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Resumo 

 

BOLDRINI, Rodrigo Pires da Cunha. Garantia de direitos e separação dos Poderes. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo: FADUSP, 2012. 

 

No Brasil pós-1988, o princípio da separação dos Poderes não impede que o Poder Judiciário 

garanta direitos sociais contra omissões inconstitucionais do Poder Executivo. A Constituição, 

entendida como fruto da cultura dos povos, como documento político fundamental e como 

norma jurídica superior, permite que se conceba a separação de Poderes como um princípio de 

garantia aos direitos sociais. Consagra, também, um Judiciário independente e harmônico, 

entendido como um “fator real de poder”, capaz de, no exercício da sua competência 

político-constitucional, assegurar direitos sociais, em cumprimento à Constituição e ao 

próprio princípio da separação dos Poderes. 

 

Palavras-chave: Brasil – Direitos sociais – Poder Executivo – omissões inconstitucionais – 

Poder Judiciário – ativismo judicial – garantismo – neoconstitucionalismo 
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Riassunto 

 

BOLDRINI, Rodrigo Pires da Cunha. Garanzia di diritti e separazione dei Poteri. Tesi. 

San Paolo: FADUSP, 2012. 

 

In Brasile, da 1988, il principio della separazione dei poteri significa che il giudici sono 

competente per garantisce i diritti sociali contro la incostituzionalità per omissione del Potere 

Esecutivo. La separazione dei poteri è un principio di garanzia dei diritti sociali. Il Potere 

Giudiziario è in grado de esercitare la giurisdizione per garanzia di stessi diritti, in conformità 

con la Costituzione ed con il stesso principio. 

 

Parole chiave: Brasile – Diritti sociali – Potere Esecutivo – incostituzionalità per omissione – 

Potere Giudiziario – attivismo dei giudici – garantismo – neocostituzionalismo 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre que se fala em separação dos Poderes, o primeiro filósofo que vem 

à mente é mesmo Montesquieu, conhecido como o grande autor dessa teoria. Sua principal 

obra, talvez a mais conhecida, é “L’Esprit de la loi”, escrita por cerca de 20 anos e 

publicada em 1748. Charles-Louis de Secondatt, o Barão de Montesquieu, nasceu na 

França, em Bordeaux, onde foi juiz por herança de seu tio, de 1716 até 1726. Fez várias 

viagens pela Europa e, especialmente, entre 1729 e 1731, esteve em Londres, onde pode 

observar de perto as tradições que o motivaram a sintetizar sua doutrina. Inspirado num 

modelo inglês de constitucionalismo, Montesquieu propôs, no Livro XI, Capítulo VI, sua 

famosa teoria da separação dos poderes; que, após séculos, permanece na memória, na 

prática e no debate dos povos de nossa época. 

Montesquieu reconhece que o escritor não é o único autor de uma obra. Isso 

porque o livro somente se perfaz após a atenção e a reflexão de seus leitores. Chega 

mesmo a defender que: “não se deve nunca esgotar de tal modo um assunto, que não deixe 

ao leitor nada a fazer. Não se trata de fazer ler, mas de fazer pensar”
1
. De fato, uma obra 

somente se torna completa após integrar a cultura dos povos, colaborando para o 

aperfeiçoamento da compreensão e da prática relacionadas ao tema de que trata. É também 

verdade que a autoria nunca é mesmo individual, mas coletiva. O escritor colhe sua 

inspiração no passado e; a partir de novas experiências e reflexões, semeia 

aperfeiçoamentos no presente; cujos frutos, para o futuro, deverão se multiplicar em 

pensamentos e ações melhores ainda. 

A leitura de Montesquieu comprova que ele se inspirou em seus 

antecessores e em alguns contemporâneos seus, como, por exemplo, Aristóteles, Políbio, 

Maquiavel, Locke e Bolingbroke. Entretanto é interessante notar que, já no prefácio, 

certamente escrito ao final dos 20 anos de pesquisa, o autor celebra a finalização do livro e 

antevê a contribuição que daria para o ideal constitucional. Sem considerar diferenças de 

tempo e espaço, Montesquieu se inscreve entre os pensadores pelos quais nutria admiração 

e, de igual para igual, comunga com eles do produto de seu trabalho: 

“Se esta obra lograr êxito, devê-lo-ei, em grande parte, à grandiosidade do assunto; no entanto, não 

creio que me haja faltado o gênio. Quando vi o que tantos homens notáveis, na França, na Inglaterra 

                                                 
1
 MONTESQUIEU. L’Esprit des lois, Livro XI, Cap. XX, p. 154. 
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e na Alemanha, escreveram antes de mim, admirei as suas obras, porém não perdi a coragem. E, 

como Correggio, disse: ‘E eu também sou pintor’ (‘Ed io anche son pittore’)”
2
. 

De fato, assim como Correggio também Montesquieu merece ser 

reconhecido como “pintor”. E, muito embora sua principal teoria possa ser discutida e 

atualizada, é inegável a contribuição dada por Montesquieu ao pensamento constitucional. 

Em relação ao presente trabalho, além de Montesquieu, foram consultados 

alguns outros autores que forneceram as bases de estudo; dentre os quais é possível citar o 

abade de Sieyès, Francis Bacon, Kant, Locke, Rousseau, Hamilton, Jay e Madison, 

Thomas Jefferson, John Adams, Lassalle, Kelsen, Schmitt, Hesse, Canotilho, Ferrajoli e 

todos aqueles que fazem parte da bibliografia do trabalho. 

Entretanto, foram especialmente importantes as obras, experiências e 

reflexões de Dalmo de Abreu Dallari, dentre as quais, dezenas de ótimos livros e artigos, 

destaca-se sua obra mais recente, publicada em 2009, premiada em 2010, cujo título é “A 

Constituição na vida dos povos” e cuja leitura fortemente inspirou o presente trabalho: 

“Essa obra é fruto de minuciosa pesquisa histórica, contendo informações precisas sobre o processo 

político e social que levou à invenção da Constituição escrita, em 1787, na Convenção de Filadélfia 

que teve como resultado a criação dos Estados Unidos. Partindo dos fundamentos medievais, a obra 

acompanha toda a evolução do constitucionalismo até o século XXI”
3
. 

Enrique Ricardo Lewandowski e Luiz Gustavo Bambini de Assis, em “A 

influência de Dalmo Dallari nas decisões dos tribunais”, foram pioneiros ao escreverem 

um livro cujo tema é a repercussão e os efeitos práticos da obra de um jurista na 

jurisprudência brasileira. Os autores comparam o jurista Dalmo de Abreu Dallari ao herói 

homérico Aquiles, porque também possuidor da “arete” grega, atualmente traduzida como 

“virtude cívica”. E reconhecem que: 

“o Professor Dalmo tornou-se legítimo herdeiro e propagador de uma ‘paideia’ renovada. Praticou, 

desde sempre, essa pedagogia existencial e cívica, definindo-a, em tocante síntese, no discurso que 

pronunciou ao receber o título de Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, da seguinte maneira: ‘(...) fiz do exercício da docência uma espécie de Advocacia para todo o 

povo, fazendo também da Advocacia uma espécie de docência permanente para todo o povo, 

estimulando a crença no Direito e mostrando os caminhos jurídicos para a busca de efetividade na 

proteção e fruição dos direitos consagrados na Constituição e nas leis’”
4
. 

Antonio Allegri da Correggio, então lembrado por Montesquieu em seu 

prefácio, foi um pintor renascentista, cujas obras podem ser admiradas nas grandes 

                                                 
2
 Ibidem, p. 2. 

3
 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo; ASSIS, Luiz Gustavo Bambini de. A influência de Dalmo Dallari 

nas decisões dos tribunais, p. 24. 
4
 Ibidem, p. 10-11. 
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coleções do mundo. Pintou “A Visão de São João em Patmos” (1523) para o domo da 

igreja de São João Evangelista, em Parma. Também em Parma, decorou o domo da 

catedral com a “Ascensão da Virgem” (1530). Dentre cerca de 30 grandes obras, é possível 

citar ainda: “Ecce homo” (1530), na “National Gallery” em Londres; “Noli me tangere” 

(1534), no “Museo Nacional del Prado” em Madri; “A adoração do menino” (1520), na 

“Galleria degli Uffizi” em Florença; assim como “O casamento místico de Santa 

Catarina” (1515), “Vênus e Cupido com um sátiro” (1528) e “Alegoria da Virtude” 

(1530), as três no “Louvre” em Paris. A genealidade de Correggio chega a ser comparada 

a dos seus contemporâneos Leonardo da Vinci, Michelângelo Buonarroti e Raffaello 

Sanzio da Urbino. 

Muito embora suas obras, com mérito ímpar, já integrem a cultura jurídica 

da atualidade e colaborem para o aperfeiçoamento da compreensão e da prática da 

Constituição, do Direito e da Justiça; Dalmo de Abreu Dallari, ao contrário de 

Montesquieu, por prudência e nobreza, jamais se referiria a si mesmo como “pintor”. 

Entretanto, após o presente estudo, se um breve testemunho for permitido, Dalmo de Abreu 

Dallari, em igualdade com os grandes pensadores do passado e do presente, pode hoje de 

fato, por sua obra, por seu exemplo e por sua prática, ser reconhecido pelos seus alunos 

como virtuoso “pintor”; à imagem da genialidade de Correggio e à semelhança, “vis-à-

vis”, dos maiores sábios do pensamento constitucional moderno e contemporâneo. 

O presente trabalho, elaborado entre 2010 e 2012, é produto da leitura e de 

uma reflexão acerca do tema da garantia de direitos em cotejo com a teoria da separação 

dos Poderes. Buscou-se projetar esse debate no cenário brasileiro da atualidade, razão pela 

qual os temas das omissões executivas e do ativismo judicial estiveram aqui presentes. A 

tese principal é que o Judiciário é um poder independente capaz de, como “fator real de 

poder”, fiscalizar o Executivo, segundo um padrão objetivo de justo aferido a partir da 

Constituição democrática. 

Em atenção ao objetivo próprio das dissertações de mestrado, o trabalho 

pretendeu uma sistematização crítica da literatura existente sobre o tema tratado, por meio 

da utilização dos métodos e técnicas de investigação científica. Existiu também o espírito 

de que o trabalho contribuísse para a defesa dos ideais constitucionais e para a difusão da 

consciência de Constituição. Entretanto, considerado como uma sistematização crítica da 

literatura existente sobre o tema; este trabalho terá alcançado seu objetivo se puder ser 

visto não como uma obra em si mesma, mas sim como uma mera e discreta moldura dentro 

da qual seja possível, aí sim, apreciar a arte dos autores que inspiraram este estudo. Terá 
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também alcançado seu objetivo se, além de moldura, for compreendido também como uma 

janela aberta, por meio da qual seja possível visualizar nuances da realidade atual 

brasileira. 

Buscou-se o equilíbrio entre teoria e prática, ideal e realidade; de modo que 

o “mundo” estivesse presente no trabalho, evitando que a “teoria” constituísse mero item 

de erudição. Esse equilíbrio teve como base a compreensão de que Estado e Constituição, 

necessariamente, conjugam Sociologia, Política e Direito. Por um lado, houve a 

preocupação de que as exposições e comentários a respeito de teses e autores tivessem uma 

utilidade prática; da mesma maneira que, por outro lado, existiu a intenção de que as 

informações a respeito de técnicas de elaboração e aplicação de preceitos jurídicos e dos 

dados da experiência bem influenciassem as construções teóricas. A par da transmissão de 

elementos teóricos e do fornecimento de informações de caráter prático; objetivou-se, 

sobretudo, colaborar para a formação e para o aprimoramento da consciência jurídica 

acerca do Poder Judiciário, bem como de seu papel na garantia da Constituição. 

Para este aluno concluinte, o prazer da dedicação ao presente estudo foi tão 

grande quanto o ganho na formação acadêmica. O curso permitiu um sensível 

aperfeiçoamento na visão humanista do Direito do Estado e, especialmente, da Teoria do 

Estado. A elaboração do presente trabalho também estimulou o desejo pela continuidade 

das pesquisas na área. Novos projetos permitirão uma evolução maior ainda, bem como 

permitirão a correção de asperezas que aqui eventualmente ainda persistam, com a 

finalidade de então, nessa oportunidade próxima, objetivar-se o oferecimento de 

contribuição nova à ciência jurídica. 

A proposta é relacionar garantia de direitos e separação dos Poderes, 

proposta essa que dá título à dissertação. Assim, a principal questão deste trabalho é a 

seguinte: no Brasil atual, o princípio da separação dos Poderes impõe limites à garantia dos 

direitos sociais pelo Judiciário em face às omissões do Executivo? Nossa hipótese 

preliminar é de que a resposta seja favorável à ampla jurisdição, porque a independência 

do Poder Judiciário, bem como sua competência para assegurar direitos contra violações 

dos outros Poderes, são decorrências do próprio princípio da separação dos Poderes, 

segundo uma visão atualizada desse princípio. Também é a proposta, trazer uma visão 

otimista do Direito, forte na certeza de que a Constituição é plenamente capaz de promover 

a dignidade humana e o bem comum, garantindo Justiça. 

Desde já, fica o agradecimento por toda atenção emprestada ao texto 

seguinte; o que muito honrará o presente trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns pensadores questionam se a Constituição sobreviverá à nossa época, 

chegando mesmo a perguntar se estamos assistindo ao crepúsculo do constitucionalismo. 

Dieter Grimm, por exemplo, ao participar da obra intitulada “The Twilight of 

Constitutionalism?”, vislumbra uma “erosão” da estatalidade frente à internacionalização. 

Questiona se a subsistência do constitucionalismo é mesmo possível; e defende que, nesse 

cenário, nem todo poder derivará da Constituição. Para Grimm: 

“as Constituições nacionais não recuperarão sua capacidade de legitimar e de regular de forma 

abrangente o poder público [...]. A regulamentação do poder público exercido internacionalmente 

está se expandindo, mas permanece uma legalização incapaz de viver de acordo com o padrão do 

constitucionalismo”
430

. 

Na mesma obra em que Grimm propõe seu debate, Neil Walker, por sua 

vez, já o contesta. Walker defende que, pelos mesmos fundamentos adotados por Grimm, e 

justamente em razão da internacionalização, o constitucionalismo se preservará. Para 

Walker: 

“precisamente porque a linguagem do constitucionalismo [...] encontra cada vez mais dificuldade 

em abordar os problemas da vida comunitária que coloca um mundo pós-estado, é que se torna 

importante manter essa linguagem, considerada como um legado simbólico, como um lembrete 

insistente de o que e do quanto está em jogo”
431

. 

De fato, a palavra “crepúsculo” é usada para designar o “lusco-fusco”, os 

instantes em que o céu próximo ao horizonte toma uma cor gradiente, entre o azul do dia e 

o escuro da noite. Entretanto, é preciso dizer aqui que o crepúsculo não ocorre somente ao 

anoitecer, mas também ocorre ao amanhecer. Não anuncia apenas a chegada da noite 

escura, mas também a chegada do dia de sol. Por isso, a melhor resposta à indagação feita 

pelos textos reunidos na obra “Crepúsculo do Constitucionalismo?” será a de que estamos 

sim no crepúsculo do constitucionalismo. Mas no crepúsculo do amanhecer de uma 

Constituição que ganha força como padrão objetivo de justo na construção de sociedades 

livres, justas e solidárias, com valorização da dignidade humana, por meio da garantia de 

direitos. Nos dizeres de T.S.Eliot, é “uma longa caminhada da noite para o dia”, mas, 

numa crença solidária às palavras de Martin Luther King, “mesmo noites sem estrelas 

podem anunciar a aurora de uma grande realização”. 

                                                 
430

 GRIMM, Dieter. The achievement of constitutionalism and its prospects in a changed world. In: 

DOBNER, Petra; LOUGHLIN, Martin. The Twilight of Constitutionalism?, p. 21. 
431

 WALKER, Neil. Beyond the Holistic Constitution. In: DOBNER, Petra; LOUGHLIN, Martin. The 

Twilight of Constitutionalism?, p. 308. 
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O século XX experimentou uma valorização da Constituição enquanto base 

jurídica dos Estados e como instrumento de garantia dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. De fato, essa valorização ocorreu, sobretudo, a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU em 1948 que reconheceu expressamente em seu artigo 1º. 

que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade”. Esses direitos foram confirmados pelos Pactos Internacionais de Direitos 

Humanos de 1966, bem como, em 1993, pela Declaração e Programa de Ação de Viena, 

cujo artigo 1º. afirma, categoricamente, que a natureza universal dos direitos humanos e 

liberdades não admite dúvidas. 

Agora, é possível dizer que, no século XXI, o constitucionalismo será 

caracterizado pelo humanismo ativo. A história da humanidade será marcada pela 

revalorização do Direito, agora visto como instrumento de harmonização, bem como de 

realização da Justiça e da Paz.  

Existe a tendência da expansão de um constitucionalismo mais avançado e 

renovado, que irá muito além do simples estabelecimento de regras formais. Alguns 

autores chamam essa nova fase de “neoconstitucionalismo”, outros a reconhecem como 

“garantismo”. Enquanto “garantismo” refere-se à ideia da Constituição tradicional dotada 

de nova eficácia para garantia de direitos fundamentais da pessoa humana, a expressão 

“neoconstitucionalismo” tem maior amplitude, decorrendo de uma nova inspiração 

humanista. 

Luigi Ferrajoli reconhece que houve uma valorização da Constituição e dos 

direitos fundamentais como limites e vínculos à legislação positiva, dizendo que o 

constitucionalismo é o novo paradigma para o Direito. Segundo Ferrajoli, o prestígio da 

Constituição foi fruto de uma profunda mudança no modelo do positivismo clássico, cujo 

postulado era o princípio da legalidade formal, que prezava pela onipresença do legislador. 

De acordo com ideia positivista, já antiga, uma norma jurídica, independentemente do seu 

conteúdo, existia e era válida unicamente por força da forma como fora produzida. Isso 

fomentava uma indevida separação entre Direito e moral, assim como entre validade e 

Justiça, conferindo um caráter artificial ao ordenamento jurídico. Ocorreu que as 

transformações havidas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e consagradas pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, afirmaram a submissão da lei aos 

vínculos não somente formais, mas também substanciais impostos pelos princípios e pelos 

direitos fundamentais expressos nas Constituições. A legalidade formal transformou-se em 
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legalidade substancial. A validade da lei não apenas será aferida pela observância ao seu 

processo formal de elaboração, mas, sobretudo, pelo respeito aos princípios e aos direitos 

estabelecidos na Constituição
432

. 

Nesse sentido, Dalmo de Abreu Dallari ensina que 

“o novo humanismo, que é a base de uma nova concepção do próprio Direito, assim como do 

constitucionalismo, afirma a supremacia da pessoa humana na escala dos valores, mas de todas as 

pessoas humanas, sem qualquer espécie de discriminação ou privilégio, exigindo, além disso, que a 

afirmação da pessoa humana como valor supremo tenha sentido prático e se confirme no plano da 

realidade, não se restringindo a meras afirmações teóricas ou formais”
433

. 

Uma das características básicas do novo constitucionalismo é sua amplitude 

praticamente universal. A par das matrizes constitucionais tradicionais ligadas sempre à 

Inglaterra, à França e aos Estados Unidos da América, é possível observar agora 

expressivos testemunhos de valorização da Constituição em outros lugares, como nas 

últimas décadas tem ocorrido em países como Japão, bem como em Estados africanos; o 

que atesta o fenômeno da universalização do constitucionalismo. 

Outra característica do novo constitucionalismo é que encontra sua 

fundamentação nos direitos humanos, que são entendidos como:  

“atributos naturais, essenciais e inalienáveis da pessoa humana, que esta pode opor a qualquer ação 

ou omissão que ofenda ou ameace sua integridade física e mental e sua dignidade, ou que impeça a 

satisfação de suas necessidades essenciais, físicas, intelectuais, afetivas e espirituais e o livre 

desenvolvimento de sua personalidade”
434

. 

A fundamentação nos direitos humanos confere legitimidade e autoridade à 

Constituição, colocando-a no ápice do sistema jurídico e conferindo-lhe a condição de 

unidade de medida do caráter democrático da sociedade e do governo em questão. 

A conjugação entre os fundamentos e a universalização do novo 

constitucionalismo permite verificar que; se por um lado, diante da variedade de condições 

materiais e de características culturais, é difícil definir uma “Constituição-padrão”, válida 

para todos os tempos e lugares; por outro lado, face à dignidade inerente a todo ser 

humano, é possível sim encontrar uniformidade de fundamento ético, jurídico e social nas 

verdadeiras e autênticas Constituições, independentemente do lugar. Disso decorre que, 

respeitadas as peculiaridades de cada povo, a essência da Constituição será sempre 

preservada, baseando-se na proteção e promoção da dignidade humana. 

                                                 
432

 FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico, p. 33-34; FERRAJOLI, Luigi. Derechos y 

garantias, p. 65-66. 
433

 DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos, p. 290. 
434

 Ibidem, p. 307. 
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Nesse sentido, Dalmo de Abreu Dallari ensina que “a Constituição deve 

consagrar, com o mesmo valor e em normas dotadas da mesma eficácia jurídica, os 

direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais”
435

. Ensina também 

que: 

“como complemento necessário da afirmação dos direitos, a Constituição deve estabelecer 

obrigações para os poderes públicos, que devem não só respeitar integralmente os direitos de todos, 

mas atuar efetivamente, destinando recursos, desenvolvendo programas e adotando todas as medidas 

necessárias, para dar efetividade aos direitos constantes da Constituição”
436

. 

Assim, comprova-se, também, que o constitucionalismo é realmente 

concebido como o ideal do governo limitado pelo Direito; assim como, no mundo 

contemporâneo, é expressão de um humanismo ativo e representa o movimento pela 

promoção da dignidade humana e pela garantia dos direitos sociais. 

Nesse contexto, uma jurisdição efetiva torna-se requisito do próprio Estado 

Democrático de Direito. No mundo contemporâneo, o Judiciário ganha força como um 

poder independente, expressão da soberania una do Estado e capaz de exercer o controle 

judicial sobre os atos dos demais poderes, com a finalidade de garantir a 

constitucionalidade desses atos, bem como de garantir o respeito aos direitos da pessoa 

humana. Assim, como manifestação de um constitucionalismo antropocêntrico, o Poder 

Judiciário torna-se também um instrumento de humanismo ativo. 

Nesse sentido, Enrique Ricardo Lewandowski ensina que: 

“O século XIX foi o século do Poder Legislativo, o século do Estado mínimo, do Estado não 

intervencionista, Estado que presidia uma sociedade predominantemente rural. [...] O século XX foi 

o século em que o grande protagonista foi o Poder Executivo, o século que exigia do Estado 

respostas rápidas, imediatas aos estímulos. [...] O Poder Executivo, também enredado em seus 

próprios problemas, não tem podido dar a resposta adequada às demandas da sociedade. Então, este 

é o momento do Poder Judiciário. [...] E a principal atribuição do Poder Judiciário, hoje, no século 

XXI, muito mais do que resolver problemas intersubjetivos, conflitos interindividuais, é ter o papel 

fundamental de dar concreção, dar efetividade aos direitos fundamentais, direitos estes 

compreendidos evidentemente, em suas várias gerações, como patrimônio da humanidade”
437

.  

Portanto, nas principais democracias do mundo, há de fato uma forte 

tendência a que o Judiciário seja reconhecido como um poder independente, expressão da 

soberania una do Estado, capaz de fiscalizar a ação e a omissão dos demais poderes, em 
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relação à constitucionalidade das leis e à constitucionalidade do governo, especialmente 

quanto à realização dos direitos sociais. 

Inglaterra, França e Estados Unidos, como as três principais matrizes do 

pensamento constitucional, conjugam as concepções de Constituição como fruto da 

tradição (Lorde Edward Coke), como documento político fundamental (Abade de Sieyès) e 

como lei superior (John Adams). 

Hoje existe a tendência de que as três matrizes do pensamento 

constitucional reconheçam o Judiciário como poder independente, capaz sim de controlar 

os atos dos demais poderes. No caso norte-americano, o Judiciário já nasceu como poder 

independente; enquanto que, na Inglaterra e na França, ele vem adquirindo esse prestígio 

nos últimos tempos. A ideia de “juiz-funcionário” ou “boca da lei”, deduzidas de Francis 

Bacon, na Inglaterra, e de Montesquieu, na França, evolui para uma visão de Judiciário 

como poder independente, bem ao estilo do Judiciário norte-americano. Dois exemplos que 

comprovam essa atual tendência são a criação da Suprema Corte inglesa, em 2009, e a 

adoção da QPC francesa em 2010. 

Houve diferenças na separação dos poderes adotada em cada uma das três 

matrizes do pensamento constitucional. Na Inglaterra, o princípio não foi formalmente 

consagrado, mas se expressou por meio do equilíbrio de forças entre as instituições 

inglesas tradicionais. Na França, foi consagrado como princípio de organização política, 

padrão para atribuição de competências e exercício de funções. Já nos Estados Unidos a 

separação dos poderes foi adotada como mecanismo para assegurar o cumprimento da 

Constituição. 

As três matrizes do pensamento constitucional associam-se aos três sentidos 

de Constituição: sociológico de Ferdinand Lassalle, que reconhece a Constituição na 

cultura do povo e nas tradições existentes; político de Carl Schmitt, oriundo da vontade do 

povo representado pelo Poder Constituinte; e jurídico de Hans Kelsen, que ressalta a força 

da Constituição enquanto norma jurídica superlativa. Assim, é possível estabelecer 

diálogos entre Edward Coke e Ferdinand Lassalle; entre o Abade de Sieyès e Carl Schmitt; 

assim como entre John Adams e Hans Kelsen. 

Na Inglaterra a garantia aos direitos foi tradicionalmente feita pelo 

Parlamento, não com base na Constituição escrita, mas sim com base na tradição e nos 

costumes; razão pela qual se identifica, ali, um controle sociológico. Na França, a garantia 

foi feita pela lei, expressão da vontade popular aferida pelo Poder Legislativo; razão pela 

qual é reconhecida pelo controle político. Nos Estados Unidos, o controle é feito pelo 
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Judiciário, que assegura a supremacia da Constituição. A Constituição, como fenômeno 

complexo que engloba aspectos sociológicos, políticos e jurídicos, permite concluir que 

toda garantia será sempre jurídica, passível de ser feita pelo Poder Judiciário, que conferirá 

sempre maior segurança e certeza aos direitos. 

Enquanto equilíbrio de forças tradicionais, a separação dos Poderes tem seu 

sentido sociológico, porque corresponde à interação entre os “fatores reais de poder” 

existentes na sociedade. Já como princípio de organização assume seu caráter político. E, 

como mecanismo de garantia aos direitos, assume seu sentido jurídico. Os três sentidos são 

indissociáveis; e, considerando que a garantia aos direitos é sempre jurídica, então a 

separação dos Poderes presumirá reconhecimento do Poder Judiciário como um “fator real 

de poder”, capaz de, no exercício da sua competência político-constitucional, assegurar os 

direitos estabelecidos pela Constituição. 

O Estado de Direito nasceu liberal em sua essência, caracterizado, nos 

séculos XVIII e XIX, pela abstenção como requisito para proteção de direitos, já que, 

segundo essa antiga visão, a intervenção na sociedade deveria ser mínima, apenas para 

assegurar as condições de liberdade nas relações humanas. Ocorre que a ausência de 

limites ao poder econômico, típica do liberalismo, gerou grandes desigualdades sociais que 

ensejaram um novo modelo de Estado, assim chamado Estado Social de Direito, 

caracterizado, nos séculos XX e XXI, pela intervenção como forma de promover igualdade 

e direitos sociais; necessários para proteção da dignidade humana e promoção do bem 

comum, finalidades típicas do próprio Estado. 

Na passagem do Estado liberal para o Estado social o papel desempenhado 

pelo Judiciário também evoluiu. O abstencionismo judicial transformou-se em 

intervencionismo. Reconheceu-se, também, o papel político dos juízes para garantia dos 

direitos sociais. 

O princípio da separação dos Poderes, por sua vez, acompanhou essa 

evolução. A garantia de direitos inspirada na nova separação dos Poderes não 

corresponderá apenas à contenção de um Poder por outro, a fim de proteger a liberdade 

individual. A nova separação significará também a intervenção ou a cooperação entre os 

Poderes a fim de garantir a igualdade material e os direitos sociais. Por essa razão, a 

separação dos Poderes permite que o Judiciário garanta direitos sociais contra omissões do 

Executivo. 

O constitucionalismo brasileiro nasce liberal à semelhança dos modelos 

constitucionais da França e dos Estados Unidos da América, que inspiram as Constituições 
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de 1824 e 1891. A partir de 1934, recebe as influências do constitucionalismo social do 

México e de Weimar; e finalmente, a partir de 1988, consagra como fundamentais os 

direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados; bem 

como todos aqueles direitos necessários à Justiça social, mesmo que implícitos. Pela 

Constituição atual, os direitos sociais são exigíveis e justiciáveis. A realidade do Brasil 

atual revela que, graças à Constituição de 1988, muitas injustiças foram eliminadas; 

entretanto revela também que muito ainda precisa ser feito para a plena efetividade dos 

direitos sociais. 

Nossa Constituição de 1988, no artigo 2º., consagra o Judiciário como um 

poder independente; bem como o reconhece, nos termos do artigo 5º., XXXV, como o 

poder capaz de garantir os direitos sociais contra ameaças e violações. Por isso, no Brasil 

atual, o princípio da separação dos Poderes, tal como expresso na Constituição, não impede 

que o Poder Judiciário garanta direitos sociais, porque essa garantia é uma decorrência do 

próprio princípio. 

Nossa história recente registra que predominou a exaltação pelo Poder 

Público unicamente do sentido político de Constituição. As consequências foram a negação 

de força normativa à Constituição, bem como a assunção de uma postura neoliberal. Por 

isso, no Brasil pós-1988, afiguraram-se “omissões inconstitucionais” tanto em legislar 

quanto em governar a favor dos direitos sociais.  

As omissões do Poder Público ensejaram uma postura mais ativa do Poder 

Judiciário sobre quem recaiu a demanda social gerada pelo abstencionismo. Ocorreu aquilo 

a que se chamou de “judicialização da política”. Ou seja, em outras palavras, ocorreu uma 

grande procura pelo Poder Judiciário a fim de que ele solucionasse o problema social 

gerado pelo neoliberalismo. O resultado foi que o Poder Judiciário ressaltou o sentido 

jurídico de Constituição. Assumiu uma postura intervencionista de afirmação da força 

normativa, atitude a que se chamou “ativismo judicial”. Então, esse ativismo judicial, a 

que é preferível chamar de “protagonismo judicial”, nada mais é do que uma resposta 

natural às demandas sociais geradas pelas omissões dos outros poderes. 

Ocorre que é preciso buscar uma justa medida entre a visão política e a 

visão jurídica de garantia aos direitos. E essa justa medida assenta-se exatamente na 

conjugação do terceiro sentido a esses dois sentidos iniciais. Trata-se da visão sociológica 

de garantia aos direitos. Pela justa medida o Judiciário será reconhecido como um “fator 

real de poder”, capaz de fazer valer a Constituição frente aos outros Poderes, bem como 
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de cumpri-la ele próprio. Separação de Poderes será sinônimo de garantia judicial de 

direitos sociais. 

O primeiro argumento que ataca a garantia judicial dos direitos sociais 

afirma que o Poder Judiciário está impedido de garantir os direitos sociais, porque, em 

assim procedendo, decidiria sobre Política e não sobre Direito. Esse argumento não 

procede porque Direito e Política são indissociáveis e compõem o próprio conceito de 

Estado, cuja soberania também se expressa por meio da jurisdição. 

O segundo argumento que ataca a garantia judicial dos direitos sociais diz 

que falta ao Poder Judiciário a devida legitimidade política. Esse argumento também não 

procede, porque a legitimidade do Judiciário não provém do voto, mas sim da própria 

Constituição e do caráter democrático e público do devido processo legal. 

O terceiro argumento é a própria separação dos Poderes. Dizem que ela 

impede o Judiciário de garantir direitos contra omissões do Executivo, porque, se ele assim 

fizer, invadirá a esfera alheia. Esse argumento também não procede. Isso porque a 

separação dos Poderes é “irmã gêmea” da Constituição e, portanto, presta-se aos mesmos 

propósitos de garantia, conforme se verifica das suas “certidões de nascimento e batismo” 

que são o “Bill of Rights” de 1689, o parágrafo 5º. da Declaração de Direitos do Bom 

Povo de Virgínia de 1776, e o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789; como também dos seus “documentos de naturalização”, que são o 

artigo 2º. e o artigo 5º., XXXV, da Constituição de 1988. Trata-se, portanto, de uma 

garantia de direitos contra Poder e não de Poder contra direitos. Assim, caso um Poder fira 

os direitos sociais, ainda que por omissão, ao Judiciário competirá exercer a garantia, em 

cumprimento à Constituição e ao próprio princípio da separação dos poderes. 

Por fim, o quarto argumento diz respeito à reserva do possível. Por esse 

argumento o Judiciário não poderia garantir os direitos sociais porque os recursos materiais 

para o cumprimento da Constituição são escassos; ou porque não pode interferir no 

orçamento público. O argumento não prospera. O problema não é de escassez, mas de 

acesso; não é de “PIB”, mas de “IDH”. Em outras palavras, o dinheiro existe, mas está 

acumulado nas mãos de poucas pessoas ou grupos. Por essa razão, no que diz respeito à 

garantia dos direitos sociais, o conceito econômico de escassez deve ser substituído pelos 

conceitos de suficiência e de distribuição. Da mesma maneira, o orçamento público presta-

se a dar destinação correta aos recursos públicos; e, por isso, a decisão política sobre essa 

destinação deve necessariamente corresponder à vontade da Constituição; ou seja, à 

realização dos direitos sociais. 
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E aqui reside uma verdade sobre os argumentos contrários aos direitos 

sociais. Por certo, a realização desses direitos requer distribuição de riquezas; a ser feita 

pelo recolhimento de tributos e alocação, no interesse público, dos recursos obtidos. 

Alguns grupos mascaram seu desejo que não pagar tributos por meio da invenção de 

argumentos como a reserva do possível, a separação entre Direito e Política, a falta de 

legitimidade do Judiciário, ou mesmo, a separação dos Poderes. 

Portanto, em resposta à principal pergunta deste trabalho, é possível dizer 

que, no Brasil atual, o princípio da separação dos Poderes não opõe limites à garantia de 

direitos sociais pelo Judiciário contra omissões do Executivo; tendo em vista que a 

separação dos Poderes é concebida como garantia de direitos. 
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