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RESUMO 

A presente monografia discute a recente do Poder Judiciário diante de questões como o custo
dos direitos e a separação dos poderes, destacando a possível conduta invasiva do papel dos
outros Poderes da República. Procura-se, paralelamente, observar este fenômeno segundo os
princípios  da  Constituição  Federal  de  1988  e  a  concretização  dos  direitos  fundamentais.
Analisa-se, assim, até que ponto a atuação do Poder Judiciário é legítima e a partir de quando
torna-se excessiva. Destaca-se a atuação do Supremo Tribunal Federal diante de omissões
legislativas  do  Congresso  Nacional,  como,  por  exemplo,  seu  posicionamento  na
regulamentação  da  greve  dos  servidores  públicos  e  do  banimento  do  nepotismo  da
Administração  Pública.  Observa-se,  ainda,  que  a  posição  dos  três  Poderes  em  face
Constituição Federal e o papel de sua interação harmônica quanto ao tema.    
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ABSTRACT

The present dissertation discusses the recent behavior of the Judiciary branch towards issues
like the cost of rights and the separation of powers. It analyzes to what extent the actions
undertaken by the Judiciary are legitimate and when they begin to be excessive. On the other
hand this dissertation reassures the constraints posed by costs. It highlights the actions taken
by the Federal Supreme Court of Brazil in response to the void left by the National Congress
in cases such regulating civil servants right to go on strike and nepotism (the favoring of
relatives because of their relationship to public officers rather than their abilities). Finally it
emphasizes the relation of the Three Powers to the Constitution and the role of their harmonic
interactions in regard to this topic.
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INTRODUÇÃO

A  idéia  de  Constituição  surge  com  a  iniciativa  de  limitar  o  Poder  do  Estado

Absolutista e, com isso, trazendo garantias mínimas ao cidadão e protegendo os seus direitos

fundamentais.  Dentre  os  princípios  com  esta  finalidade,  destaca-se  tradicionalmente  o

princípio  da  separação  dos  poderes.  A concepção  de  direitos  fundamentais  tem evoluído

constantemente ao longo da História da humanidade, e bem assim o significado e abrangência

dos princípios. 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 representa uma tentativa de se arraigar

profundamente a democracia no Brasil. Ela significa uma renovação e um recomeçar. Depois

de tantas Constituições, o País tenta se pautar por uma Carta revolucionária no tocante aos

direitos fundamentais, destacando os de cunho eminentemente social como os direitos à saúde

e à educação.

O primeiro capítulo traça linhas gerais sobre o princípio da separação dos poderes e

sua origem. Esclarece a relevância dos mecanismos de freios e contrapesos, bem como sua

delimitação  característica  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Discute  também  algumas

implicações da desconsideração deste princípio. 

 O segundo capítulo apresenta exemplos da jurisprudência onde, em princípio, o Poder

Judiciário em geral  e  o Supremo Tribunal  Federal  teriam atuado em suposta  invasão das

competências definidas  pela Constituição aos outros Poderes,  ou,  se não for  o caso,  pelo

menos bem próximo disso. Colaciona julgados que envolvem decisões administrativas, como

a destinação de recursos financeiros ao atendimento ao direito à saúde, onde supostamente

entra-se  na alçada do Poder  Executivo.  Apresenta-se  também as  súmulas  vinculantes  que

vedaram o nepotismo e limitaram o uso de algemas. Juntamente, cita-se a declaração de mora

do Congresso pelo STF no que diz respeito às novas regras para criação de municípios e

menciona-se a indicação da lei de greve da iniciativa privada para reger as greves do setor

público enquanto não editada a lei apropriada. Questiona-se, nestes últimos exemplos, se o

Poder Judiciário teria adentrado a seara do Poder Legislativo. 
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O  terceiro  capítulo  relaciona  alguns  obstáculos  à  este  tipo  de  atividade  judicial,

destacando-se  o  denominado  princípio  da  reserva  do  possível.  Paralelamente,  há  custos

inerentes aos direitos, como estudado por Stephen Holmes, e, no Brasil, por Ana Paula de

Barcellos.  Confronta-se,  ainda,  o  princípio  da  dignidade  humana  com  o  princípio  da

igualdade. 

 Em  contrapartida,  o  quarto  capítulo  apresenta  argumentos  a  legitimar  a  atuação

judiciária nos moldes do segundo capítulo. Traz a problemática de não se ter efetividade da

Carta Magna e de se violar os princípios constitucionais. Aponta malefícios da permanência

de  condutas  omissivas  e  sua  inconstitucionalidade.  Cita  obras  de  natureza  literária  e

sociológica,  que  refletem  a  visão  da  academia  e  refletem  valores  e  desejos  sociais  por

evolução e implementação do conteúdo consubstanciado agora na Constituição Federal de

1988. Discorre, ainda, acerca da possibilidade de perda de competência pelo não exercício.

Discute acerca da evolução dos direitos fundamentais e da idéia de mínimo existencial. 

A justificativa do presente trabalho é a analise de um fenômeno atual e relevante tendo

em vista seu impacto no ordenamento jurídico e na relação entre os Poderes da República.

Como esta relação produz efeitos concretos na vida social de cada indivíduo, merece o tema

um pormenorizado estudo. Por esta razão, busca-se responder neste trabalho, se, quando de

seus julgamentos, tem o Pretório Excelso se excedido, invadindo a seara do Poder Legislativo.

Além disso, indaga-se se o Poder Judiciário pode interferir  em políticas públicas.  Estaria,

assim, o Poder Judiciário indo além da interpretação da lei e criando-a, inovando o direito? E

se tal de fato ocorre, é legítima esta atuação? A Constituição permitiria esta suposta invasão,

ou  melhor,  esta  suposta  ofensa  ao  princípio  da  separação  dos  poderes?  Ao  longo  deste

trabalho,  observar-se-á  qual  o  papel  que  a  concretização  dos  direitos  fundamentais  e  da

efetivação das normas constitucionais possuem na formulação de respostas. 

Em relação aos contornos metodológicos,  as hipóteses serão investigadas através de

pesquisa bibliográfica, nacional e estrangeira, bem como de pesquisa jurisprudencial, e da

legislação atual e revogada, bem como de periódicos, que refletem a relevância e atualidade

do tema escolhido. 
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1. DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.  

1.1 . Aspectos gerais

Antes  da  formação  dos  Estados  nacionais,  o  rei  era  mais  um nobre.  O poder  era

descentralizado, pois cada feudo era um mundo à parte, com elevada autonomia. Nos séculos

XV e XVI, com o desgaste do modelo feudal, criaram-se grandes exércitos à disposição de

um monarca, cuja autoridade e as leis por ele criadas estendiam-se por vastos territórios. Esta

concentração de poder levou a afirmações como “o Estado sou eu” por parte do rei francês

Luis  XIV. Surgiram teorias para  justificar  o poder real,  como a de Jacques Bossuet,  que

afirmava que a origem do poder do monarca era divina. Não havia, assim, separação dos

poderes, nem Constituição.

Por conseguinte, pelo seu papel,  não é de se surpreender que o referido princípio,

muito  embora  já  sugerido  por  Aristóteles  e  reconhecido  também  por  John  Locke  e  por

Rousseau, somente tenha se popularizado mais tarde, com Montesquieu, e, doravante, tenha

se  tornado,  com  a  Revolução  Francesa,  um  dogma  constitucional,  cristalizando-se  na

Constituição dos Estados Unidos da América de 19.09.1787 e dois anos depois na Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão1.

O art. 16 da referida Declaração reforça os argumentos expendidos, afirmando que “a

sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação

dos poderes não tem Constituição”2.

Também foi neste sentido o entendimento do próprio Montesquieu: 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos
nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas, e o de julgar os crimes e as divergências dos indivíduos3.

1 Cf. DA SILVA, José A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
2 Disponível em <www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/Direitos_homem_cidad.html>.. Acesso
em 25/08/2008 às 19:30.
3 MONTESQUIEU. O espírito das leis. Coleção Os Pensadores. v. XXI. Trad. de Fernando Henrique Cardoso e
Leôncio Martins Rodrigues. São Paulo: Editor Victor Civita, 1973. p. 156 e ss
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Em verdade, o poder é uno, porém, é fundamental que ele seja desconcentrado.  Dessa

forma, como mencionado por Montesquieu, cada Poder exerce uma função que lhe é típica de

forma precípua.  Assim, ao Legislativo cabe a edição das leis e a fiscalização por meio do

controle externo; ao Executivo compete a execução e planejamento de políticas públicas, a

função  administrativa  e,  finalmente,  ao  Judiciário,  cabe  a  missão  de  dirimir  conflitos  de

interesses, em última instância, de forma definitiva e sem que se possa dele afastar a análise

de lesão ou ameaça a direito. 

O contrário, ou seja, o desrespeito e a desconsideração pelo princípio da separação dos

poderes  tornaria  inviável  a  Democracia,  como  tem-se  observado  em  Governos

antidemocráticos,  com o  corte  sistemático  das  liberdades  negativas,  ou  seja,  aquelas  que

exigem um non facere por parte do Estado, qual sejam, a liberdade de expressão, de credo, de

pensamento,  o direito de locomoção,   a  presunção de inocência,  os direitos  de reunião e

associação, entre tantos outros. Literalmente, restaria a Lex Fundamentalis como mera “folha

de papel”4, no famoso dizer de Lassalle, e o membro da Polis não seria livre e seria vítima de

abuso sistemático de poder. 

Assim, se hodiernamente sabe-se que “todo o poder emana do povo”, é possível que

aquele não seja utilizado em proveito deste. A inexistência de separação dos poderes e de

mecanismos  de  freios  e  contrapesos   permite  que  um grupo  se  sobrepuje  aos  demais  e,

finalmente, à população. Poder-se-ia questionar, de acordo com a Declaração dos Direitos do

Homem e do Cidadão, se na sociedade em que isto venha a ocorrer possui,  de fato, uma

Constituição.

De fato, o tema é tão delicado que mesmo em um momento de crise profunda, quando

Franklin  Delano  Roosevelt  criou  várias  agências  reguladoras  e  de  fomento  na  Grande

Depressão, como parte do New Deal, algumas pessoas ingressaram em juízo alegando que o

Executivo  havia  hipertrofiado.  A  Suprema  Corte  entendeu  que  determinados  atos  do

Executivo eram, inconstitucionais por ferirem o princípio da separação dos poderes. Foi assim

no caso Schechter v. United States. A Suprema Corte entendeu que no caso o Congresso havia

dado poder demais ao Executivo e que o National Recovery Act era inconstitucional5.

4 LASSALLE, Ferdinand. Apud DA SILVA, José A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª Ed. São
Paulo: Malheiros, 2005. 
5 KING, David C. United States History. Addison-Wesley. Presidential Edition. EUA, 1985.  P 537. 
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1.2. Freios e contrapesos 

O  mecanismo  de  freios  e  contrapesos  funciona  como  reforço  da  separação  dos

poderes. O relacionamento entre os Poderes vai além da independência, que é destacada por

José Afonso da Silva6. Há também, em igual importância, a necessidade de harmonia7, a qual

se concretiza na possibilidade de um Poder decotar os excessos de outro, de forma assegurada

pela Constituição. Como exemplo do mecanismo de freios e contrapesos, segundo o art. 49,

caput, e incisos V e XI  da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

[...]  sustar  os  atos  normativos  do  Poder  Executivo  que  exorbitem  do  poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

[...] zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes.

Outros  pontos  de  freios  e  contrapesos,  reforçando  o  princípio  da  separação  dos

poderes constituem-se na formação dos Tribunais Superiores, na possibilidade de a Câmara

dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o

Presidente  da  República  no  caso  de  infração  de  natureza  política  e  ao  Senado  o  seu

processamento e julgamento e no julgamento dos parlamentares, em caso de crime comum, no

STF.   Assim,  o fato de serem independentes,  não significa que se encontram os Poderes

apartados  ou  isolados  uns  dos  outros.  Quis  a  Constituição  que,  além  de  gozarem  de

independência,  atuassem  conjuntamente  na  busca  da  concretização  dos  princípios

constitucionais e da realização dos objetivos de nosso Estado Democrático de Direito.

1.3. A separação dos poderes no Brasil. 

6 DA SILVA, José A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005., P 110.
7 O art. 2º da Constituição Federal prescreve que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Esta estrutura repete-se quanto aos Estados, que possuem Assembléias Legislativas e Tribunais de Justiça, mas
não quanto aos Municípios, onde  há uma bipartição – estes últimos, conquanto também membros do nosso
modelo  de  Federação,  não  possuem  Judiciário.  No  Distrito  Federal  também  há  tripartição,  mas  o  Poder
Judiciário é organizado pela União. Apesar disso, o Distrito Federal é considerado autônomo.
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A  separação  dos  poderes  constitui  princípio  regente  e  garantidor  do  Estado

Democrático de Direito que é a República Federativa do Brasil. É mencionado já no início da

Carta Magna, em seu art. 2º. Embora sua topografia no texto constitucional não confira a ele

supremacia sobre outros princípios, ela revela a preocupação do Constituinte com a limitação

do arbítrio, tão comum quando poder demais concentra-se nas mãos de poucos, como já foi o

caso dos recentes anos dos governos militares, conhecidos como anos de chumbo.

Longe de limitar  ou de sobrepujar  outros  princípios constitucionais,  até  porque os

princípios devem ser harmonizados por meio de sopesamentos, o princípio da separação dos

poderes realiza o ideal do Estado Democrático de Direito, propiciando que haja verdadeira

cidadania8 e respeito à dignidade humana9, fundamentos da República Federativa do Brasil.

Neste contexto, observa-se que a separação dos poderes, ela mesma, pode ser entendida como

um dos fundamentos de nosso Estado, dada sua relação com os demais. 

Mas,  na  verdade,  nem  sempre  foi  assim.  A  Constituição  Política  do  Império  do

Brazil10 de  25  de  março  de  1824 foi  muito  criticada  pela  introdução  do  chamado  Poder

Moderador11. Este poder ficava a cargo do imperador e representava, na prática, um Poder

acima  dos  outros  três.  Não  havia,  assim,  uma  separação  de  poderes  efetiva,  com  real

independência, mas o condicionamento do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder

Judiciário à vontade do soberano. Esta situação pode ser compreendida a partir do fato de que

se tratava de uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, sem a participação popular, caso

totalmente distinto da atual Carta Magna, que foi promulgada por uma Assembléia Nacional

Constituinte formada por representantes eleitos. 

Mesmo na idade contemporânea, tem-se observado longos episódios de arbítrio. No

Brasil, podemos citar a Era Vargas e a Ditadura Militar. Em ambos houve forte subversão de

um poder sobre os outros, apequenando-os. A Carta de 1937, por exemplo, traz as seguintes

regras: 

8 CF, art. 1º, II.
9 CF, art. 1º, III.
10 Grafava-se desta forma. 
11 O seu art. 10 trazia a seguinte redação: “Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império  do
Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”. Disponível
em <www.planalto.gov.br>. Acesso em 15/11/2008 às 18:00.  
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Art. 64 - A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, ao Governo. Em todo
caso,  não serão  admitidos  como objeto  de  deliberação  projetos  ou  emendas  de
iniciativa de qualquer das Câmaras, desde que versem sobre matéria tributária ou
que de uns ou de outras resulte aumento de despesa. 

        § 1º - A nenhum membro de qualquer das Câmaras caberá a iniciativa de projetos
de lei. A iniciativa só poderá ser tomada por um terço de Deputados ou de membros
do Conselho Federal.

Estes dispositivos minimizam o papel do Poder Legislativo e aumentam enormemente

as  competências  do  Poder  Executivo.  O  princípio  da  separação  dos  poderes  passa  a  ter

existência apenas formal nas Constituições e estas não se tornam realizadas plenamente na

prática.  Há  em  conseqüência  desrespeito  aos  princípios  e  aos  direitos  fundamentais  do

cidadão.

Gilmar Ferreira Mendes ressalta que a separação dos poderes é, por isso,  cláusula

pétrea,  imune a emendas  que  tentem aboli-la  da Carta  Magna.  Observe-se que não só a

supressão é vedada, mas também qualquer emenda que  tenda a reduzir a efetividade deste

princípio12 ou mitigá-lo. Ora, tal torna-se óbvio quando, apesar de manter o texto do art. 2º da

Constituição, venha o Constituinte Reformador ou mesmo o Legislador Infraconstitucional

agir  de  maneira  a  relativizar  a  eficácia  da  separação  dos  poderes.  Assim,  emendas  que

atribuam ao Poder Executivo a possibilidade de legislar sem interferência do Congresso são

patentemente inconstitucionais,  bem como aquelas que, por exemplo, venham a ofender o

princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Uma crítica interessante seria a de que não seria necessário ir longe até esta hipotética

emenda  para  ofender  a  separação dos  poderes,  pois  as  medidas  provisórias,  já  compõem

exceção ao referido princípio. No art. 59 da Constituição, lê-se: 

O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

12 CF, art. 60. § 4º.
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III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - medidas provisórias;

VI - decretos legislativos;

VII - resoluções.

O art. 62 reza que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá

adotar medidas provisórias, com força de lei. Assim sendo, dessume-se que as MPs, como são

chamadas  abreviadamente,  são  atos  normativos  primários,  porque  retiram  sua  força

normativa diretamente da Constituição. Não se prestam apenas a explicar o direito, como é

tradicional  e  pacífica  atribuição  do  Executivo,  em seu  poder  regulamentar;  as  MPs,  em

verdade, inovam o Direito, criam direitos e obrigações. 

Contudo,  a  Constituição  também  impõe  severas  limitações  à  edição  de  MPs.

Primeiramente, elas devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional, que avaliará a

presença simultânea dos requisitos de relevância e urgência. Além disso, é vedada a edição de

medidas provisórias sobre uma série de matérias, dentre as quais destacamos nacionalidade,

cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; bem como Direito Penal,

Processual  Penal  e  Processual  Civil  e  a  organização do Poder  Judiciário  e  do Ministério

Público, a carreira e a garantia de seus membros. 

A Emenda Constitucional 32 de 2001 veio aclarar que vedações seriam essas, pois

nem todas eram expressas no texto original, embora o STF já entendesse a impossibilidade,

por exemplo, de edição de MPs sobre Direito Penal.  Em verdade, a Emenda Constitucional

32 de 2001 é um excelente exemplo de emenda que, ao invés de ferir o princípio da separação

dos poderes, veio aclarar uma situação um tanto confusa e, ao final, fortalecê-lo. A emenda

pode modificar, desde que não tenda a abolir. Em outras palavras, se deixa a separação dos

poderes mais clara, então a emenda é constitucional. 

Ocorria  antes  desta  emenda  a  edição  indiscriminada  e  repetitiva  de  MPs,

possibilitando ao Executivo Federal governar o País independentemente do Congresso. Várias

matérias  foram  disciplinadas  durante  anos  por  MPs,  sem  posicionamento  definitivo  do

Legislativo  Federal.
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Quanto  à  hipótese  de  as  MPs  constituírem  violação  ou  exceção  ao  princípio  da

separação dos poderes, colacionamos entendimento do Pretório Excelso: 

A forma federativa de Estado [...] não pode ser conceituada a partir de um modelo
ideal  e  apriorístico de  Federação,  mas,  sim,  daquele  que  o  Constituinte
originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite imposto às
futuras emendas à Constituição.13

Desta feita, é importante frisar, que, na realidade, este exemplo não devem ser vistos

como exceção ao princípio da separação dos poderes. Discordamos veementemente do prof.

José Afonso da Silva, que em seu livro Curso de Direito Constitucional Positivo, enquadra as

MPs  no  rol  de  exceções  ao  princípio  da  separação  dos  poderes.  Na  verdade,  é  preciso

observar,  que não se pode nem se deve tomar como modelo e definidor de parâmetros o

Direito Estrangeiro ou uma concepção abstrata de Estado Democrático de Direito. Cada povo

possui soberania para criar, por meio do Poder Constituinte Originário, uma Constituição e a

partir de suas bases um Estado. No modelo brasileiro, entendeu-se que as MPs seriam mais

um recurso à disposição do Poder Executivo.  E elas apresentam também suas vantagens:

possibilitam uma resposta rápida às contingências, como é o caso da atual crise financeira

mundial. 

Comungando do entendimento do STF, Ana Paula de Barcellos, acredita que “não há

na  realidade  um  modelo  absoluto  e  acabado  de  separação  dos  poderes  que  deva  ser

dogmaticamente aceito por todos os países, fora do qual se estaria violando o princípio da

separação”14.

Neste  sentido,  há  outros  exemplos  de  situações  permitidas  em nosso ordenamento

jurídico  atual  que  aparentemente  violam a  separação  dos  poderes.  É  o  caso  de  medidas

econômicas, cuja, como a política monetária15, a qual está a cargo do Poder Executivo tanto

no Brasil  como na  maior  parte  dos  países.  Estas  decisões  não  estão  submetidas  ao  voto

parlamentar. No caso brasileiro, é exercida por uma autarquia, o Banco Central do Brasil. 

13 “A Constituição e o Supremo”, página 629. Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 12/07/2008.
14 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 247. 
15 Por meio dela há o manejo da taxa de juros básica da Economia, bem como do quanto os bancos podem
emprestar. Essas taxas possuem efeitos profundos na atividade econômica, pois os juros são levados em conta
quando do consumo (por exemplo o financiamento de um automóvel) ou da efetivação de investimentos por
parte das empresas (compra de equipamentos, maquinário, pesquisa e desenvolvimento). 
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Esta preocupação com possíveis violações ou exceções ao princípio da separação dos

poderes traduzem a importância deste princípio e também o medo de que aos poucos um

Poder subverta os outros, recaindo-se em uma situação de risco à democracia. Outros casos

ainda mais polêmicos dizem respeito ao limite das decisões judiciais, principalmente quando

parecem se imiscuir em assuntos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. No primeiro

caso, pode-se citar o polêmico instrumento batizado como súmula vinculante. No segundo

caso, observa-se se o Poder Judiciário pode, sem ofender a separação dos poderes, determinar

ao  Poder  Executivo  que  execute  determinada  ação,  como  a  distribuição  de  remédios  à

população. Estes delicados temas serão mais bem expostos nos capítulos seguintes. 
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2. DA ATUAÇÃO RECENTE DO PODER JUDICIÁRIO. 

Em julgados recentes, o Poder Judiciário tem feito verdadeiras determinações ao Poder

Executivo,  acompanhadas  de  medidas  como  bloqueio  de  valores,  efetuando,  na  prática,

reserva de parte do orçamento de instituições para que determinados fins sejam atendidos.

Além disso, o STF sumulou a respeito do nepotismo e das algemas e também tomou uma

decisão  polêmica  a  respeito  do  direito  de  greve  dos  servidores  públicos,  aplicando,  por

analogia, a lei que rege o setor privado. 

Primeiramente, sobre o bloqueio de valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por

exemplo, vem  entendendo no sentido de que este é possível em contas públicas para garantir

o  custeio  de  tratamento  médico  ou  fornecimento  de  medicamentos  indispensáveis  à

manutenção da saúde e da vida. E o tem feito embasando-se nos princípios constitucionais da

dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e do próprio direito à vida. 

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS ONEROSA –
ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR 

O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE.

1. O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora possa parecer mais
rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa
diária.

2.  A  maioria  dos  componentes  da  Primeira  Seção  tem  considerado  possível  a
concessão de tutela específica para determinar  o bloqueio de valores em contas
públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio
de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à
saúde.

3.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp  868.038/RS,  Rel.  Ministra   ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 12/06/2008)

Por outro lado, em outro julgado, desta vez do TRF da 1ª Região, apesar de já ter sido

concedida a reserva de um valor, não se deferiu, a posteriori, um novo montante. Porém, o e.

Tribunal  não mencionou  como óbice  a  esta  nova liberação  o  princípio  da  separação  dos

poderes, ou seja, a suposta ingerência do Poder Judiciário no ato de administrar, que é típico

do Poder Executivo.  O que foi levado em consideração foi o respeito à coisa julgada. 
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PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO.

1. Considerando o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, que
deferiu  a  liberação  de  valor  certo  para  tratamento  médico  dos  Impetrantes  no
exterior (retinose pigmentar), não caberia ao Magistrado, posteriormente, deferir a
liberação de mais verba, no mesmo processo, em face do disposto no art. 463 do
CPC, bem como sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada (art. 467, CPC, e
art. 5º, XXXVI, CF).

2. Agravo de instrumento a que se dá provimento para tornar sem efeito a decisão 

impugnada.(AG 2003.01.00.034546-1/DF, Rel. Juiz Federal Manoel José Ferreira
Nunes, Quinta Turma,DJ p.53 de 28/04/2005)

Também no sentido de se conceder tratamento ou remédios, entendeu o STF no RE.

271.286-8/RS,  em  que  o  relator,  Min.  Celso  de  Mello,  afirma  que  a  saúde  é  bem

constitucional tutelado e que a “interpretação de norma programática não pode transformá-la

em  promessa  constitucional  inconseqüente”.  Negou-se,  assim,  provimento  ao  agravo

regimental, entendendo-se pela distribuição gratuita de remédios. Segundo ele:

O Poder público qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional.

Verifica-se que, tipicamente, a decisão de como usar os recursos orçamentários passa

pelo crivo do Poder  Executivo.  Além disso,  há todo um planejamento atinente  às  verbas

públicas envolvendo decisões do Poder Legislativo. Nos casos expostos, relativos ao direito à

saúde, o Poder Judiciário determinou que uma quantidade dos recursos fosse utilizada de uma

maneira determinada, qual seja, a fim de atender a demanda por remédios ou para custear

tratamentos médicos. Observa-se que também nessa decisão não se fez alusão ao princípio da

separação dos poderes como obstáculo ao deferimento. 

Por  outro  lado,  valendo-se  do  instituto  da  súmula  vinculante,  o  STF  vedou  o

nepotismo por meio da súmula 13 e limitou o uso de algemas com a súmula 11:   

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para  o  exercício  de  cargo  em comissão  ou  de  confiança,  ou,  ainda,  de  função



23

gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal16.

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar
civil  e  penal  do  agente  ou  da  autoridade  e  de  nulidade  da  prisão  ou  do  ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado17.

 Nestes dois casos, as ações do STF puseram em prática a proibição do nepotismo em

toda a Administração Pública e delimitaram o uso das algemas sem a necessidade de edição

de leis  por  parte  do Congresso  Nacional,  tendo em vista  que  tais  temas  são assuntos  de

interesse  do  País  como um todo.  Trata-se  de  outro  momento  polêmico,  em que  pode  se

levantar a questão se a competência do Legislativo Federal foi exercida ou não por outro

Poder, no caso o Poder Judiciário.

É de bom alvitre também destacar questão que diz respeito à criação de Municípios.

Até  1996,  a  criação  deste  ente  federado,  bem  como  a  incorporação,  a  fusão  e  o

desmembramento  dependiam  de  leis  estaduais,  uma  ordinária  para  o  ato  em  si  e  outra

complementar onde estão estabelecidos critérios. Com a Emenda Constitucional nº 15, de 12

de setembro de 1996, passou-se a exigir lei complementar federal para dar os parâmetros do

processo. O problema localiza-se no fato de que mesmo com a retirada da autonomia dos

Estados para criar novos municípios, há cerca de 56 deles passíveis de extinção, boa parte

deles criados após esta emenda18.

O STF declarou, assim, inconstitucionais leis estaduais que criaram municípios após a

referida emenda constitucional, a exemplo da Lei 12949/2000, do Estado do Paraná. Um dos

argumentos para julgar desta maneira foi justamente a impossibilidade de desmembramento

de município com base somente em lei estadual19 , ignorando a nova exigência constitucional

de lei complementar federal. O desfecho ocorreu em maio de 2007, quando o STF, na ADIn

por omissão 3682, reconheceu a inconstitucionalidade da omissão do Legislativo Federal e

deu ao Congresso prazo de 18 meses para sanar  a lacuna.  Destacamos alguns trechos do

acórdão,  que  além de  bastante  incisivo,  denota  que  os  municípios  criados  irregularmente

correm o risco de serem reincorporados aos seus municípios originários:

16 Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em 15/10/2008. 
17 Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em 15/10/2008.
18 PAULIN, Igor. Cidades fora do mapa. Revista Veja, ed 2087, 19/11/2008. P 64-65.
19 Cf. ADIn 2702/PR, rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 06.02.04. 
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1. A Emenda Constitucional n° 15, que alterou a redação do § 4º do art. 18 da
Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados mais de 10
(dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período
dentro  do  qual  poderão  tramitar  os  procedimentos  tendentes  à  criação,
incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Existência de notório
lapso  temporal  a  demonstrar  a  inatividade  do  legislador  em  relação  ao
cumprimento  de  inequívoco  dever  constitucional  de  legislar,  decorrente  do
comando do art. 18, § 4º, da Constituição. 2. Apesar de existirem no Congresso
Nacional  diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art.
18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto
à  efetiva  deliberação  e  aprovação  da  lei  complementar  em  referência.  As
peculiaridades  da  atividade  parlamentar  que  afetam,  inexoravelmente,  o
processo legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente ou
desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria
ordem constitucional. A inertia deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 3. A omissão legislativa em
relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, acabou dando ensejo à
conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem
ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal. 4. Ação
julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso
Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas
as  providências legislativas necessárias  ao  cumprimento  do dever  constitucional
imposto  pelo  art.  18,  §  4º,  da  Constituição,  devendo  ser  contempladas  as
situações  imperfeitas  decorrentes  do estado de inconstitucionalidade gerado
pela  omissão.  Não  se  trata  de  impor  um  prazo  para  a  atuação  legislativa  do
Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável,
tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n°s 2.240,
3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram
seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar federal seja
promulgada contemplando as realidades desses municípios. (STF, ADIn 3682/MT,
rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 06.09.07)

Outro caso emblemático envolve o direito de greve dos servidores, o qual deveria ser

exercido  nos  termos  e  nos  limites  definidos  em  lei  complementar.   Com  a  Emenda

Constitucional nº 19, de 1998, que alterou o art. 37, inciso VII, da Constituição Federal, a

exigência passou a ser somente lei específica, porém esta também  não foi editada. Foi, assim,

impetrado mandado de injunção, remédio constitucional utilizável em circunstâncias como

esta. Segundo a redação do art. 5º, inciso LXXI da Constituição Federal:

Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora
torne  inviável  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Anteriormente, o STF filou-se a teoria não-concretista, limitando-se a reconhecer a

ausência de regulamentação e a necessidade de que seja suprida a lacuna normativa. Já  na

teoria concretista vai-se um pouco mais longe, suprindo a lacuna para o caso concreto. Em

relação  ao  direito  de  greve,  ocorreu  uma  guinada  no  entendimento  da  Corte,  quando do
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julgamento dos mandados de injunção 670, 708 e 712, decidindo pela aplicação da lei de

greve da iniciativa privada (Lei 7.783/89) aos servidores públicos. Assim, esta nova tendência

do STF:

fica clara quando se relembra o julgamento sobre o direito de greve no serviço
público realizado em outubro de 2007. Onze anos antes, em 1996, um processo
sobre  o  mesmo tema  havia  chegado ao  tribunal.  Naquela  ocasião,  os  ministros
decidiram que os servidores públicos não poderiam exercer a greve antes da edição
de uma lei  regulamentando o assunto.  Ou seja,  a  sentença jogou a bola para o
Congresso.  No  ano  passado,  observou-se  uma  guinada  dramática.  Em  vez  de
apenas conclamar o Congresso a agir, o STF decidiu que o sistema jurídico não
podia mais ficar incompleto e fez com que se aplicasse a lei de greve da iniciativa
privada sobre os casos do serviço público20.

Como se observa, o que estes julgados possuem em comum é que envolvem direitos

fundamentais,  princípios  ou  normas  constitucionais  que  não  foram  aplicadas  no  caso

concreto, além, é claro, de serem polêmicos e trazerem à tona até que ponto o Poder Judiciário

está somente julgando e não administrando ou legislando, e, em conseqüência, imiscuindo-se

nas  tarefas  dos  demais  Poderes.  O  fenômeno  aqui  retratado  tem  recebido  a  alcunha  de

ativismo judicial  e  a  possível  confusão  entre  as  esferas  políticas  e  jurídicas  vem sendo

chamada politização do judiciário21.

3. DOS OBSTÁCULOS À PRESENTE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.  
20 GRAIEB, Carlos. A Calma é só aparante. Disponível em <http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml>.
Acesso em 15/08/2008 às 19:17.

21 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a democracia

e os direitos fundamentais. Ed. jus podivm. Pp 68 
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Embora haja benefícios evidentes para as pessoas que têm suas demandas atendidas da

maneira exposta no capítulo passado, é preciso se avaliar a legitimidade e os efeitos globais

dessas decisões. Gustavo Franco22 acredita que um desses limites, no tocante à execução de

políticas públicas, diz respeito à representatividade, pois é o eleitor quem escolhe os rumos a

serem tomados no momento das eleições. 23

Outro óbice revela-se no  princípio da reserva do possível, mencionado por Fábio

Zambitte  Ibrahim24 quando  se  refere  a  limitações  nas  concessões  dos  benefícios

previdenciários e estudado mais profundamente por Ana Paula de Barcellos25 quando analisa a

eficácia dos direitos fundamentais. A referida autora entende que aos direitos estão associados

custos26 e estes não podem ser ignorados nas decisões judiciais: 

Uma outra visão do problema é a que estabelece a relação entre a escassez relativa
de recursos e as escolhas trágicas que haverão de ser feitas. Isso porque decidir
investir os recursos existentes em determinada área  significa, ao mesmo tempo,
deixar de atender outras necessidades, ainda que a opção de abandonar um campo
específico não tenha sido consciente27.

Acompanhando este entendimento, William Baumol e Alan Blinder28 explicam que o

custo de algo não é medido tão-somente em unidades monetárias, mas mediante aquilo de que

se abre mão para obter o bem. Definem, assim, custo de oportunidade como a melhor medida

de custo, pois ele leva em conta que alternativas foram descartadas para que uma decisão

fosse levada a efeito.29

Em  um  primeiro  momento,  pode  parecer  estranho  que  os  direitos  fundamentais

possam possuir custos inerentes.   Mas, até mesmo os direitos de primeira dimensão como os

22 Ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco e economista da PUC-RJ.
23 Disponível em <http://veja.abril.com.br/010904/em_foco.html>. Acesso em 10/07/2008  às 19:23.

24 Fábio Zambitte Ibrahim. Curso de Direito Previdenciário. 7ª Ed. Impetus. Rio de J. 2006. P 51. 
25 BARCELOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 259-263.
26 HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights. New York: W. W. Norton, 1999.
27 BARCELOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

28 BAUMOL, William e BLINDER, Alan.  Economics: Principles and Policy. 18 th Ed. Dryden, Hartcourt
College Publishers. Orlando. 
29 The opportunity cost of some decision is the value of the next best alternative that must be given up because of
that decision. 
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direitos à liberdade, à vida e à propriedade, caracterizados por exigirem, essencialmente, um

non facere por parte do Estado, possuem um custo mínimo. Afinal, as liberdades negativas,

como são também conhecidos, exigem que o Poder Público os proteja dos particulares que

tentem  desrespeitá-los30.  Além  disso,  são  necessários  recursos  públicos  para  efetivar  a

participação na formação da vontade política estatal, tanto pela candidatura como por meio do

voto31.

Quanto aos os direitos de segunda dimensão, exige-se uma atitude construtiva bem

mais evidente, na direção de implementá-los e, por isso, os custos se tornam mais evidentes.

Por essas razões, embora seja desejável, por exemplo, que benefícios previdenciários fossem

concedidos a uma gama maior de pessoas e sem a necessidade de contribuição, verifica-se

que, com a necessidade de se manter o equilíbrio atuarial do sistema, tal  hipótese não se

mostra viável. Some-se a isso os custos associados ao sistema de educação pública, em todos

os  níveis,  e  do  sistema  de  saúde.  Deve-se  ter  ainda  em  mente  aquilo  que  pode  ser

razoavelmente exigido da sociedade32

Assim, a seguridade social, de que faz parte a Saúde, é financiada por toda a sociedade

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, e de contribuições sociais33. Assim, reconhece-se que há, antes de mais nada

um custo,  o  qual  é  arcado por  todos,  segundo e  na medida  do princípio da equidade do

custeio.  A  seguir,  o  art.  195,  §  2º,  destaca  a  questão  do  orçamento  e  das  prioridades.

Inequivocamente, atribui a lei a definição de ambos:

A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada
pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo
em vista as  metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,
assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

Desta feita, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado34, este direito há

que  ter  um  limite,  revelado  nas  possibilidades  orçamentárias  e  nas  metas  e  prioridades

30 É esta a visão de HOLMES( ob, cit, p 44): “If rights were merely immunities from public interference, the
highest virtue of government (so far as the exercise of rights was concerned) would be paralysis or disability.
But a disabled state cannot protect personal liberties, even those that seem wholly ‘negative,’ such as the rights
against being tortured by police officers and prison guards”.  
31 A organização do dia de votação e a apuração dos resultados são tarefas dispendiosas.  
32 SARLET, Ingo Wollfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998,
p. 261.
33 CF, art. 195, caput.
34 CF, art. 196 caput.
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determinadas.  Observe-se  ainda  que  a  Constituição  afirma  que  as  prioridades  serão

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, faz-se necessária uma decisão por

parte do Congresso, bem como a iniciativa do projeto por parte do Poder Executivo. Não se

fala em participação do Poder Judiciário no dispositivo. A seguir, assegura-se a cada área a

gestão de seus recursos, o que se afigura como mais um impedimento à ingerência do Poder

Judiciário sem invadir a competência de outro Poder.    

Finalmente,  o  princípio  da  dignidade  humana,  que  aparentemente  autoriza  toda  e

qualquer manifestação do Poder Judiciário no campo dos direitos sociais, deve ser entendido

em conjunto com o princípio da igualdade, pois a dignidade de uma pessoa não é maior nem

menor do que a de outra, não importando o seu status financeiro ou político. Dessa forma, um

indivíduo não pode desfrutar de direitos em uma extensão tal que aos outros não seja possível

ter  um mínimo  sequer.  Um tratamento  especial  convive  com  o  fato  de  que  os  recursos

despendidos  não  poderão  ser  simultaneamente  aplicados  em,  por  exemplo,  políticas

preventivas de vacinação ou na cura de doenças mais comuns, as quais atingem a população

com mais freqüência. Se a proteção do direito à saúde de uma pessoa configurar-se cara a

ponto de não haver recursos para os tratamentos básicos e, em conseqüência, fiquem cidadãos

desatendidos, haverá uma clara ofensa ao princípio da igualdade.  Isto torna-se mais evidente

com o acesso ainda desigual ao Poder Judiciário.

O princípio da reserva do possível foi reconhecido pelo TRF da 5ª Região no seguinte

acórdão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MAL  DE  PARKINSON.  MEDICAMENTOS
ESPECIAIS.  FORNECIMENTO  PELO  ESTADO.  REGULARIZAÇÃO.
PRINCÍPIO  DA  RESERVA  POSSÍVEL.  INCIDÊNCIA.  SEQÜESTRO  DE
VERBA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. IMPROVIMENTO.

1. Comprovada pelo ente federativo estadual a atual regularização no fornecimento
da medicação excepcional  para os portadores do Mal  de Parkinson, incabível  o
seqüestro de verba pública para atender a esse propósito.

2.  O  atendimento  aos  direitos  sociais  se  sujeita  ao  princípio  da  reserva  do
possível, estando o seu adimplemento limitado às possibilidades orçamentárias do
Estado.

3. Improvimento do Agravo de Instrumento.

 (TRIBUNAL -  QUINTA REGIAO. Agravo de Instrumento – 67336 Processo:
200605000088424  UF:  PB.  Data  da  decisão:  08/02/2007.  Fonte  DJ  -
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Outro ponto limitador  a  se considerar,  é  o  de que,  mesmo que tente se  apoiar  na

equidade, que no seu sentido amplo incorpora a razoabilidade e a proporcionalidade.35, esta

decisão só poderá ser adotada nas hipóteses autorizadas em lei, como prescreve o art. 127 do

CPC, ao afirmar que “o juiz só decidirá por eqüidade nos casos previstos em lei.”

Dessa forma, quando julga no sentido dos demais acórdãos apresentados, o magistrado

está  bem próximo  de  substituir  o  administrador,  pois  ao  proferir  sentença  mandamental,

ordena que os recursos sejam aplicados de uma forma, o que implica, obviamente, que não

poderão ser empregados de outra. Ocorre que a alternativa descartada pode ser a pretendida

pelo  administrador  depois  de  reflexões  lastreadas  por  informações  técnicas.  Tomado

isoladamente, o art. 103, § 2º, da Constituição Federal, embora não seja taxativo,  afirma que,

não sendo caso de omissão de órgão administrativo, é cabível apenas a cientificação do órgão

responsável pela inércia ou omissão inconstitucional. Pode, assim, dar a impressão de que o

Poder Judiciário pouco pode fazer diante de uma omissão dos demais Poderes. 

4. FATORES PERMISSIVOS À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 

35 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton.  Elementos De Direito Do Trabalho E Processo Trabalhista. 11ª

ED. Ed LTR. P 71. 
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4.1 Os princípios constitucionais como norte.  

Indaga-se se, diante do retro-expendido, se ficaria realmente o juiz impossibilitado de

agir em face de casos como o funcionamento caótico do sistema de saúde e a falta de material

escolar  mesmo  quando  há  verbas,  mas  estas  são  mal  empregadas,  sendo  destinadas,  por

exemplo, à compra de itens supérfluos. Uma das situações em que a intervenção se afigura

possível, anulando um ato administrativo, é nos casos de desvio de finalidade, em que o ato

administrativo apenas tem a aparência de legalidade, mas, no entanto, encontra-se viciado na

sua constituição. Se, assim, os recursos apenas aparentemente estão sendo empregados no

interesse público, mas na verdade visam ao atingimento de metas pessoais do administrador,

verifica-se que há, além do desrespeito ao princípio da finalidade, ofensa aos princípios da

moralidade e da eficiência. Aqui não há que se falar que o Poder Judiciário adentraria o

mérito administrativo, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade que o administrador

público tem para mais bem alcançar o interesse público, por que este desde o início não é o

fim colimado pelo emissor do ato viciado.

O uso de algemas também envolve princípios constitucionais. Pode ser considerado

matéria de direito processual penal, mas, o seu uso indiscriminado pode conduzir a abusos,

ferindo o princípio da dignidade humana, tido como sobre-princípio.  É, portanto, também

matéria  constitucional.  Assim,  não teria  o  STF escrito  uma nova lei  processual,  mas  tão

somente posto um limite para coibir os excessos.  

 Procedimento  similar  de  anulação  pode  ser  realizado  em  relação  às  leis

inconstitucionais.  A  possibilidade  de  o  Supremo  retirar  do  ordenamento  jurídico  as  leis

contrárias  à  Constituição  como  um  todo,  e,  obviamente,  a  seus  princípios,  em  nenhum

momento constitui ingerência indevida nos assuntos do Legislativo. Em  O Federalista, por

exemplo, Benjamin Fletcher Wright36, traz a tradução de palavras de Marshall, para quem os

atos legislativos contrários a Constituição não poderiam ser válidos, visto que o mandatário

não era maior que o mandante:

Não  é  admissível  que  a  Constituição  tenha  tido  a  intenção  de  facultar  os
representantes do povo para substituir a sua vontade à de seus eleitores. É muito
mais  racional  entender  que  os  tribunais  foram  concebidos  como  um  corpo
intermediário entre o povo e a legislatura, com a finalidade, entre várias outras, de
manter esta última dentro dos limites atribuídos à sua autoridade. 

36 Brasília: ed da UNB, 1984, P314.



31

Atua aqui o STF, primordialmente, como legislador negativo37. Porém, o fenômeno da

inconstitucionalidade não ocorre somente com as condutas comissivas, mas também quando o

Poder Legislativo ou o Poder Executivo omitem-se. 

Isto se deve ao fato de que o “princípio significa a base,  o ponto de partida e ao

mesmo tempo a síntese e o ponto de chegada. Todos os princípios são circulares; o princípio

confunde-se com o fim”38. Os princípios diferenciam das regras por terem seu teor espraiado

e, por isso, permeando todo o ordenamento jurídico. Em relação a ele, possuem uma função

vetorial,  orientando-o.  Eles carregam valores  que estão incrustados na Constituição e  que

correspondem aos anseios e ideais de justiça do povo. A sua efetivação é imperiosa, sob pena

de, na prática, serem convertidos em meras diretrizes hermenêuticas, “aconselhamentos” aos

membros dos Poderes e aos poderosos da sociedade. São muito mais que recomendações;

têm, outrossim, repita-se, carga normativa e dão supedâneo a todo o ordenamento jurídico.

Esta é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

[...] violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento
obrigatório,  mas  a  todo  o  sistema  de  comandos.  É  a  mais  grave  forma  de
ilegalidade  ou  inconstitucionalidade,  conforme  o  escalão  do  princípio  atingido,
porque representa  insurgência  contra todo o sistema,  subversão de seus  valores
fundamentais,  contumélia irremissível  a  seu arcabouço lógico e corrosão de sua
estrutura mestra. Isto porque, ao ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-
se toda estrutura nelas esforçada39.

 Um ponto crucial a respeito da jurisprudência norte-americana e que também está

tendo cada vez mais relevância na atuação do Supremo Tribunal Federal é,  justamente,  a

importância do uso dos princípios, proporcionando um verdadeiro redescobrimento do Direito

37 Há participação dos demais Poderes na exclusão de norma inconstitucional, por meio do oferecimento da ação
(legitimidade ativa para tal). Cabe relembrar, ainda, que a composição do STF deve-se a escolhas do Legislativo
e do Executivo, em conjunto.   

38 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. Elementos De Direito Do Trabalho E Processo Trabalhista. 11ª ED.
Ed LTR. P 67.
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p.

943.



32

Constitucional  positivo  brasileiro.  Embora  tenham  os  norte-americanos  uma  constituição

sintética,  de  poucos  artigos,  a  diminuta  extensão  não  impediu  que  fossem,  em  muitos

momentos  utilizados  os  princípios  para  integrar  lacunas  no ordenamento  jurídico.  Nesses

episódios,  não  se  considerou,  ao  final,  que  a  Corte  houvera  legislado.  Foram  casos

envolvendo temas de forte influência no cotidiano, com forte teor valorativo, e para os quais a

discussão da sociedade por meio do Parlamento se revelaria adequada, mas cuja urgência não

impediu que a Suprema Corte entregasse uma solução para o caso concreto. 

Um dos momentos fundamentais foi o caso Brown v. Board of Education of Topeka,

em que se realizou uma revolução na questão da segregação racial. Anteriormente, no caso

Plessy v. Ferguson, de 1896, a Suprema Corte entendera que a doutrina “separate but equal,

literalmente  significando  que  a  segregação  não  implicaria  desigualdade  era  plenamente

aceitável40. Se estruturas escolares, por exemplo, distintas, segregadas, fossem oferecidas a

brancos  e  negros,  mas  possuíssem  qualidade  equivalente,  então  não  haveria  qualquer

discriminação  racial.  Quase  60  anos  depois,  no  segundo leading  case,  a  Corte  mudou

radicalmente seu entendimento. Observa-se, assim, o forte componente político, o qual não

ignora a situação social. Curiosamente, foram dadas duas decisões completamente distintas

relativamente a um único princípio constitucional, qual seja, o princípio da igualdade.

Observe-se,  ainda,  que,  justamente  devido  à  característica  difusa  dos  princípios  a

interpretação gramatical ou literal, consistente em extrair o sentido do texto por meio dos

vocábulos empregados pelo Legislador, muitas vezes mostra-se insuficiente. Trata-se de um

método  mais  superficial,  que  pode  conduzir  a  injustiças.  Por  sua  vez,  a  interpretação

sistemática, que requer uma análise global, holística, levando em conta o sistema do qual a

norma faz parte. A interpretação teleológica ou finalística neste ponto se assemelha, exigindo

a identificação do fim almejado pelo legislador. 

É preciso, assim, atentar para os fins e valores presentes na Lei Fundamental e que,

como dito, norteiam o ordenamento jurídico pátrio.  Segundo Ruy Rosado de Aguiar Júnior,

ministro do STJ e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o trabalho do juiz

não é mecânico, não se limitando a aplicar a lei,  pois nenhuma lei  por si  só é completa,

propriedade esta que a sentença possui41.

40 KING, David C. United States History. Addison-Wesley. Presidential Edition. EUA, 1985.  P 650. 
41 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Interpretação. Disponível em
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/458/1/Interpreta%C3%A7%C3%A3o.pdf> . Acesso em
29/10/2008 às 19:00. 
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Deste modo,  valendo-se de interpretações finalística e sistêmica,  compreendendo o

papel integrador dos princípios, verifica-se porque a Suprema Corte não esperou que fosse

editada uma lei pelo Congresso norte-americano, declarando apenas a mora legislativa. Ao

contrário,  a Suprema Corte entendeu ser aquela uma questão constitucional, para a qual se

fazia desnecessária uma lei. Um princípio estava sendo dilapidado e este era o princípio da

igualdade. Destarte, em um caso como esses, diante da supremacia constitucional seria ilógico

exigir uma lei para lastrear a aplicação da Lei Maior.  Da mesma forma, a decisão da Corte

em  Roe v. Wade, permitindo o aborto até determinado momento do desenvolvimento fetal,

dispensou a manifestação a priori do Congresso Norte-Americano a respeito.

Em  ambos  os  casos,  nepotismo  e  uso  de  algemas,  há  princípios  constitucionais

aplicáveis,  notadamente   o  princípio  da  moralidade  e  o  princípio  da  dignidade  humana,

respectivamente. Em relação à prática do nepotismo é preciso observar o que reza a Carta

Magna em seu art. 37, caput:

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: 

Destaca,  assim,  os  princípios  expressos  da  Administração  Pública.  A  Emenda

Constitucional nº 19, de 1998 acrescentou o princípio da eficiência, o qual já era considerado

um  princípio  implícito.  Isto  foi  reflexo  da  mudança  de  paradigma,  que  passa  da

Administração  Pública  burocrática  para  a  Administração  Pública  gerencial,  focada

essencialmente em resultados, valorizando-os mais do que os meios. 

Se o princípio da supremacia da constituição “é reputado como pedra angular, em que

se assenta o edifício do moderno direito político”42, então o mesmo é válido dizer quanto aos

princípios insculpidos na CF, implicitamente ou explicitamente, pois eles carreiam a própria

essência  da  Constituição.  É  praticamente  o  mesmo  teor  do  art.  2º  da  Lei  9784/99,  que

estabelece  normas  básicas  sobre  o  processo  administrativo  no  âmbito  da  Administração

Federal direta e indireta: 

42 FERREIRA, Pinto apud DA SILVA, José A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª Ed. São Paulo:
Malheiros, 2005. p 45. 
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A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Outro princípio expresso no art. 37, agora no inciso I, é o da acessibilidade dos cargos

e empregos via concurso público. Em verdade, a livre-acessibilidade não é novidade, datando

da “Constituição Política do Império do Brazil” (de 25 de março de 1824). Em seu art. 179,

inciso XIV, reza que “todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos, ou

militares, sem outra diferença, que não seja dos seus talentos, e virtudes43.

Embora difícil seja acreditar no cumprimento dessa norma, em virtude do forte caráter

patrimonialista da Administração Pública brasileira à época e diante da leitura de obras como

“os Bruzundangas”  de Lima Barreto ou “Mauá” de Jorge Caldera, tem-se que se trata de um

dispositivo  de  interessante  objetividade.  Conquanto  não  esteja  escrito  explicitamente  na

Constituição atual, é o que dela se depreende diante dos princípios da impessoalidade e da

moralidade. E se outra coisa que não os “talentos e virtudes” sejam a razão de obter um cargo

público – e aqui não faz sentido mencionar  a virtude de ter sorte de possuir um parente na

política – então o nepotismo ganha mais um argumento contra si. Ele fulmina a um só tempo

os princípios da igualdade e impessoalidade. O art. 37, II, tenta delinear de que forma somente

os “talentos e virtudes” serão utilizados como critérios ao instituir o concurso público como

regra:  

A investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as
nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e
exoneração. 

O caso  do  nepotismo  é,  por  esta  razão,  outro  ponto  emblemático.  Além de  ação

proposta  pela  Associação  dos  Magistrados  Brasileiros,  chegou  ao  STF,  via  recurso

extraordinário44,  ação  contra  o  Município  de  Água  Nova  do  Rio  Grande  do  Norte.  O

Ministério Público pediu a nulidade de ato administrativo, visto que Elias Raimundo de Souza

e Francisco Souza do Nascimento foram nomeados para cargos comissionados. O primeiro é

43 A grafia de algumas palavras era distinta da atual. 
44 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951-4 RIO GRANDE DO NORTE. Disponível em
<http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE579951.pdf> Acesso em 26/08/2008 às 19:28.
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irmão de vereador, e, o segundo, do vice-prefeito, fato que, por si só, ofende a Constituição ao

ir de encontro ao princípio da moralidade, princípio expresso. 

Este  é  um  problema  nacional  ainda  mais  antigo  e  arraigado  do  que  a  não

regulamentação das greves dos servidores públicos. Aliás, desde os seus primórdios, o Brasil

tem-se caracterizado por forte cultura patrimonialista,  ocorrendo, costumeiramente,  grande

confusão entre  a  res  publica  e  o  patrimônio  privado. Como reflexos,  tem-se  a  figura  do

político caudilhesco, protetor do povo, a distribuir “favores” que na verdade consubstanciam

direitos do eleitorado e não são disponíveis.  Esta visão turva entre o que é público e o que é

privado  ofende  diretamente  o  princípio  da  impessoalidade  e,  por  óbvio,  o  princípio  da

igualdade. 

Dada à antiguidade da questão, esta foi tratada por várias obras literárias e científicas.

Além do historiador Sérgio Buarque de Holanda, em “Raízes do Brasil”, Lima Barreto, por

exemplo,  amplamente  já  discutiu  o  tema  no  supra-referido  “os  Bruzundangas”,  que,  na

verdade, representa o próprio Brasil, de forma levemente paródica, menos direta e técnica do

que Sérgio Buarque.  Neste livro, fala-se, entre outras coisas, da distribuição de cargos que se

faz por critérios que passam ao largo da competência e capacidade, para se valer de laços de

parentesco  e  amizade.  Compulsando  a  referida  obra,  encontra-se  um  trecho  muito  bem

aplicável a esta situação:

A Constituição da Bruzundanga proíbe as acumulações remuneradas, mas as leis
ordinárias acharam meios e modos de permitir que os doutores acumulassem. São
cargos  técnicos  que  exigem aptidões  especiais,  dizem.  A  Constituição  não  fez
exceção, mas os doutores hermeneutas acharam uma45.

Mesmo  já  havendo  uma  resolução  a  respeito,  a  Resolução  7/2005  do  Conselho

Nacional de Justiça, esta foi considerada, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,

como inaplicável ao caso. Segundo seu art. 1º “É vedada a prática de nepotismo no âmbito de

todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados”46. Da leitura,

aprioristicamente, poderia alegar-se que a resolução não se aplica ao Poder Executivo e ao

Poder Legislativo. Isto pode ser entendido, com algum esforço, do texto, em sua literalidade,

mas jamais diante do espírito da Carta Magna. Teria ela proibido o nepotismo somente no

45 Disponível em www.domíniopublico.gov.br. Acesso em 20/08/2008 às 19:39. pp 25.
46  Disponível em <http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Trib_Sup/STF/CNJ/Res_07_05.html....   em
29/09/08>.  Acesso em 23/08/2008 às 19:30. 
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Poder Judiciário? Não seria ele, então, uma prática daninha no Executivo e no Legislativo? A

despeito disso, entendeu o TJ/RN que:

É a Constituição que permite o chamado ‘nepotismo’, na medida em que dá ao
administrador  público  liberdade  para  ocupar  parte  dos  cargos  que  tem  à  sua
disposição com pessoas de sua confiança, independentemente do fato de serem ou
não seus parentes47.

Houve, por outro lado, voto vencido que entendeu que a inexistência de lei contra a

prática do nepotismo não era óbice: 

porquanto  a  Administração  Pública  deve  pautar-se  em  conformidade  com  o
princípio da moralidade, que corresponde à obrigação de agir segundo os padrões
éticos de probidade, decoro, honradez, dignidade e boa-fé.48.

No caso em questão,  como no texto  crítico  de  Lima Barreto,  foi  encontrada  uma

“exceção” ao princípio da moralidade. Dessa forma,  com a discussão deste fato concreto,

tanto mais lógica e necessária e menos abusiva ao críticos se apresenta a edição de súmulas

vinculantes.  É  que,  ao  que  observamos,  é  possível  aos  demais  magistrados  ignorar  as

orientações emanadas do intérprete maior da Carta Magna. A liberdade do juiz, o seu livre-

convencimento, não se presta a agir  praeter legem  ou  contra  legem, mas  secundum legem.

Mas,  in casu, foi-se ainda mais longe, tendo o TJ/RN decidido  contra principia, o que, na

lição já referida de Celso Antônio de Melo constitui falta mais grave, pois tem-se todo o

ordenamento jurídico por violado.  Dessarte, deu-se o trabalho à Corte Maior de decidir o que

já  havia  decidido,  repetindo-se  desnecessariamente,  quando  poderia  ocupar-se  de  outras

questões ainda não decididas.   

De fato, o que espanta é ter considerado o e . TJ natural a nomeação de parentes de

agentes políticos para o exercício de cargos de confiança ou em comissão. Ora, a aplicação do

referido  princípio  dispensa  a  edição  de  lei,  porquanto  não  foi  a  resolução  que  assim

determinou, mas a própria CF/88. A resolução somente explicou o direito, detalhando-o. E,

enfim,  depois  de  tal  manifestação  do  Conselho  Nacional  Justiça  tanto  mais  difícil  seria

entender-se que o nepotismo seria possível nos demais Poderes.  

47  Disponível em <http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE579951.pdf>. Acesso em
25/08/2008 às 19:37. p 338
48 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951-4 RIO GRANDE DO NORTE. Disponível em
<http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE579951.pdf> Acesso em 26/08/2008 às 19:28.
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Por derradeiro, colacionamos parte de acórdão do e. TRF da 5ª Região, o qual ilustra o

papel e relevância dos princípios 49:

Os princípios têm avultado como verdadeiras normas de conduta, e não meramente
como  diretrizes  hermenêuticas,  realçando-se,  hodiernamente,  a  distinção  entre
regras jurídicas e princípios jurídicos, sendo ambos normas jurídicas (processo de
juridicização). [...]  Despertou-se, por assim dizer, para o fato de que os princípios
jurídicos - escritos ou implícitos - representam as bases sobre as quais o direito se
constrói e das quais ele deriva (as regras jurídicas, inclusive, seriam concreção dos
princípios),  ou,  dito  de outro modo,  os elementos fundamentais  que inspiram o
sistema jurídico e que, portanto, devem funcionar como orientadores preferenciais
da  interpretação,  da  aplicação  e  da  integração  normativa,  com  o  conseqüente
afastamento de uma postura mais legalista.

O vocábulo “despertar” não poderia ter sido mais em empregado, visto que, enfim,

com o passar dos anos, os princípios estão ganhando cada vez maior relevância nas decisões

dos tribunais. Este fenômeno é que pode estar causando certa estranheza. Sem dúvida, trata-se

de um momento ímpar. Percebeu-se que o Direito não se encerra na lei ou na sua letra fria,

conforme pensam os que se opõem ao legalismo. No mesmo acórdão, o e. TRF menciona um

dos instantes em que entra em ação o princípio da harmonia entre os poderes a fim de alcançar

o fim maior pretendido pela Constituição: 

É  certo  que  às  autoridades  administrativas  incumbe  definir  as  políticas  de
saneamento  básico da cidade,  em relação às  quais  o  poder  judiciário  não pode
efetuar  inserções  atinentes  à  conveniência  e  à  oportunidade.  De  outro  lado,
entretanto, frente ao princípio da separação (equilíbrio) de poderes, cabe ao poder
judiciário  realizar  o  controle  de  legalidade  e  de  legitimidade  dos  atos  da
administração  pública.  Demais  disso,  não  se  pode  olvidar  a  inexistência  de
discricionariedade  administrativa  frente  a  direitos  constitucionalmente
consagrados e protegidos, como é o caso do meio ambiente50.

4.2.  A necessidade dar efetividade às normas constitucionais.

Paralelamente  à  questão  dos  princípios  constitucionais,  vem àquela  da  efetividade

prática  das  normas  constitucionais.  Não  se  pode  agir  ao  arrepio  da  Constituição  com  o

49 Agravo Regimental em Suspensão de Liminar no Processo: 20050500004825202 Publicações FONTE:
DIÁRIO DA JUSTIÇA - DATA: 03/10/2005 - PÁGINA: 845 - Nº: 190 - ANO: 2005.)Documento nº: 114401.
Consultado em 10/set/2008 às 18:10. 
50 Idem.
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pretexto de resguardar o princípio da separação dos poderes. Na verdade, como mencionado

no primeiro  capítulo,  as  linhas  entres  os  Poderes  não são perfeitamente  nítidas,  pois  sua

atuação  deve  ser  harmônica,  existindo,  assim,  os  já  citados  mecanismos  de  freios  e

contrapesos. Ao contrário de permitirem a interferência indevida de um Poder em outro, os

freios e contrapesos coíbem os excessos que cada Poder pode cometer. 

Faz-se necessária  esta  harmonia  para o alcance das metas e  ideais  constitucionais.

Deve haver, portanto, uma cooperação e não uma competição. Os Poderes não governam o

País para si, dividindo-o para alcançar seus interesses próprios. Na verdade, cooperam e a

divisão de atribuições faz-se para evitar os males da concentração do poder. 

No dizer de Luís Roberto Barroso, “constituições não nos faltaram”, tendo, neste tema,

o País “pecado mais pelo excesso do que pela escassez”. Acrescenta o referido autor que em

pouco mais  de  180 anos de  Independência  e  110 de  República,  tivemos,  considerando a

Emenda Constitucional nº1 de 1969, oito Cartas , o que poderia levar à conclusão de que o

Brasil  vive  crises  intercaladas  por  pequenos  flashes  de  estabilidade,  e,  não  o  contrário51.

Acrescenta que:

Ao ângulo sociológico, a descontinuidade institucional frustra a cristalização de um
sentimento  constitucional,  resultado  último  do  entranhamento  da  Lei  Maior  na
vivência diária dos cidadãos, criando uma consciência comunitária de respeito e
preservação, como um símbolo superior, de valor afetivo e pragmático52.

Dessarte,  esta  situação  de  verdadeira  inflação  constitucional  e  de  textos  analíticos

longos, revelam o oposto do que aparentam: que o País padeceu de grave dúvida de quais são

os seus valores fundamentais. Da feitura de uma nova Carta Magna, busca-se nela colocar o

máximo possível, pois se a lei já é desacreditada, quem sabe o manto constitucional possa dar

mais  segurança  e  resguardo.  A  verdade  é  que  se  a  própria  lei  é  desrespeitada

sistematicamente, não há uma boa razão para que a Constituição seja mais do que uma folha e

papel. E soçobram as instituições quando os princípios, seus alicerces, situam-se sobre a areia

fina. No Brasil, verifica-se que o Código Civil tem sido dotado de maior estabilidade que a

Carta Magna. Luís Roberto Barroso chega a chamar o fenômeno de inflação jurídica, como se

as normas constitucionais perdessem o seu valor a medida em que são editadas em série53.

51  Cf. BARROSO. Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 8ª Ed. RENOVAR.
2006, Rio de Janeiro. 
52 Ibidem. P 48. 
53 Cf. BARROSO. Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 8ª Ed. RENOVAR.
2006, Rio de Janeiro.
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Assim, ao tentar defender interesses por mero acréscimo de um dispositivo na Carta,

ao  invés  de  garantir  proteção  efetiva,  recai-se  em grande  insinceridade  normativa54 e  os

dispositivos reduzem-se a nada mais do que promessas que não serão realizadas. Luís Roberto

Barroso colaciona ainda que não raro a Carta Magna encontrará resistência de “estamentos

perenimente dominantes55”. Apesar disso, não é conveniente desistir e obter uma Constituição

que espelhe a realidade por meio da positivação da imoralidade administrativa, da corrupção e

da admissão de que, na prática, “uns são mais iguais que os outros56”. Converter-se-ia, dessa

forma, o Direito em uma ciência meramente descritiva. 57

Constituições não-escritas como a Britânica ou sintéticas como a dos Estados Unidos

tendem a  ser  mais  estáveis.  Uma  razão  é  o  fato  de  que  esses  tipos  de  Cartas  são  mais

genéricos e, portanto, as modificações do texto ocorrem por evolução principiológica, ou do

que se entende do que a Carta quer dizer. É o chamado fenômeno da mutação constitucional.

Dessa  forma,  a  Constituição  Norte-americana,  embora  textualmente  seja  praticamente  a

mesma,  tendo  sido  poucas  vezes  “fisicamente”,  ou  melhor,  formalmente  emendada  em

comparação com a Constituição do Brasil, é bem diferente de quando foi elaborada. O que a

Suprema Corte diz ser a Carta dos Estados Unidos modificou-se bastante ao longo do tempo: 

Em verdade, apenas ao ângulo formal se pode dizer que uma única Constituição
vigorou  nos  Estados  Unidos  ao  longo  desses  duzentos  anos.  O  Direito
Constitucional americano atual pouco tem a ver com o conjunto de disposições
redigidas em 1787. Como é generalizadamente sabido, no sistema do common law,

o direito escrito tem reduzida abrangência e a grande fonte das normas jurídicas é a
construção jurisprudencial e não a lei. Nesta tradição anglo-saxônica, o juiz tem
não apenas o poder de declarar o direito, como também o de criar ele próprio a
regra  que  vai  reger  o  caso  submetido  à  sua  apreciação.  A  Constituição  norte-
americana é o que a Suprema Corte, a cada época, afirma ser58.

No  caso  do  Brasil,  já  no  Império  poderia  se  observar  o  mal  da  insinceridade

normativa, quando a respectiva Carta, apesar de fundar-se em “certo compromisso liberal, a

despeito de jamais haver sido encarada pelo Imperador como fonte de legitimidade do poder

que  exercia”59.  Corrobora  este  entendimento  a  obra  de  Jorge  Caldeira,  Mauá,  de  forte

54 Ibidem, P 59. 
55 Ibidem. P 08.
56 Pensamento atribuído a George Orwell, autor de Animal Farm. (A Revolução dos Bichos). 
57  BARROSO. Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 8ª Ed. RENOVAR. 2006,
Rio de Janeiro.  P48, 49. 
58 Idem. P53, 54. 
59 BARROSO. Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 8ª Ed. RENOVAR. 2006,
Rio de Janeiro. P 59 
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embasamento histórico60. Assim, segundo a carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, a

existência de separação dos poderes, neste caso, recapitulando, seria apenas fictícia. 

Dessarte, a maldição do patrimonialismo impedia qualquer concretização de princípios

como igualdade e impessoalidade, confundindo-se a autoridade com a pessoa,  ou melhor,

havendo a personalização da autoridade:

“A  lei  será  igual  para  todos,  quer  proteja,  quer  castigue,  e  recompensará  em
proporção dos merecimentos  de cada um.”.  Durante  quase toda sua vigência,  o
preceito conviveu, sem que se assinalassem constrangimento ou perplexidade, com
os privilégios da nobreza, o voto censitário e o regime escravocrata61.

Dessa forma, além da persistência do patrimonialismo a impulsionar a edição de uma

súmula  vinculante  a  respeito,  há  todo  um contexto  histórico  a  exigir  o  cumprimento  do

princípio  da  moralidade.  Há  também,  no  que  concerne  aos  direitos  fundamentais  e  à

possibilidade  de  sua  exigibilidade  pela  via  judiciária  o  disposto  no art.  5º,  §  1º,  da  Lex

Fundamentalis. Nele, afirma-se que as normas definidoras destes direitos têm aplicabilidade

imediata.  Assim,  a  não  implementação  destes  direitos  colide,  até  o  momento,  com  a

necessidade de se valorizar os princípios e de dar efetividade à Carta Magna. 

4.3. A evolução dos direitos fundamentais e o mínimo existencial. 

Somando-se  aos  argumentos  das  duas  seções  anteriores,  há  uma evolução direitos

fundamentais.  O acréscimo de novas dimensões de direitos soma e não substitui o que já

havia.  Há não uma sobreposição, mas um adicionar62,  sendo que os direitos de dimensão

anterior têm um salto qualitativo com o reconhecimento de direitos de dimensões seguintes.

Houve o reconhecimento, ao longo do século XX, de que a realização dos direitos de primeira

dimensão  exigia,  assim,  a  implementação  progressiva  de  direitos  sociais,  direitos

fundamentais de segunda dimensão. Por esta razão, não se pode mais tomar como baliza para

a atuação estatal somente as liberdades clássicas, tidas como tais as de primeira dimensão,  os

direitos civis e políticos, destacadas com as revoluções burguesas. 

60 2005. Ed Companhia das Letras. 
61 Ibidem. P12. 

62 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003
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Ainda que se tenha que conviver com o custo dos direitos e o princípio da reserva do

possível, um juízo de proporcionalidade adequada leva-nos a crer que se não fosse possível a

exigência pela via judicial de ao menos um mínimo existencial, as prescrições constitucionais

se esvaziariam e recairiam no problema estudado no tópico anterior.  Ao Poder Judiciário,

diante da inércia governamental de realização de um dever imposto constitucionalmente, deve

proporcionar  as  medidas  necessárias  ao  cumprimento  do  direito  fundamental  em  jogo,

atentando, porém para a chamada ‘reserva do possível’.  

4.4. Evolução do princípio da separação dos poderes.

Há grande herança do modelo liberal, mais centrado na lei, do que em outras fontes

alternativas.  Em verdade,  a  Constituição é a Lei  Maior  e a  maior  das  fontes.  Sendo esta

desprezada, não há porque acreditar que a edição de outras leis seja eficaz. Não havia, por

exemplo,  razão técnica e  lógica  para se  esperar por  uma Lei  Áurea quando os  Tribunais

poderiam, por si sós, alargar, enfim, o conceito de igualdade vigente à época. Leis para se

dizer o óbvio figuram mais como óbice formal ao alcance da efetivação concreta de valores

constitucionais.  Se  para  todo  dispositivo  constitucional  fosse  preciso  uma  lei  dizendo

“cumpra-se o seguinte dispositivo” não se iria a lugar algum. 

Da mesma forma, não se deveria surpreender quando o Poder Judiciário, desde que

atuando com a cortesia e respeito costumeiros, agir no vácuo deixado pelo Poder Legislativo,

tornando  efetivas  cláusulas  que,  de  outro  modo,  seriam  letra  morta  na  Constituição,

contribuindo apenas para perpetuar este estigma. A Constituição está acima e não ao lado do

Poder  Legislativo.  Ele  a  ela  se  sujeita.  É  servo,  e  não  senhor  do  ordenamento  jurídico

constitucional. O Congresso não se confunde com a Assembléia Nacional Constituinte que,

investida  do Poder  Constituinte  Originário,  criou  a  atual  conformação  política  do Estado

brasileiro. 

Diante do exposto sobre a efetivação das normas constitucionais bem como de tudo o

que  foi  dito  sobre  os  custos  dos  direitos,  retorne-se  a  situação  difícil  da  saúde  e  do

saneamento. Se situações de penúria coexistem com a disponibilidade de recursos, que são,

contudo,  mal  aplicados,  seja  por  meio  da  corrupção  –  esta  de  difícil  rastreamento  -  ou

mediante  o  desperdício  em despesas  não-prioritárias,  surge  o  questionamento  se  o  Poder

Judiciário poderia atuar ou se haveria ofensa à separação dos poderes. O que se há de verificar
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é que mesmo diante da imprecisão dos princípios e também das regras constitucionais, se há

uma zona em que a atuação do Poder Judiciário se revela polêmica, há também uma zona de

certeza, um núcleo mínimo imprescindível para evitar o esvaziamento do texto constitucional

e a sua conseqüente ineficácia prática.

Surge, assim, um conflito, entre os custos dos direitos e a decisão política fundamental

da Constituição,  a  qual  é  mandatória,  de que os direitos  fundamentais,  ao menos em um

mínimo, precisam ser cumpridos. Os dois constituem limitações à atuação dos Poderes: de um

lado os custos; de outro a proteção constitucional dos direitos fundamentais. A solução passa

por um sopesamento. Chega-se, desse modo,  à necessidade de cumprir metas prioritárias.

Dessa forma, ao mesmo tempo em que reconhece as limitações dos recursos, o princípio da

reserva  do  possível  não  nega  a  existência  deles.  Da  mesma  forma  que  o  princípio  da

dignidade da pessoa humana não pode ser usado para que tudo seja realizado a despeito da

realidade financeira, deve-se ter em mente que o princípio da reserva do possível não libera o

Legislativo e o Executivo de suas responsabilidades constitucionais. Não pode, portanto, ser

utilizado para ilidir toda e qualquer atuação corretiva do Poder Judiciário. Os recursos existem

e hão de ser utilizados, portanto, de forma ética, eficiente e prioritária. 

A leitura atenta da Constituição, no que concerne aos direitos, revela que ela própria já

traz  prioridades  para  a  despesa.  Trata-se,  então,  de  um direito  subjetivo  ter  as  despesas

primeiramente  aplicadas no essencial,  definido desde sempre constitucionalmente,  para só

depois partir a outros pontos. A Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996

acrescentou  no  inciso  VII  do  art.  34,  da  Constituição  a  necessidade  de  aplicação  de  um

mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento

do ensino63. No art. 208 da Constituição, por sua vez, é assegurada a oferta gratuita do ensino

fundamental. 

Dessa forma, as verbas públicas merecem cuidado na hora de sua destinação. No caso

dos  municípios  criados  após  1996,  além  da  inconstitucionalidade,  verifica-se  que  há  o

recebimento  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios.  Quando  uma  cidade  já  pequena

divide-se dando origem a duas outras,  ambas recebem recursos do fundo64.  Os montantes

63 Atual art. 34, VII, e,  da Constituição.  
64 PAULIN, Igor. Cidades fora do mapa. Revista Veja, ed 2087, 19/11/2008. P 64-65.
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gastos pelo Estado, em todas as suas esferas, devem atender inicialmente às necessidades

prioritárias.

Quando os Poderes Executivo e Legislativo atuam sem atenção a estas metas,  não

realizando  o  mínimo,  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  ganha  lastro  constitucional.  O

argumento de que os juízes iriam de encontro à escolha majoritária popular não é suficiente,

uma vez que as claúsulas pétreas da Constituição também não podem por simples maioria, ou

por qualquer maioria, serem alteradas com o fim de reduzir sua eficácia. Além do mais, a

Constituição como um todo, como norma central do sistema, submete os Poderes, que devem

seguir as opções políticas ali delineadas até que seja novamente emendada. Mas ainda assim,

repita-se, uma emenda não poderia atingir os direitos fundamentais de forma a cerceá-los. 65

Os demais dispositivos da Constituição, por sua vez, exigem um processo mais dificultoso do

que o reservado à legislação complementar e ordinária. 

Ademais, o princípio da separação dos poderes não é absoluto, como já tratado. Se até

mesmo a dignidade de um ser humano encontra limite na de outro ser humano, o princípio da

separação  dos  poderes  também  não  se  sobrepõe  ou  contrapõe  à  Constituição  e  à  sua

realização. Não é ele um fim em si mesmo, mas mais um instrumento de realização do bem

público66, que se soma aos demais.   

O  modelo  de  separação  dos  poderes,  na  realidade,  constituído  essencialmente  no

século XIX, prestigiava o Legislativo. Só muito depois, o Poder Judiciário começou a poder

avaliar  a  validade  das  leis  diante  da  Constituição.  Anos  depois  de  Madison  v.  Marbury,

mesmo tendo o Poder Judiciário desenvolvido plenamente a jurisdição constitucional, e após

a  existência  do  Welfare  State,  que  reconheceu  a  necessidade  de  implementar  os  direitos

sociais, a separação dos poderes permanece compreendida em sua forma clássica, havendo

conflito quando o Poder Judiciário age em face de omissões inconstitucionais.

Ocorre que, além de a separação dos poderes não poder ser vista como um fim em si

mesma, é preciso verificar se a ação do Poder Judiciário compreende um núcleo sindicável

dos direitos, o qual corresponde ao seu mínimo e que sem ele haveria afronta aos objetivos da

Carta Magna. Este conflito é nítido quando JORGE NETO considera que “está fora da esfera

65 Cf. BARCELOS, Ana Paula de. Ob cit. 
66 BARCELOS, Ana Paula de. Ob cit. pp. 246. 
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do  Poder  Judiciário  determinar  as  políticas  públicas  adequadas  para  o  atingimento  de

determinados objetivos”, mas que, no entanto, pode, à semelhança dos bloqueios em contas

públicas realizados nos julgados aqui expostos, “estabelecer metas a serem alcançadas em um

razoável espaço de tempo”.  67 Estas metas não hão de ser determinadas arbitrariamente pelo

Poder Judiciário, porém segundo as determinações constitucionais atinentes à realização, ao

menos mínima, dos direitos fundamentais. 

E  de  fato,  não  poderia  ser  de  outra  forma:  os  princípios  possuem  cogência;  ao

determinar  que sejam cumpridos na medida prescrita  pela Constituição,  não está o  Poder

Judiciário a ferir a separação dos poderes, mas sim a conter os excessos dos outros Poderes. É

uma situação  similar  àquela  em que  o  Poder  Legislativo  susta  os  excessos  de  delegação

normativa concedida ao Poder Executivo. E isto aplica-se aos princípios expressos bem como

aos implícitos. Esta ponderação e o reconhecimento desses princípios esta a cargo do STF,

por deter a posição de intérprete maior e guardião da Constituição. Fortalecendo esta idéia,

nos Estados Unidos,  no caso  Powel v.  McCormack,  de 1969,  a Suprema Corte dos EUA

definiu que competia a ela dizer se uma atribuição conferida aos Poderes foi exercida dentro

dos parâmetros da Constituição68.

Embora possa soar autoritário em um primeiro momento, tal impressão não permanece

quando se recorda que o STF, como visto, compõe-se a partir de ato complexo envolvendo o

Poder  Executivo  e  o  Poder  Legislativo.  Além  disso,  a  doutrina  nacional  possui  forte

influência  no  pensamento  da  Corte.  Acrescente-se  que  há,  ainda,  nítidas  diferenças  entre

decisões políticas  e uma decisão interna corporis, como as que dizem respeito à organização

do Congresso e ao regimento interno das Casas Legislativas. A distribuição de medicação

básica como frascos de insulina não diz respeito apenas a um ou outro Poder; aqui cabem

muito bem os freios e contrapesos para que, em conjunto, os Poderes da República corrijam-

se uns aos outros e efetivem os direitos fundamentais e à Constituição.  Acrescente-se que a

discricionaridade,  e  isto  vale  também  em  relação  àquela  de  que  os  Poderes  dispõem,  é

entendida pela moderna doutrina do direito administrativo não mais como um espaço imune a

sindicabilidade judicial69.

67 Ibidem. p144.

68 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a democracia

e os direitos fundamentais. Ed. jus podivm..P90
69 Ibidem.  P95
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4.5. A multiplicidade de omissões do Legislativo Federal

A referência a  leis  regulamentadoras é  comum na CF.  Sua exigência  para fins de

efetivação  da  norma  constitucional,  contudo,  remonta  à  classificação  tradicional  de  José

Afonso da Silva das normas constitucionais  em auto-aplicáveis ou de eficácia imediata, além

daquelas com eficácia contida e as de eficácia limitada. Esta classificação, conquanto tenha

sido útil no passado, não pode persistir diante da Nova Hermenêutica, em que se busca a

máxima efetividade do texto constitucional.  

A  exigência  de  lei  regulamentadora,  transformou-se,  em  face  da  morosidade  do

Legislativo em editá-la, em barreira à efetivação dos dispositivos constitucionais.  Aquilo que,

idealmente,  deveria  ter  sido logo  regulamentado  nos  anos  seguintes  à  nova  Constituição,

passou a ter prazos indeterminados, gerando ansiedade e incertezas. 

Estima-se que depois de vinte anos, o Congresso ainda não regulamentou 54 artigos da

Constituição e que, assim, o STF pode se ver na posição de colmatar as lacunas. Quanto à esta

necessudade de efetivação, o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo, afirmou

que “não é por razões ideológicas ou pressão popular. É porque a Constituição exige. Nós

estamos traduzindo, até tardiamente, o espírito da Carta de 88, que deu à Corte poderes mais

amplos”.70

De fato, o Legislativo vem deixando um grande vácuo:

 Em maio de 2005, temos a regulamentação do número de vereadores por

município, para  a qual já há PEC tramitando desde 2004. O STF decidiu

pela redução do número de vereadores. 

 Em  maio  de  2007.  Criação  e  desmembramento  de  municípios.  O

Legislativo ainda não determinou as situações em que isso pode ocorrer.

O STF estabeleceu prazo para que o Congresso edite a lei. 

 Em outubro de 2007, sobre a fidelidade partidária, o STF entendeu que o

mandato pertence ao partido. Há PEC tramitando desde 1995. 

70 GRAIEB, Carlos. A Calma é só aparante. Disponível em <http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml>.
Acesso em 15/08/2008 às 19:17.
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 Em outubro de 2007, sobre a greve dos servidores públicos, os ministros

decidiram pela aplicação da lei do setor privado.  Não há lei específica

ainda. 

 Em agosto de 2008, sobre uso de algemas. O uso foi limitado. Há projeto

de lei tramitando desde 2004. 

O Legislativo basicamente  possui  duas  funções primordiais,  que lhe são típicas:  a

legislação e a fiscalização. Atualmente, e de certa forma, também nos últimos anos, com o

retorno da democracia,  ocorre que a função fiscalizatória  tem se destacado enormemente.

Como os escândalos de corrupção vêm à tona com mais freqüência, exigindo mais atenção do

Legislativo  quanto  a  essa  função,  relega-se  a  função  legislativa  a  um  plano  de  menor

importância. Casos mais antigos envolvem o impeachment do Presidente Fernando Collor e o

caso dos anões do orçamento; entre os mais recentes, há as denúncias de superfaturamento na

compra de ambulâncias e o “mensalão”, no qual alegava a oposição ao atual Governo Lula,

que o Executivo supostamente distribuía subornos aos congressistas. Não é possível, portanto,

imaginar que tal não atrapalha as rotinas de votação e as discussões tão necessárias. Ocorre

que muitas vezes a nação não pode esperar. 

Tais  omissões  trouxeram  uma  grande  nódoa  à  imagem  do  Legislativo  Federal.

Contudo,  não  foi  menos  prejudicial  a  reputação  do  Legislativo  Federal  ver  o  STF

preenchendo espaços na legislação que aguardavam durante tanto tempo pronunciamentos do

Congresso.  O  comportamento  recente  do  Judiciário,  em especial  do  STF,  pauta-se  nesse

mesmo  fato.  Há  a  necessidade  urgente  de  dar  efetividade  a  preceitos  e  princípios

constitucionais,  fazendo  com que  a  Constituição  seja  uma  realidade  e  não  uma  carta  de

intenções.  Por  isso,  o  Supremo  tem  atuado,  em  alguns  momentos,  no  vácuo  normativo

deixado pelo Congresso. 

Em  hipóteses  como  essas,  indaga-se  se  é  constitucional  substituir  o  sujeito  com

competência  para  o  ato,  sancionando  o  Poder  omisso.  ROTHENBURG  vislumbra  esta

possibilidade,  pois  considera  que  há  perda  total  ou  parcial,  temporária  ou  definitiva  da

legitimidade originária71. Com a devida venia, é preciso observar que não há a penalidade de

71 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Editora RT, 2005, p. 99.
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perda definitiva de competência na Carta Magna, único diploma capaz de impor sanção desta

natureza. Por outro lado, a solução das lides por parte do Supremo não afasta a competência

do Congresso de, posteriormente, regular a disciplina. Não há, assim, que se falar em perda

temporária de competência. 

Retornando à conduta do STF, tem-se que, no Direito, pensa-se no sopesamento dos

valores. O STF em seus julgados considera a Carta Magna como um todo, um monólito, onde

os princípios se interligam e se comunicam entre si.  O texto não pode ser analisado pelo

método literal nem artigo a artigo, isoladamente. É nesse momento que o art. 103, § 2º da

Constituição não se configura um obstáculo ao cumprimento dela própria. A Constituição não

é, tampouco, um texto eminentemente técnico, mas sim uma obra onde expressões de vários

ramos são empregadas, nem sempre no sentido exato dessa ou daquela ciência. 

Não emendará nem reescreverá o texto; contudo, não há de permitir que as prescrições

constitucionais sofram desabono logo dos Poderes que criou para servi-la e realizá-la em sua

plenitude. É, assim, o Supremo o guardião da Constituição, eleito por ela própria para esse

fim, posição que, todavia, não lhe confere supremacia sobre os demais órgãos constitucionais

nem lhe  dá  o  poder  de  subverter  a  ordem ao  seu  bel-prazer  e  menos  ainda  de  tomar  a

competência de outro Poder para si, o que não ocorreu nos julgados em tela.

Pelas razões expostas, o nepotismo já estaria vedado pela Constituição, decorrente de

um entendimento integrado de seu texto. Ora, se a Constituição utiliza o concurso público

como regra, colacionando expressamente a moralidade e a impessoalidade como princípios da

Administração Pública e destacado logo no art. 5º o princípio da igualdade, conclui-se que

não é  possível  aos  “amigos  do Rei”  ter  uma via  privilegiada  aos  cargos  públicos.  É um

fenômeno que agride o próprio senso de Justiça do  homus medius. O País é tido como um

“lugar  sem  jeito”,  onde  só  os  fortes  têm  vez.  É  o  entendimento  o  ministro  Ricardo

Lewandowski:

Não se  ignora que a  sociedade brasileira  padece do mal  da descrença em suas
instituições,  reflexo,  sobretudo,  das  recorrentes  manchetes  da  imprensa  escrita,
falada  e  televisionada  sobre  corrupção,  desvios  de  verbas  públicas,  tráfico  de
influências, utilização dos cargos públicos para favorecimento pessoal etc72.

72 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951-4 RIO GRANDE DO NORTE. Disponível em
<http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE579951.pdf> Acesso em 26/08/2008 às 19:28.
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O  nepotismo  é  nódoa  que  remonta  ao  patrimonialismo  e  não  aos  modelos  de

Administração burocrática, fortalecido por Getúlio Vargas com o DASP, ou o modelo mais

atual, o da Administração gerencial, que foca em resultados e não somente nos meios, tendo

resistido  às  mudanças  de  paradigma  na  Administração  Pública  do  País.  A  imagem  do

Legislativo Federal ao não eliminar a prática e ao continuar a omitir-se em relação ao seu

dever de legislar, sobre esta em relação a outras matérias, sofre danos:

 O Congresso brasileiro é, hoje, o poder apequenado. Sua pauta se vê trancada, em
média, três semanas por mês, pela avalanche de medidas provisórias editadas pelo
governo Lula e que precisam ser avaliadas com prioridade. Parlamentares vivem
falando em limitar  a edição de MPs, mas o fato é que a única restrição a essa
prerrogativa  do  Executivo  saiu  justamente  do  Supremo,  que  vetou  o  uso  do
instrumento em matéria orçamentária. À tibieza para enfrentar essa batalha que lhe
diz respeito diretamente, soma-se a omissão de longa data do Congresso em suprir
lacunas da legislação73.

Por tudo quanto até aqui  exposto,  surpreenderia que o STF tivesse agido de outro

modo. 

CONCLUSÃO

As alterações verificadas na atuação do STF e do Poder Judiciário, como um todo, em

um primeiro momento parecem invadir o espaço reservado aos demais Poderes da República,

violando, em conseqüência, o princípio da separação dos poderes e recaindo em uma conduta

inconstitucional. 

Mas, na verdade, os princípios, com a Nova Hermenêutica, passaram a ser observados

diante de um novo enfoque, sendo mais valorizados do que outrora. Percebeu-se que eles são

73 GRAIEB,  Carlos.  A Calma é  só  aparante.  Disponível  em <http://veja.abril.com.br/270808/p_060.shtml>.
Acesso em 15/08/2008 às 19:17.
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os verdadeiros fundamentos do Direito Constitucional positivo e que a ofensa a um deles

representa uma agressão a todo o ordenamento jurídico. Há, portanto, a necessidade de se dar

efetividade aos princípios  constitucionais  e  aos  direitos fundamentais.  Se por  um lado há

custos relacionados aos direitos e  há decisões  do administrador público,  típicas do Poder

Executivo, a serem tomadas, de outro os princípios constitucionais e as demais normas não se

constituem  em  mera  recomendações  ou,  no  dizer  de  Celso  de  Mello,  promessas

inconseqüentes.

Além disso, o princípio da separação dos poderes tem sido compreendido sobre a ótica

do Liberalismo, quando havia um apego maior à lei. Naquele momento, quando do advento

das  revoluções  burguesas,  a  lei  representava  uma  proteção  contra  a  arbitrariedade  dos

monarcas. No momento atual, que pode ser chamado de Neoconstitucionalismo, não se pode

mais admitir somente a lei como fonte do direito, mas como uma das fontes. A jurisprudência,

principalmente  quando  a  atividade  do  magistrado  eleva  a  Constituição  a  sua  verdadeira

estatura – topo da pirâmide do ordenamento jurídico – também é fonte do direito. Nos Estados

Unidos, viu-se que a Suprema Corte foi capaz de dirimir conflitos levados a ela sem aguardar

a edição de uma lei por parte do Congresso. Isto foi realizado em uma circunstância peculiar,

pois havia um grande clamor pelo fim da segregação racial. Embora esta ainda permaneça, a

decisão da Suprema Corte deu um grande passo na concretização do princípio da igualdade. A

ausência de lei formal em um caso como esse não se constitui em óbice à atuação do Poder

Judiciário, pois este apenas reafirmará que os direitos fundamentais precisam ser cumpridos

ao  menos  em um  mínimo.  O  contrário  fatalmente  tornaria  as  prescrições  constitucionais

distantes da realidade. Além disso, a sentença ou acórdão não entraria no mérito de como este

mínimo seria alcançado e respeitado.

No Brasil, o Poder Judiciário, como um todo, vem julgando no sentido de conceder ao

menos um mínimo no que diz respeito aos direitos fundamentais,  a exemplo do direito à

saúde. Assim, tem sido determinados bloqueios de verbas públicas para que fossem atendidos

adequadamente tratamentos médicos, bem como o adequado fornecimento de remédios, ainda

que caros, como é o caso daqueles destinados aos soropositivos. O STF, por sua vez, além de

acompanhar o restante do Poder Judiciário nestes itens, tem ido além. Como possui a função

de guardião maior da Constituição Federal, e agora possuindo ao seu dispor a possibilidade de

editar súmulas vinculantes, as quais devem ser obedecidas por toda a Administração Pública

Direta e Indireta, em todas as esferas de governo, o STF decidiu, a partir de casos concretos
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que lhe foram apresentados, vedar a prática do nepotismo. Esta foi uma decisão que sofreu

duras críticas e uma delas foi a de que a Corte havia assumido o papel de legislador positivo. 

A mesma dúvida sobre uma suposta conduta desrespeitosa à separação dos poderes

pairou quando o Pretório Excelso sumulou a respeito do uso de algemas, limitando o seu uso.

Um outro momento ímpar foi a regulamentação do direito de greve dos servidores ao indicar

a lei, por analogia, que deveria ser aplicada ao caso concreto. 

Por  outro  lado,  observou-se  do  estudo  realizado  neste  trabalho  que  em  algum

momento  as  normas  e  princípios  constitucionais  precisavam receber  a  atenção e  respeito

corretas, pois localizam-se no vértice do ordenamento jurídico. O País vem de uma longa

tradição de descumprimento de sua Lei Maior em pontos como os dos direitos fundamentais e

em conseqüência  da  dignidade  da  pessoa  humana.  É que  a  aplicação mínima  daqueles  é

necessária para a realização verdadeira desta. No neoconstitucionalismo, os princípios podem

ser utilizados, inclusive, para integrar lacunas do ordenamento jurídico. Foi isto que foi feito

no caso da ausência da lei de greve dos servidores, a qual era aguardada desde o advento da

Constituição Cidadã. A sua ausência já havia sido questionada anteriormente por meio de

mandado  de  injunção,  limitando-se  o  Supremo  a  declarar  a  mora  legislativa.  Porém,

persistindo o vácuo normativo e, da mesma forma, a necessidade social de se regulamentar

adequadamente as greves dos servidores,  decidiu o STF não em editar  a  norma,  mas em

indicar, por analogia, o diploma adequado. 

Neste caso, a atuação do STF deu-se até o limite de resolver um problema social. Não

retirou ele a possibilidade de o Poder Legislativo editar a norma faltante como melhor lhe

apetecer e após os debates que forem precisos. Da mesma forma, a súmula vinculante número

11 não  retira  ou minora  a  competência  legislativa  do Congresso.  Ela  visa  à  proteção  da

dignidade humana contra o uso abusivo das algemas, como intimidação ou humilhação. Para

os casos em que há resistência à prisão, por exemplo, o uso não foi restrito. 

No tocante  a  criação de Municípios  sem a existência  de lei  complementar  federal

exigida pela Constituição, há o interesse nacional, pois este processo de criação refere-se ao

país  inteiro  e  também  estão  envolvidas  verbas  federais  do  Fundo  de  Participação  dos

Municípios. Se a criação de determinados municípios foi artificiosa, irrazoada, e contribuindo

para desperdiçar os escassos recursos do orçamento, os quais já possuem destino prioritário

com  a  realização  do  mínimo  existencial,  isto  ainda  será  decidido  posteriormente  pelo
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Supremo. Por enquanto, tem prevalecido a estabilidade, amparada pela segurança jurídica. A

forma como o STF lidará com a questão levará em consideração as situações consolidadas e

dependerá da edição da lei complementar pelo Congresso no prazo determinado.

Finalmente,  quanto  ao  nepotismo,  o  STF não precisou ir  tão longe e  tão-somente

aplicou os princípios da moralidade, da igualdade, e da eficiência. Frisou-se que não havia

sido criado nada novo; que a proibição é decorrente do espírito da Constituição e dos valores

dela dimanantes. No voto do ministro Ricardo Lewandoski, lembrou-se que a persistência de

uma situação como essa diminui a fé da população nas instituições. Não houve, portanto,

conduta  invasiva  da  competência  do  outro  Poder.  Tendo-se  em  mente  que  a  prática  do

nepotismo há muito tempo trazia danos à Administração Pública sem nunca ter sido extirpada

por outros meios, é possível compreender melhor o comportamento do STF. 

Por outro lado, não se deve aceitar a possibilidade de perda total ou parcial, temporária

ou  definitiva  da  competência  não  regularmente  exercida.  As  competências  do  Poder

Legislativo e do Poder Executivo não podem ser deles afastadas. Menos ainda, cogita-se de

punição ou penalidade ao Congresso Nacional e ao seus membros por ter havido omissão

inconstitucional.  Esta última hipótese poderia configurar um avanço sem retorno. Deve-se

observar que permanece, portanto, a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar como o

mínimo existencial há de ser alcançado, bem como a doutrina não defende com a mesma

força a implementação pela via judicante de mais do que este mínimo.

Conclui-se, assim, que a atuação do Poder Judiciário nos casos descritos – realização e

obediência  aos  princípios  constitucionais  e  efetivação  dos  direitos  fundamentais  em  um

mínimo – não constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes, que não pode ser mais

encarado  em sua  forma  clássica.  Lembre-se  que  embora  a  necessidade  de  separação  dos

poderes remonte a Aristóteles, ela ganhou força em face do Absolutismo. Seu desígnio maior

era delinear limites,  evitando os abusos e a arbitrariedade do poder real.  Porém, a forma

recente de atuação do Poder Judiciário, ao invés de afrontar este princípio, contribui para

limitar o poder estatal; cada um dos poderes não atuará de qualquer forma, mas segundo as

diretrizes  da  Carta  Magna.  Certamente,  são  contextos  totalmente  distintos,  não  existindo

intuito de ameaçar a democracia, mas, por outro lado, de fortalecê-la por meio do resguardo

dos seus valores maiores.   
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Na realidade, nestas condições o Poder Judiciário age acobertado pela existência de

freios  e  contrapesos,  consubstanciando  uma  relação  de  harmonia  entre  os  Poderes  da

República. E os freios e contrapesos juntamente com a efetivação da Constituição no máximo

possível  atendem  ao  ideal  de  Democracia  a  que  o  País  se  propôs  de  início  no  texto

constitucional.  O que se tem observado nada mais é do que a atuação corretiva do Poder

Judiciário para o alcance dos valores maiores presentes na Carta Magna.

O fator que mais tem contribuído para este processo de renovação e expansão foi o

ambiente democrático, marcado com o advento da própria Constituição de 1988.  O cenário

pretérito em que normas constitucionais de eficácia limitada permaneciam longamente sem

aplicação provocava um verdadeiro esvaziamento do Direito Constitucional positivo e não

possui mais lugar na atualidade. Junte-se ao retorno da Democracia no Brasil o avanço do

movimento neoconstitucionalista no restante do mundo chamando a atenção para os direitos

humanos.

Dessa forma, não há sentido em uma profusão de Constituições ou emendas, mas, sim,

em dar aplicabilidade plena às normas que estão no topo do ordenamento jurídico, conferindo,

em conseqüência, credibilidade maior às instituições e às demais normas. Este deve ser o

objetivo maior do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Contudo, o

debate e a atenção dos membros de cada um dos Poderes, bem como da sociedade, devem

manter-se.  Trata-se  um tema  fundamental  e  delicado  para  a  permanência  e  progresso  da

democracia.  Através destes debates e da interação harmônica entre os Poderes haverá um

avanço, mas também, inevitavelmente, novas dúvidas e polêmicas surgirão. Neste trabalho,

buscou-se alimentar estas discussões, tendo como foco as balizas para a conduta do Poder

Judiciário.
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