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de sua contraparte, a autocontenção judicial, com foco na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal brasileiro e da Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América. Adota como marco teórico os trabalhos do � lósofo 
do Direito Ronald Dworkin, principalmente seus conceitos de direito como 
integridade e leitura moral da Constituição. Busca analisar o fenômeno do 
ativismo judicial sob a ótica das teorias concebidas por Dworkin, perque-
rindo a resposta se tais teorias apoiam ou permitem essa postura proativa 
do Poder Judiciário. Na busca da resposta a essas perguntas, percorreram-
se várias teorias sobre a melhor atuação do Poder Judiciário e analisou-se, 
brevemente, a história daquelas duas grandes cortes de justiça. Concluí-se 
que o apoio incondicional à postura ativista dos juízes, embora possa, à 
primeira vista, parecer uma solução para as omissões do Poder Legislativo 
e do Poder Executivo, não se coaduna com o princípio da separação de 
poderes tal como consagrada no texto constitucional pátrio. Dessa forma, 
torna-se necessária a busca por uma teoria que con� ra � exibilidade à atu-
ação judicial, de modo a permitir a obtenção de soluções para os proble-
mas apresentados aos magistrados.
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O advento da Constituição bra-
sileira de 1988 trouxe a revalo-
rização do Poder Judiciário, que, 
paulatinamente, vem ganhando 
importância no cenário político na-
cional. Cada vez mais, questões de 
interesse nacional são discutidas 
e decididas não na arena do Par-
lamento, como previa a clássica 
divisão de poderes, mas nos plenos 
dos tribunais, causando verdadeira 
judicialização nas relações sociais 
brasileiras. Paralelamente, o Poder 
Judiciário não tem mais se con-
tentado em simplesmente aplicar 
a lei ao caso concreto. Com base 
em uma interpretação proativa 
do texto constitucional, os ma-
gistrados tomaram as rédeas da 
concretização dos direitos previs-
tos na Carta Magna. Contudo, tal 
atitude não pode ser adotada sem 
a assunção de risco, tanto para a 
sociedade quanto para o próprio 
Poder Judiciário. 

Neste texto, propõe-se a analisar 
esse fenômeno, diferenciando a 
judicialização das relações sociais 
do ativismo judicial. Abordam-se, 
também, suas contrapartes – a 
politização da justiça e a auto-
contenção judicial – perpassando 
diversas teorias que contemplam 
tais atitudes.

EIXOS TEMÁTICOS || Princípio da separação dos poderes || Juris-
dição constitucional || Dilemas e desa� os do poder judiciário: judi-
cialização, ativismo, autocontenção e politização || Ativismo judicial 
pela ótica da doutrina de Ronald Dworkin.

CAPA_Dilemas na atuacao do judiciario_200813_Tales.indd   1 23/08/2013   17:22:51



MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   2 23/08/2013   17:31:29



Dilemas da Atuação do 
Poder Judiciário:

Ativismo Judicial sob a Ótica do 
Pensamento de Ronald Dworkin

Sérgio Rubens Birchal Becattini

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   3 23/08/2013   17:31:29



Copyright © 2013, D’ Plácido Editora
Copyright © 2013, Sérgio Rubens Birchal Becattini

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Revisão
Alexandre Bomfim

Diagramação
Danilo Jorge da Silva

Capa
Tales Leon de Marco 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode  
ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia da 
D`Plácido Editora.

Editora D’Plácido
Av. Brasil, 1843 , Savassi
Belo Horizonte - MG
Tel.:  3261 2801
CEP 30140-002

Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

Becattini, Sérgio Rubens Birchal 
Dilemas da Atuação do Poder Judiciário: Ativismo Judicial sob a Ótica do 

Pensamento de Ronald Dworkin. -- Belo Horizonte : D’Plácido Editora, 2013.

Bibliografia
ISBN:  978-85-67020-05-1

1. Direito 2. Direito Civil I. Sérgio Rubens Birchal Becattini II. Poder Judiciário 
III. Ativismo Judicial.

CDU341        CDD 342.1

www.livrariadplacido.com.br

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   4 23/08/2013   17:31:29



A meus pais.
Sem vocês nada disso seria possível.

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   5 23/08/2013   17:31:29



MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   6 23/08/2013   17:31:29



Agradecimentos

Apresentar uma dissertação de mestrado é um trabalho que não poderia 
ser feito sozinho. Muitos são aqueles que, ao longo de nossa jornada, contri-
buíram com este texto.

Aos meus pais, Rubem e Lívia, pelo apoio incondicional e pelo exemplo 
de vida.

Aos meus irmãos, Flávio e Patrícia, pelo ombro amigo sempre presente.
À Tatiana, pelo amor incondicional e pelo companheirismo, com os 

quais sei que sempre poderei contar.
À Luísa, por trazer nova felicidade, esperança e amor à minha família.
Aos meus amigos (novos e antigos), pelo valioso presente da convivência.
Aos professores deste curso, que nos demonstraram a sabedoria e a ne-

cessidade de buscarmos novas lições.

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   7 23/08/2013   17:31:29



MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   8 23/08/2013   17:31:29



9

Capítulo 1
Introdução 13

Capítulo 2
Princípio da separação dos poderes 17
2.1 O Poder Legislativo 20
2.2 O Poder Judiciário 22
 2.2.1 A Legitimação do Poder Judicial 24
 2.2.2 A Responsabilidade dos Juízes 26
2.3 A Teoria das Funções do Estado 28

Capítulo 3
Jurisdição constitucional 31
3.1 O Judicial Review 37
 3.1.1 As Decisões Judiciais no Controle Concreto de 
 Constitucionalidade 36
3.2 O Controle de Constitucionalidade em França 37
3.3 O Controle Abstrato de Constitucionalidade 38
 3.3.1 As Decisões Judiciais no Controle Abstrato de 
 Constitucionalidade 41
3.4 A Origem Histórica do Controle de Constitucionalidade 44
3.5 Direito Constitucional Jurisprudencial 46
3.6 A Legitimidade da Jurisdição Constitucional 47

Capítulo 4
Dilemas e desafios do poder judiciário: judicialização, ativismo, 
autocontenção e politização 51
4.1 A Judicialização das Relações Sociais 52

Sumário

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   9 23/08/2013   17:31:29



10

 4.1.1 Teorias sobre a Judicialização das Relações Sociais 55
 4.1.1.1 Teorias Evolucionistas 55
 4.1.1.2 Explicações Funcionalistas 56
 4.1.1.3 Modelo Econômico– Institucional 56
 4.1.1.4 Teoria da Preservação da Hegemonia Política 57
4.2 Ativismo Judicial 58
 4.2.1 As Origens do Ativismo Judicial 60
 4.2.2 Teorias sobre o Ativismo Judicial 61
 4.2.2.1 Teoria do Vácuo 61
 4.2.2.2 Teoria do Desejo Social 62
 4.2.2.3 Necessidade de se Reequilibrar os Poderes no Estado de Bem 
 Estar Social 63
 4.2.2.4 Reexame das Razões do Legislador 64
 4.2.2.5 Judiciário como Árbitro do Processo Político. Proteção das 
 Minorias e Respeito a Democracia 64
 4.2.2.6 A Constituição Dirigente 66
 4.3 A Autocontenção Judicial (Judicial Self-Restraint) 67
 4.3.1 Teorias sobre a Autocontenção Judicial 69
 4.3.1.1 Teoria do Cetismo Político 69
 4.3.1.2 Teoria da Deferência Judicial 70
 4.3.1.3 Teoria dos Espaços Vazios de Jurisdição 71
4.4 Politização da Justiça 72
 4.4.1 Reprodução Jurisdicional da Vontade da Maioria e Possibilidade
 de Controle pelo Legislativo 74
4.5 Ativismo Judicial e Autocontenção na Prática Jurisprudencial 
Brasileira 75
 4.5.1 Direito de Greve dos Servidores Públicos 75
 4.5.2 Discussão Acerca da Lei de Biossegurança e Pesquisa com 
 Células Tronco Embrionárias 76
 4.5.3 Vedação ao Nepotismo 77
 4.5.4 União Civil entre Pessoas do Mesmo Sexo 77
4.6 Ativismo Judicial na Suprema Corte dos EUA 78
 4.6.1 História da Suprema Corte dos EUA 78
 4.6.2 Ativismo Judicial e Autocontenção na Suprema Corte dos 
 EUA 82
4.7 Ativismo Judicial no Supremo Tribunal Federal 88
 4.7.1 História do Supremo Tribunal Federal 88
 4.7.2 Ativismo Judicial e Autocontenção no Supremo Tribunal 
 Federal 92

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   10 23/08/2013   17:31:30



11

4.8 Ativismo Judicial e Autocontenção. Opções para a Atuação do Poder
Judiciário 96

Capítulo 5
Ativismo judicial pela ótica da doutrina de Ronald Dworkin 99
5.1 Positivismo Jurídico 99
 5.1.1 O Conceito de Direito para Hart 101
5.2 A Doutrina de Ronald Dworkin 104
 5.2.1 O Direito como Integridade 109
 5.2.2 A Leitura Moral da Constituição 111
 5.2.3 Igualdade para Dworkin 114
5.3 O Convencionalismo Jurídico 118
 5.3.1 As Convenções Jurídicas 119
 5.3.2 O Convencionalismo Jurídico e o Ativismo Judicial 120
5.4 O Pragmatismo Jurídico 121
 5.4.1 O Pragmatismo Jurídico e o Ativismo Judicial 123
5.5 O Juiz Hércules é um Ativista? 124

Cosiderações finais 129

Referências 133

MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   11 23/08/2013   17:31:30



MIOLO_Dilemas na atuacao do poder judiciario_200813_Tales.indd   12 23/08/2013   17:31:30



13

Introdução

O advento da Constituição brasileira de 1988 trouxe a revalorização do 
Poder Judiciário, que, paulatinamente, vem ganhando importância no cenário 
político nacional. Cada vez mais, questões de interesse nacional são discutidas 
e decididas não na arena do Parlamento, como previa a clássica divisão de 
poderes, mas nos plenos dos tribunais, causando verdadeira judicialização nas 
relações sociais brasileiras. Paralelamente, o Poder Judiciário não tem mais se 
contentado em simplesmente aplicar a lei ao caso concreto. Com base em 
uma interpretação proativa do texto constitucional, os magistrados tomaram 
as rédeas da concretização dos direitos previstos na Carta Magna. Contudo, tal 
atitude não pode ser adotada sem a assunção de risco, tanto para a sociedade 
quanto para o próprio Poder Judiciário. 

Nesta dissertação, propõe-se a analisar esse fenômeno, diferenciando a 
judicialização das relações sociais do ativismo judicial. Abordam-se, também, 
suas contrapartes - a politização da justiça e a autocontenção judicial - per-
passando diversas teorias que contemplam tais atitudes. Detêm-se, ainda, na 
história do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte norte-america-
na, buscando exemplos de casos submetidos a essas duas grandes cortes e 
como, ao longo de sua atuação, esses tribunais alternam posturas proativas e 
auto-contidas. A análise da história da Suprema Corte americana revela-se 
especialmente interessante devido à longa experiência democrática daquele 
país, que possibilitou ao Tribunal passar por diferentes fases.

Analisa-se o instrumento principal pelo qual o fenômeno do ativismo 
judicial se exprime, qual seja, a jurisdição constitucional, focalizando sua forma 
difusa (o judicial review) e sua forma concentrada, além do controle de consti-
tucionalidade exercido na França. Tais instrumentos colocam-se na evolução 
do Poder Judiciário como forma de redescobrir o texto constitucional e sua 
força como um dos três poderes do Estado. Se, em um primeiro momento, as 
cortes constitucionais atuavam em defesa do texto constitucional, impedindo 

1
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seu enfraquecimento frente a interesses políticos de ocasião, posteriormente, 
os tribunais passaram a redefinir conceitos e princípios constitucionais. Por 
meio dessas mutações, os interpretes passaram a contribuir com a criação e 
alteração do Direito. 

Ademais, examina-se a clássica teoria da separação dos poderes, enfa-
tizando como essa tem sido lida pela doutrina moderna. A separação dos 
poderes evoluiu de uma distinção absoluta para a noção de funções típicas 
de cada poder do Estado. O Poder Legislativo, responsável por reproduzir as 
diversas correntes políticas existentes no seio social, além de atuar como caixa 
de ressonâncias dos desejos da sociedade, não tem sido capaz de atender às 
demandas legislativas. No Brasil, isso é especialmente claro, com diversos de 
seus membros as voltas com acusações de corrupção. Tal fato levou os poderes 
Executivo e Judiciário a assumirem parte da função legislativa em busca da 
concretização das disposições constitucionais.

Como o Poder Judiciário também não pode se furtar a contribuir para a 
solução dos graves problemas que afligem a sociedade brasileira, analisam-se as 
teorias propostas por Ronald Dworkin, as quais proporcionam aos magistra-
dos flexibilidade para buscarem decisões adequadas aos casos que atualmente 
lhe são propostos, sem, entretanto, infligirem a clássica teoria da separação 
dos poderes. Inicia-se com a análise do positivismo jurídico, especialmente 
as teorias concebidas por Hebert Hart. Posteriormente, debruça-se sobre a 
doutrina de Ronald Dworkin, seus conceitos de direito como integridade, 
o juiz hércules e leitura moral da Constituição. Tais conceitos permitem 
ao magistrado resolver aos diversos problemas que lhe são apresentados 
hodiernamente sem adotar uma postura ativista, condenada enfaticamente 
pelo jusfilósofo norte americano. Analisa-se, também, outras concepções de 
direito, discutidas na obra de Dworkin, tal como o convencionalismo e o 
pragmatismo jurídico. 

O convencionalismo jurídico prega enorme respeito às convenções 
políticas e as decisões dos órgãos políticos e, em uma primeira vista, rejeita 
a abordagem ativista. Contudo, frente a omissões do ordenamento jurídico, 
chamada de casos difíceis (hard cases), o magistrado deve declarar a lacuna no 
ordenamento jurídico, sendo-lhe lícito criar o Direito.

O pragmatismo jurídico, a seu turno, defende que as preposições jurídicas 
devem ser julgadas de acordo com as necessidades humanas e da sociedade. 
Tal abordagem permite e endossa o ativismo judicial, permitindo que o ma-
gistrado imponha suas concepções de justiça na decisão judicial.

Discute-se ainda se a o construto teórico denominado juiz hércules 
permite a abordagem ativista. Dworkin atribuí aos magistrados ampla li-
berdade em sua atividade decisória, além de reconhecer sua atividade como 
política. Entretanto, o direito como integridade não permite uma atuação 
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ativista por parte dos magistrados. Essa concepção de Direito pautada em 
conceitos de integridade do ordenamento e a noção de que o juiz deve 
decidir tal como escrevesse um romance em cadeia, nega o ativismo judicial, 
na medida em que exige conformidade e respeito com as decisões do passado 
e com o ordenamento jurídico. Se, por um lado, tais teorias reconhecem a 
existência de Direitos além daqueles expressamente previstos na legislação, 
por outro lado, as decisões judiciais devem se ajustar à jurisprudência, limi-
tando a atividade judicial. 

Por fim, entendemos que, muito embora o ativismo judicial seja comu-
mente visto como benéfico e liberal, tal abordagem possuí uma face conser-
vadora e retrógrada, além de configurar-se como uma conduta inadequada 
em face das disposições constitucionais e arriscada para o arranjo institucional 
brasileiro, vez que trás consigo o risco de conflito entre os diversos poderes do 
Estado. Ademais, os magistrados, não possuem respaldo popular, nem mesmo 
contam com instrumentos adequados para implementarem políticas necessárias 
para a concretização dos Direitos previstos na Constituição da República. 
Desta forma, devem os magistrados exercerem uma cautelosa auto-contenção 
quando confrontados com casos difíceis, que envolvam a omissão estatal. A 
adoção das teorias preconizadas por Dworkin pode contribuir para a solução 
destes conflitos, sem ignorar a separação de poderes constitucionalmente 
consagrada e respeitando as instituições do Estado. 
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