tange ao inciso III, reza o dispositivo que não se considera fundamentada 

qualquer decisão interlocutória, sentença ou acórdão que “invocar motivos que se prestariam 

a justificar qualquer outra decisão”. Trata-se, pois, de decisões genéricas sem analisar de 

forma minuciosa o direito aplicável em correlação com os fatos narrados e provados pelas 

partes, como por exemplo, “a pretensão do autor encontra guarida no ordenamento jurídico. A 

tese do Réu não desconstitui o respectivo direito. As provas produzidas nos autos comprovam 

as alegações trazidas pelo autor. Não há qualquer elemento que impeça a pretensão do autor. 

Ante o exposto, julgo totalmente procedente a ação”.   

Discorrendo sobre inadequada fundamentação, Cunha ensina que:  

Tal fundamento presta-se a justificar qualquer decisão. Com base nele, o juiz acolhe 

um pedido em ação possessória, em ação de alimentos, em ação civil pública, em 

ação de cobrança, enfim em qualquer demanda judicial, indistintamente. É uma 

fundamentação genérica que se encaixaria em qualquer caso. Uma sentença assim 

fundamentada é nula. Não há, na verdade, fundamentação adequada. É preciso que o 

caso seja enfrentado pelo juiz, com a adoção de fundamentos próprios. Não se 

admite “decisão-padrão” ou “decisão-formulário” (CUNHA, 2014, p. 1.235). 

  

Nesse ponto, calha invocar as lições de Eros Roberto Grau no sentido que não 

existem decisões previamente estruturadas, “como produtos semi-industrializados em uma 

linha de montagem”, devendo ocorrer um trabalho artesanal de construção jurídica caso a 
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caso, com a utilização da interpretação jurídica sempre em primeiro plano e devidamente 

fundamentada na hipótese  (GRAU, 2014, p 46).  

Seguindo a mesma linha do anterior, o inciso IV preconiza que não se considera 

fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.  

A fundamentação contida na sentença deve versar somente àquele objeto de 

debate no curso do processo ou que tenha oportunizado às partes a manifestação. Assim, 

mesmo que a questão possa ser decidida de ofício, pelo dever de consulta compete ao 

magistrado oportunizar a parte para o exercício do contraditório, tanto com relação à questões 

de fatos como também de direito. Dessa forma, imprescindível que se respeite o contraditório 

nesses aspectos para que se evite “julgamento surpresa” ou “decisão surpresa” (CUNHA, 

2015, p. 1.231).  

Todavia, contemporaneamente é comum que se diga que o contraditório tem relação 

mais expressiva com a atividade do Juiz. Este, no momento de decidir, como se 

fosse um último ato de uma peça teatral, deve demonstrar que as alegações das 

partes, somadas às provas produzidas, efetivamente interferiram no seu 

convencimento. A certeza de que terá havido esta influência decorre da análise da 

motivação da sentença ou acórdão (WAMBIER, 2009, p. 55). 

 

Em seus incisos V e VI, o texto estatuído traz preceitos referente à aplicação de 

precedentes e súmulas traçando diretrizes a serem seguidas pelo julgador quando no caso 

vertente houver farta jurisprudência aplicável. Vejamos:  

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento.  

 

Observa-se, pois, que o juiz não pode apenas e tão somente invocar precedente ou 

súmula sem demonstrar suficientemente a sua adequação ao caso em concreto. Assim, deve 

necessariamente fazer a correlação dos fundamentos do precedente invocado com os 

substratos de fatos e direito do caso a ser julgado. Por outro lado, o magistrado que deixar de 

aplicar precedente, jurisprudência ou súmula invocado pela parte, deve demonstrar a distinção 

com o caso em análise, isto é, justificar minuciosamente o por quê da sua inobservância para 

o deslinde da causa.  

A respeito do tema, Fernando da Fonseca Gajardoni salienta que o dispositivo não 

trouxe uma função “robotizada” ao magistrado, eis que à ele continua permitido não adotar 

determinada jurisprudência invocada pela parte no caso sob sua análise, a exigência, pois, 
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refere-se à obrigatoriedade do julgador fundamentar os motivos da não aplicação do julgado 

ao caso:  

Diversamente do almejado por alguns “hermeneutas” do Novo Código, o CPC/2015 

não “coisificou” ou “robotizou” o julgador, tolhendo qualquer espaço de liberdade 

decisória. Além da autonomia na valoração motivada da prova, mesmo em matéria 

de interpretação do Direito há espaço para a liberdade de convicção. O art. 489, § 1º, 

VI, do CPC/2015, ao indicar, a contrario sensu, que o juiz pode deixar de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, desde que 

demonstre, através de fundamentação idônea, a existência de distinção no caso em 

julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento (overrulling), prova 

isso. O que houve, portanto, foi apenas o advento de uma disciplina mais clara do 

método de trabalho do juiz, não a extinção da autonomia de julgamento. 

Para nosso bem, na Justiça dos homens o fator humano é insuprimível. Por isso, 

enquanto os julgamentos forem humanos, a livre convicção do julgador, dentro de 

algumas importantes balizas, sempre estará presente (GAJARDONI, 2015, on line). 

 

De igual modo, ocorre quando na espécie houver colisão entre normas em que 

obrigatoriamente o magistrado deverá optar pela aplicação, afastando a outra. Isso porque, 

reza o §4º do Novo Código de Processo Civil que “No caso de colisão entre normas, o juiz 

deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 

autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 

conclusão”.  

Assim, verifica-se que não basta ao juiz afastar uma norma em detrimento da 

outra porque se convence que àquela dê melhor solução ao caso. Cabe ao magistrado, pois, 

além de suscitar as normas colidentes, sustentar firmemente os critérios que utilizou para a 

prevalência da norma aplicada e o afastamento da outra, tudo correlacionando com as 

premissas de fato que motivam tal decisão. Dessa forma, a ponderação, e aqui não há como 

esquecer de Alexy, deve ser suficientemente justificada e diretamente ligada aos substratos 

fáticos. 

Nesse passo, lícito concluir que aludido parágrafo vem a contribuir 

significativamente com o combate do “decisionismo”,  “protagonismo judicial” ou ativismo 

judicial, haja vista que, a despeito convicção pessoal do sentenciante, obrigatoriamente deverá 

demonstrar sua construção interpretativa às partes e que dão sustentação à sua decisão.   

Dito de outro modo, existindo na hipótese duas normas colidentes entre si quais, 

dependendo da “escolha”, produzirão decisões totalmente diversas, mas, por outro lado, o 

magistrado está obrigado a fundamentar de forma suficiente o afastamento da norma não 

aplicada, forçoso concluir que dificultará o julgamento consoante a “convicção pessoal do 

magistrado”. 
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 Não se nega a possibilidade do julgador se desdobrar ao máximo, sob o prima 

hermenêutico, para justificar sua crença pessoal sobre a solução mais justa, no entanto, tal 

trabalho por si só já dificulta a prevalência do “decisionismo”, não só pelo esforço 

hermenêutico e interpretativo, mas sim porque durante ele muito provavelmente o julgador 

reavaliará o caso alcançando a solução hermeneuticamente mais adequada, como ocorre na 

pesquisa de uma tese acadêmica.        

Prova disso, pode se colher do depoimento indignado do Juiz do Trabalho Jorge 

Luiz Souto Maior sobre o Novo Código de Processo Civil nesse aspecto, em que não 

demonstra qualquer constrangimento em demonstrar sua afeição pela postura ativista: 

[...] que a Justiça do Trabalho deveria resistir à aplicação do novo Código de 

Processo Civil, por entender que a nova lei é fruto do pensamento liberal e da lógica 

de mercado, tendendo a diminuir a potencialidade da influência dos juízes do 

trabalho dentro da realidade social [...] Precisamos resolver as coisas de forma mais 

simples e basear nossas escolhas na lógica da confiança entre o juiz e as partes e 

entre as partes e o juiz (MAIOR, 2015, on line).  

 

Por fim, o parágrafo terceiro do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil 

surge com o intuito de unir todos os demais aspectos dos incisos e parágrafos anteriores, pois 

preceitua que a “decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Vale dizer, impõe ao julgador a 

integração do relatório, fundamentação e dispositivo com observância de todos os outros 

fatores determinantes para a criação da norma geral pela decisão, a fim de possibilitar sua 

utilização para casos semelhantes (CUNHA, 2015, p. 1237). 

A despeito do Novo Código de Processo Civil nem mesmo ter entrado em vigor, 

possível extrair do aprovado texto do artigo 489 a grande contribuição trazida na tentativa de 

restringir o ativismo judicial que atualmente assola a Justiça brasileira, mormente porque o 

magistrado deverá obrigatoriamente prestar contas de maneira mais detalhada, consistente e 

responsável ao jurisdicionado sobre os motivos da sua decisão.  
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CONCLUSÃO 

 

A eficiência do Poder Judiciário não se limita a celeridade no trâmite dos 

processos, pois tem como pressuposto básico a efetividade das decisões judiciais, tal qual 

somente poderá ser alcançada se prolatada com a necessária qualidade e adequação ao caso 

em concreto.  

Sem a resposta adequada do Poder Judiciário, com uma decisão qualitativa, não 

será possível o alcance do efetivo acesso à justiça em sua plenitude. O acesso à justiça não se 

limita ao direito de ingresso no Poder Judiciário ou a uma decisão prolatada em tempo 

“razoável”, mas sim, uma decisão comprometida com o próprio direito. 

Assim, ideia de criação do Direito deve ser negada e a função do magistrado deve 

se limitar apenas a produzir o Direito, em continuidade ao trabalho iniciado pelo legislador. A 

prática da interpretação consiste na transformação (produção) do texto em “norma jurídica” e, 

posteriormente, em “norma de decisão” que formará a jurisprudência tal qual também deve 

ser observada quando da ocasião de um novo julgamento. 

O Direito não pode ser aquilo que o Juiz quer que ele seja, devendo ter como 

missão primeira o compromisso com a hermenêutica jurídica e com a própria legislação em 

vigor. Cumpre ao juiz se afastar das suas prévias opiniões sobre a questão em análise, não se 

dirigindo diretamente aos textos a partir das opiniões já firmadas que em si subjazem. 

Ao contrário, o Ativismo Judicial está ligado ao desejo do próprio magistrado que 

age por seus motivos de convicção pessoal e acaba por interferir na esfera de mérito 

puramente político e ideológico, justamente porque quase sempre se fundamenta nos valores e 

princípios constitucionais. Portanto, o Ativismo Judicial nasce do próprio interior da 

sistemática jurídica, exclusivamente pela conduta dos juízes e tribunais no exercício de suas 

atribuições.  

Para tanto, o Ativismo Judicial se utiliza da maneira de interpretar- aplicar, 

mesmo que por traz disso haja a vontade, consciente ou não, de julgar de acordo com sua 

“consciência”, a exemplo da decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união 

entre homossexuais como o instituto da União Estável, que seguiu caminho contrário ao 

traçado pelo texto da lei, preconizado no art. 226, § 3º, da Constituição Federal.  

O Ativismo Judicial, pois, é decorrência lógica do desejo pessoal do juiz. Por 

derradeiro, quando da intepretação-aplicação do texto legal, conclui-se que ele assim fará de 
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acordo com sua convicção sobre qual seria a melhor decisão para a sociedade ou partes 

envolvidas no litígio.  

Daí porque, constatou-se que no mais das vezes os juízes se utilizam dos 

princípios para fazer valer, consciente ou inconscientemente, suas convicções pessoais sobre a 

decisão mais justa (moral ou não) para o caso. O julgador com tal postura parte da equivocada 

ideia que os princípios seriam normas de maior grau de abstração e generalidade, o que 

permite uma aplicação influenciada pelo seu grau de subjetividade.  

No entanto, cabe aos princípios somente a função de complementariedade, em 

auxílio à regra aplicável ao caso quando esta por si só não pude solucionar a questão na sua 

plenitude. Por outro lado, evita o primeiro contato do julgador com a subjetividade, terreno 

fértil para o Ativismo Judicial, “Decisionismo” ou “Protagonismo Judicial”. 

Considerando a efetividade das decisões judiciais como instrumento indispensável 

para eficiência do Poder Judiciário, resta claro e evidente que Ativismo Judicial, no molde 

estudado, não só é pernicioso para eficiência do Poder Judiciário, como também atenta ao 

Estado Democrático de Direito e à sua Segurança Jurídica.  

Nessa perspectiva, no Brasil o Ativismo Judicial não pode ser visto como a 

legitimação democrática e representativa, tampouco se deve permitir a criação jurisprudencial 

da política em prol da “efetivação” dos direitos, como defendido por Mauro Cappelletti. 

 Não compete a atividade jurisprudencial o papel de se colocar como 

representante da vontade popular, quando mais no Brasil, que os juízes são escolhidos 

mediante várias provas baseadas tão somente no conhecimento da técnica jurídica, sem 

qualquer sistema de eleição para representatividade como ocorre em alguns Estados dos 

Estados Unidos.  

Ao Judiciário não pode ser atribuída a função de conferir ao cidadão uma via 

alternativa de participação política, em especial porque somente o cidadão é capaz de saber 

qual a melhor solução para questão. O juiz, sozinho, não é capaz de chegar à conclusão da 

decisão mais adequada à sociedade ou as partes, e por isso deve-se buscar a vontade popular 

por meio das leis já existentes, aliás, o cidadão tem legitimação democrática para tanto, 

através da eleição dos seus representantes.  

 Para que o cidadão tenha efetivamente seus direitos políticos assegurados dentro 

do modelo de Estado Democrático, imprescindível que seja garantido o seu exercício de 

cidadania em todo o processo democrático, inclusive de criação do próprio Direito, o que 

somente se dará com a efetiva participação política, tendo como função mister o Estado-Juiz 
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garantir o respeito aos direitos privados ou políticos dos jurisdicionados e toda legitimidade 

do processo democrático, inclusive no legislativo.  

Portanto, exercendo o cidadão o seu direito político de criação do direito através 

da elaboração das respectivas normas de convivência, a função do Poder Judiciário se limita 

em apenas garantir a efetividade da sua aplicação. Se o juiz extrapolar as suas atribuições 

nesse sentido, o que evidentemente ocorre com o Ativismo Judicial, automaticamente estará 

violando todo o regime democrático.   

Por isso, a decisão “correta” no Estado Democrático, e porquanto efetiva, é aquela 

consistente, no tocante à legitimidade da norma jurídica, e precisa no que concerne à sua 

adequação ao caso concreto, independentemente da vontade pessoal, ideológica ou política do 

julgador.   

Ao revés, o Ativismo Judicial acaba por limitar o direito do cidadão no Estado 

Democrático de Direito, tendo em vista que, ao adentrar no mérito político, as suprem a 

vontade popular que seria exercida por meio da participação política, desviando ainda mais as 

funções do Poder Judiciário já tão assoberbado de questões pela ineficiência dos demais 

Poderes Políticos.  

O juiz deve estar atento para não extrapolar o limite da jurisdição e, 

consequentemente, interferir a esfera dos valores políticos substantivos, o que será pernicioso 

para o regime democrático. Deve o magistrado, portanto, primar pela postura neutra e 

respeitar rigorosamente a legislação em vigor, se afastando das questões pessoais.  

O Ativismo Judicial também traz consequências para a Segurança Jurídica do 

País, pois a falta de segurança leva à injustiça. Uma pessoa que, justa ou injustamente, foi 

condenado em um caso idêntico à de outra absolvida, foi injustiça pela própria insegurança 

jurídica, mormente em razão do tratamento desigual pelo Poder Judiciário.  

A segurança e a justiça não se excluem. Ao se deparar com uma situação na qual 

esteja em jogo a segurança e a justiça, mister que haja pelo juiz uma ponderação gradativa 

entre ambos, devendo, se o caso, prevalecer a segurança jurídica em prol da própria justiça.  

O Estado Democrático de Direito tem como premissa o dever de garantir a 

segurança jurídica aos cidadãos, seja no campo do Legislativo, Executivo ou Judiciário, sendo 

certo que neste último o princípio está inevitavelmente ligado às decisões que dele emanam. 

Entretanto, no que concerne, em especial, a variação jurisprudencial em casos semelhantes, 

parece que o Poder Judiciário não cumpre com o seu papel.    
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O problema está diretamente ligado aos limites da interpretação, mormente pelo 

uso exagerado dos princípios, o que dá azo para o Ativismo Judicial, “decisionismo” ou 

“protagonismo judicial”. O limite da interpretação vem sendo extrapolado pelo aplicador do 

Direito, sem qualquer respeito ao mínimo de continuidade ou observância a Jurisprudência 

existente, surgindo a lesão ao princípio da segurança jurídica 

O Direito brasileiro produzido nos tribunais ainda não se deu conta da importância 

exercida pela segurança jurídica quando do julgamento, posto que por vezes acaba por optar 

em acatar um novo entendimento, sem qualquer justificativa hermenêutica, ou ao menos 

plausível, para a mudança radical da jurisprudência.  

Outro efeito colateral do Ativismo Judicial é a significativa disparidade na 

jurisprudência, muitas vezes observada dentro do mesmo Tribunal e, em casos extremos, 

ocorrida na mesma câmara, o que gera manifesta insegurança aos jurisdicionados brasileiros. 

Destarte, não cabe ao Judiciário fazer justiça, mas sim dirimir conflitos por meio 

de uma decisão que seja suficiente e juridicamente adequada para o caso posto à sua análise, 

ou seja, como o escopo voltado a satisfazer os anseios da sociedade que espera uma resposta 

segura da justiça.         

O artigo 489 do Novo Código de Processo Civil que entrará em vigor no ano de 

2016 está apto a restringir tais posturas “ativistas”, bem como a contribuir para a efetividade 

das decisões judiciais e, sobretudo, para a eficiência do judiciário como um todo. 

A despeito do Novo Código de Processo Civil nem mesmo ter entrado em vigor, 

possível extrair do aprovado texto do artigo 489 a grande contribuição trazida na tentativa de 

restringir o ativismo judicial que atualmente assola a Justiça brasileira, mormente porque o 

magistrado deverá obrigatoriamente prestar contas de maneira mais detalhada, consistente e 

responsável ao jurisdicionado sobre os motivos da sua decisão.  
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