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RESUMO 

A presente dissertação pretende investigar o ativismo judicial perpetrado pelo 
Supremo Tribunal Federal à luz da teoria do Estado de exceção de Giorgio 
Agamben. O filósofo italiano parte do pressuposto de que o estado de exceção está 
inserido no contexto jurídico e político ocidental, e que a manifestação do estado de 
exceção está vinculada à decisão política do soberano. Nessa conjuntura, a lei se 
esvazia, e ganham espaço os atos do soberano, que passam a operar com força de 
lei sem lei. Logo, cabe verificar se o Supremo Tribunal Federal desaplica a norma 
vigente dentro da lógica do Estado de Direito. Para tal intento, cabe compreender os 
elementos jurídicos e políticos que contribuíram para o aprofundamento da crise 
jurídico-política brasileira a partir do ano de 2013 e sua relação com o Poder 
Judiciário. Portanto, são estudadas as linhas gerais das tradicionais matrizes 
jurídicas, direito natural e positivo, algumas das discussões acerca da decisão, bem 
como alguns aspectos selecionados sobre o Direito Constitucional e o 
Constitucionalismo, a crise de representatividade, o estado de exceção, a divisão 
dos poderes estatais, a judicialização da política e o ativismo judicial. Ao final, pode-
se concluir que o estado de exceção se manifesta por meio do judiciário brasileiro na 
medida em que a corte judicial máxima do país põe em xeque a força que emana 
dos demais poderes ao sobrepujá-los e quebrar o equilíbrio de controle e 
fiscalização mútua que exercem uns sobre os outros. Desse modo, as medidas de 
exceção proferidas pelo Supremo Tribunal Federal se tornam instrumentos de 
governabilidade. 
 
Palavras-Chave: Estado de exceção. Poder Judiciário. Judicialização da política. 
Ativismo judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present dissertation intends to investigate the judicial activism perpetrated by the 
Federal Supreme Court in light of the theory of the State of exception of Giorgio 
Agamben. The Italian philosopher assumes that the state of exception is embedded 
in the Western legal and political context, and that the manifestation of the state of 
exception is linked to the political decision of the sovereign. At this juncture, the law 
empties it self and gains the space of acts of the sovereign, who begin to operate 
with force of law without law. Therefore, it is necessary to verify if the Supreme 
Federal Court disap points the norm in force within the logic of the State of Right. For 
this purpose, it is necessary to understand the juridical and political elements that 
contributed to the deepening of the legal-political Brazilian crisis from the year of 
2013 and its relation with the Judiciary Power. Therefore, the general lines of the 
traditional legal matrices, natural and positive law, some of the discussions about the 
decision, as well as some selected aspects about Constitutional Law and 
Constitutionalism, the crisis of representativeness, the state of exception, the division 
of powers, judicialization of politics and judicial activism. In the end, it can be 
concluded that the state of exception manifests itself through the Brazilian judiciary 
insofar as the country’s maximum judicial court challenges the force emanating from 
the other powers by overcoming them and breaking the balance of control and 
control over each other. In this way, the exceptional measures issued by the Federal 
Supreme Court become instruments of governability  
 
Keywords: State of exception. Judicial Power. Judicialization of politics. Judicial 
activism. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La presente disertación pretende investigar el activismo judicial perpetrado por el 
Supremo Tribunal Federal a la luz de la teoría del Estado de excepción de Giorgio 
Agamben. El filósofo italiano parte del supuesto de que el estado de excepción está 
inserto en el contexto jurídico y político occidental, y que la manifestación del estado 
de excepción está vinculada a la decisión política del soberano. En esa coyuntura, la 
ley se vacía y gana espacio los actos del soberano, que pasan a operar con fuerza 
de ley sin ley. Por lo tanto, cabe verificar si el Supremo Tribunal Federal se opone a 
la norma vigente dentro de la lógica del Estado de Derecho. Para tal propósito, cabe 
comprender los elementos jurídicos y políticos que contribuyeron a la profundización 
de la crisis jurídico-política brasileña a partir del año 2013 y su relación con el Poder 
Judicial. Por lo tanto, se estudian las líneas generales de las tradicionales matrices 
jurídicas, derecho natural y positivo, algunas de las discusiones sobre la decisión, 
así como algunos aspectos seleccionados sobre el Derecho Constitucional y el 
Constitucionalismo, la crisis de representatividad, el estado de excepción, poderes 
estatales, la judicialización de la política y el activismo judicial. Al final, se puede 
concluir que el estado de excepción se manifiesta por medio del judicial brasileño en 
la medida en que la corte judicial máxima del país pone en jaque la fuerza que 
emana de los demás poderes al sobrepujarlos y romper el equilibrio de control y la 
vigilancia mutua que ejercen unos sobre otros. De este modo, las medidas de 
excepción proferidas por el Supremo Tribunal Federal se convierten en instrumentos 
de gobernabilidad. 
 
Palabras clave: Estado de excepción. Poder Judicial. Judicialización de la política. 
Activismo judicial. 
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1 INTRODUÇÃO 

A constituição do Estado de Direito ocorreu como consequência das 

revoluções burguesas, que culminaram no fim dos Estados ou dos regimes 

absolutistas e início dos estados modernos. Nesse contexto, criou-se uma situação 

onde há a limitação do arbítrio do poder estatal e proteção às garantias individuais. 

O poder estatal passou a ser legitimado pelo sufrágio universal, na forma da 

representatividade política e regulamentado pelo direito. Sob tais pressupostos, 

instaurou-se o poder político, condição basilar para a realização do bem comum e 

organização social do Estado. 

 Frente às perspectivas totalitárias desse poder político, filósofos ao longo da 

trajetória da civilização ocidental como Aristóteles, John Locke, Montesquieu, entre 

outros, refletiram sobre a necessidade do compartilhamento do poder. Em linhas 

gerais, o compartilhamento do poder é essencial, visto que a história está repleta de 

situações em que a concentração do poder nas mãos do poder soberano culminou 

em abusos no exercício do poder e, por decorrência em violência institucionalizada. 

Assim estabeleceu-se o sistema de freios e contrapesos como regulador das 

relações de interdependência dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). 

O referido mecanismo consiste no controle do poder pelo próprio poder. Cada poder 

teria autonomia para exercer sua função, mas seria controlado e observado pelos 

outros poderes. Isso serviria para evitar que houvesse exagero no exercício de 

poder por qualquer um dos poderes  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 deixa explícito que não adotou uma 

divisão rígida na função da cada Poder, e por este motivo um determinado poder 

pode exercer, além de sua função típica, suas funções atípicas. Porém, quando um 

poder invade demasiadamente a seara de outro, gera um desequilíbrio, fragilizando 

o que se entende por Estado Democrático de Direito.  

A questão é ainda mais delicada ao se tratar do poder judiciário, uma vez que 

este poder não se apresenta como manifestação direta da vontade do poder 

constituinte. Isso porque os membros que representam o poder judiciário na sua 

esfera última não são eleitos diretamente pelo povo. São nomeados politicamente 

pelo chefe do poder executivo. Isso significa que há um limite na esfera da 

representatividade do judiciário, e a invasão desse poder no papel do legislativo ou 

do executivo pode vir a se traduzir em ações avessas aos auspícios democráticos. 
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 A Carta Magna de 1988 está inserida dentro de um contexto denominado pós-

positivista e/ou neoconstitucionalista, de modo que sua força normativa se espraia 

por todo o ordenamento jurídico. Por isso, o direito passou a ser interpretado à luz 

da Constituição. Esse modelo de jurisdição constitucional é tributário da 

consolidação do Estado Constitucional de Direito, que se estabeleceu a partir do 

final da II Guerra Mundial. Até então vigorava um modelo identificado, por vezes, 

como Estado legislativo de direito. Para alguns autores, nessa estrutura, a 

Constituição era, essencialmente, entendida como um documento político e, 

portanto, as normas não se aplicavam diretamente, de modo a ficarem na 

dependência de desenvolvimento por parte do legislador ou pelo administrador. 

Ainda, nessa conjuntura não existia o controle de constitucionalidade das leis pelo 

Judiciário, já que vigorava a centralidade da lei e a supremacia do parlamento. 

 No Estado constitucional de direito, a Constituição passa a ter validade de 

norma jurídica, e, portanto, passa a não apenas disciplinar o modo de produção das 

leis e atos normativos, mas também a estabelecer determinados limites para o seu 

conteúdo, bem como a impor deveres de atuação ao Estado. Nesse contexto, a 

Constituição ganha primazia, ao se tornar a Lei de qual todas as demais derivam. 

 Junto à centralidade da Constituição, ganhou destaque também o poder 

judiciário. Frente à inércia dos demais Poderes na resolução de questões políticas e 

sociais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da interpretação constitucional, tem 

cada vez mais ocupado esse espaço político, uma vez que não existe vácuo de 

poder. 

 No Brasil o órgão competente para a guarda da Constituição é o Supremo 

Tribunal Federal, e dentre as suas atribuições estão a garantia da prevalência dos 

ditames constitucionais e a competência específica para julgar os litígios que versem 

sobre matérias constitucionais. Portanto, suas atribuições perpassam a atividade 

interpretativa da Constituição. 

 Nesse sentido, cada vez mais o Supremo vem apreciando juridicamente 

questões políticas controvertidas. A questão é que no exercício de interpretação da 

norma constitucional, em alguns casos a Corte incorre em interpretação para além 

do quadro normativo estipulado pela Carta Magna, e, em casos mais agudos, a 

interpretação se dá até de forma contrária aos auspícios constitucionais, de modo a 

suspender ou mesmo excluir direitos constitucionalmente assegurados. Essas 

suspensões são classificadas como ativismo judicial.  



15 
 

 Em linhas gerais, judicialização da política significa que questões de larga 

repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do poder judiciário, 

e não pelas instâncias políticas tradicionais, quais sejam o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo. Ativismo judicial, por sua vez, dá-se como um desdobramento 

desse contexto, no qual ao decidir de forma contrária ao que foi regulamentado pelo 

poder legislativo, o poder judiciário ganha uma posição de destaque na política 

brasileira. A questão nevrálgica desse contexto reside na (i)legitimidade dessa 

suspensão da norma por poder contra majoritário.   

  O filósofo italiano Giorgio Agamben parte do pressuposto de que o estado de 

exceção está inserido no contexto jurídico e político ocidental, e que a aplicabilidade 

do estado de exceção está vinculada a decisão política do poder soberano. Nessa 

conjuntura, a lei se esvazia e ganham espaço os atos do soberano, que se revestem 

da legitimidade outrora pertencente às leis.  

Tal situação pode ser vislumbrada no judiciário brasileiro na medida em que a 

corte judicial máxima do país afronta a força que emana dos demais poderes ao 

sobrepujá-los e quebrar o equilíbrio de controle e fiscalização mútua que exercem 

uns sobre os outros. Desse modo, as medidas de exceção proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal se tornam instrumentos de governabilidade. Ou seja, o estado de 

exceção, fundamento do direito, emerge e se manifesta por meio da suspensão da 

regra. Essa situação se constata no direito brasileiro. Percebe-se que 

frequentemente o Estado de Direito sofre golpes e é suspenso. Situações 

particulares amparadas pelas regras legais “escapam” da regra por força da vontade 

de um soberano, bem como normas tidas como de “caráter geral” têm seus efeitos 

modulados conforme o contexto das contradições políticas e econômicas em curso. 

 Portanto, aventa-se que a suspensão da norma por meio de decisões ativistas 

possa ser um dos aspectos da manifestação do estado de exceção. A reflexão 

acerca dessa hipótese é de significativa importância no cenário político, jurídico, 

econômico e social, uma vez que o estado de exceção, apresenta-se como uma das 

técnicas de governo biopolíticas utilizadas pelo poder soberano. Ou seja, o exercício 

do poder por meio da decisão da exceção controla e conduz, a partir de um conjunto 

de técnicas de poder, vidas nuas, ou seja, vidas à mercê do poder soberano e, 

portanto, matáveis. 

 Assim sendo, a presente dissertação pretende perscrutar aquilo que se 

encontra abarcado na teoria do estado de exceção de Giorgio Agamben e aspectos 
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relacionados nos mecanismos do poder judiciário brasileiro. Nessa direção, 

concentra-se principalmente, no debate relacionado às questões decorrentes da 

judicialização da política e do ativismo judicial, questões estas oriundas do arranjo 

institucional jurídico brasileiro, bem como do desempenho das atribuições 

constitucionais do Supremo Tribunal Federal.  

A presente pesquisa não pretende esgotar esses temas, até porque por se 

tratar de questões amplas e profundas, com inúmeras conexões e variáveis 

analíticas que se desdobram sobre diferentes áreas do conhecimento, essa tarefa 

seria hercúlea. Assim, o que se pretende é compreender alguns aspectos da 

conjuntura jurídica, política e econômica que fizeram com que o Supremo Tribunal 

Federal se tornasse, em meio à crise, um poder apto a tomar decisões soberanas 

acerca da política brasileira, bem como verificar qual a relação desse fenômeno com 

a teoria do estado de exceção. 

Para tanto, caberá examinar o papel constitucional da Suprema Corte no 

contexto do estado de direito, situar conceitualmente a manifestação do estado de 

exceção e estudar os mecanismos jurídicos que influenciam na suspensão do 

ordenamento jurídico, que na presente pesquisa são a judicialização da política e o 

ativismo judicial.    

Nesse sentido, o intuito será o de demonstrar a íntima relação entre ativismo 

judicial e estado de exceção. Para isso, algumas decisões consideradas ativistas 

serão analisadas de modo a perceber o Estado de Exceção permanente no qual o 

Estado brasileiro está imerso. 

 Para que se possa atingir os objetivos acima propostos, é preciso que a 

metodologia empregada seja sólida, pois é sobre ela que os alicerces da pesquisa 

estarão erigidos. Desse modo, o presente trabalho está estribado na pesquisa 

explicativa, que é aquela que busca identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. 

 Como modo de operacionalizar o proposto acima foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica para a coleta dos dados necessários, uma vez que as fontes utilizadas 

são principalmente os tratados já publicados por doutrinadores tanto na área do 

direito quanto da filosofia e, ainda, decisões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal 

ao julgar contendas trazidas à sua apreciação. Fez-se uso do método indutivo para 

análise dos argumentos obtidos com a pesquisa bibliográfica. Este pode ser definido 
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como aquele em que a partir das partes de um determinado fenômeno, infere-se a 

totalidade, mesmo que não contida explicitamente nas partes analisadas. 

 Ainda, partiu-se de um pressuposto epistemológico interdisciplinar, uma vez 

que a pesquisa tem como escopo referencial teórico proveniente de áreas como 

filosofia, direito e ciência política. O diálogo interdisciplinar entre as áreas do 

conhecimento citadas em torno do objeto desta dissertação se apresentou como 

condição imprescindível à constituição do discurso acadêmico e científico necessário 

à compreensão de variáveis da judicialização da política, bem como do ativismo 

judicial em curso no contexto de crise institucional e da emergência e afirmação de 

um permanente estado de exceção no contexto político e social brasileiro em curso. 

A dissertação está dividida em três capítulos, cada qual voltado a debruçar-se 

sobre um tema em específico. O primeiro capítulo tem como objetivo verificar 

possíveis causas, na teoria do direito, que resultaram na crise intensificada a partir 

do ano de 2013. Para tanto, verificam-se as linhas gerais das tradicionais matrizes 

jurídicas, quais sejam, direito natural e positivo, algumas das discussões acerca da 

decisão e também alguns aspectos selecionados sobre o direito constitucional e o 

constitucionalismo, de modo a contextualizar – ao final do capítulo – com os 

imperativos econômicos da atualidade. 

No segundo capítulo, busca-se analisar os conceitos jurídicos e filosóficos da 

teoria do estado de exceção de Giorgio Agambem, marco teórico da presente 

dissertação. Portanto, foram analisados os elementos que conformam a biopolítica 

moderna, o estado de exceção, a vida nua e a soberania. Tais pressupostos são 

essenciais, visto que a relação entre poder soberano e a vida nua frente à vigente 

tradição política conferem a tônica do debate proposto. 

Por fim, no terceiro capítulo se intenta relacionar os conceitos jurídicos, 

políticos e econômicos que perfazem a estrutura jurídica brasileira ao conceito de 

estado de exceção à luz dos elementos da judicialização da política e do ativismo 

judicial. Ou seja, buscou-se analisar o poder judiciário brasileiro frente ao contexto 

da judicialização da política e do ativismo judicial e relacioná-los à suspensão da 

ordem normativa. 

A pesquisa se faz pertinente na medida em que a judicialização da política, 

fenômeno que vem se intensificando nos últimos anos, dá azo à prática do ativismo 

judicial. O ativismo judicial, entendido como a expansão de um dos poderes de 

Estado em detrimento do outro, é o substrato do qual se forja um poder soberano, 
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capaz de suspender a norma e instituir a exceção, lançando todos que estão a seu 

jugo a condição de vida nua, despida de suas garantias e características 

qualificadoras da condição de ser humano.  

O presente trabalho se insere no debate sobre o desenvolvimento, uma vez 

que se pressupõe que a compreensão das variáveis que interferem na construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária perpassam o estudo de seus elementos 

conformadores e seus mecanismos empregados na busca pela justiça. Ainda, toda 

pesquisa que tenha como objetivo o aprimoramento ou estudo de um objeto à luz de 

preceitos científicos está alinhada à questão. O desenvolvimento, por ser uma 

palavra polissêmica, possibilita sua interpretação à luz de inúmeras variáveis 

analíticas.  Por esse motivo, deve-se tomar cuidado para não desprezar essas 

múltiplas acepções e tomar como sinônimo de desenvolvimento apenas o seu viés 

econômico.  
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2 ASPECTOS DA CRISE JURÍDICO-POLÍTICA EM CURSO (2013 – 2018) 

A presente pesquisa tem como objetivo verificar possíveis causas, na Teoria 

do Direito, que deram azo à atual conjuntura jurídico-política nacional, cuja crise 

iniciada no ano de 2013 é sua expressão maior. Não se pretende, por óbvio, exaurir 

analiticamente essas causas. O recorte a partir do qual a pesquisa se move procura 

compreender, no âmbito da teoria do direito, quais os possíveis fatores que 

contribuíram para que esse processo, do qual tanto o direito quanto a política são 

protagonistas, tornassem-se algo tão intrínseco à prática jurisdicional. Em outras 

palavras, intenta-se verificar quais fatores contribuíram para que, no exercício do 

Direito, a exceção se tornasse a regra. É notório que a sociedade tem a sensação 

de que a Corte Suprema excede diariamente os limites de sua competência. Mas 

quais são esses limites? Qual a conjuntura política que dá ensejo a essa 

necessidade de extrapolação de competências por parte do Poder Judiciário? Por 

que o poder político e majoritário que emana do poder legislativo, o qual representa 

os auspícios da sociedade, não parecem, de fato, nem os representar tampouco 

cumprir, ou suprir as atribuições que lhe foram definidas constitucionalmente? Qual 

a força da Constituição? Qual arranjo institucional a Constituição apregoa? Qual o 

arranjo que de fato vigora?  

Certamente não se objetiva ter respostas para todos esses questionamentos, 

que provavelmente perpassam a sociedade brasileira na medida em que essa se 

encontra desiludida, insatisfeita e impotente frente às contradições de seu sistema, 

mas compreender variáveis dos aspectos políticos e jurídicos constitutivos do atual 

cenário nacional, senão mundial. Prova cabal dessa situação foram as jornadas de 

julho de 20131, que inicialmente surgiram para reivindicar a redução do aumento de 

20 centavos nas tarifas de transporte público, mas que rapidamente se inflamou e se 

transformou num movimento de contestação popular que tomou todo o país.  Mas 

qual foi de fato a pauta das reivindicações? Foram pautas difusas que, de um modo 

geral, clamavam pelo fim da corrupção, essa eleita como mote para todos os 

problemas institucionais brasileiros. O que ficou nítido foi a insatisfação, a sensação 

coletiva de que as coisas estavam fora dos tradicionais lugares. Essa mesma 

sensação move a presente pesquisa, que pretende verificar o papel do Poder 

                                            
1 “Protestos de junho de 2013 atraíram 1 milhão no auge”. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1602961-protestos-de-junho-de-2013-atrairam-1-milhao-
no-auge.shtml. Acesso em dez de 2018.  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1602961-protestos-de-junho-de-2013-atrairam-1-milhao-no-auge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1602961-protestos-de-junho-de-2013-atrairam-1-milhao-no-auge.shtml
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Judiciário no contexto da crise, especificamente no que tange a suas atribuições 

Constitucionais e ao seu papel político. Não se almeja, portanto, buscar respostas 

para a crise que, em fim último, pode até mesmo ser lida como uma crise da própria 

concepção de Estado de Direito. O foco, como já dito anteriormente, será tentar 

compreender os elementos jurídicos e políticos que contribuíram para essa crise 

jurídico-política, à luz do papel do Poder Judiciário e do exercício da jurisdição.  Para 

tanto, inicia-se o presente capítulo verificando as linhas gerais das tradicionais 

matrizes jurídicas, direito natural e positivo, algumas das discussões acerca da 

decisão, bem como alguns aspectos selecionados sobre o Direito Constitucional e o 

Constitucionalismo, contextualizando, ao final, com os imperativos econômicos do 

tempo presente. Esse será o arranjo da primeira parte da pesquisa, de modo a 

possibilitar a compreensão dos elementos jurídicos que interagem diretamente no 

contexto da crise em comento. 

2.1 A positivação do ordenamento jurídico 

A fim de elucidar aspectos da atual crise jurídico-política em curso, cabe fazer 

alguns apontamentos acerca da forma em que se instrumentaliza o direito, numa 

perspectiva global. Ou seja, é necessário que se aborde a gênese do Estado de 

Direito, bem como se discorra sobre as tentativas de delimitação do Direito. Porém, 

vale ressaltar que essa perspectiva de análise se constituirá dentro de um contexto, 

que é a observação do fenômeno do direito dentro de uma sociedade dinâmica e 

suas complexas estruturas sociais, ambientais e políticas.  

Frente a tal perspectiva analítica, faz-se mister a análise conceitual com 

intuito de compreender as especificidades teóricas e práticas que justificam 

determinadas decisões e ações no contexto de crise política e jurídica em curso. Ou 

seja, há indicativos de aproximação semântica entre os conceitos de direito e justiça, 

e essa última, por sua vez, possui relação com a discussão acerca da moral.  

Neste contexto, a dimensão moral se constitui a partir do fato de que todo 

indivíduo possui em si uma noção preliminar conceitual adquirida pela sua vivência. 

No caso do direito, esse é muitas vezes associado como sendo sinônimo de lei. Um 

dos motivos para essa confusão, segundo Lyra, dar-se-ia por questões linguísticas. 

(...) começando pelo inglês, em que Law designa as duas coisas. Mas já 
deviam servir-nos de advertência, contra esta confusão, as outras línguas, 
em que Direito e lei são indicados por termos distintos: lus e lex (latim), 
Derecho e léy (espanhol), Diritto e legge (italiano), Droit e loí (francês), 
Recht e gesetz (alemão), Pravo e zakon (russo), Jog e tõrveny (húngaro) e 
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assim por diante (LYRA FILHO, 1982). 

Conforme o que será visto em tópicos posteriores, o Direito ainda hoje é 

reduzido à concepção de Estado, e esta é uma das razões a partir da qual se tem 

certa dificuldade em conceber o direito posto não pelo Estado, mas pela sociedade 

civil (BOBBIO, 1995). De acordo com Escrivão Filho e Sousa Junior (2016), ambos 

juristas representantes do pluralismo jurídico, o direito, que na antiguidade podia ser 

compreendido como a arte do bom e do justo, reduziu-se, com o advento do Estado 

Moderno, à ciência das leis, composta de normas estatais dotadas de sanção e 

imperatividade. 

Dentro dessa celeuma que é a perscrutação do que é o direito e qual a sua 

relação com a moral é que se posicionam duas correntes de pensamento do sistema 

jurídico: o direito natural e o direito positivo.  

Neste debate é preciso ter presente, que por terem sofrido mudanças 

analíticas, interpretativas “tem-se muita dificuldade de caracterização por albergar 

concepções de mundo, até mesmo diametralmente opostas” (STRECK, 2014a). Por 

esse motivo, a presente pesquisa tem a pretensão de apresentar noções acerca 

dessas categorias, para que posteriormente seja possível compreender os possíveis 

conceitos de pós-positivismo jurídico e neoconstitucionalismo, esses, por sua vez, 

basilares para a discussão acerca do ativismo judicial e sua relação com o estado de 

exceção.  

2.1.1 Aspectos históricos e conceituais do Direito Positivo 

O presente tópico busca traçar um panorama histórico e conceitual acerca do 

positivismo jurídico quanto às suas origens e fundamento, para que, posteriormente, 

se possa analisar suas críticas. Para se compreender o positivismo jurídico 

enquanto escola de direito, faz-se necessário realizar uma delimitação histórica e 

conceitual acerca da terminologia “direito positivo”, bem como do “direito natural”.  

O positivismo jurídico tem suas origens calcadas na concepção de direito 

positivo. Esse, por sua vez, faz parte da tradição do pensamento jurídico ocidental, e 

contrapõe o “direito natural”. Essa distinção já se encontra presente em Platão e 

Aristóteles. Este último, no capítulo VII do livro V de Ética à Nicômaco aduz que: 

Da justiça política, uma parte é natural e outra parte legal: natural, aquela 
que tem a mesma força onde quer que seja e não existe em razão de 
pensarem os homens deste ou daquele modo; legal, a que de início é 
indiferente, mas deixa de sê-lo depois que foi estabelecida [...] 
(ARISTÓTELES, 1991, n. p.). 
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Norberto Bobbio (1995)  interpreta nessa passagem de Aristóteles os critérios 

que distinguiam o direito natural do direito positivo para o filósofo grego, segundo os 

quais: a) o direito natural é aquele que possui a mesma eficácia em toda parte, 

enquanto que o positivo tem sua eficácia adstrita apenas nas comunidades políticas 

singulares em que é posto; b) o direito natural prescreve ações que existem 

independentemente de parecerem boas a alguns ou más a outros, enquanto que o 

positivo estabelece ações que, uma vez reguladas, devem ser desempenhadas 

conforme o modo prescrito pela lei (BOBBIO, 1995). O mesmo argumento é 

corroborado no livro “Retórica”, de Aristóteles:  

É bastante cabível agora efetuar uma completa classificação das ações 
justas e injustas. Principiemos por observar que ações justas e injustas 
foram definidas relativamente a dois tipos de direito, além de o ser 
relativamente a duas classes de pessoas. Quando falo de dois tipos de 
direito ou leis, refiro-me à lei particular e à lei comum. A primeira varia 
segundo cada povo e é aplicável aos membros de cada povo, sendo 
parcialmente escrita, parcialmente não escrita; a lei comum é a lei natural, 
visto que há, de fato, uma justiça e uma injustiça das quais todos têm, de 
alguma maneira, a intuição, e que são naturalmente comuns a todos, 
independentemente de todo Estado e de toda convenção recíproca. É isso 
que a Antígona de Sófocles expressa com clareza ao declarar que o 
sepultamento de Polinices fora um ato justo, a despeito da proibição; ela 
quer dizer que fora um ato justo por ser o direito natural (ARISTÓTELES, 
2011, p. 105). 

Portanto, percebe-se que desde a Grécia Antiga, a distinção entre direito 

natural e direito positivo já está delimitada, sendo esse designado para o direito que 

é convencionado ou posto pelos homens (thésis), e aquele relativo ao que é por 

natureza (physis) (BOBBIO, 1995). 

O direito Romano também realizava a diferenciação quanto ao direito positivo 

e direito natural. Esse, o jus gentium ou jus naturale, aquele, o jus civile, ou seja, 

separava-se o direito das gentes (jus gentium, comum a todos os homens, naturalis 

ratio), do direito de cada povo, segundo a estatuição da populus (jus civile) 

(BOBBIO, 1995). 

Na época clássica2, em linhas gerais, o direito natural não era considerado 

superior ao positivo, era considerado como “direito comum” (koinós nómos, segundo 

Aristóteles) e o positivo era tido como um direito especial de uma dada civitas. Por 

critério de especialidade (Lex specialis derogat generali), o direito positivo 

preponderava sobre o natural (BOBBIO, 1995). 

No que concerne ao pensamento medieval, o direito positivo é definido como 

                                            
2 Quanto a esse período histórico, Norberto Bobbio leva a entender que se refere ao período que 
precede a Idade média (BOBBIO, 1995). 
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aquele “posto pelos homens, em contraste com o direito natural3 que não é posto por 

esses, mas por algo (ou alguém) que está além desses, como a natureza (ou o 

próprio Deus)” (ABERLARDO, apud BOBBIO, 1995).  Nesse sentido, corrobora o 

argumento São Tomás de Aquino, que na Summa theologica discorre sobre os 

diferentes tipos de lei, das quais, dentre outras, fazem parte a lex naturalis e a lex 

humana. Aquela é definida pelo filósofo como “partecipatio legis aeternae in rationali 

creatura”, isto é, participação da lei eterna na criatura racional (AQUINO, 2001), e 

essa deriva da natural por obra do legislador que a põe e a faz valer. (BOBBIO, 

1995). Nesse período há uma inversão valorativa: o direito natural se sobrepõe ao 

positivo, uma vez que o direito natural passa a ser considerado como “norma 

fundada na própria vontade de Deus e por este participada da razão humana [...]” 

(BOBBIO, 1995, p. 25). Mas ainda nesse período, direito natural e direito positivo 

gozavam de uma qualificação enquanto direito na mesma forma (BOBBIO, 1995). 

No pensamento moderno, segundo Bobbio, parece surgir um novo critério de 

diferenciação, critério esse que não se refere à fonte do direito, isto é, ao modo pelo 

qual um ou outro direito é posto, mas sim ao modo pelo qual os destinatários vêm a 

conhecer as normas: “o direito natural é aquele de que obtemos conhecimento 

através da razão, de vez que esta deriva da natureza das coisas; o direito positivo é 

aquele que vimos a conhecer através de uma declaração de vontade do legislador” 

(BOBBIO, 1995, p. 22). Essa mudança de perspectiva foi crucial para a conformação 

da escola positivista na medida em que “pode-se identificar no movimento pela 

codificação uma raiz do positivismo jurídico” (BOBBIO, 1995, p. 54). 

2.1.2 O positivismo jurídico e a formação do Estado monista 

“O positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não 
existe outro direito senão o positivo4“. 

Cabe, inicialmente, advertir que várias são as vertentes analíticas acolhidas 

sob o termo positivismo. Para Ferraz Junior (1980) tanto a doutrina de Auguste 

Comte, como também aquelas que se ligam a sua doutrina ou a ela se assemelham, 

                                            
3 Cabe mencionar o exemplo bastante icônico da invocação do direito natural feito por Antígona frente 
ao decreto de Creonte. Antígona argumentou que poderia enterrar seu irmão com base no direito não 
escrito, no direito natural, que deveria prevalecer frente ao decreto de Creonte. “[...] É que essa não 
foi Zeus que as promulgou, nem a Justiça, que coabita com os deuses infernais, estabeleceu tais leis 
para os homens. E eu entendi que os teus éditos não tinham tal poder, que um mortal pudesse 
sobrelevar os preceitos, não escritos, mas imutável dos deuses. Porque esses não são de agora, 
nem de ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram [...]” (SÓFOCLES, 2005, p. 
41). 
4(BOBBIO, 1995, p. 21) 



24 
 

convergem entre si.  

Comte entende por ‘ciência positiva’ coordination de faits. Devemos, 
segundo ele, reconhecer a impossibilidade de atingir as causas imanentes e 
criadoras dos fenômenos, aceitando os fatos e suas relações recíprocas 
como o único objeto possível de investigação científica (FERRAZ JUNIOR, 
1980).  

O positivismo como corrente filosófica e científica foi desenvolvido por 

Auguste Comte na segunda metade do séc. XIX, e teve numerosas e variadas 

manifestações em todos os países do mundo ocidental. Uma das características do 

positivismo é a romantização da ciência, sua devoção como único guia da vida 

individual e social do homem, único conhecimento, única moral, única religião 

possível (ABBAGNANO, 1998). 

Cabe ressaltar que ao se tratar do significado da expressão “positivismo 

jurídico”, Bobbio (1995) o desvincula daquele positivismo em sentido filosófico, 

embora assuma que haja ligação entre os dois termos e suas respectivas 

concepções. O referido autor define o positivismo jurídico como oposição à categoria 

“direito natural”.  

O jurista Dimitri Dimoulis (2018), por sua vez, entende que o positivismo 

jurídico não deve seu nome e seu objeto de estudo à visão positivista que foi 

desenvolvida nas ciências humanas a partir do século XIX. Para o autor, sua origem 

está no termo ius positivum (ou ius positum), algo que se percebe mais claramente 

no termo “juspositivismo”. Conforme Dimoulis (2018), o positivismo jurídico se 

preocupa com o estudo do direito posto (e também imposto).  

A passagem da concepção jusnaturalista para a juspositivista guarda ligações 

com a formação do Estado moderno, o qual é tributário da dissolução da sociedade 

medieval (BOBBIO, 1995). Dito de outro modo, o positivismo jurídico se relaciona 

causalmente “com o processo histórico de derrota do direito natural e a substituição 

das normas de origem religiosa pelas leis estatais nas sociedades europeias da 

Idade Moderna”, fenômeno tido como início da positividade do direito (DIMOULIS, 

2018). 

No mesmo sentido aduz Bobbio (1995), para quem o positivismo jurídico é 

uma concepção do direito que nasce quando “direito positivo” e “direito natural” não 

mais são considerados direito no mesmo sentido, mas o primeiro passa a ser 

considerado como direito em sentido próprio. Logo, a partir desse momento, o 

acréscimo do termo “positivo” ao termo “direito” torna-se pleonástico. 
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Como já dito anteriormente, a passagem da concepção jusnaturalista para a 

juspositivista decorre da dissolução da sociedade medieval. A sociedade medieval é 

considerada uma sociedade pluralista, uma vez que foi constituída por uma 

pluralidade de agrupamentos sociais, cada um contendo seu conjunto de 

regramento próprio: “[...] o direito aí se apresentava como um fenômeno social, 

produzido não pelo Estado, mas pela sociedade civil” (BOBBIO, 1995, 27). Porém, a 

lógica se inverte com a formação do Estado moderno, que deixa de ser 

caracterizado como plural e passa a deter o monopólio da lei:  

Com a formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume 
uma estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos 
os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito: não se contenta em 
concorrer para esta criação, mas quer ser o único a estabelecer o direito, ou 
diretamente através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e 
controle das normas de formação consuetudinárias (BOBBIO, 1995, 27). 

O pensamento juspositivista já aparecia no século XVI, na obra do jurista 

francês Jean Bodin (1530–1596), para quem as leis emanavam e dependiam 

exclusivamente da vontade do soberano. Conforme explica Dimoulis (2018), Bodin 

insiste na submissão do soberano às leis divinas e naturais e, por essa razão, seu 

positivismo foi tido como “impuro”, porém, segundo seus preceitos, a vigência da lei 

depende da vontade do legislador político (isto é, do Príncipe soberano). Por esse 

motivo, a soberania enquanto relação político-jurídica formadora do Estado tem seu 

início nas reflexões de Jean Bodin, autor que forneceu os alicerces do Absolutismo 

na medida em que defendeu a indivisibilidade do poder.  

Expressou-se de forma mais clara a visão juspositivista na obra de Thomas 

Hobbes. As teorias modernas acerca da constituição do Estado elencam Hobbes e 

sua obra “Leviatã” como sendo um dos “primeiros mitos políticos de fundação de 

impacto histórico na modernidade (FRANKENBERG, 2018)”. O teórico político e 

filósofo inglês parte da premissa de que a sociedade possui o desejo de sair de sua 

mísera condição de guerra, decorrente das paixões naturais humanas. Para Hobbes 

(2014), os pactos, sem força, não passam de palavras sem substância para dar 

qualquer segurança a ninguém. 

Em havendo grande multidão, se as ações de cada um dos que a compõe 
forem determinadas segundo o juízo individual e os apetites individuais de 
cada um, não poderá se esperar que ela seja capaz de dar defesa e 
proteção à ninguém, seja contra o inimigo comum, seja contra as injúrias 
feitas uns aos outros. [...] Se um esforço unânime lhes permitir obter uma 
vitória contra um inimigo estrangeiro, depois disso, quando ou não terão 
mais um inimigo comum, ou aquele que por alguns é tido por inimigo é por 
outros tido por amigo, é inevitável que as diferenças entre seus interesses 
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os levem a desunir-se, voltando a cair em guerra uns contra os outros 
(HOBBES, 2014, p. 128-129).  

Por esse motivo, na acepção hobbesiana, a única forma de se constituir um 

poder comum capaz de garantir segurança o suficiente será por meio da delegação 

de “toda a força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa 

reduzir suas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade” (HOBBES, 2014, 

p. 130), ou seria mais do que consentimento ou concórdia, mas uma verdadeira 

unidade de todos eles numa mesma pessoa, materializada por meio de um pacto de 

cada homem com todos os homens. Após o pacto, a multidão unida numa só pessoa 

se chama Estado, em latim civitas, e “é-lhe atribuído o uso de gigantesco poder e 

força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos 

eles, no domínio da paz em seu próprio país, e da ajuda mútua contra os inimigos 

estrangeiros” (HOBBES, 2014, p. 130-131). 

Hobbes (2014) não abdica da crença na existência de um direito natural, mas, 

diferentemente de Jean Bodin e de toda a tradição filosófica medieval, “submete o 

direito natural a fortes críticas em razão de sua incapacidade de garantir a 

segurança individual e a paz social” (DIMOULIS, 2018, p. 25). Sobre esse aspecto, 

Bobbio (1995, p. 34) aduz que: 

Como bom jusnaturalista (como o eram todos os escritores políticos e 
jurídicos do século XVII), ele estuda a formação do Estado e de suas leis 
considerando a passagem do estado de natureza para o estado civil. No 
estado de natureza, segundo Hobbes, existem leis (direito natural); mas, ele 
se indaga, são tais leis obrigatórias? Sua resposta é digna de ser 
sublinhada, visto que constitui um raciocínio paradigmático para todos os 
juspositivistas. Segundo Hobbes, o homem é levado a respeitá-las em 
consciência (isto é, diante de si mesmo e, se crê em Deus, diante de Deus), 
mas tem ele uma obrigação diante dos outros? Diante do outro, afirma o 
filósofo, sou levado a respeitar as leis naturais somente se e nos limites nos 
quais o outro as respeita nos meus confrontos. 

Desse modo, na fundação hobbesiana da soberania, a vida em seu estado de 

natureza é definida por ser incondicionalmente exposta a uma ameaça de morte, isto 

é, o direito ilimitado de todos sobre tudo. Já a vida política, isto é, aquela que se 

desenvolve sob a proteção do Leviatã, não é, senão, essa mesma vida, só que 

exposta agora à ameaça que repousa apenas nas mãos do soberano (AGAMBEN, 

2015).  

O traço juspositivista reside justamente no fato de que Hobbes sustenta a 

superioridade qualitativa, bem como a primazia normativa das normas instituídas e 

impostas pelos detentores do poder político. Ademais, outro traço marcadamente 

positivista de seu pensamento é a visão laica, ou seja, puramente política do direito 
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e do Estado (DIMOULIS, 2018). 

Conforme Dimoulis (2018), a consolidação das premissas do positivismo 

jurídico se deu de forma paralela ao processo de monopolização do poder político 

pelos aparelhos estatais nas sociedades capitalistas, e se relacionam com as ideias 

racionalistas sobre a criação e aplicação do direito.  

A discussão em torno do tema e da dificuldade de definição se assenta no 

fato de que esse verbete se aplica “aos diversos positivismos que foram se forjando 

desde o século XIX, tendo como base as matrizes teóricas filosóficas que 

conformam o modo de compreensão do Ocidente desde a aurora da civilização” 

(STRECK, 2017, p. 159). 

2.1.3 Escolas positivistas 

Para que se possa compreender a crença no positivismo como mecanismo 

organizador da sociedade, é necessário que se verifique alguns dos processos 

históricos responsáveis por tornar senso comum o positivismo jurídico como 

sinônimo de direito. Esse processo teve início no século XIX sob o impulso das 

Constituições escritas e das codificações em muitos países europeus e em suas ex-

colônias. Nos países em que não havia direito codificado, como a Inglaterra do 

século XIX e, em certa medida, a Alemanha, o juspositivismo se materializou por 

meio da presença forte do Estado que conseguiu monopolizar a produção jurídica ao 

consolidar os costumes pelos tribunais estatais (DIMOULIS, 2018). 

Nessa direção, uma das primeiras escolas conformadoras do positivismo a 

ser tratada, a escola histórica5 do direito, surgiu na Alemanha entre o fim do século 

XVIII e o começo do século XIX, tendo como seu maior expoente Savigny. A 

importância dessa escola para a conformação de um positivismo jurídico se dá 

somente no sentido de que representavam uma crítica radical às concepções 

jusnaturalistas conforme concebia o iluminismo, isto é, como um direito universal e 

imutável deduzido pela razão (BOBBIO, 1995). Ao direito natural a escola histórica 

                                            
5“O que caracteriza, portanto, o historicismo é o fato de ele considerar o homem na sua 
individualidade e em todas as variedades que tal individualidade comporta, em oposição ao 
racionalismo [...] que considera a humanidade abstrata. Procuremos determinar algumas 
características fundamentais do historicismo: 1) O sentido da variedade da história deriva à variedade 
do próprio homem [...] 2) O sentido do irracional na história, contrapondo à interpretação racionalista 
da história própria dos iluministas [...] 3) estreitamente ligada à ideia de irracionalidade da história 
está a ideia de sua tragicidade (pessimismo antropológico) [...] 4) Um outro caráter do historicismo é o 
elogio e o amor pelo passado [...] 5) Um traço ulterior ao historicismo é o amor pela tradição, isto é, 
pelas instituições e os costumes existentes na sociedade e formados através de um desenvolvimento 
lento, secular” (BOBBIO, 1995, p. 48-51). 
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contrapõe o direito consuetudinário, considerado como a forma genuína do direito, 

uma vez que se manifestava como expressão imediata da realidade histórico-social 

(BOBBIO, 1995). 

Em 1804, na França, entrou em vigor o Código de Napoleão. A ideia de 

codificação na França se deu por obra do pensamento iluminista, oriundo da cultura 

racionalista, e pode se tornar realidade porque as ideias iluministas encarnaram em 

forças histórico-políticas, dando lugar à Revolução Francesa em 1789. Foi 

justamente no decorrer da revolução que a ideia de codificação adquiriu consistência 

política (BOBBIO, 1995). Isso porque os iluministas estavam convencidos de que o 

direito histórico, pautado por um emaranhado de normas complicadas e arbitrárias, 

era apenas uma espécie de direito “fenomênico”, ou seja, os iluministas franceses 

partiam do pressuposto de que existirão verdadeiro direito, este fundado na natureza 

das coisas cognoscíveis pela razão humana (BOBBIO, 1995). 

Mas, foram os primeiros intérpretes do Código de Napoleão que o 

consideraram como um Código que continha em si todas as normas para os casos 

futuros. Nesse sentido, a resolução de quaisquer questões estaria na intenção do 

legislador à luz de suas interpretações da letra da lei. Esse posicionamento marca o 

início da Escola da Exegese.  

O positivismo exegético6 pode ser fixado em cinco aspectos, definidos por 

Norberto Bobbio com base no Tratado de Bonnecase7: a) Inversão das relações 

tradicionais entre direito natural e direito positivo - não há a negação do direito 

natural, mas sim a afirmação de sua irrelevância; b) concepção rigidamente estatal 

do direito – as normas jurídicas são exclusivamente as normas postas pelo Estado; 

c) Interpretação da lei fundada na intenção do legislador; d) interpretação rigorosa 

do texto de lei; e) o respeito pelo princípio da autoridade.  

 Outras características marcantes da École de l’exégèse eram a evidente 

distinção entre direito e moral, e a confusão entre texto e norma, lei e direito 

(STRECK, 2014a). Calcavam-se na possibilidade da “perfeição do sistema 

normativo” (HERKENHOFF, 2004). 

Na Inglaterra, a contribuição de seus juristas para a conformação do 

                                            
6 “A escola da exegese deve seu nome à técnica adotada pelos seus primeiros expoentes no estudo 
e exposição do Código de Napoleão, técnica que consiste em assumir pelo tratamento científico o 
mesmo sistema de distribuição da matéria seguido pelo legislador e, sem mais, em reduzir tal 
tratamento a um comentário, artigo por artigo, do próprio Código” (BOBBIO, 1995, p. 83). 
7(BONNECASE, 1924). 
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positivismo jurídico se deu de forma paradoxal. Não houve de fato no país um 

processo de codificação. Porém o inglês Jeremy Benthan (1748-1832) elaborou a 

mais ampla teoria da codificação. Sua obra é guiada pela convicção de que é 

possível estabelecer uma ética objetiva, o que o levou a acreditar na ideia de 

legislador universal, isto é, na possibilidade de estabelecer leis racionais válidas 

para todos os homens. Além disso, o referido autor apregoava que o critério objetivo 

para qualificar os efeitos reais era a utilidade, segundo a qual, bom é o que produz 

prazer e mau o que causa a dor e, sob um prisma social, bom ou justo é o que tende 

a aumentar a felicidade de todos ou de um grande número de pessoas (DINIZ, 

2009).  

Benthan era um crítico do common law, que é a concepção judiciária do 

direito (BOBBIO, 1995). Apontou cinco defeitos fundamentais do referido sistema, a 

saber: a) a incerteza da common law traz insegurança do direito na medida em que 

o cidadão não consegue prever as consequências de suas próprias ações; b) ao 

criar um novo precedente, o juiz resolve o caso com uma norma que na realidade 

ele mesmo cria que tem eficácia retroativa, uma vez que é aplicada a 

comportamentos que foram assumidos quando ela ainda não existia, o que viola o 

princípio jurídico liberal de irretroatividade da norma penal; c) ao contrário dos 

legisladores que podem criar um sistema completo de normas jurídicas assentadas 

em princípios basilares como o da utilidade, o juiz cria e aplica o direito fundando-se 

em regra pré-existente; d) dever de o juiz resolver toda e qualquer controvérsia que 

lhe seja apresentada, e; e) dentro do sistema common law o povo não pode 

controlar a produção do direito por parte dos juízes (BOBBIO, 1995). 

Ainda na Inglaterra, o jurista John Austin (1790-1859) trouxe inovações à 

concepção de direito positivo na medida em que tentou realizar uma mediação entre 

a escola histórica alemã e o utilitarismo inglês. O autor não nega a juridicidade do 

direito posto pelos juízes, mas, por outro lado, sustenta que o direito legislativo seja 

superior ao judiciário, pois segundo seu conceito de autoridade subordinada, o 

direito é posto a partir do poder que lhe é delegado pelo soberano (BOBBIO, 1995). 

Cabe salientar que várias foram as vertentes cunhadas sob o mesmo título, 

qual seja, positivismo jurídico. O presente tópico buscou elucidar as principais 

correntes que conformaram o positivismo jurídico, a fim de elucidar uma ideia geral 

do que venha a ser o positivismo jurídico. 
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2.1.4 Hans Kelsen e a teoria normativista 

As concepções de norma e decisão de Hans Kelsen8 (1995) são de suma 

importância para que se possa compreender algumas questões relacionadas ao 

pós-positivismo e neoconstitucionalismo e, consequentemente, ativismo judicial e 

judicialização da política. Isso porque a teoria do ordenamento9 jurídico encontra em 

Kelsen o seu maior expoente, uma vez que se pode considerar este autor como o 

clímax do movimento juspositivista. 

Hans Kelsen publicou em 1934 a obra “Teoria Pura do Direito”, cujo objetivo 

era elevar o Direito à categoria de ciência, “ciência jurídica e não política do Direito” 

(KELSEN, 2000). Originada entre o fim do século XVIII e início do século XIX, 

referida teoria tem como objetivo “dar unidade a um conjunto de normas jurídicas 

fragmentarias, que constituíam um risco permanente de incerteza e de arbítrio”. Tem 

como base três caracteres fundamentais: unidade, coerência e completude 

(BOBBIO, 1995). 

Em linhas gerais, o jurista austríaco, expoente do positivismo normativista, 

alinha-se aos demais autores juspositivistas quanto à concepção geral do 

positivismo jurídico, qual seja, uma doutrina que limita o Direito ao direito positivo, do 

qual se abstrai a preocupação com questões de ordem moral. Porém, há 

particularidades no pensamento de Hans Kelsen que merecem maior 

aprofundamento teórico.  

Para o referido jurista, a criação de uma ciência para o estudo do direito deve 

ser desvinculada de influências externas, com pureza metodológica, a fim de 

alcançar uma descrição pura do Direito, isto é, a teoria do direito, para que então se 

possa inserir o direito dentro da ciência. O autor se embasa na tentativa de 

determinar o direito como uma ordem estabelecida. Ou seja, o direito positivo, à luz 

de sua teoria pura, é estudado como um fato, e não como um valor, uma vez que o 

                                            
8 . “Hans Kelsen nasceu em Praga, em 11 de outubro de 1881”... Formou-se na Faculdade de Direito 
de Viena, onde lecionou a partir de 1911, ano em que publicou seu primeiro livro (Problemas capitais 
da teoria da direita estatal)', convocado em 1917, serviu como assessor jurídico no Ministério da 
Guerra, o que lhe valeu, a partir de 1918, colaborar na vedação da nova Constituição austríaca. Em 
1940, mudou-se para os Estados Unidos; lecionou como professor visitante em Harvard e depois em 
Berkeley. Aí publicou, em 1945, a Teoria geral do direito e do Estado [...], que praticamente condensa 
sua obra, cujo núcleo é representado pela "teoria pura do Direito". Faleceu em 1973 (KELSEN, 2003). 
9 Para fins de delimitação do que vem a significar “Teoria do ordenamento jurídico”, segue-se com 
aquele dado por Norberto Bobbio, do qual se extrai: “Não sabemos dizer como e quando a expressão 
‘ordenamento jurídico’ entrou no uso corrente e este é um problema que merecia ser estudado; 
somos, entretanto, da opinião que seja a tradução italiana do termo alemão Rechtsordnung” 
(BOBBIO, 1995, p. 197). 
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conteúdo da norma, sua justeza, os valores éticos envolvidos na sua prescrição, 

entre outros aspectos, não auxiliam a ciência do direito para o conhecimento da 

norma, isto é, para a descrição especificamente da norma (ROSSI, 2011).  

Como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. 
Procura responder a esta questão: o que é e como é o Direito? Mas já não 
lhe importa a questão de saber como deve ser o Direito, ou como deve ele 
ser feito. É ciência jurídica e não política do Direito (KELSEN, 2000, p. 1). 

 O direito é definido por Kelsen como “uma ordem normativa da conduta 

humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano” 

(KELSEN, 2000, p. 5). Ou seja, a norma é o alicerce de sua teoria, que significa “que 

algo deve ser ou acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de 

determinada maneira” (KELSEN, 2000, p. 4). O sentido do verbo dever é empregado 

de forma mais ampla que o usual, correspondendo também a um ato intencional 

dirigido à conduta de outrem. Por isso, a norma pode não só ordenar, mas também 

permitir ou conferir poder e competência de agir de certa maneira. Nesse sentido, 

Kelsen (2000, p. 4) pontua que “o sentido específico de um ato intencional dirigido à 

conduta de outrem é qualquer coisa de diferente do ato de vontade cujo sentido ela 

constitui”, posto que norma seja um dever ser o ato de vontade de que ela constitui o 

sentido é um ser. Esse ponto é crucial, posto que Kelsen (2000, p. 4) expõe que é 

equivocado dizer que “o dever um indivíduo fazer algo nada mais significa senão 

que outro indivíduo quer algo – o que equivaleria a dizer que o enunciado de um 

dever-ser se deixa reconduzir ao enunciado de um ser”. Portanto, para o jurista 

austríaco, a vigência da norma pertence apenas à ordem do dever-ser, e não a 

ordem do ser, e um mínimo de eficácia é condição da vigência da norma10. 

 A relação de pertencimento ao sistema jurídico é um dos sentidos da 

validade (KELSEN, 2000). O direito, para Kelsen (2000), dá-se por um sistema de 

normas, e nesse sentido somente é jurídica a norma que esteja integrada a um 

sistema jurídico, isto é, sistema de normas que regulam o comportamento humano. 

Ou seja, é por meio da norma jurídica que um ato passa a ter o significado objetivo 

de jurídico ou antijurídico. 

Por isso, para Kelsen (2000, p. 135) o fundamento de validade de uma norma 

“apenas pode ser a validade de uma outra norma”, dentro de um sistema hierárquico 

de normas jurídicas. Ou seja: 

                                            
10 “A distinção entre ser e dever-ser não pode ser mais aprofundada. É um dado imediato da nossa 
consciência. [...] tal coisa é [...] se distingue essencialmente do enunciado algo deve ser” (KELSEN, 
2000, p. 4-5). 
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É sempre este ocaso quando não ato de vontade, cujo sentido subjetivo é 
um dever-ser, é emprestado esse sentido objetivo por uma norma, quando 
uma norma, que por isso vale como norma “superior”, atribuiu a alguém 
competência (ou poder) para esse ato (KELSEN, 2000, p. 6). 

Para demonstrar tal situação, Kelsen expõe como exemplo fático a 

equivalência que possui (no sentido subjetivo) a ordem de um gângster à ordem de 

um funcionário de finanças para que seja entregue determinada quantia de dinheiro. 

Em ambos os casos o destinatário da ordem deve entregar o dinheiro. Porém 

somente a ordem do funcionário de finanças tem o sentido de uma norma válida 

vinculante para o destinatário, posto que o ato do funcionário de finanças é 

fundamentado em lei (KELSEN, 2000). O pressuposto fundante da validade objetiva 

é designado pela norma fundamental (grundnorm), que seria o ponto de apoio para 

todo o sistema normativo, isto é, fundamenta e dá unidade às normas da ordem 

jurídica. O conteúdo da norma tem sua predeterminação dada por uma norma 

superior (KELSEN, 2000). Para Kelsen, essa norma fundamental não existe 

historicamente, nem fisicamente, mas é pressuposta logicamente (BITTAR; 

ALMEIDA, 2016). 

Kelsen (2000) reconhece a existência de outras normas fora do direito, como 

é o caso da situação fática dos costumes, que só passam a possuir sentido subjetivo 

de dever ser quando se tornam vontade coletiva dos membros de uma comunidade. 

Porém, a interpretação como norma objetivamente válida só ocorrerá quando o 

costume for assumido como fato produtor de normas por uma norma superior. 

Quanto ao papel do intérprete, Kelsen (2000) argumenta que o Poder 

Judiciário é um verificador da constitucionalidade (formal) da norma a ser aplicada 

no conflito, e o faz por meio do exame da questão de fato e da questão de direito. 

Isto é, para que se possa individualizar a norma geral por ele aplicada, o tribunal tem 

que verificar se no caso em tela existe de forma concreta os pressupostos de uma 

consequência do ilícito determinados in abstracto por uma norma geral. Após a 

realização dessas duas averiguações, o que o tribunal tem a fazer é ordenar in 

concreto a sansão instituída in abstracto da norma jurídica geral.  

Em suma, para Kelsen, a decisão se inicia pela norma geral, que é abstrata, e 

segue em direção à norma individual, que por sua vez é concreta. Durante esse 

processo, o órgão jurisdicionado não tem simplesmente de descobrir e declarar um 

direito já de antemão firme e acabado cuja produção já foi concluída. Isso porque a 

função do tribunal não é a simples “descoberta” do Direito ou declaração do Direito. 
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Para Kelsen o tribunal também possui um caráter constitutivo: 

Só através da verificação, efetuada na decisão judicial, de que uma norma 
geral a aplicar ao caso apresentado perante tribunal é vigente - e tal norma 
é vigente quando foi criada constitucionalmente -, se torna esta norma 
aplicável ao caso concreto e se cria, através dela, para este caso, uma 
situação jurídica que antes da decisão não existia. A custo precisará de 
maior fundamentação a afirmação de que a imposição da sanção concreta 
tem um caráter constitutivo. A norma individual, que estatui que deve ser 
dirigida contra um determinado indivíduo uma sanção perfeitamente 
determinada, só é criada através da decisão judicial. Antes dela, não tinha 
vigência. Somente a falta de compreensão da função normativa da decisão 
judicial, o preconceito de que o Direito apenas consta de normas gerais, a 
ignorância da norma jurídica individual, obscureceu o fato de que a decisão 
judicial é tão-só a continuação do processo de criação jurídica e conduziu 
ao erro de ver nela apenas a função declarativa (KELSEN, 2000, p. 167). 

Percebe-se, portanto, que a decisão judicial, para Kelsen (2000, p.169) é a 

continuação do processo de criação do Direito, e, portanto, tem função constitutiva. 

Porém, por óbvio, dentro dos preceitos da norma fundamental, posto que “o ato 

através do qual é posta a norma individual da decisão judicial é [...] quase sempre 

predeterminado por normas gerais tanto do direito formal como do direito material”.  

Outro ponto que merece destaque é a questão do direito como técnica de 

controle social em Kelsen, que se dá por meio de uma ordem de coerção:  

Se o Direito é concebido como uma ordem de coerção, isto é, como uma 
ordem estatuidora de atos de coerção, então a proposição jurídica que 
descreve o Direito toma a forma da afirmação segundo a qual, sob certas 
condições ou pressupostos pela ordem jurídica determinados, deve 
executar-se um ato de coação, pela mesma ordem jurídica especificado. 
Atos de coerção são atos a executar mesmo contra a vontade de quem por 
eles é atingido e, em caso de resistência, com o emprego da força física. 
(KELSEN, 2000, p. 76).  

Nesse sentido, em Kelsen (2000) o direito se perfaz por meio de comandos 

sancionados amparados no uso da força física, que é monopólio do Estado, pois 

dessa forma, quando a ordem jurídica determina os pressupostos sob os quais a 

coação, como força física, deve ser exercida, e os indivíduos pelos quais deve ser 

exercida, protege os indivíduos que lhe estão submetidos contra o emprego da força 

por parte dos outros indivíduos (KELSEN, 2000). 

Como visto anteriormente, a doutrina normativista tem como pedra angular a 

norma fundamental. Por isso, Segundo Kelsen, a afirmação de que uma lei válida é 

contrária à Constituição, isto é, anticonstitucional, é uma contradiction a adjecto, 

posto que uma lei só poderá ser válida se estiver fundamentada na Constituição, 

visto que essa reside num plano superior àquela. Mas de que forma se pode garantir 

que os atos do poder político estejam plenamente fundamentados em norma 
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superior e não a ultrapassem? Isto é, “quem deve ser o guardião da constituição”?11 

Ao colaborar na redação da Constituição da Áustria, Kelsen fez com que se 

criasse um órgão judicial - a Corte Constitucional - o único competente para exercer 

o controle de constitucionalidade dos atos do legislativo e executivo, segundo um 

modelo exclusivo de ''controle concentrado” que posteriormente estendeu-se a 

várias Constituições europeias (CUNHA, 2000). A instituição de controle 

concentrado implica no estabelecimento de instâncias especiais e exclusivas para o 

julgamento de matéria constitucional, de modo a implicar incompetência caso essa 

seja arguida em outro juízo, perfazendo um incidente de inconstitucionalidade.  

Instituir controle concentrado de constitucionalidade significa estabelecer 
instâncias especiais, e exclusivas, para julgar matéria constitucional, de 
modo que, suscitada esta em outro juízo que não aquele(s), poder-se-á 
argüir sua incompetência, ou requerer que a matéria não seja conhecida; se 
for hipótese simplesmente de não-conhecimento, o juízo não a conhecerá, 
ou antes de passar ao mérito poderá suspender o processo e remeter a 
prejudicial de inconstitucionalidade ao tribunal competente (por ex., lei 
fundamental alemã, art. 100-1; Constituição espanhola, art. 163). Temos aí 
o que se vem designando como "incidente de inconstitucionalidade", ou 
"questão constitucional incidente", que outra coisa não é senão um référé 
necessário em matéria de constitucionalidade, dirigida à um órgão judicial 
(CUNHA, 2000, p. XIII). 

Para Kelsen (2003, p. 240), "a função política da Constituição é estabelecer 

limites jurídicos ao exercício do poder" e “garantia da Constituição significa a 

segurança de que tais limites não serão ultrapassados”. E a garantia jurisdicional da 

Constituição, isto é, a jurisdição constitucional, configura “um elemento do sistema 

de medidas técnicas que têm por fim garantir o exercício regular das funções 

estatais” (KELSEN, 2003, p. 123-124). Funções essas que também possuem um 

caráter jurídico e consistem em atos jurídicos de criação de direito – normas 

jurídicas, ou de execução de direito criado - normas jurídicas já estabelecidas 

(KELSEN, 2003). Portanto, é necessário que haja a possibilidade de anulabilidade 

dos atos inconstitucionais: 

Uma Constituição em que falte a garantia da anulabilidade dos atos 
inconstitucionais não é plenamente obrigatória, no sentido técnico. Muito 
embora não se tenha em geral consciência disso, porque uma teoria jurídica 
dominada pela política não permite tomar tal consciência, uma Constituição 
em que os atos inconstitucionais, e em particular as leis inconstitucionais 
também permanecem válidos - na medida em que sua inconstitucionalidade 
não permite que sejam anulados - equivale mais ou menos, do ponto de 
vista propriamente jurídico, a um anseio sem força obrigatória (KELSEN, 
2003, p. 179). 

                                            
11 “Quem deve ser o guardião da constituição” é o título da obra de Hans Kelsen publicada em 1931 
como forma de contrapor a obra “O guardião da Constituição”, de Carl Schmitt. 
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No entanto, para Kelsen, o poder de anular os atos inconstitucionais não 

poderia ser realizado pelo Poder Legislativo, uma vez que fora justamente esse 

órgão que a criou e, portanto, seria ingenuidade achar que anularia sua própria 

criação.  Logo, a anulação teria que ser realizada por um órgão independente: 

 Não há hipótese de garantia da regularidade em que possa ser maior a 
tentação de confiar a anulação dos atos irregulares ao próprio órgão que os 
produziu do que a da garantia da Constituição. E, em nenhum caso, esse 
procedimento seria, precisamente, mais contra-indicado. Com efeito, a 
única forma em que se poderia vislumbrar, em certa medida, uma garantia 
eficaz da constitucionalidade (declaração de irregularidade por um terceiro 
órgão e obrigação do órgão autor do ato irregular de anulá-lo) é impraticável 
nesse caso, porque o Parlamento não pode, por natureza, ser obrigado de 
modo eficaz. E seria ingenuidade política contar que ele anularia uma lei 
votada por ele próprio pelo fato de outra instância a ter declarado 
inconstitucional (KELSEN, 2003, p. 150). 

Para Kelsen, a instituição de um Tribunal Constitucional, a despeito da 

criação de normas gerais, não pode ser considerado como uma afronta ao princípio 

da separação dos poderes. Conforme o autor resta óbvio que a anulação de um ato 

legislativo por um órgão que não o legislativo mesmo, constitui uma intromissão no 

"poder legislativo". Porém, o órgão ao qual é confiada a anulação das leis 

inconstitucionais “não exerce uma função verdadeiramente jurisdicional”, posto que 

“a diferença entre função jurisdicional e função legislativa consiste antes de mais 

nada em que esta institui normas gerais, enquanto aquela institui unicamente 

normas individuais” (KELSEN, 2003, p. 151). 

Nesse sentido, para Kelsen, a anulação de uma lei estabelece uma norma 

geral por ter o mesmo caráter de generalidade que sua elaboração, e portanto 

possui uma função legislativa.Em outras palavras, “um tribunal que tenha o poder de 

anular as leis é, por conseguinte, um órgão do poder legislativo” (KELSEN, 2003, p. 

152), e é por esse motivo que para Kelsen a anulação das leis por um tribunal 

configura tanto uma repartição do poder legislativo entre dois órgãos, quanto como 

uma intromissão no poder legislativo (KELSEN, 2003, p. 152). Apesar dessas 

características, o autor supracitado (2003) expõe que essa intromissão da jurisdição 

constitucional não viola o princípio da separação dos poderes, visto que numa 

república democrática a expressão "divisão dos poderes" traduz melhor que a de 

separação para evitar a concentração de poderes num só órgão, e a jurisdição, ao 

contrário, corrobora para que haja um equilíbrio do poder.  

Se por um lado o Tribunal Constitucional de Kelsen (2003, p. 153-154) se 

afasta dos tribunais jurisdicionais pelo caráter geral de suas normas, por outro ele se 
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aproxima, posto que a sua função “é principalmente aplicação e somente em 

pequena medida criação do direito”, e sua missão é “puramente interpretar a 

Constituição”. A jurisdição constitucional é absolutamente determinada pela 

Constituição, de modo a quase não haver livre criação. 

Importa salientar que Kelsen (2003, p. 167) apregoa que “[...] a aplicação de 

outras normas que não as normas jurídicas, de normas ‘suprapositivas’ quaisquer, 

deve ser considerada radicalmente excluída”. Isso também se aplica para certas 

regras naturais do direito – os princípios. Quando inseridos na Constituição, esses 

princípios invocadores de ideais de equidade, justiça, liberdade, igualdade, 

moralidade, etc. sem esclarecimento do que venham a ser, isto é, sem precisão, 

acabam por delimitar que “[...] tanto o legislador como os órgãos de execução da lei 

são autorizados a preencher de forma discricionária o domínio que lhes é confiado 

pela Constituição e pela lei” (2003, p. 168).  Por esse motivo, esses princípios são 

“postulados que não são juridicamente obrigatório” posto que não possuem “uma 

determinação um tanto unívoca que seja” e, portanto, “não têm nem podem ter, no 

processo de criação do direito, [...] o caráter de uma aplicação do direito no sentido 

técnico” (KELSEN, 2003, p. 167-168). 

Fica claro na doutrina de Kelsen (2003, p. 169) que existe a possibilidade de 

que quando “um tribunal constitucional for chamado a se pronunciar sobre a 

constitucionalidade de uma lei, anule-a por ser injusta, sendo a justiça um princípio 

constitucional que ele deve por conseguinte aplicar”. Porém, frente a essa situação, 

“a força do tribunal seria tal, que deveria ser considerada simplesmente 

insuportável”: o entendimento do que é justiça da maioria dos juízes do tribunal 

poderia antagonizar o entendimento da maioria da população o que “[...] estaria 

evidentemente com a concepção da maioria do Parlamento que votou a lei” 

(KELSEN, 2003, p. 169). Portanto, “a Constituição deve sobretudo criar um tribunal 

constitucional, abster-se desse gênero de fraseologia, e se quiser estabelecer 

princípios relativos ao conteúdo das leis, formulá-los da forma mais precisa possível” 

(KELSEN, 2003, p. 170).  

Segundo Kelsen (2003, p. 240) é “função política da Constituição estabelecer 

limites jurídicos ao exercício do poder”, posto que a “garantia da Constituição 

significa a segurança de que tais limites não serão ultrapassados”. 

 Se algo é indubitável é que nenhuma instância é tão pouco idônea para tal 
função quanto justamente aquela a quem a Constituição confia - na 
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totalidade ou em parte — o exercício do poder e que portanto possui, 
primordialmente, a oportunidade jurídica e o estímulo político para vulnerá-
la. Lembre-se que nenhum outro princípio técnico-jurídico é tão unânime 
quanto este: ninguém pode ser juiz em causa própria (KELSEN, 2003, p. 
240). 

Sob essa perspectiva, qual seja a do exercício do poder, Hans Kelsen trava 

um embate teórico com Carl Schmitt (1888-1985). Para Kelsen (2003, p. 150), 

Schmitt parte do pressuposto equivocado de que “entre funções jurisdicionais e 

funções políticas existiria uma contradição essencial, e que particularmente a 

decisão sobre a constitucionalidade de leis e a anulação de leis inconstitucionais 

seria um ato político” e não propriamente atividade jurisdicional. Kelsen (2003) 

expõe que essa concepção é falsa, pois pressupõe que o exercício do poder esteja 

encerrado dentro do processo legislativo. Conforme explica Kelsen (2003), é tão 

equivocada a opinião de que somente a legislação seria política quanto o é aquela 

segundo a qual apenas a legislação seria criação produtiva do direito, e a jurisdição, 

porém, mera aplicação reprodutiva. Segundo Kelsen (2003), a atividade jurisdicional 

tem caráter político, pois vai além da aplicação da norma geral por um Tribunal, já 

que dentro de certos limites há atividade de criação de direito: 

Na medida em que o legislador autoriza o juiz a avaliar, dentro de certos 
limites, interesses contrastantes entre si, e decidir conflitos em favor de um 
ou outro, está lhe conferindo um poder de criação do direito, e, portanto, um 
poder que dá à função judiciária o mesmo caráter "político" que possui - 
ainda que em maior medida a legislação (KELSEN, 2003, p. 251). 

Ou seja, para Kelsen esse poder de criação do direito está adstrito à 

autorização do legislador, e, portanto, ainda reside nos limites de uma norma 

superior. Para Kelsen, a opinião de que somente a legislação seria política, não a 

“verdadeira” jurisdição, é tão equivocada quanto aquela segundo o qual somente a 

legislação seria criação política do direito, e a jurisdição, porém, seria apenas 

aplicação reprodutiva (KELSEN, 2000). 

 O caráter “político” da interpretação do juiz exposta por meio da decisão é 

concebido dentro do contexto da moldura normativa.  

A norma jurídica geral é sempre uma simples moldura dentro da qual há de 
ser produzida a norma jurídica individual. Mas esta moldura pode ser mais 
larga ou mais estreita. Ela é a mais larga possível quando a norma jurídica 
geral positiva apenas contém a atribuição de poder ou competência para a 
produção da norma jurídica individual, sem preestabelecer o seu conteúdo 
(KELSEN, 2000, 171). 

 É por isso que uma decisão judicial, para Kelsen (2000), não pode – 

enquanto for válida - ser contrária ao Direito (ilegal). Portanto, não se pode falar de 
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um conflito entre a norma individual criada por decisão judicial e a norma geral a ser 

aplicada pelo tribunal, criada por via legislativa ou consuetudinária. 

Dentro da moldura jurídica não caracteriza, para Kelsen, judicialização da 

política enquanto fenômeno político que usurpa poderes políticos do poder 

legislativo. Esse sentido de usurpação de poderes políticos do poder legislativo pelo 

judiciário, que será tratado com maior profundidade no terceiro capítulo, decorre da 

atividade criativa do poder judiciário realizada fora dos limites da legislação, 

fenômeno que demarca o protagonismo dos tribunais na tomada de decisões 

políticas de grande importância e na deformação da dinâmica institucional do Estado 

na atualidade. 

2.1.4.1 Críticas ao positivismo jurídico 

Em linhas gerais o positivismo parte da premissa metodológica de que o 

direito deve ser estudado enquanto fato social, ou seja, de forma apartada dos juízos 

de valor que se possa fazer a seu respeito (BOBBIO, 1995). Assim, para os 

positivistas a Dogmática Jurídica corresponde às normas vigentes em determinado 

Estado, dentro de uma determinada época, e independe se essas normas equivalem 

ou não ao ideal de justiça de quem as examina (BOBBIO, 1995). Nesse contexto 

“deriva uma particular teoria da validade do direito, dita teoria do formalismo jurídico, 

na qual a validade do direito se funda em critérios que concernem unicamente à sua 

estrutura formal (vale dizer, o seu aspecto exterior), prescindindo do seu conteúdo” 

(RAMOS, 2015, p. 38). 

Por causa dessas características, o positivismo jurídico foi acusado por 

muitos juristas de ser reducionista e até mesmo ingênuo, uma vez que negava o 

caráter ideológico-emocional do Direito (MATOS, 2009). 

No início do século XX, o juspositivismo havia triunfado sobre o direito natural. 

Porém, com a segunda guerra mundial, os argumentos juspositivistas seriam postos 

à prova. Segundo o escritor português Hespanha (2010), a fama de que o 

positivismo gozou, sobretudo nos últimos cinquenta anos, não foi brilhante, porque 

ele apareceu normalmente associado à conversão da vontade arbitrária de Estados 

autoritários em direito legítimo – ou seja, em direito a que se devia obedecer.  

Conforme aduz Andityas Costa Matos, cristalizou-se a acusação contra o 

positivismo jurídico, no sentido de que teria sido a justificativa para os totalitarismos 
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do século XX12 “graças à sua desconsideração asséptica dos valores e, 

principalmente, da justiça, enquanto elemento de definição de qualquer direito que 

mereça esse nome.” Por esse motivo, o juspositivismo passou a ser rechaçado 

(MATOS, 2009, p. 16). 

Essa argumentação foi plenamente desenvolvida em um artigo publicado pelo 

penalista e filósofo do direito Gustav Radbruch que incluía a fórmula que levou o seu 

nome13. No referido artigo, Radbruch (1962, p. 37-38) argumenta que: 

Es imposible trazar uma línea más exacta entre los casos de arbitrariedade 
legal y de las leyes válidas aún a pesar de sucontenido injusto. Empero se 
puede efectuar outra delimitación com toda exactitud: donde ni siquiera uma 
vez se pretende alcanzar la justicia, donde la igualdad que constituye la 
medula de la justicia es negada claramente por el derecho positivo, allí la 
ley no solamente es derecho injusto sino que carece más bien de toda 
naturaliza jurídica. 

Para Radbruch (1962), a concepção da lei e da sua validade, chamada 

positivista, foi o que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis arbitrárias. 

Muitos juristas corroboram esses argumentos, que além de criticar o positivismo, o 

expõe como morto após a derrota do nazismo na Alemanha, bem como ao fascismo 

na Itália. Sob tais pressupostos, responsabilizam o positivismo jurídico de separar o 

direito da moral.  

Essa tese traduziu o espírito dos juristas alemães frente à desorientação 

política que ocorreu após a queda do regime nazista, período em que apontaram o 

positivismo como a teoria que traiu a causa do direito ao propor garantia (ou ao 

menos tentativa) de pacificação e justiça, mas que enganou os operadores jurídicos 

e ofereceu guarida teórica a um regime criminoso (DIMOULIS, 2018). Frente a esse 

contexto, a fórmula de Radbruch (1962) teve ampla repercussão. Em linhas gerais, a 

fórmula situava que o direito injusto não pode ser considerado direito, pois a justiça 

prevalecerá sobre a lei se essa se revelar insuportavelmente injusta.  

Porém, conforme expõe Dimoulis (2018), mesmo os autores que alegam que 

                                            
12 Cabe ressaltar que o autor não concorda com esse posicionamento, pois, segundo Matos, “[...] a 
maior parte das teorias juspositivistas não se adapta a ambientes políticos autoritários, uma vez que o 
positivismo jurídico tem em alta conta aspectos técnicos do direito que não se coadunam com 
regimes de exceção” (MATOS, 2009, p. 28). 
13“El positivismo há desarmado de decho a los juristas alemanes frente a leyes de contenido 
artbitrario y delictivo. El positivismo, además, no está em condiciones ede fundar com sus propias 
furzas la validez  de las leyes. Tal concepción cree haber demonstrado la validez de la ley sólo com 
señalar el poder de su vigência. Pero em el poder se puede quizá fundar um “tener que” (müssen) 
pero nunca um “deber” (sollen) o um “valor” (gelten). Estos se fundan más bien em um valor inherente 
em la ley. Em verdade, toda ley positica lleva consigo um valor, sin consideración de su contenido: es 
siempre mejor que ninguna ley, ya que crea al menos seguridad jurídica. Pero la seguridade jurídica 
no es el valor único ni el decisivo, que el derecho há de realizar”. (RADBRUCH, 1962, p. 35-36). 
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nem todos os positivistas apoiam com suas teorias os regimes ditatoriais, 

consideram que essa acusação é pertinente para os positivistas ideológicos que 

identificam legalidade e legitimidade e afirmam o dever moral do juiz de aplicar 

qualquer norma vigente.  

Ainda nesta perspectiva, para Dimoulis (2018), existem alguns equívocos 

acerca da tese da separação entre direito e moral. A primeira das teses equivocadas 

na visão do autor é a de que o positivismo nega qualquer influência da moral no 

direito. Segundo o referido autor “os ordenamentos jurídicos sempre incorporam 

certos conceitos-preceitos morais e, muitas vezes, autorizam os aplicadores a 

decidir de acordo com as suas crenças morais” (2018, p. 170). Ademais, explica o 

jurista que “qualquer norma ou sistema jurídico é passível de uma avaliação moral 

(pessoal ou social) e isso significa que sua relação com os princípios morais é 

contingente” (DIMOULIS, 2018, p. 176). Um segundo equívoco apontado pelo jurista 

é o de que o positivismo deve permanecer separado da moral. Para Dimoulis (2018), 

na realidade os juspositivistas não afirmam que o direito deve ser separado da moral 

no sentido de um dever de ignorar ou mesmo de contrariar mandamentos morais. 

Segundo o autor o que se busca, na verdade, é “separar o conhecimento do direito 

de sua avaliação e das eventuais propostas de reforma”, isto é, “que os 

juspositivistas, mesmo quando discordam pessoalmente de certas opções morais do 

legislador, não incorporam essa discordância [...]” em sua teoria que descreve o 

direito “como ele é” (DIMOULIS, 2018, p. 178). Em mesmo sentido aduz Streck 

(2018a, p. 11) “[...] na Democracia não é a moral que deve filtrar o Direito, e sim, é o 

Direito que deve filtrar os juízos morais”. 

No bojo da discussão entre direito e moral cabe retomar e situar a 

argumentação desenvolvida por Kelsen (2000, p. 35), para quem: 

Uma ordem jurídica pode ser julgada como injusta do ponto de vista de uma 
determinada norma de Justiça. O fato, porém, de o conteúdo de uma ordem 
coercitiva eficaz poder ser julgado como injusto, não constitui de qualquer 
forma um fundamento para não considerar como valida essa ordem 
coercitiva. 

Segundo o jurista, frente à possibilidade de um tribunal constitucional se 

pronunciar sobre a constitucionalidade de uma lei, anule-a por ser injusta (princípio 

que varia conforme a acepção do julgador), a força conferida a esse tribunal para tal 

intento seria insuportável, uma vez que poderia ir contra o entendimento majoritário, 

isto é, da população, refletida na forma do Poder Legislativo. Portanto, essa situação 
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elevaria a jurisdição, conforme expõe o autor, a uma condição tal que poderia criar 

ou anular a norma de forma ilimitada. Dessa questão surge o debate com Carl 

Schmitt, que será abordado no tópico subsequente. 

2.1.5 Carl Schmitt e a teoria decisionista14 

Frente aos argumentos de Kelsen (2000), muitos juristas se opuseram. A 

crítica de que a teoria juspositivista, por se abster de valorações e qualificações de 

qualquer ordem jurídica acaba por apoiar sistemas autoritários teve como voz de 

maior expressão o filósofo e jurista alemão Carl Schmitt. Nesse sentido, faz-se 

necessária uma pequena abordagem sobre a obra de Carl Schmitt no intuito de 

contextualizar o debate.  

Suas reflexões acerca da correta decisão judicial e sobre a teoria da 

interpretação judicial estão inseridas na obra Gesetzundurteil: eine Untersuchung 

zum Problem der Rechtsraxis (Lei e Juízo: uma investigação sobre o problema da 

prática jurídica). Nas suas obras posteriores, o tema da decisão se desloca da 

esfera da interpretação para a validade e criação do direito (MATOS; MILÃO, 2013). 

O controvertido autor, em sua obra “Teologia política”, publicada em 192, 

2discorre, dentro outros aspectos, sobre o problema da soberania como problema 

da norma jurídica e da decisão. E o faz, em parte, por meio de um diálogo com Hans 

Kelsen. Ambos os autores desenvolveram suas premissas pautados na distinção 

entre direito e poder, isto é, “realizam um imenso esforço teórico para não identificar 

o direito com a ‘lei da selva’, pretendendo não reduzir a validade do ordenamento 

jurídico à vontade do mais forte” (MATOS; MILÃO, 2013, p. 113). 

Em 1921, na obra Die Diktatur (A Ditadura), o entendimento de Schmitt sobre 

a relação entre direito e poder passa a remeter sobre a discussão acerca da 

possibilidade de uma previsão legal sobre o estado de exceção, como por exemplo, 

o caso do artigo 48 da Constituição de Weimar (MATOS; MILÃO, 2013). Nesse 

sentido, irá argumentar que tanto o estado de sítio quanto outros institutos 

semelhantes do Direito Constitucional não passam de formas procedimentais falidas 

cujo intento é delimitar a exceção, de modo a obscurecer sua real dramaticidade. 

Isso porque na situação excepcional o direito confronta a sua origem violenta não 

normatizada e inormatizável, a despeito, paradoxalmente, de sua missão ser 

                                            
14 No presente tópico será discutida apenas a questão inerente ao papel do tribunal constitucional 
ensejado no debate com Hans Kelsen. Isso porque, questões relacionadas à soberania e exceção 
serão abarcadas no capítulo 2. 
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justamente normatizar conflitos sociais (MATOS; MILÃO, 2013). Porém, é da própria 

natureza da exceção a imunidade à normatização prévia, posto que é uma situação 

anômala que se põe entre o fato bruto e a norma jurídica. Logo, o intuito limitador da 

previsão constitucional é ineficaz, e aquele dotado de competência legal para 

executar o estado de exceção possuirá ampla margem interpretativa (MATOS; 

MILÃO, 2013). 

É por esse motivo que em 1922 Carl Schmitt inaugura sua obra Politische 

Theologie (Teologia Política) com a famosa frase “Soberano é quem decide sobre o 

estado de exceção” (SCHMITT, 2006, p. 7). Nesse sentido, para Schmitt, “a ordem 

jurídica, como toda ordem, repousa em uma decisão e não em uma norma” 

(SCHMITT, 2006, p. 11). Ora, se o estado de exceção é algo diferente da anarquia 

ou caos, a ordem sobre a suspensão da ordem vigente subsiste, “mesmo que não 

uma ordem jurídica”, justamente porque a “existência do Estado mantém, aqui, uma 

supremacia indubitável sobre a ordem jurídica” (SCHMITT, 2006, p. 13). Isso porque 

“em estado de exceção, o Estado suspende o Direito por fazer jus à 

autoconservação” (SCHMITT, 2006, p. 13). Ainda, com relação à ordem, essa deve 

ser estabelecida para que a ordem jurídica tenha um sentido, e “soberano é aquele 

que decide, definitivamente, sobre se tal situação normal é realmente dominante” 

(SCHMITT, 2006, p.13-14). E é exatamente nesse ponto que, para Schmitt, reside a 

natureza da soberania estatal, a qual “deve ser definida, juridicamente, não como 

monopólio coercitivo ou imperialista, mas como monopólio decisório” (SCHMITT, 

2006, p. 14). 

Em 1929 Carl Schmitt publicou a obra “O guardião da Constituição”, e em 

1931 publicou sua versão ampliada. Na referida obra, Schmitt questionava o papel 

do judiciário como guardião da constituição, pois para o pensador alemão esse título 

não condizia com o órgão. Em sua concepção, somente o presidente do Reich teria 

legitimidade para desempenhar semelhante função (MENDES, 2007). Isso porque, 

segundo Matos e Milão, quando Schmitt relaciona intimamente os conceitos de 

decisão, soberania e estado de exceção no intuito de criar uma teoria democrática 

plebiscitária e antiparlamentar, acaba por valorizar sobremaneira o Poder Executivo, 

e isso enseja a restrição das funções do Poder Judiciário, já que “dar margem a um 

juiz para o exercício do controle de constitucionalidade poderia recair sobre a 

decisão do presidente do Reich, ameaçando-a em sua autonomia” (MATOS; MILÃO, 

2013, p. 122). A legitimidade do presidente do Reich enquanto guardião da 
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constituição deriva, para Schmitt, de sua neutralidade, visto ser eleito diretamente 

pelo povo, escolhido por aclamação, sem a influência mesquinha dos partidos e 

seus jogos, bem como do poder legítimo de decidir sobre a exceção. Por esse 

motivo, Schmitt explica que a prática do tribunal do Reich alemão é cuidadosa e 

evita se tornar instrumento de pluralismo estatal:  

[...] a prática do tribunal do Estado para o Reich alemão é extremamente 
cuidadosa e evita se tornar o instrumento do pluralismo estatal. Permitiu, em 
especial, a competência jurídica dos partidos políticos apenas para 
divergências de direito eleitoral, não permitiu a competência jurídica das 
facções de partidos políticos, de forma alguma, de maneira geral, e, sim, 
sob rigorosa restrição. Como, além disso, divergências constitucionais 
dentro do Reich não pertencem à competência do tribunal do Estado, estão, 
assim, retiradas da tendência ao pluralismo, localizada na expansão do 
conceito de divergência constitucional, suas mais perigosas possibilidades 
(SCHMITT, 2007, p. 100). 

Nesse sentido, fica explícita a oposição de Schmitt à ideia de um Estado 

pluralista. Isso porque para o jurista a consequência seria que a “Constituição 

deixaria de ser tratada como decisão política da totalidade do povo, homogêneo em 

si” (SCHMITT, 2007, p. 101). Conforme expõe Schmitt (2007, p. 101-102): 

Caso se persevere no fato de que a Constituição de Weimar signifique uma 
decisão política do povo alemão em sua homogeneidade como o detentor 
do poder legislativo constitucional e, em virtude dessa decisão, o Reich 
alemão seja uma democracia constitucional, a pergunta pelo guardião da 
Constituição pode ser, então, respondida de forma diferente do que por 
meio de estruturas judiciais fictícias. 

Portanto, para Schmitt não reside nas estruturas judiciais fictícias, como um 

Tribunal Constitucional, a guarda da constituição. Para o jurista essa figura residia, 

como já dito anteriormente, no presidente do Reich. Essa tese é radicalizada por 

Schmitt quando ao comentar sobre o discurso de Adolf Hitler no Reichstag em 13 de 

julho de 1934, expõe que “o Führer protege o direito do pior abuso, quando ele, no 

instante do perigo, cria o direito sem mediações, por força da sua liderança 

[Führertum] e enquanto Juiz Supremo” (SCHMITT, 2011). Portanto, para Schmitt, o 

verdadeiro guardião e protetor do direito passa a ser o Führer15. 

A questão da natureza política da crítica de Schmitt relaciona-se à sua 

rejeição em relação a toda uma estrutura estatal que ele caracterizava como 

burguesa. Como para ele todo o conceito de direito é fundamentalmente político, a 

                                            
15 Sobre o título de Führer, cabe salientar que ele era, até então, inconstitucional na Alemanha. “Na 
verdade, com a morte de Hindenburg, Presidente do Reich, em 2 de agosto de 1934, Hitler, que até 
então era Chanceler, declarou que ambos os cargos deveriam ser combinados, dando origem a uma 
autoridade suprema que controlava tanto as forças armadas quanto o Estado” (BENDERSKY, 2000 
apud MATOS; MILÃO, 2013, p. 123). 
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pretensa neutralidade da Teoria Pura de Kelsen “não passava de um reflexo 

disfarçado dos ideais liberais na filosofia política e jurídica, visando garantir a 

segurança e liberdades burguesas perante o Estado” (MENDES, 2007, P. XI). Esse 

posicionamento antiliberal de Schmitt está consubstanciado na obra “O guardião da 

Constituição” (MENDES, 2007, p. XI).  

Segundo Schmitt, a criação ou o reconhecimento de um Tribunal 

Constitucional transfere poderes de legislação para o Judiciário, de forma a politizá-

lo e assim desajusta o equilíbrio do sistema constitucional do Estado de Direito 

(MENDES, 2007). Sua recusa na aceitação do controle concentrado de 

constitucionalidade tem como origem sua concepção de Constituição, posto que 

para ele a ideia desta vai além de um simples conjunto de leis constitucionais, “é a 

decisão consciente de uma unidade política concreta que define a forma e o modo 

de sua existência” (MENDES, 2007, p. XI). 

Por isso, para Schmitt, o juiz possui certa liberdade ao decidir, mas sua 

decisão será sempre no âmbito jurídico, e não no âmbito político: 

Para responder à pergunta fundamental da teoria constitucional deve-se 
repetir, aqui, mais uma vez que não há Estado de Direito sem uma justiça 
independente, não há justiça independente sem vinculação material a uma 
lei e não há vinculação material à lei sem diversidade objetiva entre lei e 
sentença judicial. O Estado de Direito civil baseia-se justamente na 
diferenciação objetiva entre diversos poderes. Pode-se rejeitar a 
diferenciação dos poderes devido a tendências absolutistas [...], e pode-se, 
também, deixar ao juiz uma certa liberdade, mas não se lhe pode outorgar a 
decisão política, que é assunto do legislador, sem alterar seu 
posicionamento de direito público (SCHMITT, 2007, p. 55). 

Portanto, o aspecto do qual deriva sua teoria decisionista não se vincula à 

discricionariedade judicial, mas à decisão soberana. É nesse sentido que Schmitt 

expõe que “as divergências de opinião e diferenças entre os titulares de direitos 

políticos de decisão e influência não podem ser decididas, no geral, judicialmente, 

[...]” (SCHMITT, 2007, p. 193). Na sua acepção, elas deveriam ser eliminadas ou por 

meio de um poder político mais forte situado acima das opiniões divergentes, isto é, 

um terceiro superior, que não seria o guardião da Constituição, mas sim o senhor 

soberano do Estado, ou então conciliadas ou resolvidas por meio de um órgão que 

estivesse na mesma hierarquia e, portanto, fosse um terceiro neutro (SCHMITT, 

2007).  

Como desdobramento destas concepções, para Schmitt a impossibilidade de 

um Tribunal de Estado como guardião da Constituição se encontrava também no 

exercício da sua função, pois “a decisão acerca de todas as incertezas, 
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inseguranças, dúvidas e divergências de opiniões sobre um assunto do legislador 

[...] está, na realidade, explicada e subtraída à competência do tribunal do Estado” 

(SCHMITT, 2007, p. 76), posto que: 

Se o tribunal do Estado obsta tão somente a violações constitucionais 
claras, indubitáveis e passíveis de serem certificadas com segurança, ele 
passa a ser, então, o contrário de uma instância convocada para a decisão 
de dúvidas e incertezas (SCHMITT, 2007, p. 77). 

Logo, a especificidade decisionista relativa à resolução de dúvidas e 

inseguranças ultrapassaria os limites objetivos da justiça (SCHMITT, 2007). 

Ao longo do texto se pode perceber como a questão política se relaciona de 

forma íntima com a questão jurídica em Schmitt. Para ele, “existe uma unidade 

política e ela é soberana se possui competência para decidir no caso decisivo, 

mesmo que seja um caso excepcional” (BERCOVICI, 2006, p. 96). Nesse sentido, o 

Estado, por sua condição essencialmente política, é o detentor da possibilidade real 

de determinar por meio de sua decisão soberana quem é o inimigo e combatê-lo, 

isto é, possui a possibilidade de declarar guerra e de dispor abertamente da vida das 

pessoas existe uma unidade. Assim é porque, para Schmitt, o Estado tem como 

objetivo produzir a pacificação completa em seu território para que possa haver a 

vigência do direito. 

É por isso que, para Schmitt, frente à despolitização do Estado, bem como a 

perda da capacidade e da autoridade do Estado em decidir sobre a distinção 

amigo/inimigo, ele deixa de existir como formação política autônoma e passa a ser 

apenas uma organização da sociedade civil ou da economia (BERCOVICI, 2006). 

Ou seja: 

Onde o monopólio do político se dissolve, torna-se impossível a unidade 
jurídico-política denominada Estado tomar decisões e exercitar sua 
soberania. A crise da soberania e a perda do monopólio do político são, 
para Schmitt, dois aspectos do mesmo fenômeno de perda de substância 
política por parte do Estado. E é a perda do monopólio do político e a 
desagregação da soberania estatal que colocam em crise o sistema 
internacional de Estados e geram a necessidade de um novo nomos da 
Terra (BERCOVICI, 2006, p. 96). 

Essa crise do Estado leva Carl Schmitt a proclamar o fim da estatalidade no 

livro “O conceito de política”, em seu prefácio à edição de 1963. Para Schmitt, a 

ideologia do capitalismo anglo-saxão que restou vitoriosa com a Segunda Guerra 

Mundial nega o Estado como totalidade fechada bem como sua posição central 

como instituidor e garantidor da ordem, e desse modo ele deve ser entendido 

essencialmente como espaço econômico dinâmico, ou seja, “o Estado vira, como já 
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afirmara Weber, uma grande fábrica, uma empresa econômica” (BERCOVICI, 2013, 

p. 333). 

Cabe salientar ainda que, conforme se verá na sequência, a jurisdição 

constitucional formada a partir da segunda metade do século XIX desemboca 

nesses dois pontos abordados, quais sejam, o modelo de justiça constitucional 

concebido por Hans Kelsen, no qual a um tribunal ad hoc era atribuído o controle de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos, de modo a excluir o juiz ordinário 

dessa função, e de outro a organização da justiça constitucional sob a perspectiva 

da constituição de Weimar (STRECK, 2018b). 

A despeito do fato de que após a Segunda Guerra mundial tenha havido a 

implementação de Tribunais Constitucionais à luz das teorias normativistas de 

Kelsen em diversos países que passaram por processos de redemocratização, há 

de se verificar se dentro desse contexto não estão contemplados poderes capazes 

de produzir uma decisão que institua a exceção ou a normalidade conforme os 

critérios schmittianos, o que implicaria no surgimento de um poder soberano. Visto 

que dentro do viés normativista de Kelsen essas Cortes constitucionais estariam 

adstritas a uma moldura, cabe verificar se nas suas decisões se encontram 

posicionamentos que extrapolam ou contrariam os parâmetros dados pela 

Constituição, posto que isso demarcaria o viés decisionista de Schmitt. Dessa forma, 

no que tange ao cenário brasileiro, cabe averiguar o papel desempenhado pelo 

Poder Judiciário. Conforme suscita Novais: 

A crise que é atribuída ao Legislativo e ao Executivo, os problemas de 
governabilidade, os escândalos de corrupção, a crise econômica, tudo isso 
tem levado o Judiciário a se tornar depositário das esperanças institucionais 
e democráticas, ele é chamado a salvar o país e o governo. Não se trata 
simplesmente de uma tarefa de averiguação de compatibilidade vertical das 
normas com a Constituição. Seu papel vai desde ‘dizer o que é a 
Constituição’ até resgatar o Estado brasileiro das crises políticas que tem 
colocado em questão o Estado democrático (NOVAIS, 2016, p. 181). 

A verificação no cenário jurídico brasileiro acerca dessa possibilidade será 

desenvolvida no capítulo terceiro da presente pesquisa, no qual aspectos 

relacionados à judicialização da política e sua relação com o estado de exceção 

agambeniano serão contemplados. 

2.2 Neoconstitucionalismo e pós positivismo: breves discussões sobre seus 

efeitos no direito constitucional brasileiro 

O presente tópico pretende compreender algumas das causas e efeitos das 
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transformações ocorridas no direito constitucional contemporâneo, para 

posteriormente tratar do conceito de neoconstitucionalismo16 e/ou pós positivismo e 

seus reflexos no fortalecimento do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, faz-se necessário aventar que “o termo neoconstitucionalismo 

incorpora em si uma plêiade de autores e posturas teóricas que nem sempre podem 

ser aglutinadas em um mesmo sentido” (STRECK, 2013, p. 12). Por isso se deve ter 

ressalvas com a nomenclatura17·. Pós-positivismo e neoconstitucionalismo18 podem 

ser agrupados, apesar de suas diferenças, numa mesma categoria apenas quanto a 

algumas de suas características que são comuns, quais sejam, aquelas 

relacionadas ao postulado da normatividade dos princípios. E é nesse ponto em 

comum que o texto se atentará. Portanto, feita essa ressalva, para a presente 

pesquisa, neoconstitucionalismo e pós positivismo serão tratados como sinônimos.  

2.2.1 Aspectos históricos do constitucionalismo. 

Para abordar o movimento teórico sobre o qual se erigiu o 

neoconstitucionalismo, faz-se necessário que se exponha, mesmo que de forma 

superficial, o conceito de constitucionalismo. 

Definir constitucionalismo não é tarefa fácil, uma vez que existem diversas 

formas de interpretá-lo dentro da teoria constitucional. De acordo com o jurista 

Tavares (2017, p. 23), podem-se identificar pelo menos quatro sentidos para o 

constitucionalismo: “Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento 

político-social com origens históricas remotas que pretende, em especial, limitar o 

poder arbitrário”; numa segunda acepção, “é identificado com a imposição de que 

haja cartas constitucionais escritas”; numa terceira concepção possível, cabe “para 

                                            
16 “Estudos teoricamente rigorosos sobre o neoconstitucionalismo, realizados principalmente por 
teóricos do direito italiano, indicam a heterogeneidade dos autores e abordagens classificadas como 
tais e observam que não se trata de uma opção teórica clara, e sim de “ambiente cultural” cujo 
elemento preponderante é o distanciamento do positivismo jurídico” (DIMOULIS, 2009). 
17 “A ciência política norte-americana, por exemplo, chama de new constitucionalism os processos de 
redemocratização que tiveram lugar em vários países da chamada modernidade periférica nas 
últimas décadas. Entre esses países é possível citar o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador, a 
Bolívia, os países do leste europeu, a África do Sul, entre outros. Já no caso da teoria do direito, é 
possível elencar uma série de autores, espanhóis e italianos principalmente, que procuram enquadrar 
a produção intelectual sobre o direito a partir do segundo pós-guerra como neoconstitucionalismo, 
para se referir a um modelo de direito que já não professa mais as mesmas perspectivas sobre a 
fundamentação do direito, sobre sua interpretação e sua aplicação, no modo como eram pensadas no 
contexto do primeiro constitucionalismo e do positivismo predominante até então. Assim, jusfilósofos 
como Ronald Dworkin e Robert Alexy (entre outros) representariam, na sua melhor luz, a grande 
viragem teórica operada pelo neoconstitucionalismo”(STRECK, 2013, p. 12). 
18O termo foi amplamente difundido por meio da obra organizada pelo jurista mexicano Miguel 
Carbonell denominada Neoconstitucionalismo(s). 
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indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições 

nas diversas sociedades”; e num viés mais restrito, “o constitucionalismo é reduzido 

à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado” (TAVARES, 2017, p. 

23). 

Para o referido autor o constitucionalismo é apresentado como um movimento 

que, embora possua alcance jurídico, “apresenta feições sociológicas inegáveis” 

(TAVARES, 2017, p. 25). Nesse sentido, o aspecto jurídico se revela por meio da 

pregação de um sistema dotado de um corpo normativo máximo, que se encontra 

acima dos próprios governantes — a Constituição; o aspecto sociológico reside “na 

movimentação social que confere a base de sustentação dessa limitação do poder, 

impedindo que os governantes passem a fazer valer seus próprios interesses e 

regras na condução do Estado”; e o aspecto ideológico está no tom garantístico 

(como decorrência da limitação do “poder”) pregado pelo constitucionalismo 

(TAVARES, 2017). 

Tal entendimento se coaduna com a tese advogada por Luigi Ferrajolli, para 

quem existem várias concepções diferentes de Constituição e de constitucionalismo. 

De acordo com o autor, pode-se identificar como característica comum “a ideia da 

submissão dos poderes públicos a uma série de normas superiores que, nas atuais 

Constituições, sancionam direitos fundamentais” (FERRAJOLI, 2010, p. 95). O 

constitucionalismo, por sua vez, equivale para o autor ao sistema jurídico, a um 

conjunto de limites e de vínculos impostos a todos os poderes, inclusive ao 

legislativo; e, como teoria do direito, a uma concepção de validade das leis que não 

é mais ancorada apenas na conformidade das suas formas às normas 

procedimentais sobre a sua elaboração, mas também à coerência dos seus 

conteúdos com os princípios constitucionalmente estabelecidos (FERRAJOLI, 2010). 

Segundo Streck (2017b), a discussão do constitucionalismo perpassa uma 

situação paradoxal, pois do mesmo modo que a Constituição surge como exigência 

para conter o poder absoluto do rei, é também indispensável instrumento de 

contenção do poder da população.  

O movimento constitucionalizador se deu nas mais variadas formas e nos 

mais variados estados até chegar naquilo que ficou conhecido como “a Constituição 

de um país” e, portanto, pelas especificidades de cada configuração histórica, é 

possível falar em diferentes constitucionalismos (STRECK, 2018b, p. 1). É nesse 

mesmo sentido que Guastini (2003, p. 49) argumenta: “la expresión 
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<constitucionalización del ordenamiento jurídico> no es de uso común em la 

lenguage de los juristas y no puede decirse que tenga um significado unívoco y 

permanente”. 

Conforme expõe Lenio Streck, o constitucionalismo, por possuir 

características contratualistas, forma-se como uma teoria que possui a Constituição 

como “lei fundamental apta a limitar o poder, porém, mais do que isso, limitar o 

poder em benefício de direitos, os quais, conforme a evolução histórica, vão se 

construindo” (STRECK, 2018b, p. 1). É, conforme define o referido autor, “um 

movimento que objetiva colocar limites no político” (STRECK, 2018b, p. 1). Disso 

resulta que o direito constitucional constitui uma difícil relação da Constituição com a 

política (BERCOVICI, 2013). 

Para entender como a Constituição passou a deter o sentido de superioridade 

hierárquica em relação às demais normas do sistema jurídico cabe verificar o 

processo pelo qual percorreu o constitucionalismo.  

Segundo o jurista Uadi Lamego (2014), mesmo que o termo 

constitucionalismo seja novo, sua concepção é antiga, pois Platão19 já preconizava a 

ideia de um Estado constitucional no primado da lei como a garantia dos governados 

(BULOS, 2014). No mesmo sentido argumenta Barroso (2009), para quem o termo 

constitucionalismo, apesar de ser utilizado no vocabulário político e jurídico do 

mundo ocidental apenas recentemente, seu conteúdo senta raízes na Antiguidade 

Clássica, mais precisamente na Polis grega, por volta do século V a. C, quando 

instituições políticas foram desenvolvidas pelo pensamento filosófico de homens 

como Sócrates (470-399 a. C.), Platão (427-347 a. C.) e Aristóteles (384-322 a. C.) 

(BARROSO, 2009). 

Deve-se reconhecer que as entidades políticas sempre tiveram uma 

constituição, e, portanto a ideia, não a palavra constitucionalismo, pode ser 

percebida “desde priscas eras” (BULOS, 2014, p. 67). 

Em seu momento primevo, sua manifestação se dava sob a forma das 

organizações consuetudinárias, no qual os chefes familiarea ou os líderes dos clãs 

designavam as normas que deveriam nortear a vida em comunidade. Essa primeira 

etapa de desenvolvimento do constitucionalismo antecedeu ao advento da dicotomia 

                                            
19“Claro que no tempo de Platão a noção de lei não era a mesma de hoje. Naquela época, a 
comunidade política herdava e passava a seus pósteros um sentimento próprio da lei, uma 
substância espiritual comum, que, escrita ou costumeira, ficava soberanamente gravada no coração 
dos homens” (BARKER 1978 apud BULOS, 2014, p. 64). 
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constituição formal versus constituição material, pois era embasada na observância 

reiterada de padrões de comportamento dos povos primitivos. Cabe mencionar que 

o elemento consuetudinário se somava à força do politeísmo, e nesse sentido os 

homens viviam sob a autoridade de sacerdotes, tidos como representantes dos 

deuses. Portanto os direitos eram místicos e irracionais (BULOS, 2014). 

Nas civilizações antigas, as características do constitucionalismo se 

apresentavam na prevalência de acordos de vontade, na inexistência de 

constituições escritas e na supremacia do Parlamento (BULOS, 2014). O exemplo 

que se traz para esse período é o regime político grego. Conforme o filósofo e 

político germânico Loewenstein (1891-1973) na Grécia existiu um: 

[...] régimen político absolutamente constitucional. A través de uno de esos 
milagros, frecuentes en la historia de las formas de gobierno, esta nación, 
excepcionalmente dotada, alcanzó casi de un solo paso el tipo más 
avanzado de gobierno constitucional: la democracia constitucional. La 
democracia directa de las Ciudades-Estado griegas en el siglo V es el único 
ejemplo conocido de un sistema político con plena identidad entre 
gobernantes y gobernados, en el cual el poder político está igualmente 
distribuido entre todos los ciudadanos activos, tomando parte en él todos 
por igual. Frente al impacto permanente que los griegos han supuesto en la 
evolución política del mundo occidental, tiene poca importancia el hecho de 
que la polis-Estado fuese más bien el dominio oligárquico de una clase 
ociosa, relativamente reducida, montada sobre la infraestructura de una 
economía de esclavos (LOEWENSTEIN, 1968, p. 53). 

Ainda, nessa quadra histórica, Loewenstein (1968) aponta a importância que 

os hebreus tiveram na sedimentação de um constitucionalismo. Para o filósofo 

germânico, as limitações políticas decorrentes do Estado teocrático adotadas pelos 

hebreus fizeram com que os profetas fossem a primeira oposição legítima na história 

da humanidade contra o poder estatal estabelecido.  

Los hebreos fueron los primeros, probablemente como un efecto lejano de 
la reforma faraónica de Akehnaton en Egipto, que insistieron en la limitación 
del poder secular a través de la ley moral; gran parte de la Sagrada 
Escritura está dedicada a exhortar al dominador de la justicia, así como a 
recordarle sus deberes morales frente a sus súbditos para que la ira de 
Jehová no caiga sobre toda la humanidad. La política fue, pues, un función 
de la teología, y el poder secular estaba confiado por Dios a los 
detentadores del poder en esta tierra. Los profetas surgieron como voces 
reconocidas de la conciencia pública, y predicaron contra los dominadores 
injustos y carentes de sabiduría que se habían separado del camino de la 
Ley, constituyéndose así en la primera oposición legítima en la historia de la 
humanidad contra el poder estatal estabelecido. (LOEWENSTEIN, 1968, p. 
53). 

O período compreendido pela Idade Média, no qual se assenta o 

constitucionalismo medieval, ao contrário do que se possa pensar, não ficou 

sufocado, em virtude do feudalismo, da rígida separação de classes e do vínculo de 
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subordinação entre suseranos e vassalos. Nesse período eclodiam as concepções 

jusnaturalistas de constituição, baseadas no pensamento de que as leis preexistem 

aos próprios homens, o que colocava o direito natural no patamar de norma 

superior. Desse modo, se os atos dos soberanos fossem de encontro ao jus 

naturale, eram declarados nulos pelo juiz competente, de modo a perder seus 

efeitos vinculatórios (BULOS, 2014). 

Portanto, é nesse período que se encontram as mais claras apologias ao 

poder limitado dos governantes e ao reconhecimento da primazia das liberdades 

públicas contra o abuso de poder, muito embora as declarações de direitos só 

viessem à baila no século XVIII, adentrando até a metade do século XX (BULOS, 

2014). Como exemplo da busca de limitação de poder se pode citar a Magna Charta 

Libertatum, de 15 de junho de 1215, outorgada na Inglaterra, pelo Rei João, que 

ficou conhecido mais tarde como João Sem Terra, no qual firmou acordo com seus 

súditos para que a Coroa respeitasse os seus direitos, inaugurando precedentes que 

se incorporariam, em definitivo, às constituições vindouras (BULOS, 2014). 

Ainda nesse período, outros documentos de garantia dos direitos 

fundamentais podem ser aventados como antecessores da moderna disciplina 

constitucional das liberdades públicas, como o Estatuto ou Nova Constituição de 

Merton, de 1236; o Petition of Right, de 1628; o Habeas Corpus Act, de 1679; o Bill 

of Rights, de 1689; e o Act of Settlement, de 1701. Além desses documentos, 

vigoraram na idade média os chamados forais e os contratos de colonização. Os 

primeiros eram escritos que objetivavam a garantia dos direitos individuais. Os 

segundos se davam pelo mútuo consenso dos povos puritanos, e tem como 

exemplo o Compact of Mayflower, de 1620, e as Fundamental Orders of 

Connecticut, de 1639. Tanto os pactos, os forais, bem como os contratos de 

colonização significaram o prenúncio do que viria a ser a sustentação do 

constitucionalismo moderno, “dentre os quais a tutela dos direitos individuais em 

documentos escritos e a organização do governo pelos governados. Ambos os itens 

passaram a integrar, mais tarde, o coração das constituições setecentistas” (BULOS, 

2014, p. 70). 

O constitucionalismo moderno, por sua vez, situa-se entre as revoluções 

Liberais do final do século XVIII e a promulgação das constituições pós-bélicas, a 

partir da segunda metade do século XX. Muitos autores afirmam ser esse o 

verdadeiro marco inicial do constitucionalismo, do qual decorrem dois modelos de 
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constituição: as liberais e as sociais (NOVELINO, 2015). 

O constitucionalismo moderno, do ponto de vista formal, inaugurou-se a partir 

do advento das Constituições escritas e rígidas. A inserção de direitos políticos e 

civis nos textos constitucionais é associada ao constitucionalismo moderno 

resultante das revoluções liberais. São exemplos dessa categoria a Constituição dos 

Estados Unidos da América, de 1787, e da França, de 1791 (NOVELINO, 2015). 

O primeiro caso, a Constituição estadunidense20, contou com as concepções 

filosóficas do inglês John Locke ("individualismo" e "Liberalismo") e do francês 

Charles de Secondat, o barão de Montesquieu ("Limitação do poder") (NOVELINO, 

2015). A finalidade dessa constituição foi determinar quem manda, como manda e, 

em parte também, até onde pode mandar. Coube ao Poder Judiciário, tido como 

neutro e à margem do debate político, assegurar a supremacia constitucional. Essa 

desconfiança dos revolucionários estadunidenses em relação ao legislador é 

tributária, em grande parte, da onipotência do parlamento inglês, que ensejou 

grandes ofensas aos direitos históricos. Essa é a premissa da Judicial Review 

(NOVELINO, 2015). Suas principais características foram a elaboração da primeira 

constituição escrita e dotada de rigidez (1787); a ideia de supremacia constitucional; 

a instituição do controle judicial de constitucionalidade (1803); a consagração da 

forma federativa de Estado; criação do sistema presidencialista; a adoção da forma 

republicana de governo; a rígida separação e o equilíbrio entre os poderes estatais; 

o fortalecimento do Poder Judiciário; e a Declaração de Direitos Humanos 

(NOVELINO, 2015). 

 Já o segundo caso, a Constituição da França, deu-se como resultado da 

Revolução Francesa (1789), que teve como objetivo destruir o antigo regime. 

Anteriormente ao surgimento do movimento constitucional da França, sua 

composição social era formada pela nobreza (Primeiro Estado), o clero (Segundo 

Estado) e o povo (Terceiro Estado). A revolução levada a cabo pelo Terceiro Estado 

e a ascendente burguesia teve como mote o inconformismo frente aos privilégios da 

nobreza e do clero. Portanto, o constitucionalismo revolucionário francês tem a 

                                            
20A formalização da decisão política na qual as Treze Colônias romperam com o poder central inglês 
ocorreu com a publicação da Virginia Bill of Rights (12 de junho de 1776) e da Constitution of Virginia 
(29 de junho de 1776), elaborada pelos Founding Fathers George Mason, James Madison e Thomas 
Jefferson. Após a declaração da independência, foi ratificado o Articles of Confederation and 
Perpetua Union (1777), instrumento de governo da aliança formada pelos treze Estados 
independentes, intitulados Estados Unidos da América. Posteriormente, o Articles of Confederation, 
como costuma ser denominado, foi substituído pela atual Constituição dos Estados Unidos, aprovada 
em 17 de setembro de 1787 na Convenção de Filadélfia” (NOVELINO, 2015, p. 47). 
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constituição como um projeto político que objetiva uma transformação social e 

política e que, em vez de se limitar a fixar as regras do jogo, dele participa 

diretamente condicionando futuras decisões coletivas sobre questões como o 

modelo econômico e a ação do Estado em diversas esferas (NOVELINO, 2015). 

A constituição em comento demorou dois anos para ser redigida pela 

Assembleia Nacional Constituinte de 1789, e teve como preâmbulo a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela manteve a monarquia 

constitucional limitando os poderes reais, estabeleceu o princípio da separação de 

Poderes, mas sem o rigorismo dos americanos e a distinção entre Poder constituinte 

originário e derivado21·. O principal precedente desta concepção foi o artigo 16 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), o qual 

estabeleceu que "toda sociedade na qual não é assegurada a garantia dos direitos, 

nem determinada a separação dos poderes, não possui Constituição” (NOVELINO, 

2015, p. 49). 

Quanto ao modelo de constituição social, esse diz respeito às transformações 

ocorridas na estrutura dos direitos fundamentais e do Estado de direito pouco antes 

do fim da Primeira Guerra Mundial (1918). A crise econômica do período contribui 

decisivamente para a crise do regime liberal, já que a impotência do liberalismo 

frente às demandas sociais que abalaram o século XIX foi um fator determinante 

para a ampliação do papel do direito que, além de garantir a paz, a segurança e a 

justiça, passou também a cuidar da promoção do bem comum. Portanto, o Estado 

abandona sua postura abstencionista e passa a assumir um papel intervencionista 

nas relações sociais, econômicas e laborais (NOVELINO, 2015). São exemplo dessa 

categoria a Constituição mexicana de 1917, que foi a primeira a incluir direitos 

trabalhistas entre os direitos fundamentais, e também a Constituição de Weimar 

(1919), documento instituidor da Primeira República Alemã, o qual possuía um texto 

equilibrado e inovador que assegurava direitos econômicos e sociais relacionados 

ao trabalho, educação e seguridade social. Nesse sentido, passam a ser 

consagrados ao lado dos direitos liberais clássicos os direitos sociais e econômicos. 

Cabe demarcar que é nesse período que surge, como visto anteriormente, o controle 

de constitucionalidade concentrado no tribunal constitucional, concebido por Kelsen 

e incorporado à Constituição da Áustria em 1920 (NOVELINO, 2015). 

                                            
21 “[...] cujo principal teórico foi o Abade Emmanuel Joseph Sieyes, com seu panfleto "O que é o 
Terceiro Estado”” (NOVELINO, 2015, p. 49). 
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Conforme sintetiza o constitucionalista Bulos (2014), o constitucionalismo 

moderno teve como característica o reconhecimento da dimensão normativa dos 

princípios, os quai passaram a inscrever-se nas constituições, embora já estivessem 

presentes no repositório universal do saber jurídico dos povos, de maneira explícita 

ou oculta. 

Essa característica também está presente, e de forma ainda mais latente, no 

constitucionalismo contemporâneo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1945), 

O constitucionalismo europeu passou por intensas mudanças, o que ensejou sua 

nova fase, denominada, por parte da doutrina, de neoconstitucionalismo, que será 

tratado com mais profundidade no tópico a seguir. 

2.2.2 O Neoconstitucionalismo 

O neoconstitucionalismo é abordado na doutrina jurídica em sentidos 

variados. Denomina a nomenclatura dada a um novo movimento no direito 

constitucional composto por pensamentos que num dado momento coincidem, em 

outro destoam. Por isso que Carbonell Sanchez (2003), ao tratar do tema, propõe o 

fazer de forma plural: “neoconstitucionalismo(s)”. Para o jurista: 

[...] cuando se habla de neoconstitucionalismo, ya sea en singular o en 
plural, se está haciendo referencia a dos cuetiones que deben estudiarse 
por separado. Por una parte [...], a una serie de fenómenos evolutivos que 
han tenido evidentes impactos en lo que se há llamado el paradigma del 
Estado constitucional. Por otro lado, com el término 
<neoconstitucionalismo>; se hace referencia también a una determinada 
teoría del Derecho que há propugnado em el pasado reciente por esos 
cambios y/o que da cuenta de ellos normalmente em términos bastante 
positivos o incluso elogioso (CARBONELL SÁNCHEZ, 2003, p. 8-9).  

Essa característica plural perpassa toda a dinâmica do neoconstitucionalismo, 

posto que não existe um consenso acerca desse movimento. 

O marco histórico do novo direito constitucional, na Europa continental, foi o 

constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. Nesse 

sentido, o lugar da Constituição foi redefinido. A aproximação das ideias de 

constitucionalismo e de democracia fez com que surgisse uma nova forma de 

organização política, que atende por nomes diversos: Estado democrático de direito, 

Estado constitucional de direito, ou ainda Estado constitucional democrático 

(BARROSO, 2005). 

O novo direito constitucional possui como marco filosófico o pós-positivismo, 

que tem em seu debate central a confluência das duas correntes de pensamento 

que oferecem paradigmas opostos para o Direito, quais sejam, o jusnaturalismo e o 
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positivismo (BARROSO, 2005). Nesse sentido, aduz Sarmento (2009, p. 113-146): 

Até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia no velho continente uma cultura 
jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo 
parlamento como a fonte principal - quase como a fonte exclusiva - do 
Direito, e não atribuía força normativa às constituições. Estas eram vistas 
basicamente como programas políticos que deveriam inspirar a atuação do 
legislador, mas que não podiam ser invocados perante o Judiciário, na 
defesa de direitos. Os direitos fundamentais valiam apenas na medida em 
que fossem protegidos pelas leis, e não envolviam, em geral, garantias 
contra o arbítrio ou descaso das maiorias políticas instaladas nos 
parlamentos. Aliás, durante a maior parte do tempo, as maiorias 
parlamentares nem mesmo representavam todo o povo, já que o sufrágio 
universal só foi conquistado no curso do século XX. 

Ou seja, a centralidade das Constituições veio como uma resposta às 

atrocidades cometidas nesse contexto. Por esse motivo, o retorno dos valores e da 

ética se perfectibilizaram na positivação de princípios e direitos fundamentais nas 

constituições no segundo pós-guerra, e a Constituição passa a ser percebida como 

a representação de um ideal moral universal que dá sustentação ao sistema jurídico 

(POZZOLO, 2010a). Dito de outra forma, “ao invés de uma teoria das fontes do 

Direito focada no código e na lei formal,” dentro do contexto das constituições 

europeias do 2º pós-guerra “enfatiza-se a centralidade da Constituição no 

ordenamento, a ubiqüidade da sua influência na ordem jurídica, e o papel criativo da 

jurisprudência” (SARMENTO, 2009, n. p.). 

Isso decorreu do fato de que começaram a ser inseridos nas Constituições 

valores e opções políticas por meio dos princípios que paulatinamente ganharam o 

reconhecimento de seu caráter normativo. Nesse sentido, há uma abertura para a 

introdução de princípios constitucionais e os limites entre a moral e o Direito se 

tornam imprecisos. Por esse motivo, o neoconstitucionalismo confronta a leitura 

positivista do direito.  

Nesse contexto, a criatividade na interpretação judicial é ensejada na medida 

em que uma boa parcela das normas mais relevantes destas constituições são 

marcadas pela abertura e indeterminação semânticas, uma vez que são formadas 

por princípios e não regras. Por esse motivo, a sua aplicação direta pelo Poder 

Judiciário ensejou a “adoção de novas técnicas e estilos hermenêuticos, ao lado da 

tradicional subsunção” (SARMENTO, 2009, n.p.).  

A necessidade de resolver tensões entre princípios constitucionais 
colidentes - frequente em constituições compromissórias, marcadas pela 
riqueza e pelo pluralismo axiológico - deu espaço ao desenvolvimento da 
técnica da ponderação, e tornou frequente o recurso ao princípio da 
proporcionalidade na esfera judicial. E a busca de legitimidade para estas 
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decisões, no marco de sociedades plurais e complexas, impulsionou o 
desenvolvimento de diversas teorias da argumentação jurídica, que 
incorporaram ao Direito elementos que o positivismo clássico costumava 
desprezar, como considerações de natureza moral, ou relacionadas ao 
campo empírico subjacente às normas (SARMENTO, 2009, n.p.).  

Dentro dessa nova ordem, ganha espaço o Poder Judiciário, pois “com 

frequência cada vez maior, questões polêmicas e relevantes para a sociedade 

passaram a ser decididas por magistrados, e, sobretudo por cortes constitucionais” 

(SARMENTO, 2009, n.p.).  

É por esse motivo que, conforme defende Sarmento, sob o paradigma do 

neoconstitucionalismo, “a leitura clássica do princípio da separação de poderes, que 

impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões 

mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais” 

(SARMENTO, 2009, n.p.). 

No Brasil, o marco foi a Constituição de 1988 e o processo de 

redemocratização que ela ajudou a protagonizar. Conforme Barroso, a Constituição 

de 1988 “foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, a travessia do Estado 

brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um Estado 

democrático de direito” (BARROSO, 2005, p. 3). Sob sua égide, o direito 

constitucional brasileiro passou da pouca importância ao apogeu em menos de uma 

geração (BARROSO, 2005). A justificativa para essa ascensão política é explicada 

por Barroso da seguinte forma: 

Os métodos de atuação e de argumentação dos órgãos judiciais são. como 
se sabe, jurídicos, mas a natureza de sua função é inegavelmente política. 
[...]. Sem embargo de desempenhar um poder político, o Judiciário tem 
características diversas das dos outros Poderes. É que seus membros não 
são investidos por critérios eletivos nem por processos majoritários. E é bom 
que seja assim. A maior parte dos países do mundo reserva uma parcela de 
poder para que seja desempenhado por agentes públicos selecionados com 
base no mérito e no conhecimento específico. Idealmente preservado das 
paixões políticas, ao juiz cabe decidir com imparcialidade, baseado na 
Constituição e nas leis (BARROSO, 2005, p. 37). 

Para Barroso (2005), apesar de ser um poder contra majoritário, o poder 

político dos juízes e tribunais ainda tem como característica a representatividade, 

posto que é exercido em nome do povo e deve contas à sociedade. Foi com base 

nessas prerrogativas que, a partir da redemocratização, os juízes brasileiros se 

sentiram mais à vontade para julgar de forma desvinculada ao sistema normativo 

positivado, utilizando-se para tal expediente o embasamento de suas decisões em 

princípios.  
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As controvérsias inerentes à discricionariedade e os limites de atuação do 

Judiciário serão desenvolvidas no terceiro capítulo da pesquisa. Porém, cabe 

pontuar desde já o posicionamento de que, conforme Dimoulis, prevalece no debate 

brasileiro, desde os anos 2000, a rejeição ao positivismo jurídico bem como a 

aderência de incontáveis autores ao chamado pós-positivismo ou 

neoconstitucionalismo. Portanto, cabe, na sequência, verificar os argumentos 

aventados pelos que defendem e pelos que criticam o neoconstitucionalismo. 

2.2.3 Neoconstitucionalismo e suas críticas 

Conforme analisado anteriormente, há uma gama considerável de autores 

que interpretam o neoconstitucionalismo, e destoante são as suas leituras. Um dos 

artigos brasileiros que tiveram especial relevância na discussão foi o 

“Neoconstitucionalismo e a constitucionalização do direito”, escrito pelo professor 

Luís Barroso, publicado em inúmeras revistas brasileiras. O referido artigo aduz que 

as principais características desse movimento são “o reconhecimento da força 

normativa da constituição”, a “expansão da jurisdição constitucional” e a “nova 

interpretação constitucional”. O artigo tem como objetivo: 

[...] reconstituir, de maneira objetiva, a trajetória percorrida pelo direito 
constitucional nas últimas décadas, na Europa e no Brasil, levando em 
conta três marcos fundamentais: o histórico, o teórico e o filosófico. Neles 
estão contidas as ideias e as mudanças de paradigma que mobilizaram a 
doutrina e a jurisprudência nesse período, criando uma nova percepção da 
Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em geral (BARROSO, 
2005, p. 2). 

Para Barroso, “o papel do Judiciário e, especialmente, das cortes 

constitucionais e supremos tribunais deve ser o de resguardar o processo 

democrático e promover os valores constitucionais, superando o déficit de 

legitimidade dos demais Poderes, quando seja o caso” (BARROSO, 2005, p. 41). 

Ato contínuo, Dimitri Dimoulis (2009), também estudioso do assunto, publicou 

um artigo intitulado “Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico”, no qual analisa de 

maneira crítica as tentativas de definição de um novo paradigma constitucional 

trazidas por Barroso. É no contexto da discussão entre os dois juristas que as 

características desse modelo de jurisdição serão apresentadas. 

 Como dito anteriormente, Barroso sustenta em seu artigo que, quanto ao 

plano teórico são três as transformações que subverteram o conhecimento 

convencional relativamente à aplicação do direito constitucional:  

A primeira delas é a força normativa da Constituição: para Barroso, uma das 
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“grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX foi a atribuição à 

norma constitucional do status de norma jurídica”. Desse modo, houve a superação 

do modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, dentro do qual a 

Constituição era resumida a um documento essencialmente político. Nesse sentido, 

a “concretização de suas propostas ficava invariavelmente condicionada à liberdade 

de conformação do legislador ou à discricionariedade do administrador” e, ao 

Judiciário “não se reconhecia qualquer papel relevante na realização do conteúdo da 

Constituição” (BARROSO, 2005, p. 5). 

Frente a esse argumento, Dimoulis (2009, p. 3) discorda, pois para o autor as 

constituições nunca foram pensadas como simples repositórios de dispositivos 

formalmente superiores: 

As Constituições escritas-instrumentais que proliferaram na Europa e na 
América Latina desde o início do século XIX, seguindo o exemplo dos EUA 
e da França, foram sempre e necessariamente vistas como superiores à 
legislação ordinária. Sem caráter jurídico-normativo-vinculante e sem 
superioridade em relação às demais fontes do direito, a Constituição perde 
seu sentido em qualquer momento histórico. Dito de outra maneira, sem 
rigidez, ainda que parcial, isto é, sem superioridade normativa em relação à 
legislação ordinária, a Constituição torna-se uma simples lei.  

Conforme os argumentos de Dimoulis (2009, p. 6), elencar a atribuição do 

status de norma jurídica à norma constitucional não pode ser considerado uma 

característica determinante, uma vez que “a tradição judicial de fiscalização e de 

efetivo afastamento de leis inconstitucionais se verificou no século XIX em vários 

países europeus”, o que seria característico de uma força ativa da Constituição, e 

não apenas um documento político à mercê da boa vontade dos legisladores. 

Ademais, Dimitri expõe que “a Constituição foi pensada como projeto político”, cujo 

objetivo era, na maioria das vezes, garantir “sistemas capitalistas em sua versão 

liberal e instaurando a democracia representativa”, o que demonstra que as 

Constituições sempre foram “materiais e carregadas de valores (wertgeladen)" 

(DIMOULIS, 2009, p. 4). 

A segunda característica determinante acerca do neoconstitucionalismo 

exposta por Barroso é a expansão da jurisdição constitucional. Para o autor, o 

modelo inspirado pela tradição americana contribuiu para a constitucionalização de 

direitos fundamentais e a ampliação do controle judicial após a Segunda Guerra em 

inúmeros países da Europa: 

Antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de 
supremacia do Poder Legislativo, na linha da doutrina inglesa de soberania 
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do Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade 
geral. A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional 
trouxe não apenas novas constituições, mas também um novo modelo, 
inspirado pela experiência americana: o da supremacia da Constituição. A 
fórmula envolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais, que 
ficavam imunizados em relação ao processo político majoritário: sua 
proteção passava a caber ao Judiciário. Inúmeros países europeus vieram a 
adotar um modelo próprio de controle de constitucionalidade, associado à 
criação de tribunais constitucionais (BARROSO, 2005, p. 233). 

Ainda, conforme expõe Barroso, a expansão da jurisdição constitucional no 

Brasil aconteceu a partir de 1988. No país, o controle de constitucionalidade existe, 

em molde incidental (difuso), desde a primeira Constituição republicana, de 189122. 

Por sua vez, a denominada “ação genérica (ou, atualmente, ação direta), destinada 

ao controle por via principal - abstrato e concentrado -, foi introduzida pela Emenda 

Constitucional n° 16 de 1965” (BARROSO, 2005, P. 7). 

Porém, conforme foi anunciado por Barroso, a partir de 1988, com a 

ampliação do direito de propositura23, somado à criação de novos mecanismos de 

controle concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade e a 

regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental foi que a 

jurisdição constitucional se expandiu (BARROSO, 2005). O Supremo Tribunal 

Federal pode no sistema constitucional brasileiro exercer o controle de 

constitucionalidade de três formas diferentes, quais sejam, em ações de sua 

competência originária24·, por via de recurso extraordinário25 e em processos 

objetivos, nos quais se veiculam as ações diretas26. A Emenda Constitucional n° 

                                            
22 Cabe salientar que o caso que inaugurou o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis 
(judicial review) foi o Marbury v. Madison, julgado pela Suprema Corte em 1803, sob a presidência do 
Juiz John Marshall, que declarou a supremacia da Constituição, que não poderia ser afrontada por 
um mero ato legislativo de cunho ordinário. Conforme Streck “O caso surgiu quando o cidadão 
Marbury ingressou com uma ação originária (writ) na Supreme Court, pleiteando que se compelisse o 
Secretário da Justiça Madson a lhe entregar o título de nomeação de juiz de paz do Distrito de 
Columbia (a nomeação ocorreu em 2 de março de 1802, sendo imediatamente ratificada pelo 
Senado). É que o Presidente Adams, nos últimos 16 dias de seu governo, queria preencher 67 vagas 
de juiz, recentemente criadas pelos federalistas, mas exatamente antes da posse do Presidente 
Jefferson que, como republicano, não tinha qualquer interesse na nomeação. A causa se 
assemelhava a uma disputa entre Poderes Executivo e Judiciário.[...] A decisão do Chief Marshall foi 
no sentido de que o art. 13 do Judiciary Act de 1789, ao adicionar ao poder originário da Suprema 
Corte o de conhecer writs, era inconstitucional, porque excedia o poder do Congresso dado pela 
Constituição (a Constituição dizia, originariamente, que a Suprema Corte é uma instancia recursal”. 
(STRECK, 2018b, P. 39-40) 
23 “Desde a sua criação até a configuração que lhe foi dada pela Constituição de 1969. o direito de 
propositura da ‘representação de inconstitucionalidade’ era monopólio do Procurador-Geral da 
República. A Constituição de 1988 rompeu com esta hegemonia, prevendo um expressivo elenco de 
legitimados ativos no seu art. 103” (BARROSO, 2005, p. 7). 
24Art. 102, I da Constituição Federal. 
25 Art.102 e 111 da Constituição Federal 
26 “As ações diretas no direito constitucional brasileiro são a ação direta de inconstitucionalidade (art. 
102, I, a), a ação declaratória de constitucionalidade (arts. 102, I, a, e 103, § 40) l! a ação direta de 
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4527, com o intuito de conter o excesso de recursos extraordinários interpostos para 

o Supremo Tribunal Federal, “criou a figura da repercussão geral da questão 

constitucional discutida, como requisito de admissibilidade do recurso” (BARROSO, 

2005, p. 7-8).  

Frente aos argumentos expostos por Barroso para demonstrar a expansão da 

jurisdição constitucional no Brasil após 1988 e no mundo após a segunda guerra 

mundial, Dimoulis (2009, p. 5) concorda e afirma que é incontestável a ampliação 

quantitativa do controle judicial após a Segunda Guerra, mas faz a ressalva de que, 

nos EUA, por exemplo, houve “desde o início do constitucionalismo, um sistema de 

controle de constitucionalidade que, apesar de seu caráter difuso, desenvolvia efeito 

erga omnes em razão do sistema de precedentes vinculantes” ou seja, antes mesmo 

da segunda guerra mundial.Portanto, para Dimoulis (2009 p.9) , “a suposta invenção 

kelseana do sistema concentrado não constitui novidade no direito comparado”. 

Ademais, Dimoulis (2009) pontua que essa configuração, na qual enseja o 

fortalecimento do judiciário, pode acarretar abusos ou desequilíbrios. Segundo o 

autor “essas teorias permitem que o Supremo Tribunal Federal aproprie-se 

indevidamente de competências que a Constituição reconheceu ao Senado Federal, 

aos legisladores de vários entes federativos e aos tribunais que realizam o controle 

difuso” (DIMOULIS, 2009, p. 10) e, que por esse motivo, essas opções teóricas se 

traduzem numa “tentativa de monopolizar o controle de constitucionalidade, 

sucumbindo à ambição que a doutrina estadunidense critica como exclusivismo 

judicial” (DIMOULIS, 2009, p.10).  

Por fim, o terceiro argumento aventado por Barroso como característica do 

neoconstitucionalismo é a nova interpretação constitucional. Conforme explica 

Barroso, a “interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica”, 

e tal circunstância decorre do reconhecimento de que as normas constitucionais são 

normas jurídicas, compartilhando de seus atributos (BARROSO, 2005). E por esse 

motivo, cabe à “interpretação constitucional os elementos tradicionais de 

interpretação do Direito, de longa data definidos como o gramatical, o histórico, o 

                                                                                                                                        
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2°). Há, ainda, duas hipóteses especiais de controle 
concentrado: a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º) e a ação direta 
interventiva (art. 36, III).”(BARROSO, 2005, p. 7). 
27 A Emenda Constitucional n° 45 de 2004 inseriu o § 3° do art. 102, com a seguinte redação: "§ 3°. 
No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
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sistemático e o teleológico” (BARROSO, 2005, p. 8). Barroso atenta para o fato de 

que “a interpretação jurídica tradicional não está derrotada ou superada como um 

todo”, posto que é dentro desse sistema que boa parte, senão a maioria, das 

questões jurídicas continuam a ser resolvidas (BARROSO, 2005, p. 8). Porém, o que 

aconteceu foi que os operadores jurídicos e teóricos do Direito perceberam que as 

“categorias tradicionais da interpretação jurídica não são inteiramente ajustadas para 

a solução de um conjunto de problemas ligados à realização da vontade 

constitucional”, o que levou a um processo de elaboração doutrinária “de novos 

conceitos e categorias, agrupados sob a denominação de nova interpretação 

constitucional, que se utiliza de um arsenal teórico diversificado, em um verdadeiro 

sincretismo metodológico” (BARROSO, 2005, p. 8). As transformações, segundo 

Barroso, podem ser assim descritas: 

(i) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos problemas 
jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. 
Muitas vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente 
adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; 
(ii) quanto ao papel do juiz, já não lhe caberá apenas uma função de 
conhecimento técnico. Voltado para revelar a solução contida no enunciado 
normativo. O intérprete torna-se co-participante do processo de criação do 
Direito, completando o trabalho do legislador. Ao fazer valorações de 
sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 
possíveis (BARROSO, 2005, p. 9). 

Para Barroso (2005) essas transformações estão postas nas categorias da 

nova interpretação, das quais fazem parte as cláusulas gerais, os princípios, as 

colisões de normas constitucionais, a ponderação e a argumentação. 

Sobre esse aspecto, Dimoulis, (2009) não contesta o fato de que há miríades 

de doutrinadores e aplicadores que utilizam as técnicas de ponderação e 

concretização de cláusulas gerais e princípios jurídicos. Porém, contesta o fato de 

que isso seja uma inovação, uma vez que para o autor sempre houve na história do 

direito ocidental correntes de pensadores que pregavam uma abertura interpretativa: 

Na história do direito ocidental, muitas são as referências teóricas e práticas 
de interpretação flexível, casuística, até mesmo livre do direito. Basta 
pensar em termos tais como “direito pretoriano”, “equidade”, “espírito da lei”, 
“analogia”, “direito livre” para entender que a importância dada aos 
princípios jurídicos e ao papel-poder criativo do aplicador não constitui 
novidade. Mais especificamente, no período do constitucionalismo, 
encontramos já no século XIX críticas contra a aplicação mecânica, literal, 
automática, subsuntiva etc. de leis supostamente claras, assim como a 
insistência no papel criativo dos aplicadores e, particularmente, dos juízes. 
Basta pensar nas notórias publicações de juristas como Oskar Bülow (1837-
1907) na Alemanha, Eugen Ehrlich (1862-1922) na Áustria ou François 
Gény (1861-1959) na França, para entender que não há a menor novidade 
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na interpretação “aberta” e “principiológica” da Constituição. (DIMOULIS, 
2009, p. 11) 

Por esse motivo, Dimoulis (2009) não concorda com a aproximação da 

definição do neoconstitucionalismo com semelhantes posições de abertura da 

interpretação. Isso seria tão pouco esclarecedor “como definir o futebol como um 

jogo coletivo que utiliza uma bola” (DIMOULIS, 2009, p.13).  

Ainda, com relação ao assunto, cabe apontar as críticas tecidas pelo jurista e 

professor Daniel Sarmento, o qual elenca objeções ao neoconstitucionalismo em seu 

artigo intitulado “O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades”. 

A primeira delas é a de que seu pendor judicialista é antidemocrático, uma 

vez que “os juízes, diferentemente dos parlamentares e chefes do Executivo, não 

são eleitos e não respondem diretamente perante o povo” (SARMENTO, 2009, n. 

p.).  

Esta crítica democrática se assenta na ideia de que, numa democracia, é 
essencial que as decisões políticas mais importantes sejam tomadas pelo 
próprio povo ou por seus representantes eleitos e não por sábios ou 
tecnocratas de toga. É verdade que a maior parte dos teóricos 
contemporâneos da democracia reconhece que ela não se esgota no 
respeito ao princípio majoritário, pressupondo antes o acatamento das 
regras do jogo democrático, que incluem a garantia de direitos básicos, 
visando a viabilizar a participação igualitária do cidadão na esfera pública, 
bem como alguma proteção às minorias. Porém, temos aqui uma questão 
de dosagem, pois se a imposição de alguns limites para a decisão das 
maiorias pode ser justificada em nome da democracia, o exagero tende a 
revelar-se antidemocrático, por cercear em demasia a possibilidade do povo 
de se autogovernar (SARMENTO, 2009, n. p.). 

Para Sarmento, a questão central não é a mera divisão dos poderes ao longo 

do tempo, mas sim no reconhecimento de que, “diante da vagueza e abertura de 

boa parte das normas constitucionais mais importantes, quem as interpreta também 

participa do seu processo de criação” e, portanto, os juízes teriam uma “espécie de 

poder constituinte permanente” (SARMENTO, 2009, n. p.). Essa característica 

acarretou, segundo Sarmento, a rejeição da jurisdição constitucional, ou pelo menos 

do ativismo judicial no seu exercício, “dos revolucionários franceses do século XVIII, 

passando por Carl Schmitt, na República de Weimar”, já que esse poder permitiria 

moldar a Constituição de acordo com as suas preferências políticas e valorativas, 

em detrimento daquelas do legislador eleito (SARMENTO, 2009 n. p.). 

A segunda objeção ao neoconstitucionalismo tecida pelo autor diz respeito à 

preferência por princípios e ponderação, em detrimento de regras e subsunção. 

Se, até não muito tempo atrás, os princípios não eram tratados como 
autênticas normas por aqui - só tinha bom direito quem podia invocar uma 
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regra legal clara e precisa em favor da sua pretensão - com a chegada do 
pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, passou-se em poucos anos da 
água para o vinho. Hoje, instalou-se um ambiente intelectual no Brasil que 
aplaude e valoriza as decisões princípio lógicas, e não aprecia tanto 
aquelas calcadas em regras legais, que são vistas como burocráticas ou 
positivistas - e positivismo hoje no país é quase um palavrão. Neste 
contexto, os operadores do Direito são estimulados a invocar sempre 
princípios muito vagos nas suas decisões, mesmo quando isso seja 
absolutamente desnecessário, pela existência de regra clara e válida a 
reger a hipótese (SARMENTO, 2009, n. p.).  

O problema residiria no fato de que, para um sistema jurídico funcional e 

estável, consonantes com os valores de um Estado Democrático de Direito, é 

necessária tanto a aplicação de regras como de princípios. As regras, aduz 

Sarmento (2009), são indispensáveis, pois, dentre outras razões, geram maior 

segurança jurídica e previsibilidade para os seus destinatários; diminuem os riscos 

de erro na sua incidência; envolvem um menor custo no seu processo de aplicação, 

não implicam, na mesma medida que os princípios, em uma transferência de poder 

decisório do Legislativo, que é eleito, para o Judiciário, que não é.28 

Frente a essa característica, Sarmento aventa os traços inerentes à cultura 

brasileira para refletir sobre a necessidade de maleabilidade ou rigidez do Direito 

brasileiro, e conclui pela necessidade de um maior cuidado metodológico, bem como 

a adoção de uma diretriz hermenêutica substantiva: 

E há na sociedade brasileira traços que tornam ainda mais perigosa esta 
tendência à frouxidão e emotividade na metodologia jurídica. Nossa cultura 
caracteriza-se muito mais pelo "jeitinho" e pelo patrimonialismo do que pela 
valorização do cumprimento impessoal de regras. O brasileiro - já dizia 
Sérgio Buarque de Holanda - é o "homem cordial", que tende a antepor a 
lógica privada do compadrio e da simpatia à racionalidade objetiva das leis. 
Esta singularidade das nossas relações sociais não atua de forma neutra 
em relação a todos os cidadãos. Ela implica na adoção de posturas estatais 
em geral muito benevolentes em relação aos donos do poder e seus 
apanigüados, e de posições muito mais duras dirigidas aos grupos 
excluídos e marginalizados (SARMENTO, 2009, p. n.p.).  

Por fim, a terceira objeção tecida por Sarmento diz respeito ao fato de que a 

constitucionalização exacerbada do direito constitucional pode gerar uma 

panconstitucionalização do Direito, isto é, frente à constitucionalização arbitrária do 

                                            
28 Importante destacar que quanto ao aspecto ora tratado, Sarmento faz uma ressalva:  ”Não 
pretendo sustentar com isso que se deva retroceder no tempo em que os princípios não eram 
aplicados pelos juízes brasileiros. Também os princípios são essenciais na ordem jurídica, pois 
conferem mais plasticidade ao Direito – o que é essencial numa sociedade hiper-complexa como a 
nossa – e permitem uma maior abertura da argumentação jurídica à Moral e ao mundo empírico 
subjacente O importante é encontrar uma justa medida, que não torne o processo de aplicação do 
Direito amarrado demais, como ocorreria num sistema baseado exclusivamente em regras, nem solto 
demais, como sucederia com um que se fundasse apenas em princípios. Penso que é chegada a 
hora de um retorno do pêndulo no Direito brasileiro, que, sem descartar a importância dos princípios e 
da ponderação, volte a levar a sério também as regras e a subsunção” (SARMENTO, 2009). 
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Direito, a liberdade do legislador resta prejudicada (SARMENTO, 2009).  Conforme 

explica Sarmento (2009, n. p.): 

Uma das características do neoconstitucionalismo é a defesa da 
constitucionalização do Direito. Sustenta-se que a irradiação das normas 
constitucionais por todo o ordenamento contribui para aproximá-lo dos 
valores emancipatórios contidos nas constituições contemporâneas. A 
Constituição não é vista mais como uma simples norma normarum - cuja 
finalidade principal é disciplinar o processo de produção de outras normas. 
Ela passa a ser enxergada como a encarnação dos valores superiores da 
comunidade política, que devem fecundar todo o sistema jurídico. 

Essa conjuntura daria margem para que o intérprete pudesse, além de aplicar 

diretamente os ditames constitucionais às relações sociais, reler todos os institutos e 

normas do Direito à luz da Constituição, fornecendo-lhes o sentido que mais se 

coadune com a axiologia da Carta (SARMENTO, 2009). É justamente no 

desdobramento desse ponto que Sarmento aventa o caso das teses extremadas 

sobre este processo, “que acabam amputando em demasia o espaço de liberdade 

do legislador, em detrimento da democracia”. Contudo, o autor expõe que pelo 

menos no Brasil é positiva e até bem-vinda alguma constitucionalização do Direito, 

por dar-lhe os valores humanitários da Constituição. É por isso que, para Sarmento, 

o cerne da questão diz respeito aos excessos, posto que “o excesso de 

constitucionalização do Direito reveste-se, portanto de um viés antidemocrático” 

(SARMENTO, 2009, n.p.).  

Com efeito, quem defende que tudo ou quase tudo já está decidido na 
Constituição, e que o legislador é um mero executor das medidas já 
impostas pelo constituinte, nega, por consequência, a autonomia política ao 
povo para, em cada momento de sua história, realizar suas próprias 
escolhas (SARMENTO, 2009, n.p.). 

Ainda com relação ao assunto, não se poderia deixar de mencionar as 

abordagens e críticas do jurista Streck (2014b), para quem o termo 

“neoconstitucionalismo” conforma, desde sua origem, uma ambiguidade teórica ou 

até mesmo mal-entendidos. Para o jurista gaúcho, a importação do termo e de 

algumas de suas propostas teve importância estratégica para o Brasil e para a 

América Latina como um todo, na medida em que esses ingressaram no “novo 

mundo constitucional” tardiamente. Nesse sentido, o neoconstitucionalismo 

significava ir além de um constitucionalismo com características liberais “[...] que, no 

Brasil, sempre foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários – na 

direção de um constitucionalismo compromissório que possibilitasse [...] a efetivação 

de um regime democrático” (STRECK, 2014b, n. p.). 

Porém, de acordo com Streck (2014b), frente às especificidades do direito 
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brasileiro, o neoconstitucionalismo acabou por provocar condições que contribuíram 

para a corrupção do próprio texto constitucional. Portanto, frente à adoção de 

posturas voluntaristas viabilizadas por esse novo desenho no Brasil, passou a 

utilizar o termo com ressalvas, entre parênteses ou entre aspas, posto que, o autor 

entende o termo neoconstitucionalismo como o constitucionalismo compromissório 

do segundo pós-guerra, esse desvinculado de ativismos ou práticas discricionárias. 

Portanto, o autor passou a designar o constitucionalismo do pós-Segunda Guerra 

de Constitucionalismo Contemporâneo. 

Isso porque, sob a bandeira do neoconstitucionalismo, bem como a 

moralização do direito, defende-se “[...] ao mesmo tempo, um direito constitucional 

da efetividade, um direito assombrado pela ponderação de valores, uma 

concretização ad hoc da Constituição e uma pretensa constitucionalização do 

ordenamento” (STRECK, 2014b, n.p.). Isso tudo porque, conforme Streck 

acreditou-se que era atribuição da jurisdição incorporar os “verdadeiros valores”, 

isto é, aqueles definidores de um direito justo, alçando a jurisdição. 

É uma questão paradoxal que se põe à luz da teoria do direito: para que 

não seja prejudicado pela política, pela economia e pela moral, é necessário que 

o direito tenha autonomia, que é condição de sua possibilidade; por outro lado, 

frente a textos constitucionais cada vez mais analíticos, e maior abertura à 

jurisdição constitucional (o que enseja maior controle de constitucionalidade), o 

espaço de liberdade do legislador diminui, o que pode “representar um 

apequenamento da democracia, questão central do próprio Estado Democrático 

de Direito” (STRECK, 2010, p. 163). 

Conforme argumenta Streck (2010, p. 164), “autonomia do direito não pode 

implicar indeterminabilidade desse mesmo direito construído democraticamente”, 

pois isso deixaria a democracia exposta a um constante risco, uma vez que a 

substituição da autonomia pelo pragmatismo político em seus mais variados 

aspectos vem colocando o direito em permanente estado de exceção, o que, para 

Streck (2009), significa o próprio declínio do Império do Direito. 

[...] o direito do Estado Democrático de Direito está sob constante ameaça. 
Isso porque, de um lado, corre o risco de perder a autonomia (duramente 
conquistada) em virtude dos ataques dos predadores externos (da política, 
do discurso corretivo advindo da moral e da análise econômica do direito) e, 
de outro, torna-se cada vez mais da frágil em suas bases internas, em face 
da discricionariedade/arbitrariedade das decisões judiciais e do 
consequente decisionismo que disso exsurge inexoravelmente (STRECK, 
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2010, p. 164). 

É justamente essa a questão que permeia a presente pesquisa, na qual se 

estudam as vulnerabilidades do direito brasileiro à luz de suas ameaças internas e 

externas e qual a relação do paradoxo legal da autonomia do direito com a teoria do 

estado de exceção de Giorgio Agamben, ao qual é destinado todo o segundo 

capítulo. 

2.2.4 Relação entre neoliberalismo e neoconstitucionalismo 

Como visto anteriormente, o neoconstitucionalismo é defendido por muitos 

juristas como sendo uma crítica frente ao positivismo jurídico, visto que para esses 

juristas o positivismo jurídico é visto como algo negativo, pois não consegue lidar 

com as complexidades sociais e políticas. É no contexto do neoliberalismo que urge 

a necessidade de tornar o direito mais flexível, de modo a fomentar o cumprimento 

de contratos e dar estabilidade ao cenário de globalização econômica, objetivos que 

nem sempre se coadunam com o cumprimento de direitos fundamentais 

constitucionalizados. Por esse motivo, o novo paradigma jurídico interpretativo deve 

ser lido com ressalvas, as quais serão tecidas ao longo do presente tópico. 

2.2.4.1 Neoliberalismo e neoconstitucionalismo 

O liberalismo impactou profundamente a história política e econômica 

mundial. As transformações jurídicas caminharam pari passo com as mudanças 

econômicas. Portanto, o liberalismo se consubstanciou na espinha dorsal de parte 

significativa da tradição jurídica, como a democracia representativa e o Estado de 

Direito. Para abordar o liberalismo e seus desdobramentos será utilizado como 

marco teórico a obra de Michel Foucault.  

Em sua obra “O nascimento da biopolítica”, publicada no Brasil em 2008, o 

filósofo francês leciona sobre a forma de governo à luz do liberalismo e a sua 

respectiva necessidade de um Estado de Direito calcado na lei:  

Mas, na busca de uma tecnologia liberal de governo, veio à luz que a 
regulação pela forma jurídica constituía um instrumento muito mais eficaz 
do que a sabedoria ou a moderação dos governantes [...]. Foi na "lei" que o 
liberalismo buscou essa regulação, não por um juridismo que Ihe seria 
natural, mas porque a lei define formas gerais de intervenções que excluem 
medidas particulares, individuais, excepcionais, e porque a participação dos 
governados na elaboração da lei, num sistema parlamentar, constitui o 
sistema mais eficaz de economia governamental (FOUCAULT, 2008, p. 
436). 

O liberalismo é apresentado por Foucault como uma prática, isto é, “como 
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uma ‘maneira de fazer’ orientada para objetivos e regulando-se por uma reflexão 

contínua”, e é por esse motivo que deve ser analisado como princípio e método de 

racionalização do exercício do governo (FOUCAULT, 2008). Dito de outro modo, 

enquanto racionalidade política, dá-se como uma prática na qual se encontra uma 

adequação entre princípios de governo, técnicas governamentais e a conduta dos 

indivíduos.  

A fim de entender o viés liberal da sociedade política bem como a conduta 

dos governados em relação ao governo, faz-se verificar, à luz do método 

foucaultiano, a genealogia da governamentalidade. Por esse motivo será abordada a 

genealogia da razão de Estado traçada por Foucault, que perpassa o poder pastoral 

e o biopoder.  

A razão de Estado é definida pelo filósofo francês não como sendo o produto 

de um contrato, nos moldes do que foi apregoado por Rousseau, mas como sendo 

uma prática, ou ainda uma racionalização de uma prática: 

O Estado é, ao mesmo tempo, o que existe e o que ainda não existe 
suficientemente. E a razão de Estado é precisamente uma prática, ou antes, 
uma racionalização de uma prática que vai se situar entre um Estado 
apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e a 
edificar. A arte de governar deve, então, estabelecer suas regras e 
racionalizar suas maneiras de fazer propondo-se como objetivo, de certo 
modo, fazer o dever-ser do Estado tornar-se ser. O dever-fazer do governo 
deve se identificar com o dever-ser do Estado. O Estado tal como é dado – 
a ratio governamental – é o que possibilitará, de uma maneira refletida, 
ponderada, calculada, fazê-lo passar ao seu máximo de ser (FOUCAULT, 
2008, p. 6). 

Foucault argumenta que a palavra governar, antes de passar a ter o 

significado propriamente político a partir do século XVI, era polissêmica, e se referia 

ao deslocamento no espaço, ao movimento, à subsistência material, à alimentação, 

aos cuidados que se podem dispensar a um indivíduo, à sua cura, ao exercício de 

um mando, a uma atividade prescritiva. Enfim, ao controle exercido sobre si mesmo 

e sobre os outros, tanto no que diz respeito ao seu corpo quanto no diz respeito à 

sua alma (FOUCAULT; SENELLART, 2008). 

Para Foucault, a ideia de que os homens são governáveis não é grega ou 

romana. Segundo o filósofo, a ideia de um governo dos homens teve sua origem no 

Oriente “[...] num Oriente pré-cristão primeiro, e no Oriente cristão depois. E isso sob 

duas formas: primeiramente, sob a forma da ideia e da organização de um poder de 

tipo pastoral, depois sob a forma da direção de consciência, da direção das almas” 

(FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 166). 
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O título de pastor deriva da titulação real dos monarcas babilônicos. Porém, 

foi entre os hebreus que o tema do pastorado se desenvolveu e se intensificou. 

Deriva de uma relação religiosa, no qual as relações entre Deus e seu povo se 

definem como relações entre um pastor e seu rebanho (FOUCAULT; SENELLART, 

2008). Cabe delimitar que o poder pastoral se exerce sobre um rebanho, mais 

precisamente um rebanho em deslocamento, e não sobre um território. O Deus 

hebraico é um Deus que se desloca, que guia seu rebanho, que zela e cuida dos 

indivíduos do rebanho, que mostra a direção que este deve seguir, que 

fundamentalmente se caracteriza pelo seu bem-fazer. Outra característica 

fundamental é a ideia de que o poder pastoral é um poder individualizante e que visa 

ao mesmo tempo todos e cada um em sua paradoxal equivalência, e não a unidade 

superior formada pelo todo (FOUCAULT; SENELLART, 2008).  

[...] o pastorado no cristianismo deu lugar toda uma arte de conduzir, de 
dirigir, de levar, de guiar, de controlar, de manipular os homens, uma arte de 
segui-los e de empurrá-los passo a passo, uma arte que tem a função de 
encarregar-se dos homens coletiva e individualmente ao longo de toda a 
vida deles e a cada passo de sua existência (FOUCAULT; SENELLART, 
2008, p. 218-219). 

Para Foucault a relação pastor-rebanho pode ser utilizada para designar a 

relação do soberano ou do responsável político com seus súditos ou concidadãos 

(FOUCAULT; SENELLART, 2008). O pastorado no cristianismo tem como mote a 

arte da condução, de guiar, “[...] de manipular os homens, uma arte de segui-los e 

de empurrá-los passo a passo, uma arte que tem a função de encarregar-se dos 

homens coletiva e individualmente ao longo de toda a vida deles e a cada passo da 

sua existência” (FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 218-219). 

É por meio da noção de pastorado que Foucault aborda a questão da 

governamentalidade. Para Foucault, são as características da pastoral cristã 

tornadas práticas políticas calculadas e refletidas que inauguram o Estado moderno. 

O Estado moderno nasce, a meu ver, quando a governamentalidade se 
torna efetivamente uma prática política calculada e refletida. A pastoral 
cristã parece-me ser o pano de fundo desse processo, estando entendido 
que há, por um lado, uma imensa distância entre o tema hebraico do pastor 
e a pastoral cristão e [que] haverá, é claro, outra distância não menos 
importante, não menos ampla, entre o governo, a direção pastoral dos 
indivíduos e das comunidades e o desenvolvimento das artes de governar 
(FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 219). 

Uma característica fundamental do pastorado cristão é a obediência. 

Conforme expõe Foucault, o cidadão grego não se deixava dirigir, senão por duas 

coisas: pela lei e pela persuasão, ou seja, pelas injunções da cidade ou pela retórica 
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(FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 229-230). Já o pastorado cristão deu ensejo a 

uma obediência pura, isto é, a obediência como tipo de “[...] conduta unitária, 

altamente valorizada e que tem o essencial da sua razão de ser nela mesma” 

(FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 230). É essa a perfeição da obediência, no qual 

se obedece “[...] a uma ordem não por ela ser razoável ou por lhe confiarem uma 

tarefa importante mas, ao contrário, por ser absurda” (FOUCAULT; SENELLART, 

2008, p. 233). Essa obediência cristã da ovelha ao seu pastor é, pois, uma 

obediência integral, de renúncia definitiva da própria vontade, na qual aquele que é 

submetido à ordem é chamado de subditus (FOUCAULT; SENELLART, 2008).  

O olhar do pastor sobre a vida das ovelhas e sua relação de obediência 

alcança e adentra, até mesmo a consciência da ovelha por meio do exame de 

consciência, que serve para “[...] melhor marcar, para ancorar melhor ainda a 

relação de dependência ao outro” (FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 241). É 

nesse sentido que o pastorado cristão inova, pois implanta uma estrutura, uma 

técnica, tanto de poder quanto de investigação de si e dos outros, pela qual a 

verdade da interioridade, a oculta verdade da alma, torna-se elemento pelo qual se 

exerce o poder do pastor, “[...] pelo qual se exercerá a obediência, será assegurada 

a relação de obediência integral, e através do que passará justamente a economia 

dos méritos e deméritos” (FOUCAULT; SENELLART, 2008, p. 242). Esse sistema 

antecede a governamentalidade por meio da criação específica “[...] de um sujeito 

que é sujeitado em redes contínuas de obediência, de um sujeito que é sujeitado 

que é subjetivado pela extração de verdade que lhe é imposta” (FOUCAULT; 

SENELLART, 2008, p. 243).  

Nos séculos XV e XVI instaura-se uma crise geral do pastorado, no qual 

aumenta a busca de outras modalidades de direção espiritual e de novos tipos de 

relações entre pastor e rebanho: “[...] busca, também sobre a maneira de ‘governar’ 

as crianças, uma família, um domínio, um principado” (FOUCAULT, 1997, p. 82). 

Esse questionamento geral sobre a maneira de governar e de se governar surgiu 

com o fim do feudalismo e o nascimento de novas formas de relações econômicas, 

sociais bem como as novas estruturações políticas (FOUCAULT, 1997). 

Para Foucault e Senellart (2008) é por meio da relação entre o pastorado e o 

governo que perpassa a relação entre igreja e Estado nas sociedades ocidentais 

modernas. O pastorado é o meio pelo qual se pode analisar como surgiu a 

governamentalidade. E essa foi a base da razão política moderna. Portanto, a 



70 
 

despeito de sua retração, o poder pastoral não desapareceu no século XVI, mas 

passou a existir no campo político, no qual se passa a refletir sobre como conduzir 

os indivíduos e a população. Assim, a governamentalidade se constitui a partir de 

um saber-poder marcado pela individualização e pela totalização do rebanho, das 

populações. 

[...] no curso do século XVI não se assiste a um desaparecimento do 
pastorado. Não se assiste nem mesmo à transferência maciça e global das 
funções pastorais da Igreja para o Estado. Assiste-se, na verdade, a um 
fenômeno muito mais complexo que é o seguinte. De um lado, podemos 
dizer que há uma intensificação do pastorado religioso, intensificação desse 
pastorado em suas formas espirituais, mas também em sua extensão e em 
sua eficiência temporal. [...] Por outro lado, assiste-se também, no século 
XVI, a um desenvolvimento da condução dos homens fora até da autoridade 
eclesiástica, e aqui também sob dois aspectos ou, mas exatamente, sob 
toda uma série de aspectos que constituem como que um amplo leque, 
partindo das formas propriamente privadas do desenvolvimento do 
problema da condução – a pergunta é: como se conduzir?(FOUCAULT; 
SENELLART, 2008, p. 308). 

Portanto, o século XVI inaugura a era das condutas, das direções e dos 

governos, de modo que a característica do “[...] pensamento político no fim do século 

XVI e no início do século XVII é justamente a busca e a definição de uma forma de 

governo que seja específica relativamente ao exercício da soberania” (FOUCAULT; 

SENELLART, 2008, p. 314). Nesta perspectiva, foi nesse período que apareceu no 

Ocidente uma certa maneira de colocar, de pensar, de programar a especificidade 

do governo em relação ao exercício da soberania, no qual, por oposição ao 

problema jurídico-teológico do fundamento da soberania, os políticos vão tentar 

pensar a forma da racionalidade do governo (FOUCAULT; SENELLART, 2008). 

A formação da governamentalidade política, isto é, a maneira como a conduta 

de um conjunto de indivíduos implica no exercício do poder soberano demarca uma 

importante transformação, e é assinalada nas diferentes “artes de governar” 

redigidas no final do século XVI e na primeira metade do século XVII. Relaciona-se à 

emergência da “razão de Estado” e demarca uma nova matriz de racionalidade 

segundo o qual o Príncipe deve exercer sua soberania governando os homens 

(FOUCAULT, 1997). 

Governar segundo o princípio da razão de Estado é fazer com que o Estado 

possa se tornar sólido e permanente, ou seja, que possa se tornar rico e forte diante 

de tudo o que pode destruí-lo (FOUCAULT, 2008). Mais do que problemas de 

legitimidade de um soberano sobre um território, o importante passa a ser o 

conhecimento e o desenvolvimento das forças de um Estado (FOUCAULT, 1997). 
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Nesse sentido, a razão de Estado toma forma em dois grandes conjuntos de saber e 

de tecnologia políticos: a tecnologia diplomático-militar, cujo objetivo era assegurar e 

desenvolver as forças do Estado por um sistema de alianças e pela organização de 

um aparelho armado, e a polícia, definida como o conjunto dos meios necessários 

para fazer crescer, do interior, as forças do Estado (FOUCAULT, 1997). Por meio 

dessas duas grandes tecnologias se viabilizou o comércio e a circulação monetária 

interestatal, que por sua vez possibilitou o enriquecimento pelo comércio e o 

decorrente aumento da população. A relação população-riqueza se tornou, nesse 

período, a nova razão governamental (FOUCAULT, 1997).  

Esse movimento, denominado pelos alemães no século XVIII de Polizei 

wissenschaft tem em seu cerne a população, que era para os mercantilistas um 

princípio de enriquecimento e peça essencial na conformação da força dos Estados. 

O gerenciamento dessa população, pautado na política de saúde que seja suscetível 

de diminuir a mortalidade infantil, prevenir epidemias, de intervenção nas condições 

de vida, para modificá-las e impor-lhes normas, foi definido, a partir da segunda 

metade do século XVIII como Medizinische Polizei, Hygiène publique, social 

medecine, e deve ser reinscrito nos quadros gerais de uma “biopolítica” 

(FOUCAULT, 1997).  

Biopolítica é, para Foucault (1997), a forma de um saber-poder que se 

constituiu desde o século XVIII, como maneira de racionalizar os problemas 

propostos à prática governamental em detrimento de um conjunto de seres vivos 

constituídos em população. Essa racionalização política se constituiu como um 

desafio frente ao liberalismo. 

Num sistema preocupado com o respeito aos sujeitos de direito e à 
liberdade de iniciativa dos indivíduos, como será que o fenômeno 
“população”, com seus efeitos e seus problemas específicos, pode ser 
levado em conta? Em nome de que e segundo quais regras é possível geri-
lo? (FOUCAULT, 1997, p. 89). 

Conforme argumenta Foucault, o liberalismo deve ser analisado como 

princípio e método de racionalização do exercício de governo, que obedece à regra 

interna da economia máxima. Essa nova lógica rompe com a razão de Estado 

anteriormente situada na medida em que não visa a sua maximização, ou seja, não 

tem em si próprio sua razão de ser (FOUCAULT, 1997).  

Para Foucault, é na relação de otimização entre meios e fins que reside a 

especificidade histórica do liberalismo. Portanto, o liberalismo é atravessado pelo 
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princípio de que “sempre se governa demais”, ou pelo menos, sempre se deve 

suspeitar que “se governa demais”. Logo, além de se questionar sobre qual os 

melhores meios de se alcançar seus efeitos, deve questionar a legitimidade: “[...] por 

que então seria preciso governar?” (FOUCAULT, 2008, p. 433). 

A resposta está na sociedade. É em seu nome que “[...] se vai procurar saber 

o que é necessário para que haja um governo, mas em que se pode privar-se dele, e 

sobre o que é inútil ou prejudicial que ele intervenha” (FOUCAULT, 1997, p. 91). É a 

ideia de sociedade que permite o desenvolvimento de uma tecnologia de governo a 

partir do princípio de que ele, o Estado, já está em si mesmo em demasia 

(FOUCAULT, 1997). 

Na crítica liberal o mercado como realidade e a economia política como teoria 

desempenharam um papel importante na medida em que é no mercado que se dá o 

teste para situar, e até mesmo medir, os efeitos do excesso de 

governamentabilidade. Em meados do século XVIII, a partir da questão do comércio 

de grãos, refletiu-se sobre qual era o ponto em que governar se torna governar em 

demasia. É nessa reflexão que “[...] os economistas franceses ou ingleses do século 

XVIII se separaram do mercantilismo e do cameralismo: fizeram com que a reflexão 

sobre a prática econômica fosse subtraída da hegemonia da razão de Estado e da 

saturação da intervenção governamental” (FOUCAULT, 1997, p. 93). 

Outro ponto fundamental para a liberalismo é a questão jurídica. Conforme 

argumenta Foucault, a busca de uma tecnologia liberal de governo revelou que a 

regulação pela forma jurídica constituía um instrumento mais eficaz que a sabedoria 

ou a moderação dos governantes. O “Estado de direito”, o Rechtsstaat, o Rule of 

Law organizados num sistema parlamentar realmente representativo estiveram 

vinculados, durante o começo do século XIX, ao liberalismo. Porém, Foucault 

ressalta que assim como a economia política, que no princípio era utilizada como 

critério de governamentalidade excessiva, não era liberal nem por virtude nem por 

natureza, “[...] também a democracia e o Estado de direito não foram forçosamente 

liberais, nem o liberalismo forçosamente democrático e nem mesmo vinculado às 

formas do direito” (FOUCAULT, 1997, p. 94). O ponto que passa a ser tratado por 

Foucault é a maneira como os problemas específicos da vida e da população foram 

inseridos no interior de uma tecnologia de governo que sem nunca ter sido liberal, 

não cessou de estar obcecada pela questão do liberalismo desde o final do século 

XVIII (FOUCAULT, 1997). 
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Nesse sentido, o atual liberalismo, em relação aos projetos liberais 

tradicionais que nasceram no século XVIII, sofreu uma mutação importantíssima: 

“[...] não se trata apenas de deixar a economia livre”, mas sim de “saber até onde 

vão poder se estender os poderes de informação políticos e sociais da economia de 

mercado”. É isso que está em jogo (FOUCAULT, 2008, p. 160). 

A teoria liberal desde o fim do século XIX vem compreendendo que o 

essencial do mercado é a concorrência, ou seja, ao invés de equivalência, 

desigualdade (FOUCAULT, 2008). Portanto, nesse novo arranjo não é elemento 

constitutivo de uma teoria de mercado a troca, essa espécie de situação primitiva 

que estabelece equivalência entre dois valores no qual os economistas liberais do 

século XVIII imaginavam, mas sim a concorrência (FOUCAULT, 2008). E a 

concorrência pura somente pode aparecer se for produzida, sobretudo por uma 

governamentalidade ativa, que deverá acompanhar de ponta a ponta uma economia 

de mercado (FOUCAULT, 2008). Conforme argumenta Foucault, a economia de 

mercado não subtrai algo do governo, mas é ela que constitui o indexador geral sob 

o qual se deve colocar a regra que vai definir as ações governamentais, pois nessa 

conjuntura se governa para o mercado ao invés de governar por causa do mercado 

(FOUCAULT, 2008).  

Conforme foi visto anteriormente, as democracias constitucionais podem ser 

caracterizadas também por meio da legitimação através da efetivação dos direitos 

fundamentais. Porém, nas sociedades que outrora viviam sob a influência do 

liberalismo, frente aos impactos da globalização econômica e da revolução 

tecnológica, passaram a se comportar de forma diferenciada. Conforme Foucault 

(2008, p. 159), “não é que se iludir: o neoliberalismo atual não é, de maneira 

nenhuma, como se diz muitas vezes, a ressurgência, a recorrência de velhas formas 

de economia liberal, formuladas nos séculos XVIII e XIX [...]”. No neoliberalismo 

atual, “quer se tome a forma alemã [...] quer se tome a forma americana do 

anarcoliberalismo, é uma coisa muito mais importante” posto que “o que está em 

questão é saber se, efetivamente, uma economia de mercado pode servir de 

princípio, de forma e de modelo para um Estado, cujos defeitos, atualmente, à direita 

como a esquerda, por uma razão ou por outra, todo o mundo desconfia” 

(FOUCAULT, 2008, p. 159).  

O problema do neoliberalismo é, ao contrário, saber como se pode regular o 
exercício global do poder político com base nos princípios de uma economia 
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de mercado. Não se trata, portanto de liberar um espaço vazio, mas de 
relacionar, de referir, de projetar numa arte geral de governar os princípios 
formais de uma economia de mercado (FOUCAULT, 2008, p. 181). 

Desse modo, se anteriormente pautava-se a política liberal na organização do 

espaço em que a concorrência podia atuar, garantindo o Laissez-faire, no 

neoliberalismo ocorre o contrário uma vez que sua problemática se encontra 

justamente “[...] sob o signo de uma vigilância [...] de uma intervenção permanente” 

(FOUCAULT, 2008, p. 182). 

Portanto, o neoliberalismo é concebido por Foucault como um “dispositivo 

geral de governamentalidade” (FOUCAULT, 2008). Esse dispositivo não se restringe 

a racionalizar apenas a questão mercadológica, mas sim todo o contexto 

governamental em todos os seus desdobramentos, isto é, visa reger as relações 

entre Estado e indivíduo em todas as suas complexidades. É uma tecnologia política 

que utiliza o poder pastoral e a biopolítica para conduzir o processo de subjetivação 

do indivíduo, que se torna governável. Nesse sentido, o neoliberalismo atua como 

legitimador do Estado, que por sua vez é o garantidor da liberdade econômica. “A 

economia produz legitimidade para o Estado, que é seu avalista. Em outras palavras 

[...] a economia é criadora de direito público” (FOUCAULT, 2008, p. 114). 

Conforme argumenta Foucault, essa legitimação não se dá apenas quanto ao 

Estado. Ela expande e transpassa delimitações geográficas e políticas, alcançando 

todos os indivíduos, que passam a chancelar esse modus operandi, promovendo um 

consenso permanente. Em outras palavras, dentro desse novo contexto liberal, o 

viés econômico e a forma de sua condução são fatores determinantes do consenso 

legitimador do seu regime. Portanto, uma taxa de crescimento satisfatória, um poder 

aquisitivo em expansão, e uma balança de pagamento favorável são efeitos de um 

bom governo; mais que isso, é a maneira como se manifestam e se fortalecem o 

consenso fundador de um Estado.  

Essa instituição econômica, a liberdade econômica que essa instituição tem 
por papel, desde o início, assegurar e manter, produz algo mais real, mais 
concreto, mais imediato ainda, que uma legitimidade de direito. Ela produz 
um consenso permanente, um consenso permanente de todos os que 
podem aparecer como agentes no interior, dentro desses processos 
econômicos. (...) Ou seja, a adesão a esse sistema liberal produz como 
subproduto, além da legitimação jurídica, o consenso, o consenso 
permanente, e é o crescimento econômico, é a produção de bem- estar por 
esse crescimento que vai, simetricamente, à genealogia ‘instituição 
econômica-Estado’ produzir um circuito ‘instituição econômica-adesão 
global da população a seu regime e a seu sistema (FOUCAULT, 2008, 114-
115). 
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É a economia que afirma o Estado, e este se torna radicalmente econômico 

(FOUCAULT, 2008). Nesse sentido, o mote do neoliberalismo é uma política de 

sociedade, que é regulada com base no mercado e que submete a sociedade a uma 

dinâmica concorrencial, ou seja, “[...] o que se procura obter não é uma sociedade 

submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à dinâmica 

concorrencial” (FOUCAULT, 2008, p. 201). Assim, a reconstrução do homem se dá 

enquanto homo oeconomicus, isto é, o homem da empresa e da produção 

(FOUCAULT, 2008). Para Foucault (2008, p. 203) essa multiplicação da forma 

‘empresa’ dentro do corpo social é a base da política neoliberal: “Trata-se de fazer 

do mercado, da concorrência e, por conseguinte, da empresa o que poderíamos 

chamar de poder enformador da sociedade”.  

A questão jurídica perpassa esse contexto na medida em que o sistema da lei 

e a instituição jurídica se multiplicam na mesma razão em que as empresas se 

multiplicam, uma vez que dessa forma se multiplicam as superfícies de atrito entre 

cada uma dessas empresas (FOUCAULT, 2008). Isso leva Foucault a deduzir que 

sociedade empresarial e sociedade judiciária são as duas faces da mesma moeda 

(FOUCAULT, 2008). E ainda, a economia é tida como jogo e a instituição jurídica é a 

sua respectiva regra: 

O Rule of law e o Estado de direito formalizam a ação do governo como um 
prestador de regras para um jogo econômico em que os únicos parceiros e 
os únicos agentes reais devem ser os indivíduos ou, digamos, se referirem, 
as empresas. Um jogo de empresas regulado no interior de uma moldura 
jurídico-institucional garantida pelo Estado: é essa a forma geral do que 
deve ser o quadro institucional de um capitalismo renovado. Regra de jogo 
econômico e não controle econômico-social desejado (FOUCAULT, 2008, p. 
238). 

Portanto, fica exposta a relação entre mercado e direito, já que “nenhum 

sistema de mercado pode funcionar sem um quadro jurídico que garanta poderes 

adequados à propriedade e faça os contratos serem respeitados” (FOUCAULT, 

2008, p. 254). 

É por isso que a centralidade da política estatal neoliberal não é o ser humano 

enquanto sujeito detentor de direitos inalienáveis, mas sim o sujeito enquanto homo 

oeconomicus. O desdobramento dessa concepção é a intensidade que os conceitos 

de solvência e insolvência passam a ter.  

O sociólogo e filósofo francês Maurizio Lazzarato, partindo dos pressupostos 

foucaultianos, questiona em sua obra: “La fábrica Del hombre endeudado” de que 

maneira a economia da dívida e a relação entre credor e devedor atravessam as 
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relações de poder dadas por Foucault (LAZZARATO, 2013). De acordo com 

Lazzarato (2013), o poder soberano de um Estado-nação é mitigado pela 

intervenção de agências qualificadoras, investidores financeiros e instituições como 

o Fundo Monetário Internacional. Nesse sentido, os Estados se limitam a aplicar 

políticas econômicas e sociais ditadas pelo mercado. Para o filósofo, “[...] sorprende 

ver como las agencias calificadoras, por cuenta del bloque de poder financiero, para 

el que constituyen um elemento estratégico, hacen bailar día tras día a los Estados y 

los gobiernos” (LAZZARATO, 2013, p. 114-115). Dessa forma se dá a 

reconfiguração do poder soberano dos Estados para a economia da dívida.  

No que tange ao poder disciplinar, Lazzaroto (2013) argumenta que a 

economia da dívida estabelece que o poder do acionista se espraia sobre todos os 

demais poderes dentro de uma empresa, principalmente sobre os assalariados. 

Nesse sentido, conforme Lazzarato (2013, p. 117), “Son los accionistas o las 

instituciones financeiras que los representan quien es deciden, mandan y ordenanlas 

formas de valorización, los procedimentos contables, los niveles salariales, la 

organización del trabajo, los ritmos y la productivida de la empresa”. 

No que diz respeito ao poder biopolítico, Lazzaroto (2013) argumenta que a 

captura pela dívida impinge transformações até mesmo na própria natureza do 

Estado de bem-estar. Segundo o sociólogo e filósofo, no contexto neoliberal os 

seguros previdenciários são sistematicamente substituídos, em todas as 

oportunidades possíveis lugares, por seguros privados. Desse modo, são reduzidos 

os gastos sociais e impostos, reduções que beneficiam as empresas e a política 

neoliberal opera um duplo processo: de um lado uma enorme transferência de renda 

para as classes mais abastadas da sociedade, e do outro um aprofundamento dos 

déficits causados pelas políticas fiscais. Segundo o autor, esses déficits se 

convertem, por sua vez, uma fonte de renda para todos os credores que compram 

os títulos da dívida estatal. É por meio dessa transformação de um direito social em 

dívida, do usuário em devedor, que se opera a transformação disciplinar, uma vez 

que o usuário transformado em devedor não realiza seus reembolsos em dinheiro 

vivo, mas em “[...] comportamientos, actitudes, maneras de actuar, proyectos, 

compromisos subjetivos, tiempo dedicado a la búsqueda de empleo, tiempo utilizado 

para formarse de acuerdo com los critérios dictados por el mercado y la empresa, 

etc” (LAZZARATO, 2013, p. 120-121).  

Portanto, a dívida relaciona-se diretamente a adoção de um estilo de vida que 
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envolve um trabalho sobre "si", isto é, uma produção de subjetividade específica que 

é a do homem endividado (LAZZARATO, 2013). É dessa forma que se reconfigura, 

por meio da economia da dívida, os poderes soberanos, disciplinares e biopolíticos.  

Um sentido similar para o conceito de cidadão no contexto neoliberal é dado 

pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, para quem “o conceito de consumidor 

substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o direito para passar a ser 

a solvência” (SANTOS, 2005, p. 35). 

No que diz respeito ao contexto neoliberal e suas implicações na sociedade, o 

jurista brasileiro Gilberto Bercovici em mesmo sentido argumenta que o processo de 

mundialização econômica vem ensejando a diminuição dos espaços políticos, de 

modo que a razão política é substituída pela técnica (BERCOVICI, 2013). Segundo o 

jurista, há uma tentativa de suplantar a soberania popular por estruturas de 

governance, isto é, por organismos “neutros”, alheios ao controle democrático.  

Há um processo de tentativa de substituição dos governos que exprimem a 
soberania popular pelas estruturas de governance, cujos protagonistas são 
organismos nacionais e internacionais “neutros” (bancos, agências 
governamentais “independentes”, organizações não-governamentais, 
empresas transnacionais, etc) e representantes de interesses econômicos e 
financeiros (BERCOVICI, 2013, p. 334). 

Essa estrutura, conforme Bercovici (2013) tem como mote excluir as decisões 

econômicas do debate político e justamente por isso é composta por atores técnico-

burocráticos que não possuem responsabilidade política e se situam fora do controle 

democrático. Isso porque segundo os neoliberais o excesso de democracia conduz à 

ingovernabilidade (BERCOVICI, 2013). 

E esse é o ponto de contato entre o neoliberalismo e o neoconstitucionalismo: 

“Do mesmo modo que o Estado, a constituição demonstra uma crescente debilidade 

intrínseca, com cada vez menos capacidade de regular a política e a economia” 

(BERCOVICI, 2013, p. 335). 

O predomínio das forças econômicas em detrimento da força política torna 

inócua qualquer forma de representatividade política, o que demarca a crise de (uma 

suposta) soberania popular. É a perda da soberania impingida pela questão 

econômica. As empresas transnacionais, no contexto de um capitalismo financeiro, 

justamente por possuírem um poder de decisão, em especial o financeiro, e por não 

terem nenhum vínculo com Estado ou particular podem afetar intensamente a 

situação de muitos países, em especial aqueles economicamente deficitários 

(MORAIS, 2012). 
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Nesse sentido, Bercovici (2013, p. 335) aponta que “[...] a constituição, que 

deveria ser o controle político do poder econômico, vê os poderes que deveria 

controlar se tornarem ocultos e inalcançáveis”. Essa neutralização econômica do 

Estado bem como a proteção constitucional reforçada para instituições econômicas, 

protegendo-as de interferências política democrática é denominada por Bercovici 

(2013) de “neoconstitucionalismo econômico” ou “economic constitutionalism”. Para 

o autor, essa situação acontece no caso brasileiro, pois é nítida a supremacia da 

constituição financeira, cujo objetivo é “[...] a garantia do capital privado e do 

equilíbrio macroeconômico, em detrimento da concretização da constituição 

econômica”, o que é definido pelo referido autor como “constituição dirigente 

invertida29” (BERCOVICI, 2013, p. 335). Inclusive, como se poderá constatar no 

terceiro capítulo, o ativismo judicial dos tribunais tem sido utilizado muito mais na 

preservação da ordem de mercado e da limitação do poder de atuação do Estado do 

que para a garantia ou ampliação de direitos fundamentais (BERCOVICI, 2013, p. 

335). 

Em mesmo sentido o jurista José Eduardo Faria questiona: se a conversão 

das economias nacionais num sistema mundial único está reduzindo ao 

redimensionamento do princípio da soberania nacional, qual o futuro das 

Constituições-dirigentes? Isto é, qual o futuro daquelas que, além de se constituir 

num estatuto organizador ainda atuam como uma espécie de “estatuto político” dos 

Estados intervencionistas, estabelecendo o que o legislador e os governantes 

devem fazer para concretização das diretrizes programáticas constitucionais? 

(FARIA, 2010). 

Cabe salientar que as mudanças econômicas ensejam mudanças jurídicas. 

Nesse sentido, os dois choques do petróleo ocorridos em 1973 e 1979 deflagraram 

uma nova crise estrutural do sistema financeiro, alterando o modelo econômico de 

inspiração social-democrata forjado no pós-guerra (FARIA, 2010). Sobre esse 

momento, Harvey (2008) argumenta que os historiadores poderão coerentemente 

ver esse período como um ponto de ruptura revolucionário na história social e 

                                            
29“Por outras palavras: a constituição dirigente das políticas públicas e dos direitos sociais é 
entendida como prejudicial aos interesses do país, causadora última das crises econômicas, do déficit 
público e da “ingovernabilidade”; a constituição dirigente invertida, isto é, a constituição dirigente das 
políticas neoliberais de ajuste fiscal é vista como algo positivo para a credibilidade e a confiança do 
país junto ao sistema financeiro internacional. Esta, a constituição dirigente invertida, é a verdadeira 
constituição dirigente, que vincula toda a política do Estado brasileiro à tutela estatal da renda 
financeira do capital, à garantia da acumulação de riqueza privada”. (BERCOVICI; MASSONETTO, 
2016, p. 73) 
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econômica do mundo. A recessão econômica dos países desenvolvidos decorrente 

dessa crise refletiu na organização do Poder judiciário, e o reconfigurou numa 

disposição de “redes”: 

Enquanto a concepção de sistema jurídica forjada pelo Estado liberal faz da 
completude, da coerência formal e da logicidade interna os corolários 
básicos da ordem jurídico-positiva, esse emergente sistema normativo sob a 
forma de "rede" se destaca pela multiplicidade de suas regras, pela 
variabilidade de suas fontes e, principalmente, pela provisoriedade de suas 
estruturas normativas, que são quase sempre parciais, mutáveis e 
contingenciais (FARIA, 2010, p. 7). 

Conforme Faria (2010), na medida em que esse sistema normativo parece ter 

potencial ilimitado de crescimento, de modo a comportar um aumento incessante de 

novas regras e de novas matérias, a tendência é o esvaziamento da própria função 

da lei. Para o autor a partir da década de 80 ocorreram importantes rupturas 

institucionais nas estruturas jurídicas, que ensejaram a progressiva deterioração da 

organicidade do sistema jurídico, o virtual colapso do constitucionalismo e a 

crescente superação do equilíbrio entre os poderes (FARIA, 2010). As principais 

rupturas delimitadas por Faria (2010, p. 11) são, dentre outros: 

1 - Mundialização da economia, mediante a internacionalização dos  
mercados de insumo, consumo e  financeiro,  rompendo com as fronteiras 
geográficas  clássicas e limitando crescentemente a execução das políticas 
cambial, monetária e  tributária dos Estados nacionais;  2 - 
Desconcentração do aparelho  estatal,  mediante a descentralização  de 
suas obrigações, a desformalização de suas responsabilidades, a 
privatização de  empresas públicas e a "deslegalização" da legislação 
social;  3 - internacionalização do Estado, mediante o advento dos 
processos  de  integração formatizados pelos blocos e pelos tratados de  
livre comércio e a  subsequente revogação dos potencionismos  tarifários,  
das reservas de mercado e dos  mecanismos de incentivos e subsídios 
fiscais; 4 -  desterritorialização  e  reorganização  do  espaço  da  produção,   
mediante a substituição das plantas-industriais rígidas surgidas no começo 
do século  XX,   de  caráter  "fordista"  pelas  plantas-industriais  "flexíveis", 
de  natureza   "toyotista"  substituição essa acompanhada  pela 
desregulamentação da  legislação   trabalhista e pela subseqüente 
"flexibilização" das relações contratuais; 5 – Fragmentação das atividades 
produtivas nos diferentes territórios e continentes, o que permite aos 
conglomerados multinacionais praticar o comércio inter-empresa, acatando 
seletivamente as distintas legislações nacionais e concentrando seus 
investimentos nos países onde elas lhes são mais favoráveis;  6-   expansão  
de um   direito paralelo  ao dos  Estados,  de  natureza  mercatória   (Lex 
mercatoria),   como  decorrência   da   proliferação   dos   foros de 
negociação descentralizados estabelecidos pelos grandes grupos 
empresariais.  

Essas rupturas têm como mote o esvaziamento da soberania e da autonomia 

dos Estados nacionais (FARIA, 2010). Isto é, se de um lado o Estado perde a 

capacidade de regular a sociedade por meio de seus instrumentos jurídicos 

tradicionais, por outro ele é obrigado a compartilhar sua soberania com outras forças 
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que transcendem o nível nacional posto que são obrigados a levar em consideração 

o contexto econômico-financeiro internacional para saber “[...] o que podem regular e 

quais de suas normas serão efetivamente respeitadas” (FARIA, 2010, p 11). Esse 

movimento, segundo Faria (2010, p. 11), enseja uma condição paradoxal: “ao 

mesmo tempo em que se observa um movimento de internacionalização de alguns 

direitos nacionais, constata-se a expansão de normas privadas no plano 

infraconstitucional”, visto que organizações empresariais, por possuírem autonomia 

frente aos poderes públicos, criam as regras que necessitam e jurisdicizam as áreas 

que mais lhe interessam. Portanto, impotentes, os estados se encontram em crise 

de identidade (FARIA, 2010). 

O jurista Roberto Barroso aponta que no atual contexto globalizado, o cerne 

do direito já não é a liberdade individual e seus limites, como no Estado liberal; ou a 

intervenção estatal e seus limites, como no welfare state (BARROSO, 2001). Na 

pós-modernidade, ou Estado neoliberal, há uma mudança paradigmática no direito, 

na medida em que o constitucionalismo é visto como um entrave ao desmonte do 

Estado social. Alguns exemplos dessas mudanças transparecem na atual conjuntura 

no direito público, que resta escorada na governabilidade, nos movimentos de 

desconstitucionalização, deslegificação e desregulamentação (BARROSO, 2001). 

Ainda, segundo o jurista, no direito privado, essas mudanças despontam no fato de 

que o código civil perdeu sua centralidade, uma vez que é superado por múltiplos 

microssistemas, bem como se materializa no fato de que as relações comerciais 

revivem a lex mercatória (BARROSO, 2001). Outro exemplo diz respeito à questão 

da segurança jurídica e seus conceitos essenciais, como o direito adquirido, que 

sofrera o sobressalto do “[...] imediatismo e das interpretações pragmáticas, 

embaladas pela ameaça do horror econômico” (BARROSO, 2001, p. 13-14). 

Em nome do cumprimento das diretrizes que remontam aos preceitos 

delimitados na sociedade Mont Pelerin30 o arranjo neoliberal emaranhado no tecido 

social e político implica na concretização de um estado de exceção econômico 

permanente, que por meio de capturas e exclusões produz a desigualdade e a 

                                            
30 “O neoliberalismo como potencial antídoto para ameaças à ordem social capitalista e como 

solução para as mazelas do capitalismo havia muito se achava oculto sob as asas da política pública. 
Um grupo pequeno e exclusivo de passionais defensores seus - principalmente economistas, 
historiadores e filósofos acadêmicos - se congregaram em torno do renomado filósofo político 
austríaco Friedrich von Hayek para criar a Mont Pelerin Society (que leva o nome do spa suíço em 
que se reuniram pela primeira vez) em 1947 (entre os notáveis estavam Ludwig von Mises. o 
economista Milton Friedman e mesmo, por algum tempo, o célebre filósofo Karl Popper)” (HARVEY, 
2008). 
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fratura necessária a manutenção desse sistema. O resultado desse processo 

excludente voltado para a manutenção do progresso econômico, que relega a 

humanidade ao segundo plano, é a vida tornada nua, tornada aquilo que Zygmunt 

Bauman nomeou de refugo humano: 

Apenas uma linha colateral do progresso econômico, a produção de refugo 
humano tem todas as marcas de um tema impessoal, puramente técnico. 
Os principais atores desse drama são "termos de comércio", "demandas do 
mercado", "pressões competitivas", padrões de "produtividade" e 
"eficiência", todos encobrindo ou negando de modo explícito qualquer 
conexão com as intenções, a vontade, as decisões e as ações de pessoas 
reais, dotadas de nomes e endereços (BAUMAN, 2005, p. 54). 

Portanto, o próximo capítulo será destinado à análise da teoria do Estado de 

exceção, de Giorgio Agamben, a fim de que se possa ter subsídios teóricos para se 

verificar a íntima relação entre autoritarismo e democracia, estreitadas no Brasil pelo 

contexto do neconstitucionalismo. 
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3 BIOPOLÍTICA, ESTADO DE EXCEÇÃO E VIDA NUA 

O presente capítulo busca analisar conceitos filosóficos e jurídicos, que serão 

utilizados como marco teórico para a construção do argumento da presente 

dissertação. Nesse sentido, serão utilizados os conceitos da filosofia política e 

jurídica de Agamben, especificamente quanto às categorias analíticas desenvolvidas 

em suas obras: Meios sem fim: notas sobre a política (1996), Homo Sacer: O poder 

soberano e vida nua, Homo Sacer I (1995); Estado de Exceção Homo Sacer II, 1 

(2003); e O que resta de Auschwitz, Homo Sacer III (2008). 

A escolha por esse recorte bibliográfico ocorreu porque nesses livros os 

argumentos necessários para tecer a presente análise se encontram com maior 

especificidade, sobretudo em relação ao debate político-jurídico situado pelo referido 

filósofo. 

O pensamento de Giorgio Agamben apresenta e possibilita compreender 

cada vez mais o panorama filosófico, político e jurídico contemporâneo. Esse efeito 

tem como causa a complexidade das sociedades contemporâneas, precipuamente 

no que tange às temáticas jurídicas, econômicas e políticas e sua relação com a 

vida aprisionada pelos mecanismos de poder. Isso pode explicar, em parte, a 

guinada analítica que suas obras passaram a partir dos anos 90, no qual Agamben 

passou a aprofundar seus discursos nessas questões, a partir do projeto filosófico 

Homo Sacer, que contempla um conjunto de livros situados em torno destas 

temáticas.31Conforme entendimento de Castro (2016) a guinada analítica do 

pensamento de Agamben em meados dos anos 90 do século XX não se trata de 

uma ruptura, mas de uma troca de intensidade, de um deslocamento interpretativo e 

reflexivo. É a relação entre poder soberano e a vida nua frente à vigente tradição 

política que conferem a tônica do debate, visto que são objetos constantes de suas 

análises as contradições inerentes às relações políticas, jurídicas e econômicas. A 

vida humana em sua apreensão biológica pelo Estado é o ponto principal de contato 

                                            
31A estrutura do projeto filosófico homo sacer se dá da seguinte forma: (i) Homo Sacer I, composto 
pela obra “O poder soberano e a vida nua”, publicado no ano de 1995; (ii) Homo Sacer II, composto 
pelas obras “Estado de exceção”, publicado em 2003. “Stasis: A guerra civil como paradigma 
político”, publicado em 2015, “O sacramento da linguagem: Arqueologia do juramento”, publicado em 
2008, “O reino e a glória: Uma genealogia teológica da economia e do governo”, publicado em 2007 e 
“Opus Dei: arqueologia do ofício”, publicado em 2012. (iii) Homo Sacer III: composto pela obra “O que 
resta de Auschwitz: O arquivo e o testemunho”, publicado em 1998. (iv) Homo Sacer IV, composto 
pelas obras “Altíssima pobreza: Regra monástica e forma de vida, publicado em 2011" e “O uso dos 
corpos”, publicado em 2014. 
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entre essas categorias. 

Agamben realiza profícua interlocução teórica com inúmeros pensadores e 

filósofos, entre eles: Foucault, Arendt, Walter Benjamin, Heidegger, Aristóteles entre 

outros e, por esse motivo, em algumas situações da presente análise serão trazidos 

ao debate. 

Ressalta-se ainda que a obra de Agamben está inacabada, visto se tratar de 

um autor vivo, ativo e atento às contradições de seu tempo. Portanto, frente a essa 

condição cabe a ressalva acerca dos riscos de alterações conceituais e analíticas na 

medida em que novos paradigmas societários se postam e demandam novos 

desenvolvimentos conceituais. 

3.1 Biopolítica e tanatopolítica 

A fragilidade da vida e da condição humana na contemporaneidade é objeto 

de análise na obra Giorgio Agamben. Para tal empreitada, o filósofo italiano parte da 

definição de vida, e a busca na Grécia Antiga. Os gregos definiam vida a partir de 

dois termos: zoé e bío. Essa separação se dá porque os gregos não possuíam uma 

única definição para exprimir o conceito de vida. A bios indicava a forma ou maneira 

de viver própria de um indivíduo ou de um grupo. A zoé referia-se ao simples fato de 

viver comum a todos os seres vivos (AGAMBEN, 2007). Ou seja, a zoé se refere à 

vida não qualificada, a mera existência biológica, e, por esse motivo, “a simples vida 

natural é, porém, excluída, no mundo clássico, da pólis propriamente dita e resta 

firmemente confinada, como mera vida reprodutiva, ao âmbito do oîkos” (AGAMBEN, 

2007, p. 10), a casa. Já a bios diz respeito à vida ética, à vida política, a forma 

qualificada de vida e, por isso, se dá no âmbito da polis (a cidade).  

De acordo com o entendimento aristotélico, os homens se uniram não apenas 

com o intuito de viver, mas sobretudo com o objetivo de viver bem. Portanto, para o 

filósofo, a comunidade perfeita resulta da articulação da comunidade do simples 

viver (caracterizada como “serena” e dotada de uma “doçura natural”) com a 

comunidade política. É em vista da comunidade política que a comunidade do 

simples viver é constituída, pois a pólis é, por natureza, anterior à família (oikia). É, 

portanto, a pólis, segundo Aristóteles, uma comunidade perfeita que alcançou o 

limite da completa autarquia. É dessa articulação entre “viver/viver bem”, “vida 

natural/vida qualificada”, “zoé/bios” que constitui no mundo grego antigo a definição 

da esfera política (AGAMBEN, 2015b). 
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A vida política é para Aristóteles, necessariamente, uma “vida autárquica”, o 

que implica, porém, “que existe uma vida que é insuficiente para a política e que 

deve se tornar autárquica a fim de poder aceder à comunidade política” (AGAMBEN, 

2017, p. 224).  É, portanto, vida autárquica a vida do homem como animal político e, 

portanto, capaz de felicidade. Nesse sentido, a autarquia assume um significado 

político e funciona como um operador biopolítico na medida em que permite ou 

impede a passagem da comunidade de vida à comunidade política (AGAMBEN, 

2017). 

A divisão da vida entre simples vida e vida politicamente qualificada e suas 

cisões correlatas (zoé/bios, vida insuficiente/vida autárquica, família/cidade), 

embasamento da política ocidental, é definida por Agamben como a estrutura da 

máquina ontológico-biopolítica do ocidente. Essa máquina possui como função 

própria uma operação sobre o ser vivo que, “‘politizando’ sua vida, a torna [...] capaz 

de fazer parte da pólis. Assim, o que chamamos de política é, antes de tudo, uma 

qualificação especial da vida, atuada por uma série de partições que acontecem no 

próprio corpo da zoé” (AGAMBEN, 2017, p. 229). Ou seja, essa qualificação não tem 

outro conteúdo senão o puro fato dessa cesura. Desse modo, a política aparece 

como aquilo que permite tratar a vida humana “[...] como se, nela, a vida sensitiva e 

a intelectiva fossem separáveis da vegetativa [...]” (AGAMBEN, 2017, p. 230). Ou 

seja, é vista como aquilo que subsiste graças à divisão e à articulação da vida como 

humana, animal ou vegetal. 

Nas línguas modernas, essa oposição entre bios e zoé foi desaparecendo aos 

poucos do léxico, mas ainda se encontra conservada nos termos biologia e zoologia. 

Porém, não indica mais a diferença substancial e o termo único define o pressuposto 

comum no qual sempre é possível isolar em cada uma das inumeráveis formas de 

vida (AGAMBEN, 2015b). 

Agamben entende a vida que não pode ser separada de sua forma, não é 

possível isolar alguma coisa como vida nua,32 como sendo forma de vida, a qual não 

pode ser separada de sua forma, posto que “é uma vida para a qual, no seu modo 

de viver, está em jogo o próprio viver, e no seu viver, está em jogo antes de tudo o 

                                            
32 O significado de vida nua atribuído por Agamben será utilizado ao longo de todo o texto 
dissertativo. Portanto, cabe pontuar desde logo que vida nua, na acepção agambeniana, refere-se à 
vida matável, “[...] que equivaleria a exterminável, no sentido de que a vida do homo sacer podia ser 
eventualmente exterminada por qualquer um, sem que se cometesse uma violação” (AGAMBEN, 
2007, p.195). 
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seu modo de viver”. Não há cisão. Define, pois, uma vida, a vida humana, “na qual 

cada um dos modos, dos atos, dos processos do viver nunca são simplesmente 

fatos, mas sempre e sobretudo são possibilidades de vida, sempre e sobretudo 

potência” (AGAMBEN, 2015b, p. 233). 

Nesse sentido, a vida humana, pensada enquanto forma de vida, articula-se 

na complexidade biológica com a realidade ontológica e política por excelência, 

tornando o ser humano um ser em potência, cuja realização de sua vida na forma 

qualificada enseja o “exercício da liberdade, da criatividade na constituição 

ontológica de seu mundo e de suas práticas políticas e éticas” (BAZZANELLA, 2010, 

p. 45-46). 

Sob esse ponto de vista, a vida humana conforma “um ser de possibilidades 

que se apresentam cotidianamente no ato de existir” (BAZZANELLA, 2010, p. 45-

46). Por isso será sempre possibilidade de vida, sempre, e primeiramente potência. 

Por ser um ser de potência pode falhar ou conseguir, fazer e não fazer, perder-se ou 

encontrar-se. Agamben demonstra que o homem é o único ser em cujo viver está 

sempre em jogo a felicidade. A potência, por ser a essência ou a natureza de cada 

ser, “pode ser suspensa e contemplada, mas nunca absolutamente dividida cm 

relação ao ato. O hábito de uma potência é seu uso habitual, e a forma de vida é 

esse uso” (AGAMBEN, 2017, p. 233).  

Conforme argumenta Agamben, “o ser humano é o único ser em cujo viver 

está sempre a questão da felicidade, cuja vida está irremediável e dolorosamente 

destinada à felicidade. Isso constitui imediatamente a forma de vida como vida 

política” (AGAMBEN, 2017, p. 233). Ou seja, essa relação expõe a intersecção entre 

forma de vida e vida política (AGAMBEN, 2015b). 

Mas esta concepção de vida se modifica na modernidade, pois o objeto da 

política deixa de ser a bíos e passa a ser a zoé. A partir dessas categorias Agamben 

inicia um profícuo diálogo com Hannah Arendt (1906-1975) e Michel Foucault (1926 

– 1984). 

Agamben (2002, p. 7) explica que, para o filósofo francês, “nos limiares da 

Idade Moderna, a vida natural começa, por sua vez, a ser incluída nos mecanismos 

e nos cálculos do poder estatal, e a política se transforma em biopolítica”. Isto é, no 

limiar da modernidade tanto a espécie quanto indivíduo reduzido à sua biologicidade 

tornam-se objetos das estratégias políticas (AGAMBEN, 2007, p. 11). Nesse sentido, 

Foucault, ao introduzir os conceitos de biopoder e biopolítica demonstra que frente à 
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formação dos Estados nacionais modernos, a política passou a se encarregar com 

seus cálculos e mecanismos, da vida biológica (CASTRO, 2016). Já não é mais 

concebível outra política que não seja uma política da vida. 

A esta sua relevância histórica não parece corresponder, todavia, uma 
adequada clareza categorial. Longe de ter adquirido uma acepção definitiva, 
o conceito de biopolítica aparece atravessado por uma incerteza, uma 
inquietação, que impede de qualquer conotação estável. Direi mesmo mais: 
está exposto a uma pressão hermenêutica crescente que parece fazer dele 
não só instrumento como também objecto de um áspero confronto, filosófico 
e político, sobre a configuração e o destino no nosso tempo. Daqui a sua 
vacilação – mas poderia bem dizer-se a sua derrapagem – entre 
interpretações, e antes mesmo, tonalidades, não só diversas mas até 
contrapostas. O que está aqui em jogo é naturalmente a natureza da 
relação entre os dois termos de que se compõe a biopolítica. [...] Se 
quisermos ficarmos pelo léxico grego, e em particular aristotélico, de facto, 
mais que para o termo bios, entendido no sentido de <vida qualificada> ou 
de <forma de vida>, a biopolítica remete sem mais para a direção da zoé, 
ou seja, da vida na sua expressão biológica mais simples ou, quando muito, 
à linha de conjugação ao longo da qual a bios emerge sobre a zoé 
naturalizando-se também ele (ESPOSITO, 2010, p. 31). 

Esse processo decorre inicialmente, conforme explica Foucault, da relação 

dos súditos com o poder soberano: o direito à vida, que durante muito tempo, foi um 

dos privilégios característicos do poder soberano, derivava da forma que assumia no 

mundo antigo o poder do pai, pátria potestas, o qual “concedia ao pai de família 

romano o direito de ‘dispor’ da vida de seus filhos e de seus escravos; isto é, podia 

retirar-lhes a vida, já que a tinha ‘dado’. O direito à vida e à morte [...] é uma fórmula 

bem atenuada desse poder” (FOUCAULT, 1988, p. 127). Se antes, o poder 

soberano operava no sentido de obrigar os sujeitos à morte, a partir do século XIX o 

poder se voltou para a administração da vida.  

Se fizéssemos uma história do controle social dos corpos, poderíamos 
mostrar que, até o século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é 
essencialmente a superfície de inscrição de suplícios e de penas; o corpo 
era feito para ser supliciado e castigado Já nas instâncias de controle que 
surgem a partir do século XIX, o corpo adquire significação totalmente 
diferente; ele não é mais o que deve ser supliciado, mas o que deve ser 
formulado, corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber um certo número 
de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar (FOUCAULT, 
2003, p. 119). 

De acordo com Agamben, essa passagem do “Estado Territorial” para o 

“Estado de população” traçada por Foucault por meio do biopoder33 e da biopolítica34 

deu azo a uma espécie de animalização do homem por meio das técnicas políticas, 

que tanto protegem a vida, quanto autorizam o holocausto. Ademais, o controle 

                                            
33 Biopoder diz respeito ao conjunto de técnicas de saber e poder que se impõe sobre os 

corpos dos indivíduos em função da biopolítica. 
34 O conceito de biopolítica vincula-se, sobretudo, ao fato do corpo biológico do cidadão 

passar a pertencer ao Estado.  
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disciplinar ensejado por esse novo biopoder viabilizou o desenvolvimento e triunfo 

do capitalismo: 

Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da 
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 
ajustamento dos fenômenos da população aos processos econômicos 
(FOUCAULT, 1988, p. 132). 

O controle, o gerenciamento e a gestão da vida biológica dos indivíduos e da 

população, por meio da fusão das tecnologias, disciplinares e regulamentares com 

vista ao gerenciamento do corpo da população transformou a sociedade moderna, 

pautada na disciplina e normalização, numa sociedade de plena vigilância, controle 

e regulamentação. Essa nova tecnologia, situada a partir da segunda metade do 

século XVIII, não excluiu a anterior, baseada na vigilância individualizada dos 

corpos, mas integra-se: “se faz em direção não do homem-corpo, mas do homem-

espécie” (FOUCAULT, 1999, p. 289). Para Foucault é a partir destas perspectivas 

conceituais que se constituem na modernidade, uma vez que nos Estados modernos 

a política tomou para si o gerenciamento e regulamentação da vida biológica dos 

indivíduos e da população, conformando a politização da zoé, a biopolítica: 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 
XVII, em duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao 
contrário, dois pólos de desenvolvimento interligados por um feixe 
intermediário de relações. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que 
parece, centrou-se no corpo como máquina: no seu adestramento, na 
ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 
paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de 
controle eficazes e econômicos [...]. O segundo, que se formou um pouco 
mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-
espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte 
dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o 
nível de saúde, a duração da ávida, a longevidade [...] tais processos são 
assumidos mediante toda uma série de intervenções e controle reguladores: 
uma bio-política da população (FOUCAULT, 1988, p.131). 

O corpo útil, adestrado e docilizado é salvaguardado pelo Estado, pois torna-

se seu patrimônio. Esse movimento se tornou possível justamente pela 

transformação da sociedade por meio da vigilância e regulamentação. Se antes o 

mote era a disciplina, agora passa a ser o controle. Numa palavra: biopolítica é a 

captura da vida pelo poder. E nesse ínterim, a gestão política da vida natural 

realizada pelo Estado é inserida no ordenamento jurídico-político da cidadania, que 

se desenvolve na modernidade com os regulamentos que o Estado impõe sobre as 

vidas, com vistas a gerenciar seus recursos.  

No início da série Homo Sacer, mais especificamente na obra o “Homo Sacer: 
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o poder soberano e a vida nua”, Agamben aponta que pretende dar continuidade a 

essa diretriz traçada por Foucault. Pretende justamente traçar uma linha de 

intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico de poder e 

assim continuar as investigações de Foucault que restaram inacabadas em virtude 

de sua morte. Conforme explicita o filósofo italiano em homo sacer, a morte impediu 

que Foucault desenvolvesse todas as implicações do conceito de biopolítica, 

conceito este que é decisivo e que demarca uma transformação radical das 

categorias político-filosóficas do pensamento clássico. Tanto é que, conforme 

explicita Agamben, questões conformadoras da política moderna só poderão ser 

resolvidas no campo da biopolítica (AGAMBEN, 2007). 

Por certo, o conceito de biopolítica de Agamben é embasado no conceito de 

Michel Foucault, o qual pode ser definido sucintamente a partir das técnicas de 

poder utilizadas para capturar a vida. Porém, há peculiaridades e diferenças no 

conceito de biopolítica de Agamben. Enquanto que para Foucault, biopolítica se 

traduz numa prática de gestão dos corpos dos indivíduos e da população 

caracterizados enquanto recursos humanos à disposição da razão política, 

administrativa e jurídica dos Estados Modernos, Agamben demonstra que na raiz 

constitutiva da civilização ocidental, toda política se apresenta como biopolítica: “Se 

pode dizer, antes, que a produção de um corpo biopolítico é a prestação original do 

poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, tão antiga como a exceção 

soberana” (CASTRO, 2016, p. 59). 

Por esse motivo, explica Agamben, “a tese de Foucault, segundo o qual ‘o 

que está colocado em jogo é hoje a vida’ – e a política, por isso, se tornou biopolítica 

- é, nesse sentido, substancialmente exata” (AGAMBEN, 2011b, p. 16). Nesse 

sentido, a vida biológica, que é a forma secularizada de vida nua, a qual possui 

indecibilidade e impenetrabilidade em comum com esta, constitui, desse modo, as 

formas de vida reais em formas de vida de sobrevivência “permanecendo nelas 

intocada como a obscura ameaça que pode atualizar-se imediatamente na violência, 

na estranheza, na doença e no acidente” (AGAMBEN, 2011b, p. 18) 

Agamben pretende continuar justamente do ponto em que a pesquisa sobre 

biopolítica em Michel Foucault parou. O filósofo francês abandonou a abordagem 

tradicional do problema do poder, pautada em modelos jurídico-institucionais (como 

a definição de soberania e a teoria do Estado) e partiu para uma análise da forma 

como poder perpassa o corpo do sujeito e sua forma de vida. E o faz em duas 
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direções: de um lado, o estudo das técnicas políticas (como a ciência do 

policiamento) que são utilizadas pelo Estado com o fim do cuidado da vida natural 

dos indivíduos; de outro lado, o estudo das tecnologias do eu, por meio do qual se 

“realiza o processo de subjetivação, que leva o indivíduo a vincular-se à própria 

identidade e à própria consciência e, conjuntamente, a um poder de controle 

externo” (AGAMBEN, 2007, p. 13). Essas duas linhas do trabalho de Foucault, de 

acordo com Agamben, entrelaçam-se em vários pontos e remetem a um ponto em 

comum que permaneceu, todavia, à sombra na pesquisa de Foucault35. 

 Ao retomar o ponto de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o 

modelo biopolítico de poder, ou seja, o ponto em que as técnicas políticas e as 

formas de subjetivação se tocam, o filósofo italiano desenvolve a análise da relação 

entre biopolítica e soberania, o modo como a vida nua está inscrita nos dispositivos 

do poder soberano (CASTRO, 2016). Isto é, objetiva verificar de que forma a vida é 

capturada pelos dispositivos contemporâneos. Nesse ponto é importante apontar o 

conceito de dispositivo em Agambem, central para a compreensão da captura da 

vida pela política: 

[...] os dispositivos visam através de uma série de práticas e de discursos, 
de saberes e de exercícios, à criação de corpos dóceis, mas livres, que 
assumem a sua identidade e a sua “liberdade” de sujeitos no próprio 
processo do assujeitamento. Isto é, o dispositivo é, antes de tudo, uma 
máquina que produz subjetivações e somente enquanto tal é também uma 
máquina de governo (AGAMBEN, 2014a, p. 46-47). 

Os dispositivos, segundo Agamben, não são um mero acidente no qual os 

homens foram capturados por acaso. Configuram, portanto, uma rede, que envolve 

uma disposição estratégica inscrita em um jogo de poder, cujo objetivo é controlar e 

capturar todo o gesto e toda a palavra dos viventes é, portanto, “[...] qualquer coisa 

que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos viventes” (AGAMBEN, 2014a, p. 40). O dispositivo tem, portanto, uma 

função eminentemente estratégica e se trata de certa manipulação de relações de 

força, de uma intervenção racional e combinada das relações de força, seja para 

orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las ou para fixá-las e utilizá-las 

(AGAMBEN, 2014a). 

                                            
35 Cabe, portanto, tecer a ressalva de que quando da publicação de homo sacer, ainda não haviam 
aparecido os dois cursos do Collège de France dedicados à biopolítica, quais sejam: “segurança, 
território e população”, e “o nascimento da biopolítica” (CASTRO, 2012, p. 59). 
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[...] Agamben aprofunda a busca genealógica do termo dispositivo e vai 
localizá-lo na teologia cristã dos primeiros séculos no interior dos debates 
que envolviam a oikonomia teológica que discutia a questão da unidade da 
santíssima trindade nas figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 
debate dividia-se em dois segmentos: os monarquianistas que defendiam a 
unidade de Deus procurando desvencilhar-se de toda e qualquer ameaça 
de politeísmo, e os teólogos que procuravam defender o princípio da 
trindade a partir de dois argumentos distintos e complementares. O primeiro 
argumento se posicionava sob a lógica de que Deus enquanto Ser era único 
e indiviso. O segundo argumento partia do pressuposto de que Deus, 
enquanto oikonomia, modo de administrar o mundo, a obra de sua criação 
constituir-se-ia de três pessoas numa única pessoa. Desta forma, ‘O termo 
oikonomia foi assim se especializando para significar de modo particular a 
encarnação do Filho e a economia da redenção e da salvação (por isso, em 
algumas seitas gnósticas, Cristo acaba por se chamar “o homem da 
economia”, hoanthrópostés oikonomias). ’Portanto, é sob o debate da 
oikonomia teológica que os teólogos envolvidos irão utilizar o termo 
“dispositivo” para sinalizar a fratura que articula Deus em seu ser e a práxis 
divina a partir da qual governa o mundo. “O termo dispositivo nomeia aquilo 
em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem 
nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar 
um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito” 
(BAZZANELLA, 2010, p. 221-222). 

O conceito de dispositivo apresentado por Agamben assenta os pressupostos 

da captura da vida que dão azo aos processos de subjetivação do ser humano. 

Conforme explica Bazzanella (2010, p. 222-223): 

Partindo desta concepção de dispositivo, Agamben anuncia o fato de que 
estamos vivendo contemporaneamente em uma sociedade de gestão 
econômica da vida, de plena produção e consumo, de multiplicação de 
dispositivos que capturam cotidianamente a vida, fazendo proliferar, de 
forma avassaladora, processos de subjetivação dificilmente comparáveis 
com outros momentos da civilização ocidental. 

Nesse sentido, resta a constatação de que no contexto das sociedades 

existentes, os dispositivos se traduzem em condições e situações que são impostas 

aos indivíduos, aprisionando-os em perspectivas vitais pré-estabelecidas, que ditam 

suas necessidades e o modelo de felicidade que devem perquirir. O indivíduo resta 

impotente frente aos procedimentos de subjetivação impostos pelo poder soberano e 

a intensidade de seus dispositivos (BAZZANELLA, 2010). 

Sob tais pressupostos, constata-se que Foucault havia alcançado duas 

fórmulas: o direito soberano antigo de fazer morrer e deixar viver, suplantado pela 

nova política pautada na biologicidade no qual passa a valer o fazer viver, 

aprofundando-se na contemporaneidade na perspectiva de Agamben em fazer 

sobreviver. Com base nessa interpretação, Agamben expõe que o caráter mais 

específico da biopolítica do século XX não é mais fazer morrer nem fazer viver, mas 

fazer sobreviver (NASCIMENTO, 2014). 

Conforme havia se aventado no início do presente tópico, no âmbito da 
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captura da vida pelos mecanismos de poder, Agamben também dialoga com a 

politóloga alemã Hannah Arendt. Em sua obra “A condição humana”, Arendt 

analisou “o processo que leva ao homo laborans e, com este, a vida biológica como 

tal, a ocupar o centro da cena política do moderno” (AGAMBEN, 2007, p. 11). Nesse 

sentido, explicita Agamben, Hannah Arendt já havia percebido o primado da vida 

natural sobre a ação política, e que esse movimento está relacionado à 

transformação e decadência do espaço público na sociedade moderna (AGAMBEN, 

2007). 

Arendt acena para a questão da inversão da valoração da vida nas 

sociedades modernas quando confrontada com o mundo grego. “Com a elevação da 

vida biológica a primeiro plano configura-se no Ocidente a decadência do espaço 

público, o esvaziamento da condição política que qualifica a vida humana” 

(BAZZANELLA, 2010, p. 223). Para a politóloga alemã a vitória do animal laborans 

na sociedade moderna é uma aproximação entre o homem e o animal, uma vez que 

o que vale não é a ação humana, enquanto atividade própria, mas sim o seu labor. A 

perda de valor da esfera pública para o homem no mundo moderno acontece no 

mesmo período em que aumenta a captura da vida biológica como objeto da política 

moderna e contemporânea. 

Nesse sentido se pode fazer uma aproximação entre o animal laborans e a 

vida nua, que por sua essência é uma vida não qualificada politicamente, que se 

reduz à luta cotidianamente pela sobrevivência. Essa categoria, o animal laborans, 

foi “promovida à mais alta posição entre os homens” (ARENDT, 2016, p. 378) e, por 

isso a vida individual passou a ocupar a posição antes ocupada pela ‘vida’ do corpo 

político. Essa tomada do espaço político pela zoé promoveu o esvaziamento da 

política. 

Ainda, conforme expõe Arendt, existe na modernidade uma confusão entre as 

esferas privada e pública da vida, isto é, a esfera do lar (oikia) e a esfera da pólis, 

respectivamente. 

Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização 
política não apenas é diferente dessa associação natural cujo centro é o lar 
(oikia) e a família, mas encontra-se em oposição direta a ela. O surgimento 
da cidade-Estado significou que o homem recebera, além de sua vida 
privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos (ARENDT, 2016, 
p. 28). 

Hannah Arendt desenvolve a tese de que a definição de sociedade moderna 

veio a ocupar o conceito clássico de oikos, uma vez que a vida humana se tornou, 
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na sociedade moderna, o objeto a ser administrado gerido, inerente ao reino da 

necessidade e da esfera privada, suplantando a política como espaço de 

deliberação e autodeterminação dos sujeitos, que se desenvolve na pólis, inerente 

ao reino da liberdade e da esfera pública. 

Essa inversão na concepção e valorização da vida na modernidade em 

relação ao mundo grego eleva ao primeiro plano a vida biológica e expõe a 

dificuldade de compreender a cisão entre “[...] a esfera da pólis e a esfera do lar, da 

família, e, finalmente, entre as atividades relativas a um mundo comum e aquelas 

relativas à manutenção da vida” (ARENDT, 2016, p. 34). Sob essa divisão se 

baseava todo o antigo pensamento político. Porém, na modernidade se verifica “[...] 

o corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos assuntos diários 

devem ser zelados por uma gigantesca administração doméstica de âmbito 

nacional” (ARENDT, 2016, p. 34-35). Portanto, a “economia política”, que 

corresponde ao pensamento científico da atual gestão nacional da vida privada 

seria, conforme o pensamento antigo sobre esses assuntos, contraditório: “pois o 

que fosse ‘econômico’, relacionado com a vida do indivíduo e a sobrevivência da 

espécie, não era assunto político, mas doméstico por definição” (ARENDT, 2016, p. 

35). 

Ainda no contexto da questão da cisão entre vida biológica e vida qualificada 

socialmente, em sua obra “O homem sem conteúdo”, Agamben expõe a relação 

entre poíeses e práxis e a redução da primeira à segunda, o que ensejou pensar 

como práxis toda a atividade do homem (CASTRO, 2016). 

O problema do destino da arte no nosso tempo nos conduziu a colocar 
como inseparável deste o problema do sentido da atividade produtiva, do 
‘fazer’ do homem no seu complexo. Essa atividade produtiva é entendida no 
nosso tempo como práxis. Segundo a opinião corrente, todo fazer do 
homem – tanto o do artista e do artesão quanto o do operário e do homem 
político – é a práxis, isto é, manifestação de uma vontade produtora de um 
efeito concreto. O fato de que o homem tenha sobre a terra um estatuto 
produtivo significaria, então, que o estatuto da sua habitação na terra é um 
estatuto prático. [...] O caráter essencial da poíesis não estava, portanto, no 
seu aspecto de processo prático, voluntário, mas no seu ser um modo da 
verdade, entendida como des-velamento [...] (AGAMBEN, 2012, p. 117). 

Portanto, a práxis, expressão de uma necessidade vital, sobrepõe-se à 

poíesis, delimitado como espaço de liberdade para o homem. Ou seja, “a primazia 

da práxis, e dentro dessa a do trabalho, é uma primazia das necessidades biológicas 

do homem” (CASTRO, 2016, p. 224). 

Nesse sentido, a hegemonia da oikonomia na política demonstrada por 

Hannah Arendt, bem como o declínio do espaço político consolidaram-se com a 
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vitória do homo faber, aquele que é: 

[...] vinculado visceralmente ao trabalho e à fabricação de objetos (outrora 
realizado no âmbito da casa como exigência do reino da necessidade, das 
estratégias de sobrevivência biológica) e que ascende ao espaço público e 
o torna, por excelência, o espaço da produção e da circulação de bens 
materiais implicados na dinâmica econômica moderna (BAZZANELLA, 
2010, p. 94). 

 A economia moderna impõe ao homo faber a dedicação ao trabalho como 

condição do seu reconhecimento social, isto é, o ser humano passa a ser definido 

pelo que produz e fabrica. É por isso a modernidade pode ser caracterizada em sua 

aurora como a afirmação dos imperativos do homo faber. 

[...] a ‘instrumentalização’ do mundo, a confiança nas ferramentas e na 
produtividade do fazedor de objetos artificiais; a confiança no caráter global 
da categoria de meios e fins e a convicção de que qualquer assunto pode 
ser resolvido e qualquer motivação humana reduzida ao princípio da 
utilidade: a soberania que vê todas as coisas dadas como matéria-prima e 
toda a natureza como “um imenso tecido do qual podemos cortar qualquer 
pedaço e tornar a coser como quisermos”, o equacionamento da inteligência 
com a engenhosidade, ou seja, o desprezo por qualquer pensamento que 
não possa ser considerado como primeiro passo... para a fabricação de 
objetos artificiais, principalmente de instrumentos para fabricar outros 
instrumentos e permitir a infinita variedade de sua fabricação, e, finalmente, 
o modo natural de identificar a fabricação com a ação (ARENDT, 2016, p. 
378-379). 

 Porém, de outro modo, toda essa capacidade de produção por meio da 

instrumentalização do mundo perde sentido se não houver consumo. Por isso, a 

modernidade se organiza em torno da totalidade vital do ininterrupto sistema de 

produção e consumo de todas as esferas da vida humana. Nesse sentido ao homo 

faber associa-se o animal laborans, que não é produtor, mas somente consumidor. 

Logo, a “interminabilidade do processo de trabalho é garantida pelas sempre 

recorrentes necessidades de consumo”, ou seja, “se o ritmo do uso for acelerado tão 

tremendamente que a diferença objetiva entre uso e consumo [...] reduzir-se até se 

tornar insignificante” (ARENDT, 2016, p. 155). O labor, inerente ao animal laborans, 

é caracterizado pelo constante consumo e impulsionado pelos processos orgânicos 

e vitais do homem, ou seja, “[...] o labor e o consumo seguem-se tão de perto que 

quase chegam a constituir um único movimento” (ARENDT, 2016, p. 155). 

Ao contrário do processo da atividade da obra [working], que determina 
quando o objeto está acabado, pronto para ser acrescentando ao mundo 
comum das coisas, a atividade do trabalho move-se sempre no mesmo 
círculo prescrito pelo processo biológico do organismo vivo, e o fim das 
“fadigas e penas” só advêm com a morte desse organismo. (BAZZANELLA, 
2010, p. 99). 

Enquanto a vida activa possuía tradicionalmente o significado de vida 
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contemplativa36·, o uso da expressão proposto por Hannah Arendt engloba a obra, o 

trabalho e a ação, em que qual o trabalho se põe como a mais alta posição na 

ordem hierárquica (ARENDT, 2016, p. 380). Nesse contexto, o espaço público e o 

exercício da política como atividade humana por excelência são suprimidos. Nessa 

perspectiva, a racionalidade econômica como fim último da vida humana, segundo 

Hannah Arendt, é o fim da política. 

Nesse contexto, a razão econômica é o que determina as decisões políticas, 

e, no que diz respeito à esfera da “racionalidade de Estado na administrabilidade do 

corpo biológico da população desdobra-se um conjunto de técnicas, de saberes e 

poderes que penetram os mais ínfimos e íntimos espaços da vida coletiva e 

individual” (ARENDT, 2016, p. 120). Esse movimento foi abordado posteriormente 

por Foucault sob a ótica da biopolítica. Sob esses pressupostos, Arendt desenvolve 

categorias analíticas que envolvem o totalitarismo, os campos de concentração e a 

condição humana. Agamben aventa o fato de que a pesquisa de Hannah Arendt 

permaneceu praticamente sem seguimento e que “Foucault tenha podido abrir suas 

escavações sobre biopolítica sem nenhuma referência a ela, é testemunho das 

dificuldades e resistências que o pensamento deveria superar nesse âmbito” 

(AGAMBEN, 2007, p. 11). 

É curioso, ainda, o fato de que apesar de relacionar vida e política, Arendt não 

trabalha diretamente com o conceito de biopolítica37 aplicado aos conceitos de poder 

totalitário. Igualmente é singular o fato de que nem mesmo Foucault deslocou suas 

investigações para às áreas da biopolítica moderna por excelência, “que é o campo 

de concentração e a estrutura dos grandes estados totalitários do Novecentos” 

(AGAMBEN, 2007, p. 12). 

A hegemonia da oikonomia na política implica que “a politização da zoé deixa 

                                            
36 “O primado da contemplação sobre a atividade baseia-se na convicção de que nenhuma obra das 
mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o kosmos físico, que revolve em torno de si 
mesmo, em imutável eternidade, sem qualquer interferência ou assistência externa, seja humana, 
seja divina” (ARENDT, 2016, p. 19). 
37 Conforme Bazzanella, "A aproximação entre Hannah Arendt e Foucault em torno do conceito de 
biopolítica não é algo convergente e imediato como uma leitura apressada possa sugerir. É 
necessário levar em consideração as análises presentes em Hannah Arendt para salvaguardar as 
devidas diferenças entre ambos os pensadores. Em primeiro lugar é argumento central na obra “A 
Condição Humana” (1991), que a vida biológica foi elevada à centralidade do projeto moderno, mas 
isto não pressupõe que ela afirme o conceito de biopolítica. Não se encontra o citado termo uma 
única vez ao longo da obra. Em segundo lugar, ao tomar a linha argumentativa e reflexiva de Arendt 
em torno da política, evidencia-se o fato de que a centralidade da vida biológica para politóloga alemã 
significa o fim da política. Não tem sentido para ela usar o termo biopolítica, o que evidenciaria e a 
levaria a admitir que ainda há política". (BAZZANELLA, 2010, p. 135). 
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de ser uma novidade da Modernidade e sua cronologia coincide com a existência da 

soberania” (CASTRO, 2016, p. 59). 

(...) aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da zoè 
na pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como 
tal venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões do poder 
estatal; decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo 
pelo qual a exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço da vida 
nua, situado originariamente à margem do ordenamento, vem 
progressivamente a coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, 
externo e interno, bíos e zoè, direito e fato entram em uma zona de 
irredutível indistinção (AGAMBEN, 2007, p. 16). 

A vida nua, e portanto excluída, passa a ser incluída na política por meio de 

sua exclusão, e demarca uma zona limítrofe em que se tornam indistintas. A 

condição delimitada pela vida nua convive juntamente com outra condição humana: 

a linguagem. Conforme explica Agamben, Aristóteles já aventava a questão das 

interconexões entre política e vida nua na medida em que definia o homem como 

animal possuidor da linguagem. E segundo o filósofo grego a política se funda 

justamente na linguagem, e não na voz. 

[...] o que possibilitou ao homem romper com a natureza na qual a vida se 
inseria em dinâmica eminentemente biológica, fechada em si mesma, 
elevando-se à condição de humano com a possibilidade de cindir-se uma 
vez mais no plano da vida humana entre zoé e bíos, transformando-se num 
“animal político”, segundo a clássica definição de Aristóteles como “zôon 
politikòn” é a condição do ser humano possuir de Voz e, a partir desta Voz, 
desenvolver a linguagem que nomeia o mundo, a existência, conferindo-lhe 
um logos que lhe permitiu desencadear operações de pensamento a partir 
do qual nomeia os entes que lhe são externos constituindo o mundo, o 
sentido e a finalidade de sua existência, através das relações que 
estabelece com os entes que lhe são externos, bem como com os demais 
seres humanos, como condição de afirmação de sua humanidade 
(BAZZANELLA, 2010, p. 247). 

É por meio da linguagem que o ser humano rompe com a sua mera existência 

biológica e se qualifica enquanto humano, capaz de política, um zôon politikòn. É a 

partir desta condição que a comunidade política é formada. A vida pautada na mera 

existência biológica, ensimesmada, é uma vida aproximada da zoé, desprovida do 

uso da voz pela linguagem. Isto é, no cerne daquilo que reconhece o humano 

enquanto humano está a capacidade de desenvolver a linguagem, e, nesse sentido, 

a possibilidade de elevar o ser humano de sua animalidade. Conforme Aristóteles: 

[...] o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros 
animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu 
apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da 
voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou 
desagradáveis, de que os outros animais são, como nós, capazes. A 
natureza deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; nós, porém, temos 
a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento 
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obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos 
para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. 
Este comércio da palavra é o laço de toda sociedade doméstica e civil 
(ARISTÓTELES, 2006, P. 5). 

Com base na definição de Aristóteles, Agamben argumenta que a política 

existe justamente “porque o homem é o vivente que, na linguagem, separa e opõe a 

si a própria vida nua e, ao mesmo tempo, se mantém em relação com ela numa 

exclusão inclusiva”. E por esse motivo, a política ocidental se funda não na dupla 

categoria amigo-inimigo, mas na vida nua-existência política, zoé-bios, exclusão e 

inclusão (AGAMBEN, 2007). 

Lo que dintingue al hombre del animal es el linguaje, pero éste no es um 
dato natural ya ínsito en la estrutura psicofísica del hombre, sino uma 
producción que, como tal, no puede ser asignada en propio ni al animal ni al 
hombre. Si se prescinde de este elemento, la diferencia entre el hombre y el 
animal desaparece [...] (AGAMBEN, 2005a, p. 51). 

Esse diferencial, a linguagem, é o que viabiliza transformar o viver em bem 

viver, e a forma utilizada para isso é a política. Dito de outro modo, Agamben 

“apresenta a política como contraponto à máquina antropológica que constitui a 

estrutura civilizatória ocidental” (BAZZANELLA; ASSMANN, 2012). 

Se por um lado, a máquina antropológica promove a identificação do humano 

consigo mesmo por meio da transposição da voz animal à phone, à linguagem 

humana que funda o mundo humano, por outro promove a cisão entre o animal e o 

inumano, “o que por sua vez remete à absoluta indistinção ente o animal e o 

humano possibilitando a constante apropriação política da vida, transformando-a, em 

determinados contextos, em vida nua, em vida sacrificável e matável” 

(BAZZANELLA, 2010, p. 418).  

Ou seja, Agamben argumenta que aquilo que ele denomina como vida nua 

não é um fato natural, mas o resultado de uma produção específica do poder. “O 

humano é aquilo que participa da natureza em sua abertura constitutiva, mas 

paradoxalmente sua condição de humanidade implica um ser no uso complexo da 

linguagem e de cultura” (BAZZANELLA, 2010, p. 246). Conforme expõe Bazzanella 

(2010, p. 246): 

Portanto, vida nua é a resultante das articulações da política e do direito no 
exercício do poder soberano em constante estado de exceção que as 
separa de seu contexto societário, produzindo vidas destituídas de Voz, de 
linguagem, de cultura, vidas, reduzidas a pura biologicidade e, sob tais 
condições podendo ser submetidas às situações limites de vida e de morte 
de acordo com os interesses e a lógica do poder em curso. 

Por isso, conforme argumenta Agamben (2002, p. 106): “contrariamente ao 

que nós modernos estamos habituados a representar como espaço da política em 
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termos de direito do cidadão, de livre-arbítrio, de contrato social, do ponto de vista 

da soberania, autenticamente política é somente vida nua”. 

O conceito de vida nua, em Agamben decorre, provavelmente, do conceito 

cunhado por Walter Benjamin no ensaio intitulado: “Crítica da violência – crítica do 

poder”, no qual, de uma só vez, o conceito define o ingresso da vida natural do 

homem nas estruturas do poder, bem como o anteparo da última expropriação da 

individualidade. Isto é, “o que antes era necessário ao estabelecimento de uma 

sociedade fundada sobre o direito revela sua outra face: o abandono primordial gera 

o fato de estar a vida humana despida de sua personalidade jurídica, da capacidade 

de ser sujeito de direitos [...]” (NASCIMENTO, 2012, p. 111). Decorre do conceito de 

vida nua a vida abandonada à relação não perfeitamente oculta entre direito e 

violência, com sua exposição, em última instância, à morte (NASCIMENTO, 2012). 

Nesse sentido, o poder absoluto do soberano não teria como fundamento a 

vontade política, mas sim a vida constantemente exposta à morte, que somente 

passará a ter proteção na medida em que se submete ao poder de vida e morte do 

soberano (NASCIMENTO, 2012). 

3.1.1 Tanatopolítica 

A obra agambeniana é permeada pelo acontecimento absurdo e pavoroso do 

campo de fabricação de cadáveres. Nesse sentido, ao longo da obra Agamben 

questiona “como que o século vinte pode abrigar um campo de absoluta 

indeterminação entre o que vive o que não vive, entre a lei e o fato, entre a norma e 

a exceção, onde tudo se tornara novamente possível e o possível tivesse se 

superado para encontrar sempre novas formas de crueldade?” (NASCIMENTO, 

2012, p. 110). 

Por esse motivo, conforme analisado anteriormente, deve-se ter presente que 

a noção de biopoder em Agamben não é apenas uma retomada do conceito 

foucaultiano de limiar da modernidade biológica, isto é, da política moderna, 

entendida como biopoder. É, pois, um conceito que engloba um estatuto muito mais 

ambicioso, na medida em que serve de aparato para a crítica da política em seu 

todo, e, principalmente, de sua concepção a partir do viés teórico do contrato social 

– “esse mito de fundação da modernidade, cuja hegemonia atrela as categorias de 

política à figura do Estado, como organização política da civitas” (GIACOIA JUNIOR, 

2018, p. 132). Esse é o propósito da empreitada filosófica agambeniana: 
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desconstruir esse mitologema da fundação da modernidade (GIACOIA JUNIOR, 

2018, p. 132-133). 

A biopolítica experimentou no nazismo a mais terrível forma de realização 

histórica, mas isso não significa que com o fim do nazismo findou-se a biopolítica. 

Conforme explica o filósofo Esposito (2010, p.209): “não foi a biopolítica que foi um 

produto do nazismo, mas quando muito foi o nazismo o resultado extremo e 

perverso de uma particular versão da biopolítica”. O cenário desse contexto, 

conforme o passar dos anos atesta, agrava-se cada vez mais: a relação entre 

política e vida se encontram em contínuo estreitamento. Nenhuma das questões 

atinentes ao interesse público é interpretável de forma descolada da bios 

(ESPOSITO, 2010). 

 O campo de concentração é tomado por Agamben como o paradigma 

biopolítico civilizatório que se manifesta em sua radicalidade na contemporaneidade. 

Isto é, a condição política desde os primórdios civilizatórios não se manifesta como 

simples vida nua, mas, acima de tudo, como vida exposta à morte, ao incluir a zoé 

na bíos, fazendo com que a biopolítica se apresente como tanatopolítica 

(BAZZANELLA, 2010). Agamben (2007) procura demonstrar “que o fundamento 

primeiro do poder político é uma vida absolutamente matável, que se politiza através 

de sua própria matabilidade”. Sob tais pressupostos, para Agamben, a biopolítica 

contemporânea é o instrumento por meio do qual se “relega seres humanos à 

condição de banimento, formando uma verdadeira barreira entre os banidos e os 

não banidos, os que vivem uma vida “desqualificada”, e os que vivem uma vida 

“qualificada”" (BARSALINI, 2013, p. 34). 

Ao ingressar no campo, o sujeito se encontra numa zona de anomia no qual é 

despido de seus direitos e submetido à vitae necisque potestas, isto é, ao poder de 

vida e morte. Portanto, a disponibilidade acerca da vida, da morte, e do corpo do 

indivíduo por parte do soberano faz com que a biopolítica esteja mais para uma 

tanatopolítica, isto é, uma gestão não da vida, mas da morte.  

A politização da vida por meio de sua matabilidade enseja reflexos na política 

tradicional na medida em que torna indiscernível as distinções entre direita e 

esquerda, liberalismo e totalitarismo, público e privado. A biopolítica enseja um 

deslocamento e um progressivo alargamento da decisão sobre a vida nua, para 

além dos limites do estado de exceção. E é nesse ponto que a biopolítica se 

converte em tanatopolítica: a linha que separa a decisão sobre a vida da decisão 
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sobre a morte ganha movimento e se desloca para zonas sempre mais amplas da 

vida social (AGAMBEN, 2007). 

 

3.2 SOBERANIA E ESTADO DE EXCEÇAO 

Do mesmo modo que a primeira revolução industrial destruiu as estruturas 

sociais e políticas e as categorias do direito público, sobre termos soberania, direito, 

nação, povo, democracia e vontade geral se encobrem agora uma realidade 

completamente diferente daquilo que outrora esses conceitos designavam 

(AGAMBEN, 2015b). Por esse motivo, na perspectiva analítica de Agamben os 

conceitos de soberania e de poder constituinte, ambos os cernes da tradição política 

ocidental, devem ser abandonados, ou ao menos repensados. 

Entre a variedade de pensadores, Agamben se serve de alguns juristas e 

filósofos para a construção de sua obra. Segundo o filósofo, entre as teorias mais 

consistentes de justificação do estado de exceção está a obra de Carl Schmitt, que 

estabeleceu a contiguidade essencial entre estado de exceção e soberania38. 

O jurista alemão abre a sua obra teologia política afirmando que “soberano é 

quem decide sobre o estado de exceção”, inaugurando assim a teoria do 

decisionismo39. Sua preocupação é voltada para a inclusão do estado de exceção no 

contexto jurídico. Esta impactante afirmação tem gerado uma série de equívocos 

posto que alguns intérpretes veem em Schmitt um teórico do Estado de exceção, 

mas esquecem que sua preocupação científica é a de explicar o fenômeno jurídico e 

explorar o conceito de exceção enquanto um conceito-limite para a explicação do 

direito (MACEDO JUNIOR, 2011). 

Por isso, para ele é essencial que a exceção se relacione com a ordem 

jurídica. Seu legado foi ter tornado possível a articulação paradoxal entre direito e 

exceção. Paradoxal, pois o que deve ser inscrito no direito é justamente o que lhe é 

essencialmente exterior, isto é, a suspensão da própria ordem jurídica (SCHMITT 

1921 apud AGAMBEN, 2004). Paradoxal também, pois “o soberano está, ao mesmo 

tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico” (AGAMBEN, 2007, p. 23). 

                                            
38 Cabe mencionar que, conforme o próprio Giorgio Agamben expõe no capítulo intitulado “força de 
lei, do livro o estado de exceção, os conceitos schmittianos de exceção evoluíram ao longo de sua 
obra: se no livro publicado em 1921 sobre a ditadura, o estado de exceção é apresentado por meio 
da figura da ditadura, que compreende em si o estado de sítio. No livro publicado em 1922, teologia 
política”, os termos “ditadura” e “estado de sítio” são substituídos por “estado de exceção”, e a ênfase 
de seus estudos analíticos passam para o campo da soberania (AGAMBEN, 2004). 
39 Ou também conhecida como teoria da decisão (Entscheidung).  
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De acordo com a obra de Carl Schmitt, o conceito de exceção aliado ao 

conceito de decisão faz emergir o poder do soberano, o qual é essencial uma vez 

que a lei não consegue se sustentar por si só, e, portanto, deve ser protegida por um 

poder soberano que possa lhe dar suporte. É nesta perspectiva que Schmitt defende 

a ideia de uma ditadura “comissária” - durante o estado de emergência, sítio ou 

exceção – na qual incumbe ao soberano a restauração da ordem vigente, de modo a 

resguardar a constituição de modificações que possam ser prejudiciais à ordem 

estabelecida na sociedade. Porém, frente a essa situação extraordinária, as medidas 

que o soberano pode adotar não são limitadas por leis (SOUZA, 2018). 

A soberania assinala o limite ao ordenamento jurídico: se o soberano é aquele 

cujo ordenamento jurídico reconhece o poder de proclamar o estado de exceção 

(SCHMITT, 1922 apud AGAMBEN, 2007), “ele permanece fora do ordenamento 

jurídico e, todavia, pertence a este, porque cabe a ele decidir se a constituição in 

toto possa ser suspensa” (SCHMITT 1922 apud AGAMBEN, 2007, p. 23). 

Frente aos debates entre Carl Schmitt e Walter Benjamim40 em torno da 

relação entre direito e violência, o núcleo da discussão que emerge entre os 

referidos pensadores circunda a figura do soberano, de modo que para os dois 

autores a violência aparece como um limiar, isto é, como se aquilo que é externo ao 

direito (e por isso se encontra numa zona de anomia) bem como o que é interno (e 

por isso circunscrito na própria lei) se tocassem. Porém, em Benjamin tal toque tem 

como fundo a indiscernibilidade sobre a qual nenhuma decisão possa incidir, ou 

seja, um estado de exceção efetivo, e por isso o soberano nada decide. Já em 

Schmitt o soberano é responsável pela decisão, uma vez que, situado dentro e fora 

do ordenamento, delimita e ordena as bases da existência da própria ordem jurídica, 

ou seja, através de uma decisão o soberano mantém o vínculo contínuo entre norma 

e anomia, fazendo com que a regra viva pela da exceção. 

A norma geral necessita de uma estruturação normal das relações de vida, 

isto é, uma situação média homogênea. Não existe norma que seja aplicada ao 

caos. Assim, primeiramente se deve estabelecer a ordem, ao que, só então, passa a 

fazer sentido o ordenamento jurídico. Conforme explica Schmitt, “o estado de 

exceção é sempre algo diferente da anarquia e do caos e, no sentido jurídico, nele 

ainda existe uma ordem, mesmo não sendo uma ordem jurídica.” Por isso antes de 

                                            
40 Esse debate será retomado com maior intensidade em tópicos posteriores da presente dissertação. 



101 
 

tudo é necessário criar uma situação normal, e soberano será aquele que decide de 

forma definitiva se esse estado de normalidade, de fato, reina. Isso implica que todo 

direito é um direito situacional, isto é, direito aplicável a uma situação (SCHMITT, 

1922 apud AGAMBEN, 2007): 

O soberano cria e garante a situação como um todo na sua integridade. Ele 
tem o monopólio da decisão última. Nisto reside a essência da soberania 
estatal, que, portanto, não deve ser propriamente definida como monopólio 
da sanção ou do poder, mas como monopólio da decisão, onde o termo 
decisão é usado em um sentido geral que deve ser ainda desenvolvido. O 
caso da exceção torna evidente de modo mais claro a essência da 
autoridade estatal. Aqui a decisão se distingue da norma jurídica e (para 
formular um paradoxo) a autoridade demonstra que não necessita do direito 
para criar direito... A exceção é mais interessante do que o caso normal. 
Este último nada prova, a exceção prova tudo; ela não só confirma a regra: 
a regra mesma vive só da exceção (SCHMITT, 1922 apud AGAMBEN, 
2007, p. 24). 

Para Carl Schmitt, o que está em questão na exceção soberana é justamente 

a própria condição de possibilidade da validade da norma jurídica, e, portanto, o 

próprio sentido da autoridade estatal. O soberano, por meio do estado de exceção, 

enseja e garante a própria situação, da qual o direito tem necessidade para a própria 

vigência. Dito de outro modo, porque a validade do direito positivo é suspensa no 

estado de exceção pelo soberano, “ele pode definir o caso normal como âmbito da 

própria validade”. Desse modo, não é a exceção que se subtrai à regra, mas a regra 

que, ao ser suspendida, abre espaço para a exceção e “somente desse modo se 

constitui como regra”, mantendo-se em relação com aquela. Eis a particularidade 

que surge na situação de exceção: ela não pode ser definida nem como uma 

situação de fato, nem como uma situação de direito, “mas institui entre estas um 

paradoxal limiar de indiferença". Desse modo, a lei pressupõe o não-jurídico como 

aquilo com o qual se mantém em relação potencial no estado de exceção. Portanto, 

“a exceção soberana (como zona de indiferença entre natureza e direito) é a 

pressuposição da referência jurídica na forma de sua suspensão” (AGAMBEN, 2007, 

p. 25-28). 

 O jurista e professor Gilberto Bercovici, de forma clara explicita essa relação 

paradoxal do soberano com o ordenamento jurídico: 

[...] Carl Schmitt destacou a soberania como uma função politicamente 
indispensável para afirmar uma ordem. O sentido concreto da controvérsia 
sobre a soberania se dá sobre aquele que decide, em caso de conflito, em 
que consiste o interesse público e o do Estado, a segurança e a ordem 
públicas. [...] A soberania é a ‘competência’ imprevisível, estranha às 
normas de direito público, pois não se trata do término do direito, mas de 
sua própria origem. Para Schmitt, a soberania era a afirmação da ordem e, 
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ao mesmo tempo, a sua negação. Deste modo, definir soberania como 
decisão sobre o estado de exceção significa dizer que o ordenamento está 
à disposição de quem decide. O soberano, assim, está, ao mesmo tempo, 
dentro e fora do ordenamento jurídico, pois ao utilizar o seu poder de 
suspender a validade do direito, coloca-se legalmente fora da lei 
(BERCOVICI, 2004, p. 65-66). 

Nesta perspectiva, para Schmitt a soberania decorre da decisão sobre o 

estado de exceção, e isso seria uma decisão legal, ao contrário daquelas decisões 

consideradas degeneradas e juridicamente cegas por Schmitt, que dependem, para 

se afirmar, de normas válidas em contextos jurídicos de normalidade, e por esse 

motivo são incapazes de compreender o caráter originariamente violento do direito 

(MATOS; SOUZA, 2017). Por mais que tanto Carl Schmitt quanto Kelsen buscassem 

a “unidade”, este a encontrava no plano do direito posto, do “dever ser”, na norma 

fundamental, enquanto aquele a encontrava, definitivamente, no poder soberano 

(BARSALINI, 2013, p. 95-96). 

 Nesta direção, se o soberano possui o poder de manter a ordem ou declarar 

a exceção, significa dizer que o ordenamento jurídico está à disposição do soberano, 

que decide sobre a exceção. Portanto, não se trata de o soberano dizer o que é lícito 

ou ilícito, “mas da implicação originária do ser vivente na esfera do direito. [...] A 

decisão não concerne nem a uma quaestio juris nem a uma quaestio facti, mas a 

própria relação entre o direito e o fato” (AGAMBEN, 2007, p.33). 

Carl Schmitt deixa de lado a distinção entre poder constituinte e poder 

constituído como base da ditadura soberana, e em seu lugar insere a decisão. Isso 

porque Schmitt intenta inscrever a decisão sobre o estado de exceção no interior do 

direito, o que leva a discussão do tema à relação dentro-fora do direito (SERRANO, 

2016). 

Agamben, embora se sirva dos conceitos elaborados por Schmitt, não é seu 

discípulo41. Se em Schmitt a relação da lei com aquilo que dela é excluído é, 

simplesmente, uma relação de não-aplicação, em Agamben a lei se aplica ao seu 

objeto quando da sua paralisação. Ao tratar do Estado de exceção em Giorgio 

Agamben, Vladimir Safatle expõe que “a exceção indica que o fundamento da Lei é 

                                            
41Em entrevista concedida à Flávia Costa, Agamben expõe sua relação com o pensamento de Carl 

Schmitt: “O encontro com Carl Schmitt se deu, por outro lado, relativamente tarde [...]. Era evidente 
(creio que é evidente para qualquer um que não seja estúpido nem tenha má-fé, ou, como acontece 
freqüentemente, as duas coisas juntas) que, se queria trabalhar com o direito e sobre a política, era 
com ele que eu deveria medir-me. Como com um inimigo, antes de tudo - mas a antinomia amigo-
inimigo era precisamente uma das teses schmittianas que eu queria pôr em questão”. (COSTA, 
2016). 
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aquilo que pode manifestar-se de maneira negativa, transgredindo a própria Lei, sem 

fazer com que ela deixe de estar em vigor” (SAFATLE, 2007, p. 102). Portanto, por 

mais que Agamben tenha como ponto de partida a definição de soberania dada por 

Schmitt, sua definição vai além: é a estrutura original pela qual o direito refere-se à 

vida e a inclui em si mesmo por meio da sua própria suspensão. Sobre essa 

descontinuidade teórica, o professor Barsalini (2013, p. 40) diz que: 

Se exceção e soberania, que conduzem Schmitt à formulação da expressão 
ditadura soberana, inspiram a leitura de Agamben sobre o Estado Moderno 
e o poder na sociedade contemporânea, o método schmittiano que se ergue 
sobre a ideia de que o político precede o jurídico politizando toda e qualquer 
forma de expressão jurídica não corresponde à ótica de Agamben. 

Na ótica de Agamben, não é o político que antecede o jurídico, tampouco o 

jurídico que precede o político. Isso porque “se a exceção é a estrutura da 

soberania, a soberania não é, então, nem um conceito exclusivamente político, nem 

uma categoria exclusivamente jurídica, nem uma potência externa ao direito 

(Schmitt), nem a norma suprema do ordenamento (Kelsen)” ela é, pois, “a estrutura 

originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria 

suspensão” (AGAMBEN, 2007, p.35). Ora, se para Agamben a exceção é o 

dispositivo original por meio do qual o direito se refere à vida e a inclui em si através 

da própria suspensão, é condição preliminar uma teoria do estado de exceção42, 

para que se defina a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao 

direito (AGAMBEN, 2002 apud GIACOIA, 2006, P. 94-95). 

Conforme explica o professor Barsalini (2013), essa posição de Agamben 

quanto à soberania rechaça o tratamento que é dado pelos liberais sobre o poder de 

Estado, posto que, conforme expõe Agamben (2002, p. 115-116): “[...] é preciso 

dispensar sem reservas todas as representações do ato político originário como um 

contrato ou uma convenção, que assinalaria de modo pontual e definido a passagem 

da natureza ao Estado”. Isso por que: 

Existe, aqui, ao invés, uma bem mais complexa zona de indiscernibilidade 
entre nómos e phýsis, na qual o liame estatal, tendo a forma de bando, é 
também desde sempre não-estatalidade e pseudonatureza, e a natureza 
apresenta-se desde sempre como nómos e estado de exceção. Esse mal-
entendido do mitologema hobbesiano em termos de contrato em vez de 
bando condenou a democracia à impotência toda vez que se tratava de 
enfrentar o problema do poder soberano e, ao mesmo tempo, tornou-a 
constitutivamente incapaz de pensar verdadeiramente, na modernidade, 
uma política não-estatal (AGAMBEN, 2007, p. 115-116). 

A discussão sobre o poder soberano, isto é, poder de decidir sobre o 
                                            

42 Esse tema será abordado no próximo tópico.  
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banimento ou não, a partir do estado de exceção implica invariavelmente no 

questionamento da concepção contratualista. Essa concepção, também conhecida 

como jusnaturalista, parte do princípio de que todos os seres humanos, por condição 

natural, são indistintamente iguais, e que cabe ao soberano proteger essa igualdade. 

O soberano, por sua vez, é constituído a partir do pacto entre os indivíduos 

(BARSALINI, 2013). Mas há uma peculiaridade nesse sistema que faz com que o 

soberano não fique adstrito ao pacto social. Conforme apregoa o filósofo e professor 

Renato Janine Ribeiro. 

Para montar o poder absoluto, Hobbes concebe um contrato diferente [...]. 
Observemos que o soberano não assina o contrato – este é firmado apenas 
pelos que vão se tornar súditos, não pelo beneficiário. Por uma razão 
simples: no momento do contrato não existe ainda o soberano, que só surge 
devido ao contrato. Disso resulta que ele se conserva fora dos 
compromissos, e isento de qualquer obrigação (RIBEIRO, 2006, p. 52, grifo 
do autor). 

 É por esse motivo que Agamben, seguindo sugestão de Jean-Luc Nancy43, 

propõe chamar de bando44 a relação de soberania, pois o termo “serve para referir-

se tanto à vida excluída da comunidade como à insígnia do soberano” (CASTRO, 

2016, p. 61). Dessa forma, o filósofo italiano coloca em jogo a primazia da dimensão 

ontológica, política e ética que a vida assume na contemporaneidade, pois ao tomar 

a relação de soberania sob o viés do bando, Agamben é levado a reler a estrutura 

jurídica e política que funda o Ocidente em sua relação primordial entre physis e 

nomos, isto é, entre leis naturais e leis humanas (BAZZANELLA, 2010). 

Essa estrutura originária, na qual o direito se refere à vida e a inclui em si 

através da própria suspensão, doravante denominado bando, é a potência da lei de 

manter-se na própria privação, isto é, de aplicar-se desaplicando-se. Assim o é, 

posto que aquele que foi banido “não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei 

e indiferente a esta, mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em 

risco no limiar em que a vida e o direito, externo e interno, se confundem” 

(AGAMBEN, 2007, p. 36). Dessa forma: 

                                            
43 Jean-Luc Nancy é filósofo eprofessor emérito da Universidade de Estrasburgo. Seus estudos giram 
em torno do debate acerca da comunidade e da natureza do político. 
44 “O bando é a forma da relação. Mas de que relação propriamente se trata, a partir do momento em 
que ele não possui nenhum conteúdo positivo, e os termos em relação parecem excluir-se (e, ao 
mesmo tempo, incluir-se) mutuamente? Qual a forma da lei que nele se exprime? O bando  é a pura 
forma de referir-se a alguma coisa em geral, isto é, a simples colocação de uma relação com o 
irrelato. Neste sentido, ele se identifica com a forma limite da relação. Uma crítica do bando deverá 
então necessariamente por em questão a própria forma da relação  e se perguntar se o fato político 
não seria acaso pensável além da relação, ou seja, não mais na forma de um relacionamento” 
(AGAMBEN, 2007, p. 36). 
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Dele não é literalmente possível dizer que esteja fora ou dentro do 
ordenamento (por isto, em sua origem, in bando, a bandono¸ significam em 
italiano tanto “à mercê de” quanto “a seu talante, livremente”, como na 
expressão correre a bandono, e bandido que dizer tanto “excluído, posto de 
lado” quanto “aberto a todos, livre”, como em mensa bandita e redina 
bandita). É nesse sentido que o paradoxo da soberania pode assumir a 
forma: “não existe um fora da lei”. A relação originária da lei com a vida não 
é a aplicação, mas o Abandono (AGAMBEN, 2007, p. 36). 

É nessa perspectiva que Agamben questiona a teoria schmittiana, pois esta 

inscreve, mesmo que de forma indireta, o estado de exceção num contexto jurídico. 

O estado de exceção para Giorgio Agamben “não é uma ditadura (constitucional ou 

inconstitucional, comissária ou soberana), mas um espaço vazio de direito, uma 

zona de anomia em que todas as determinações jurídicas – e, antes de tudo, a 

própria distinção entre público e privado – estão desativadas” (AGAMBEN, 2007, p. 

78). Ou seja, o estado de exceção schmittiano está inserido no âmbito jurídico, já o 

agambeniano é, na verdade, um vazio de direito. 

3.2.1 Por uma teoria do estado de exceção 

A exceção tornou-se uma técnica de governo na contemporaneidade. Essa 

máxima, que será analisada detalhadamente, apresenta-se como marca distintiva e 

incômoda na atualidade. Essa condição apresenta-se nas entrelinhas do 

pensamento político e jurídico de Agamben e, de forma clarividente na obra “Estado 

de Exceção”. Nessa direção, é preciso inicialmente tecer alguns comentários acerca 

do significado de “exceção” na obra de Giorgio Agambem.  

Conforme Agamben, entre os elementos que tornam difícil a definição do 

estado de exceção está a sua estreita relação com a guerra civil. Conforme explica o 

autor, a guerra civil se situa numa zona de indecibilidade quanto ao estado de 

exceção (AGAMBEN, 2004, p. 12). Um exemplo de “guerra civil legal” foi o caso do 

Estado nazista. Ao receber o poder, Hitler promulgou em 1933 o “Decreto para a 

proteção do povo e do Estado”, no qual suspendia os artigos da constituição de 

Weimar inerentes às liberdades individuais. E o fez respaldado no art. 48, § 2º da 

Constituição do Império Alemão, que assim dizia: 

Se, no Reich alemão, a segurança e a ordem pública estiverem seriamente 
[erheblich] conturbadas ou ameaçadas, o Presidente do Reich pode tomar 
as medidas necessárias a seu restabelecimento da segurança e da ordem 
pública, eventualmente com a ajuda das força armada. Para esse fim, ele 
pode suspender total ou parcialmente os direitos fundamentais 
(Grundrechte) estabelecidos nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153 
(CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR, 1919 apud AGAMBEN, 2004, p. 28). 

O artigo dizia que uma lei definiria as modalidades de exercício desse poder 
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presidencial. Porém essa lei nunca foi votada, e os poderes excepcionais do 

presidente permaneceram indeterminados de tal forma que não só a expressão 

“ditadura presidencial” foi utilizada na doutrina atinente ao art. 48, como também deu 

azo para que, em 1925, Schmitt escrevesse que “nenhuma constituição do mundo 

havia, como a de Weimar, legalizado tão facilmente o golpe de Estado”. 

O fato de o decreto nunca ter sido revogado leva a constatação de que a 

Constituição de Weimar, apontada como marco inicial das democracias 

constitucionais, foi mantida formalmente em vigor durante todo o Terceiro Reich, e, 

portanto, esse, do ponto de vista jurídico, foi considerado um estado de exceção que 

durou 12 anos. 

Desde então, tornou-se prática dos Estados contemporâneos a criação 

voluntária de um estado de emergência permanente que justifique as medidas 

excepcionais, mesmo frente aos ditames da democracia constitucional. Esse 

fenômeno se apresenta como um “paradigma de governo dominante na política 

contemporânea” (AGAMBEN, 2004, p. 12-13), na medida em que inaugura aquilo 

que Agamben denomina como Estado de exceção permanente. 

A escolha pela terminologia “estado de exceção” implica uma tomada de 

posição quanto à natureza do fenômeno estudado e quanto à lógica mais adequada 

à sua compreensão. Por isso, se revelam inadequadas as definições que partem do 

conceito de “estado de sítio” ou de “lei marcial”, pois frente ao fenômeno em 

comento, far-se-iam necessários o acréscimo do qualitativo “político” ou “fictício”, 

que também não são adequados. Por não ser um direito especial (como o caso do 

direito da guerra), o estado de exceção assinala a “suspensão da própria ordem 

jurídica”, o que vem a “definir seu patamar ou conceito limite” (AGAMBEN, 2004, p. 

15). 

Num breve retrospecto histórico acerca do instituto, Agamben explica o termo 

“ditadura constitucional”, abordado por Carl Schmitt em 1921, no seu livro sobre a 

ditadura. Inspirado pela doutrina schmittiana, o termo foi utilizado por juristas 

alemães para designar os poderes excepcionais do presidente do Reich, conforme o 

art. 48 da Constituição de Weimar citado anteriormente, identifica a retração dos 

regimes democráticos em decorrência da progressiva expansão dos poderes do 

executivo durante as guerras mundiais e, de modo mais geral, do estado de exceção 

que as havia acompanhado e seguido.  

Outro ponto que merece destaque é a doutrina que equipara o estado de 
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exceção com o estado de necessidade. Isso porque o estudo da estrutura e do 

significado do estado de exceção perpassa, portanto, a análise desse conceito 

jurídico. Necessitas legen non habeté é um adágio latino, que significa a 

necessidade não tem lei. Nesse sentido, Agamben deduz duas leituras de tal 

preceito: (i) a necessidade não reconhece nenhuma lei, e (ii) a necessidade cria a 

sua própria lei. Nas duas leituras, “a teoria do estado de exceção se resolve 

integralmente na do status necessitas, de modo que o juízo sobre a subsistência 

deste esgota o problema da legitimidade daquele" (AGAMBEN, 2004). 

A necessidade opera como uma justificativa para uma transgressão em um 

caso específico, por meio de uma exceção, e assim torna lícito o ilícito. É, pois, uma 

teoria da exceção (dispensatio), em decorrência do qual um caso particular escapa 

ao cumprimento da lei. Porém, não é a necessidade fonte de lei, tampouco a 

suspende em sentido próprio (AGAMBEN, 2004). Conforme explica Agamben, na 

modernidade o estado de exceção tende a ser incluído na ordem jurídica e a 

apresentar-se como verdadeiro “estado” de lei. Isto é, a necessidade passa a 

constituir, por assim dizer, o fundamento último da própria lei.  

Porém, nesta teoria encontram-se aporias intransponíveis das quais o 

aspecto subjetivo que incide sobre o que efetivamente venha a ser necessidade é a 

principal delas. “Não só a necessidade se reduz, em última instância, a uma decisão, 

como também aquilo sobre o que ela decide é, na verdade, algo indecidível de fato e 

de direito” (AGAMBEN, 2004, p. 46-47). 

A despeito de todas as doutrinas jurídicas desenvolvidas sobre o tema, há 

que se considerar que o ponto chave da questão se encontra na divisão entre 

aqueles que procuram inserir o estado de exceção no interior do ordenamento45 

jurídico e aqueles que o consideram exterior46 a esse, isto é, extrajurídico. Porém, 

conforme argumenta Agamben, a mera oposição topográfica implícita nessas 

teorias, isto é, dentro/fora, não dá conta do fenômeno que deveria explicar: 

Se o que é próprio do estado de exceção é a suspensão (total ou parcial) do 
ordenamento jurídico, como poderá essa suspensão ser ainda 
compreendida na ordem legal? Como pode uma anomia ser inscrita na 
ordem jurídica? E se, ao contrário, o estado de exceção é apenas uma 

                                            
45Agamben traz os juristas Santi Romano, Hauriou e Mortari como exemplos dessa categoria, os 
quais apregoam que o estado de exceção faz parte do direito positivo, na medida em que a 
necessidade que o funda age como fonte autônoma de direito (AGAMBEN, 2004). 
46 Como exemplos dessa categoria, Agamben traz como exemplo os juristas Biscaretti, Balladore-
Pallieri e Carré de Malberg, os quais inserem o estado de exceção e a necessidade que o funda 
como sendo elementos de fato substancialmente extrajurídicos (AGAMBEN, 2004). 
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situação de fato e, enquanto tal, estranha e contrária à lei; como é possível 
o ordenamento jurídico ter uma lacuna justamente quanto a uma situação 
crucial? E qual é o sentido dessa lacuna? (AGAMBEN, 2004, p. 39). 

Frente a esses questionamentos, Agamben argumenta que o estado de 

exceção está inserido numa zona de indiferença, no qual dentro e fora não se 

excluem, mas se indeterminam. Logo, a suspensão da norma não significa a sua 

abolição, bem como “a zona de anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, 

não pretender ser) destituída de relação com a ordem jurídica. Por isso, o conflito a 

respeito do estado de exceção diz respeito à disputa sobre o locus que lhe cabe” 

(AGAMBEN, 2004, p. 39). 

Nesse sentido, alguns elementos se tornam essenciais para a compreensão 

do estado de exceção permanente advogado por Agamben, dentre eles, a cisão 

entre a norma e sua aplicação, o iustitium romano e a relação umbilical entre direito 

e violência. 

3.2.1.1 A norma e a aplicação 

A forma de governo descrita por Schmitt em seus dois livros47 publicados na 

década de 1920, forma essa baseada na decisão sobre a exceção, permanece 

atual: “[...] descrevem, com uma profecia por assim dizer interessada, um paradigma 

[...] que não só permaneceu atual, como atingiu, hoje, seu pleno desenvolvimento 

[...]” (AGAMBEN, 2004, p. 53). A forma de governo descrita é o estado de exceção. 

Na obra “a ditadura”, de 1921, o conceito de ditadura aparece como o contexto no 

qual se insere o estado de exceção. É dividida em “ditadura comissária”, ao qual se 

destina a defender ou restaurar a constituição vigente, e “ditadura soberana”, “na 

qual, como figura da exceção, ela alcança, por assim dizer, sua massa crítica ou seu 

ponto de fusão” (AGAMBEN, 2004, p. 54). 

Já no livro “teologia política”, de 1922, os termos “estado de sítio” e “ditadura” 

são substituídos por estado de exceção e a ênfase se desloca da definição da 

exceção para da soberania. Desse modo, é realizada a ancoragem do estado de 

exceção na ordem jurídica: “A ditadura, seja ela comissária ou soberana, implica a 

referência a um contexto jurídico” (AGAMBEN, 2004, p. 54). E o operador dessa 

referência, inscrição ou ancoragem de algo fora do direito é, na obra “a ditadura”, 

justamente a distinção entre normas de direito e normas de realização de direito 

para a ditadura comissária, e a distinção entre poder constituinte e poder constituído 

                                            
47 “Teologia política” (1922) e “a ditadura” (1921) 
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para a ditadura soberana (AGAMBEN, 2004). 

A ditadura comissária suspende a constituição para protegê-la em sua 

existência concreta. Portanto a ação do ditador visa criar uma situação normal na 

qual o direito possa valer, isto é, o momento da aplicação é autônomo em relação à 

norma enquanto tal, a norma pode ser suspensa sem, no entanto, deixar de estar 

em vigor. Ou seja, a constituição é suspensa, porém não perde a validade. Já a 

ditadura soberana, na qual a velha constituição não existe mais e a nova está 

presente sob a forma mínima do poder constituinte, não há a suspensão da 

constituição, pois se busca criar uma situação que torne possível uma nova 

constituição. A ditadura soberana invoca o poder constituinte: representa um estado 

da lei em que essa se aplica, porém não está formalmente em vigor (AGAMBEN, 

2004). 

Logo, percebe-se que na doutrina schmittiana a decisão sobre o estado de 

exceção suspende a norma, e, para perfectibilizar essa suspensão, há a criação de 

uma situação no qual se torne possível a aplicação da norma. Nesse sentido, há 

uma cisão: “o estado de exceção separa, pois, a norma de sua aplicação para tornar 

possível a aplicação” (AGAMBEN, 2004, p. 58). 

O conceito de aplicação é concebido por Agamben como “uma das categorias 

mais problemáticas da teoria jurídica, e não apenas dela” (AGAMBEN, 2004, p. 61). 

Isso porque se aventou, de forma equivocada, que a relação entre caso e norma 

apresentava-se como uma operação lógica. Porém, essa se dá como uma atividade 

prática: 

A questão foi mal colocada devido à referência à doutrina kantiana do juízo 
enquanto faculdade de pensar o particular como contido no geral. A 
aplicação de uma norma seria, assim, um caso de juízo determinante, em 
que o geral (a regra) é dado e trata-se de lhe subsumir o caso particular (no 
juízo reflexivo, em contrapartida, o particular é dado e trata-se de encontrar 
a regra geral). Ainda que Kant estivesse, de fato, perfeitamente consciente 
do caráter aporético do problema e da dificuldade de decidir concretamente 
entre os dois tipos de juízo [...] o equívoco, aqui, é que a relação entre caso 
e norma apresenta-se como uma operação meramente lógica (AGAMBEN, 
2004, p. 61-62). 

Cabe, portanto, pontuar a delimitação de direito e norma dada por Agamben. 

Conforme argumenta o filósofo, a lei pressupõe o não jurídico como aquilo com a 

qual se mantém em relação potencial no estado de exceção (AGAMBEN, 2007). Em 

Schmitt, o soberano não decide entre lícito ou ilícito, mas quanto à estruturação 

normal das relações de vida que a lei necessita (AGAMBEN, 2007). Porém, 

conforme expõe Agamben (2002, p. 33), não se trata a decisão da irrupção da vida 
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efetiva, “que na exceção ‘rompe a crosta de um mecanismo enrijecido na repetição’, 

mas de algo que concerne à natureza mais íntima da lei”.  

O direito, portanto, possui caráter normativo, é norma conforme a definição 

específica, mas assim o é “não porque comanda e prescreve, mas enquanto deve, 

antes de mais nada, criar o âmbito da própria referência na vida real, normatizá-la” 

(AGAMBEN, 2007, p. 33). Dito de outro modo, “[...] um fato é incluído na ordem 

jurídica através de sua exclusão e a transgressão parece preceder e determinar o 

caso lícito” (AGAMBEN, 2007, p. 33). Portanto, argumenta Agamben (2007), a 

ordem jurídica não se apresenta em sua origem inicialmente como sanção de um 

fato transgressivo, mas se constitui por meio da repetição do ato sem sanção 

alguma, isto é, como caso de exceção. Por isso que a expressão “a regra vive 

somente da exceção” deve ser lida ao pé da letra (AGAMBEN, 2007, p. 34). 

Importa abordar a questão por meio da analogia com a linguagem: frente à 

relação entre o geral e o particular, não apenas a subsunção lógica é posta em 

questão, mas antes de tudo a passagem de uma proposição geral abstrata à 

referência concreta a um segmento da realidade, o que consubstancia o problema 

da relação atual entre linguagem e mundo. Nesse contexto, a passagem do 

semiótico ao semântico implica a assunção da langue por parte de um ou vários 

sujeitos falantes (AGAMBEN, 2004). No que diz respeito à norma jurídica, “a 

referência ao caso concreto supõe um ‘processo’ que envolve sempre uma 

pluralidade de sujeitos e culmina, em última instância, na emissão de uma sentença, 

ou seja, de um enunciado cuja referência operativa à realidade é garantida pelos 

poderes institucionais” (AGAMBEN, 2004, p. 62). 

[...] não só toda interpretação linguística é sempre, na realidade, uma 
aplicação que exige uma operação eficaz [...], mas no caso do direito, é 
perfeitamente evidente [...] que a aplicação de uma norma não está de 
modo algum contida nela e nem pode ser dela deduzida, pois, de outro 
modo, não haveria necessidade de se criar o imponente edifício do direito 
processual. Como entre a linguagem e o mundo, também entre a norma e 
sua aplicação não há nenhuma relação interna que permita fazer decorrer 
diretamente uma da outra (AGAMBEN, 2004, p. 62-63). 

Essa linha de argumentação tem como base a virada linguística48, movimento 

                                            
48 Também denominado giro linguístico, teve em Ludwig Wittgenstein um dos seus idealizadores: “[...] 
Heidegger e Wittgenstein foram os corifeus dessa ruptura paradigmática [...]. Com o giro ontológico-
linguístico, o sujeito não é fundamento do conhecimento. Ele não é mais o senhor dos sentidos. [...] 
Existem estruturas prévias que precedem o conhecimento. Isso quer dizer eu o sentido não estará 
mais na consciência (de si do pensamento pensante), mas, sim, na linguagem pública, como algo que 
produzimos e que é condição de nossa possibilidade de estarmos no mundo” (STRECK, 2017, p. 86-
87). 
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que desarmou os argumentos que deram azo à discricionariedade jurisdicional frente 

a uma suposta “lacuna” normativa. No bojo das discussões sobre soberania à luz da 

teoria do estado de exceção, a concepção de juspositivismo se faz presente. Para 

os juspositivistas, os direitos humanos são o fruto da razão jurídica e resultado da 

evolução moral da humanidade. Por esse motivo, o ordenamento jurídico, à luz do 

juspositivismo, não apresenta lacunas, isto é, não apresenta exceções, posto que 

capaz de prever todos os acontecimentos sociais, uma vez que, “ainda que se omita 

no plano da positivação, não se omite no plano da sentença, na medida em que o 

juiz, seja por analogia, seja por respeito aos costumes, seja pautado nos princípios 

gerais do direito, decide sobre o direito” (BARSALINI, 2013, p. 35). Essa ideia é 

contraposta em Agamben, que parte da premissa de que há uma fissura essencial 

no próprio ordenamento, que é a lacuna. 

A questão da linguagem para Agamben assume uma condição ontológica, e 

por decorrência lógica, política e ética. Conforme expõe Agamben, a experiência 

performativa da palavra constitui-se e separa-se em um "sacramento da linguagem", 

e este, em um "sacramento do poder". Por esse motivo, a "força da lei" que rege as 

sociedades humanas presentes na ideia de enunciados linguísticos que impõem 

estavelmente obrigações aos seres vivos (que por sua vez podem ser observadas 

ou transgredidas), derivam dessa tentativa de fixar a originária força performativa da 

experiência antropogenética, sendo, nesse sentido, um epifenômeno do juramento49 

e da maldição50 que a acompanhava (AGAMBEN, 2011a). 

Conforme é exposto por Agamben, o professor Paolo Prodi (1932-2016) 

inaugura a sua história do “sacramento do poder” percebendo que a sua geração é a 

primeira em que a vida coletiva é vivida “sem o vínculo do juramento”, e que tais 

alterações colocarão em marcha mudanças no âmbito da associação política 

(AGAMBEN, 2011a). E complementa o filósofo italiano que se o diagnóstico de Prodi 

estiver correto, “[...] isso significa que a humanidade se encontra hoje frente a uma 

                                            
49“É entendido como o operador antropogenético através do qual o ser vivo, que se descobriu falante, 

decidiu responder pelas suas palavras e, consagrando-se ao logos, constituir-se como o ‘ser vivo que 
tem a linguagem’" (AGAMBEN, 2011a, p. 80). 
50 Religião e direito tecnicizam esta experiência antropogenética da palavra no juramento e na 
maldição como instituições históricas, separando e opondo, ponto por ponto, verdade e mentira, 
nome verdadeiro e nome falso, fórmula eficaz e fórmula incorreta. O que era "dito mal" torna- se, 
dessa maneira, maldição em sentido técnico, a fidelidade à palavra, cuidado obsessivo e escrupuloso 
com as fórmulas e com os ritos apropriados, ou seja, religio e ius. Assim, a experiência performativa 
da palavra constitui-se e separa-se em um "sacramento da linguagem", e este, em um "sacramento 
do poder" (AGAMBEN, 2011a, p. 81). 
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disjunção ou, pelo menos, frente a um afrouxamento do vínculo que, através do 

juramento, unia o ser vivo à sua língua”, e essa situação tornaria precária a 

experiência política (AGAMBEN, 2011a, p. 81). 

Por um lado, o ser vivo agora está, cada vez mais reduzido a uma realidade 
puramente biológica e à vida nua, e, por outro, o ser que fala, separado 
artificiosamente dele, por uma multiplicidade de dispositivos técnico-
midiáticos, em uma experiência da palavra cada vez mais vã, pela qual é 
impossível responder e na qual algo parecido com uma experiência 
políticase torna cada vez mais precário (AGAMBEN, 2011a, p. 81). 

No que diz respeito ao nexo ético que une as palavras, as coisas e as ações 

humanas, o filósofo italiano constata a “proliferação [...] de palavras vãs de um lado, 

e, de outro, de dispositivos legislativos que procuram obstinadamente legiferar sobre 

todos os aspectos daquela vida sobre a qual já não parecem ter nenhuma 

possibilidade de conquista” (AGAMBEN, 2011, p. 81). É frente a esse contexto que 

Agamben denuncia o declínio da língua e do ser humano enquanto animal capaz de 

política. 

Para Agamben, a exceção é o fundamento da norma, é a suspensão do 

ordenamento vigente para que lhe seja garantida a existência. E a lacuna é a própria 

abertura em que se encontra a exceção. Ou seja, para Agamben a exceção é o 

fundamento da norma. Aqui vale o próprio Carl Schmitt quando argumenta em sua 

obra Teologia Política: “a norma não explica nada, a exceção explica tudo”. Portanto, 

a exceção não opera como uma lacuna normativa. É, antes, uma lacuna fictícia, por 

meio da qual o estado de exceção se apresenta, que serve para salvaguardar a 

existência da norma e sua aplicabilidade à situação normal. Isto é, a lacuna não é 

interna à lei, mas diz respeito à sua relação com a realidade (AGAMBEN, 2004). 

É como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o 
estabelecimento da norma e sua aplicação e que, em caso extremo, só 
pudesse ser preenchida pelo estado de exceção, ou seja, criando-se uma 
área onde essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto tal 
permanece em vigor (AGAMBEN, 2004, p. 49). 

Ou seja, o espaço entre a norma e sua aplicação não é um espaço vazio, 

anômico, que aguarda a ação do julgador para ser preenchido através de uma 

operação lógica. É, pois, um dos mecanismos que fundamentam o estado de 

exceção, pois “[...]... a união impossível entre norma e realidade, e a consequente 

constituição do âmbito da norma, é operada sob a forma de exceção, isto é, pelo 

pressuposto de sua relação” e por esse motivo Agamben conclui que “para aplicar 

uma norma, é necessário, em última análise, suspender sua aplicação, produzir uma 
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exceção” (AGAMBEN, 2004, p. 63). 

Outro aspecto importante que diz respeito à norma e a sua aplicação é a 

cisão entre eficácia da lei e força de lei51. O Sintagma força de lei tem como sentido 

geral a capacidade de obrigar. Porém foi no contexto da Revolução Francesa que 

ele “começou a indicar o valor supremo dos atos estatais expressos pelas 

assembleias” (AGAMBEN, 2004, p. 59). A doutrina moderna define eficácia de lei 

como aquela emanada de forma absoluta de todo ato legislativo válido e que produz 

efeitos jurídicos, já a força de lei, ao contrário, é um conceito relativo que define a 

posição da lei ou dos atos a ela assimilados frente a outros atos do ordenamento 

jurídico (AGAMBEN, 2004). 

Desse modo, em sentido técnico, ‘força de lei’ se refere, de forma geral, “[...] 

não à lei, mas àqueles decretos – que têm justamente, como se diz, força de lei – 

que o poder executivo pode, em alguns casos – particularmente no estado de 

exceção – promulgar” (AGAMBEN, 2004, p. 60). Ou ainda, dito de outro modo: 

O conceito de ‘força de lei’ enquanto termo técnico do direito, define, pois, 
uma separação entre vis obligandi ou a aplicabilidade da norma e sua 
essência formal, pela qual decretos, disposições e medidas, que não são 
formalmente leis, adquirem, entretanto, sua ‘força (AGAMBEN, 2004, p. 60). 

Essa confusão entre atos do poder executivo e do poder legislativo, uma das 

características do estado de exceção, tem como exemplo limite o regime nazista, no 

qual, nos dizeres de Eichmann “as palavras do Führer têm força de lei” (AGAMBEN, 

2004, p. 61). Porém, o ponto central para a discussão da norma e da aplicação diz 

respeito precipuamente ao isolamento da força de lei em relação à lei. Define-se, 

portanto, força de lei, de um lado como norma em vigor, mas que não se aplica, e de 

outro, como atos que não têm valor de lei, mas que possuem a sua força. Portanto, 

essa indeterminação da força de lei pode ser reivindicada tanto pela autoridade 

estatal (agindo como ditadura comissária), bem como por uma organização 

revolucionária (agindo como ditadura soberana). Fato é que, o estado de exceção se 

define como sendo o espaço anômico no qual o que está em jogo é uma força de lei 

sem lei “que deveria, portanto, ser escrita: força de lei” (AGAMBEN, 2004, p. 61). 

Portanto, para Giorgio Agamben, o estado de exceção é, pois, a abertura de 

um espaço no qual aplicação e norma mostram sua separação e em que “uma pura 

força de lei realiza (isto é, aplica desaplicando) uma norma cuja aplicação foi 

                                            
51 Ao tratar da expressão “força de lei”, Agamben se refere a conferencia realizada por Jacques 
Derrida, em 1989, na Cardozo School of Law, em Nova York, intitulada Force de loi: le fondement 
mystique de l’autorité (AGAMBEN, 2004, p. 59). 
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suspensa” (AGAMBEN, 2004, p. 63). Isso define um patamar em que lógica e práxis 

se indefinem e o que “uma pura violência sem logos pretende realizar um enunciado 

sem nenhuma referência real” (AGAMBEN, 2004, p. 63). 

3.2.1.2 Institium 

Giorgio Agamben se utiliza do institium, um instituto do direito romano, para 

observar o estado de exceção em sua forma paradigmática e compreender sua 

relação com a ditadura. Referido instituto funciona como um arquétipo do moderno 

estado de exceção, e se desenvolve da seguinte forma: quando o Senado romano 

tinha ciência de que alguma situação colocava em perigo a República, emitia um 

senatus consultum ultimum, por meio do qual pedia aos cônsules e, em alguns 

casos, também aos pretores e aos tribunos da plebe, e em última medida, a cada 

cidadão, que tomassem qualquer medida considerada necessária para salvação do 

Estado. A base desse senatus consultum era um decreto que declarava o tumultum 

(esse se referia a agitação, estado de desordem, situação de emergência em Roma, 

provocada por uma guerra externa, uma insurreição ou mesmo uma guerra civil) e 

concluía com a proclamação do institium (AGAMBEN, 2004). 

O institium52 por se tratar de uma interrupção e uma suspensão de toda a 

ordem jurídica, não pode ser interpretado como paradigma da ditadura. A suspensão 

da qual trata referido instituto não se dá no âmbito da administração da justiça, mas 

na forma da aplicação do direito enquanto tal (AGAMBEN, 2004, p. 74). Agamben 

observa que na constituição romana, “o ditador era uma figura específica de 

magistrado escolhido pelos cônsules, cujo imperium, extremamente amplo, era 

conferido por uma Lex curiata que definia seus objetivos” (AGAMBEN, 2004, p. 74) 

Já no institium acontece o contrário, não há criação de nenhuma nova magistratura, 

o poder ilimitado de que gozam os magistrados existentes resultava da suspensão 

das leis que tolhiam sua ação (AGAMBEN, 2004, p. 75). 

Essa distinção entre ditadura e institium é fundamental para a compreensão 

dos fenômenos políticos do século XX, pois, dentro desse entendimento, nem Hitler 

nem Mussolini podem ser qualificados tecnicamente como ditadores, bem como 

para os governos ilegítimos que se apresentam na atualidade, ao submeterem a 

vontade popular aos imperativos da lógica de economia financeirizada (CASTRO, 

                                            
52 Etimologicamente, o termo institium está construído como solstitium, que significa 
suspensão/interrupção do direito. Nos dizeres de Aulo Gellio, iuris quase interstitio quaedam et 
cessatio ( quase um intervalo e uma espécie de cessação do direito). (AGAMBEN, 2004) 
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2016). 

O que caracteriza tanto o regime fascista quanto o nazista é, como se sabe, 
o fato de terem deixado subsistir as constituições vigentes (a Constituição 
Albertina e a Constituição de Weimar, respectivamente), fazendo 
acompanhar – segundo um paradigma que foi sutilmente definido como 
“Estado dual”- a constituição legal de uma segunda estrutura, amiúde não 
formalizada juridicamente, que podia existir ao lado da outra graças ao 
estado de exceção (AGAMBEN, 2004, p. 75-76). 

Conforme argumenta Agamben (2004), sob essa perspectiva, o estado de 

exceção não é definido como uma plenitude de poderes, isto é, estado pleromatico, 

característico do modelo ditatorial, mas sim um estado kenomatico, no qual há um 

vazio e uma interrupção do direito. 

Ante ao exposto acerca do institium, Agamben extrai significativas e 

incômodas considerações, entre elas: o estado de exceção não se coaduna com 

uma ditadura, seja constitucional, seja inconstitucional, seja comissária ou soberana. 

É, pois, um espaço vazio de direito, uma zona de anomia na qual todas as 

determinações jurídicas (até mesmo a distinção entre público e privado) estão 

desativadas. Por isso são falsas as teorias que tentam vincular diretamente o estado 

de exceção ao direito por meio da teoria da necessidade enquanto fonte jurídica 

originária, bem como aquelas que veem no estado de exceção um direito do Estado 

à própria defesa ou a restauração de um estado originário de plenos poderes. Ainda, 

nesse ínterim, são consideradas falaciosas as doutrinas, como a de Carl Schmitt, 

que tentam inserir, mesmo que indiretamente, o estado de exceção à ordem jurídica, 

baseando-se na divisão entre norma e decisão (AGAMBEN, 2004). 

Mesmo se apresentando absolutamente impensável do ponto de vista 

jurídico, esse espaço vazio de direito parece ser, sob algum prisma, essencial, visto 

sua relevância estratégica. É como se a ordem jurídica devesse buscar, por todos os 

meios, assegurar uma relação com esse espaço, que é essencial à ordem jurídica 

(AGAMBEN, 2004). 

Os atos cometidos durante o institium escapam de qualquer definição jurídica, 

pois não são transgressivos, nem executivos e nem legislativos. Parecem se situar, 

quanto ao direito, em um não lugar absoluto (AGAMBEN, 2004). 

Essa indefinibilidade e esse não lugar respondem à ideia de uma força-de-lei, 

como se a suspensão da lei liberasse uma força ou elemento místico, uma espécie 

de mana jurídico do qual tanto o poder constituinte como o poder constituído tentam 

se apropriar (AGAMBEN, 2004). 
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O imperium flutuante, a vigência sem aplicação, a força de lei, bem como a 

ideia de um “grau zero” da lei “são algumas das tantas ficções por meio das quais o 

direito procura incluir em si sua própria ausência e apropriar-se do estado de 

exceção ou, no mínimo, assegurar-se uma relação com ele” (AGAMBEN, 2004, p. 

80). 

Portanto, a tentativa de Agamben é a de definir o sentido, o lugar e as formas 

com que o estado de exceção se relaciona com o direito, e nesse sentido o institium 

é a forma utilizada pelo qual se pode observar o estado de exceção e sua relação 

com a ditadura. 

3.2.1.3 Violência e direito.  

O paradoxo da soberania é levado ao extremo quando se expõe a 

obscuridade no princípio segundo o qual essa pertence à lei. A mais antiga 

formulação deste princípio foi transmitida por meio do fragmento 169 de Píndaro, 

poeta grego do século V a.C., que pode ser traduzido como “O nómos de todo 

soberano | dos mortais e dos imortais | conduz com a mão mais forte | justificando o 

mais violento | Julgo-o das obras de Héracle”53. Agamben aponta para o fato 

decisivo de que o poeta define a soberania do nómos através de uma justificação da 

violência. A mensagem do fragmento é no sentido de que ele possui em seu cerne 

“uma escandalosa composição daqueles princípios por excelência antitéticos que 

são, para os Gregos, Bía e Díke, violência e justiça. Nómos é o poder que opera 

com ‘mão mais forte’ a união paradoxal destes dois opostos” (AGAMBEN, 2007, p. 

37). Nesse sentido, “a soberania da lei se situa, de fato, em uma dimensão tão 

obscura e ambígua, que justamente a propósito disso se pode falar com razão de 

um “enigma”” (EHRENBERG, 1921 apud AGAMBEN, 2007, p. 36). 

Conforme Agamben, o fragmento pindárico sobre o nómos basileús possui 

um paradigma oculto que norteia toda sucessiva definição da soberania: “o soberano 

é o ponto de indiferença entre violência e direito, o limiar em que a violência 

traspassa em direito e o direito em violência” (AGAMBEN, 2007, p. 38). 

Para que se possa ter convivência humana, algumas regras são ensejadas 

para a organização da vida comum. Porém, de outro lado, se a vida pode ser 

comum, as regras que a regem não o podem, pois precisam ser distintas por 

                                            
53“Nómos ho pánton basileús thnatón te kaì athanaton, ágei dikaiôn tò biaiótaton hypertáta kheirí: 
tekmaíroma iérgoisin Herakléos” traduzido do grego para o português por Henrique Búrigo 
(AGAMBEN, 2007). 
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qualquer especificidade. O que caracteriza o exercício do poder soberano é a 

violência. Ou seja, a violência está no fundamento do poder soberano. Essa 

violência deve estar concentrada num único polo, que será responsável pela 

manutenção da paz e da ordem (NASCIMENTO, 2012). “Isso é bastante aceito e por 

esse motivo dizemos entre nós que o Estado detém, enquanto organização política e 

jurídica, titular do exercício de soberania, o monopólio da violência” (NASCIMENTO, 

2012, p. 123). 

A partir da perspectiva teórica que se circunscreve em fins do século XIX, o 

Estado de direito teria a sua máxima expressão no regime democrático. Porém, são 

constatadas fissuras nesse pressuposto, posto que a delimitação do que é justo ou 

injusto somente pode ser assim qualificado depois da instituição da lei, pois não 

existe juízo de valor sem prévia eleição de valor. E, se nas suas funções básicas a 

vida atua sem a rejeição do uso da força e da violência, “segue-se que toda 

inscrição da vida na lei infringe o que a vida possui de próprio, transferindo-o pelo 

uso de uma violência maior” (NASCIMENTO, 2012, p. 124). Essa fratura foi exposta 

de forma clarividente por Nietzsche (2007, p. 65): 

É preciso mesmo admitir algo ainda mais grave: que, do mais alto ponto de 
vista biológico, os estados de direito não podem senão ser estados de 
exceção, enquanto restrições parciais da vontade de vida que visa o poder, 
a cujos fins gerais se subordinam enquanto meios particulares: a saber, 
como meios para criar maiores unidades de poder. Uma ordem de direito 
concebida como geral e soberana [...] seria um princípio hostil à vida, uma 
ordem destruidora e desagregadora do homem, um atentado ao futuro do 
homem, um sinal de cansaço, um caminho sinuoso para o nada. 

O filósofo dionisíaco demonstra que há uma relação entre a instituição de 

uma lei e o uso da violência no fundamento das sociedades ocidentais. Segundo 

Nietzsche “a inserção de uma população sem normas e sem freios numa forma 

estável, assim como tivera início com um ato de violência, foi levado a termo 

somente com atos de violência [...]” e essa violência, perpetrada mesmo pelo mais 

antigo ‘Estado’, deu-se por uma maquinaria esmagadora e implacável, na figura de 

uma terrível tirania (NIETZSCHE, 1998, p. 74). Por isso, conforme Nascimento 

(2012), compreender a genealogia do vínculo entre direito e violência é perder um 

ídolo, é duvidar da propalada dicotomia entre direito subjetivo e direito objetivo, e, 

num segundo momento, duvidar até mesmo que nós tenhamos participado da 

organização do que antes era informe e nômade. 

No bojo da discussão acerca da relação entre direito e violência, Agamben se 

serve do debate entre Walter Benjamim e Carl Schmitt sobre o estado de exceção, 
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ocorrido entre os anos de 1925 e 1956 para articular seus conceitos sobre estado de 

exceção e criar uma ontologia do presente.  

Como primeiro documento, Agamben (2004) aponta a leitura schmittiana do 

ensaio benjaminiano “Crítica da violência: Critica do poder”, de 1921. Toda a 

doutrina da soberania desenvolvida por Schmitt na obra “Teologia Política” pode, 

segundo Agamben, ser lida como uma resposta precisa ao ensaio benjaminiano. 

Na sua tese VIII, que trata do conceito de História, Benjamin argumenta que o 

estado de exceção é a regra, e que a política contemporânea se serve desse 

expediente como técnica de governo. Dessa definição, Agamben extrai os conceitos 

que o auxiliarão na sua definição de poder soberano na contemporaneidade. 

 Com uma redação datada de 1940, o texto da tese fornece de uma só vez, 

um diagnóstico da política contemporânea, uma crítica de ideologia do progresso, o 

reconhecimento de que os episódios vivenciados no século 20 não eram assim tão 

imprevisíveis, e uma exigência (NASCIMENTO, 2012): 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o "estado de exceção" em que 
vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de 
história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos 
que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; com isso, 
nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia 
da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do 
progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato 
de que os episódios que vivemos no século XX "ainda" sejam possíveis, não 
é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o 
conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante 
assombro é insustentável (BENJAMIN, 2012, p. 13). 

Conforme explica Nascimento, essa exigência demandada por Benjamin é 

justamente a criação de um estado de exceção efetivo que interrompa a violência 

que põe e a violência que conserva o direito. Seria, portanto, “essa [...] a exigência 

indicada pelo filósofo alemão em Crítica da violência – crítica do poder, retomada 

anos mais tarde no tecido das Teses sobre o conceito de história” (NASCIMENTO, 

2012, p. 138). 

No referido ensaio acerca da violência, o objetivo é garantir a possibilidade de 

uma violência absolutamente fora e além do direito. Nesse sentido, Benjamin 

argumenta que existem dois tipos de violência que se relacionam com o direito: a 

violência que funda o direito e a violência que conserva o direito (AGAMBEN, 2004). 

Todo poder54 enquanto meio é ou instituinte ou mantenedor de direito. Não 

                                            
54 Importante ressaltar a nota do tradutor Willi Bolle: “Optei por esta tradução do original "Zur Kritik der 
Gewalt", uma vez que todo o ensaio é construído sobre a ambigüidade da palavra GewaIt, que pode 
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reivindicando nenhum desses dois atributos, renuncia a qualquer validade. 
Portanto, qualquer poder* enquanto meio, mesmo no caso mais favorável, 
tem a ver com a problemática geral do direito. E mesmo que, nesta altura da 
investigação, não se possa enxergar com certeza o alcance dessa 
problemática, o direito - depois do que foi dito - aparece sob uma luz ética 
tão ambígua, que se impõe a pergunta se, para a regulamentação de 
interesses humanos conflitantes não existem outros meios, não violentos 
(BENJAMIN, 1986, p. 167). 

Ou seja, Benjamin expõe a estrutura dual formada pelo poder instituinte e o 

poder mantenedor do direito. O direito, fruto da violência, ao ser instaurado, não 

deixaria de lado a violência, tampouco não deixaria jamais de ser violento, pois em 

seu seio reside essa potência da violência (TEIXEIRA, 2015). Um exemplo elencado 

por Benjamin (1986, p. 162), que consegue aglutinar e anular a separação entre 

poder constituinte e poder constituído é a instituição da polícia: 

Os dois tipos de poder* estão presentes em outra instituição do Estado 
moderno: a polícia, numa relação muito mais contrária à natureza que a 
pena de morte, numa mistura por assim dizer espectral. É verdade que a 
polícia é um poder* para fins jurídicos (com direito de executar medidas), 
mas ao mesmo tempo com a autorização de ela própria, dentro de amplos 
limites, instituir tais fins jurídicos (através do direito de baixar decretos). A 
infâmia dessa instituição - sentida por poucos, porque raramente a 
competência da polícia é suficiente para praticar intervenções mais 
grosseiras, podendo, no entanto, investir cegamente nas áreas mais 
vulneráveis e contra cidadãos sensatos, sob a alegação de que contra eles 
o Estado não é protegido pelas leis - consiste em que ali se encontra 
suspensa e separação entre poder* instituinte e poder* mantenedor do 
direito. 

Essa suspensão da separação entre poderes da qual Benjamin trata refere-se 

ao fato de que, o "direito" da polícia, na verdade, é o ponto em que o Estado não 

pode mais garantir, através da ordem jurídica, seus fins empíricos. Desse modo, "por 

questões de segurança", a polícia intervém em inúmeros casos, em que não existe 

situação jurídica definida Benjamin (1986). 

O fato é que a polícia, contrariamente à opinião comum que vê nela uma 
função meramente administrativa de execução do direito, é talvez o lugar no 
qual se põe a nu, com maior clareza, a proximidade e, quase, a troca 
constitutiva entre violência e direito que caracteriza a figura do soberano. 
[...] Essa contiguidade não é casual. Se o soberano é, de fato, aquele que, 
proclamando o estado de exceção e suspendendo a validade da lei, 
assinala o ponto de indistinção entre violência e direito, a polícia sempre se 
move, por assim dizer, em semelhante “estado de exceção” (AGAMBEN, 
1996, p. 98).  

A função de todo poder constituinte do direito é, portanto, garantir o poder em 

                                                                                                                                        
significar ao mesmo tempo "violência" e "poder". A intenção de Benjamin é mostrar a origem do 
direito (e do poder judiciário) a partir do espírito da violência. Portanto, a semântica de Gewalt, neste 
texto, oscila constantemente entre esses dois pólos; tive que optar, caso por caso, se "violência" ou 
"poder" era a tradução mais adequada, colocando um asterisco quando as duas acepções são 
possíveis.” (BENJAMIN, 1986). 
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si, como meio para que se mantenha o domínio dos que já eram poderosos no 

momento da instituição: os que possuíam maior poder factual reivindicam a posse 

do poder institucional. Nesse sentido, o poder constituinte do direito visa garantir o 

poder em si, de modo a evitar a aniquilação dos adversários, uma vez que isso 

equivaleria a eliminar a própria relação de poder (NASCIMENTO, 2012). Por isso, o 

direito se sente ameaçado quando algo deseja escapar-lhe das mãos (TEIXEIRA, 

2015). 

[...], talvez deva se levar em consideração a surpreendente possibilidade de 
que o interesse do direito em monopolizar o poder diante do indivíduo não 
se explica pela intenção de garantir os fins jurídicos, mas de garantir o 
próprio direito. Possibilidade de que o poder, quando não está nas mãos do 
respectivo direito, o ameaça, não pelos fins que possa almejar, mas pela 
sua própria existência fora da alçada do direito (BENJAMIN, 1986, p. 166). 

No intuito de romper com essa lógica opressora, Benjamin propõe a 

necessidade de se pensar uma violência absolutamente “fora” e “além” do direito, 

que nem conserve nem ponha o direito, mas uma violência que o deponha, 

inaugurando assim “uma nova época histórica” (AGAMBEN, 2004). A essa violência 

revolucionária, Benjamin denominou de violência “divina” ou “pura”. O objetivo dessa 

violência pura seria justamente a de romper com a dialética entre violência que 

funda o direito e violência que o conserva (AGAMBEN, 2004). O intento, nesse 

sentido, seria o de garantir que a violência não seja subordinada ao direito, a não ser 

por ter a função de depô-lo. O poder revolucionário, puro, divino se opõe ao poder 

mítico, que é definido por Benjamin como violento, sangrento e típico da guerra. 

(NASCIMENTO, 2012). A comparação entre poder mítico e poder constituinte 

realizada por Benjamin resulta numa passagem enigmática, na qual o poder mítico, 

identificado como poder violento, é analisado de forma espelhada ao poder puro. 

Do mesmo modo como, em todas as áreas, Deus se opõe ao mito, assim 
também opõe-se ao poder* mítico o poder divino. Este é o contrário 
daquele, sob todos os aspectos. Se o poder* mítico é instituinte do direito, o 
poder* divino é destruidor do direito; se aquele estabelece limites, este 
rebenta todos os limites; se o poder mítico é ao mesmo tempo autor da 
culpa e da penitência, o poder* divino absolve a culpa; se o primeiro é 
ameaçador e sangrento, o segundo é golpeador e letal, de maneira não-
sangrenta (BENJAMIN, 1986, p. 173). 

Nesse sentido, o poder puro (ou divino) se manifesta como uma violência que 

irrompe a lógica entre violência que põe e violência que mantém o direito. Situa-se, 

pois, a violência definida como divina, numa zona na qual não é possível distinguir 

entre exceção e regra. É, pois, a dissolução do nexo entre direito e violência 

(AGAMBEN, 2007). 
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Para Schmitt, o movimento é justamente o oposto. Sua doutrina da soberania 

desenvolvida na obra “Teologia política” pode ser lida como uma resposta ao ensaio 

de Benjamin. Enquanto esse no ensaio “Crítica da violência” buscava assegurar a 

existência de uma violência pura, que não põe nem mantém o direito, Schmitt tenta 

justamente ancorar tal violência num contexto jurídico (AGAMBEN, 2004). Nesse 

sentido, o estado de exceção é justamente o espaço em que, para Schmitt, captura-

se a violência pura e se insere essa anomia no corpo do nomos. De todo modo, para 

o jurista alemão, não seria possível a existência de uma violência pura, isto é, fora 

do direito, posto que no estado de exceção ela se encontra incluída no direito por 

sua exceção. Logo, o estado de exceção se traduz no dispositivo pelo qual Schmitt 

“responde à afirmação benjaminiana de uma ação humana inteiramente anômica” 

(AGAMBEN, 2004, p. 85-86). 

Conforme sustenta Agamben, a relação entre os dois textos é estreita. Na 

obra de Schmitt “A ditadura” (1921) o estado de exceção é apresentado por meio da 

ditadura e, nesse sentido, Schmitt realiza a distinção entre ditadura comissária (que 

visa defender a ordem vigente) e ditadura soberana (que impõem uma determinada 

ordem). Já na obra “Teologia política” (1922), Schmitt abandona a distinção entre 

poder constituinte e poder constituído, que era a base da ditadura soberana, para 

substituir pelo conceito de decisão. Essa viragem só adquire sentido se lida como 

um contra-ataque à crítica de Walter Benjamin: 

A distinção entre violência que funda o direito e violência que o conserva – 
que era o alvo de Benjamin – corresponde, de fato, literalmente, à oposição 
Schmittiana; e é para neutralizar a nova figura de uma violência pura, que 
escapa à dialética entre poder constituinte e poder constituído, que Schmitt 
elabora a sua teoria da soberania. A violência soberana na Politische 
Theologie responde à violência pura do ensaio benjaminiano por meio da 
figura de um poder que não funda nem conserva o direito, mas o suspende 
(AGAMBEN, 2004, p. 86). 

Nesse sentido, os termos “ditadura” e “estado de sítio” cedem espaço para o 

termo “estado de exceção”, que se projeta na figura do soberano. Esse, por sua vez 

suspende o direito por meio de uma decisão. Para Schmitt, a soberania é o lugar da 

decisão extrema, nem interno nem externo ao direito. Agamben (2004) explica que a 

soberania é para Schmitt (1922) a consequência necessária da tentativa de 

neutralizar a violência pura e garantir a relação entre anomia e o contexto jurídico. 

Na sequência, o debate ganha mais um capítulo quando em 1928 Benjamin 
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publica o seu Ursprung des Deutschen Trauerspiels55 que traz uma resposta à teoria 

schmittiana de soberania. O contra-argumento critica a cisão schmittiana entre 

norma do direito e norma de realização do direito na medida em que essa cisão é 

precisamente o lugar em que a fratura que divide o corpo do direito se torna 

irrecuperável: entre o poder e o exercício se abre uma distância que nenhuma 

decisão é capaz de compreender (AGAMBEN, 2004). 

Excluída essa possibilidade de estado de exceção fictício56, cuja exceção e 

caso normal são distintos no tempo e no espaço, resta refletir a realidade, na qual  

exceção é indiscernível da regra, o elo fictício entre violência e direito desaparece, e 

vigora apenas uma zona de anomia no qual age uma violência sem nenhuma 

roupagem jurídica (AGAMBEN, 2004). 

É por isso que Benjamin propõe em sua obra “A origem do drama barroco” 

discutir sob um novo viés a relação da soberania com a exceção. Para o autor, a 

tese schmittiana de que não é possível violência fora do direito deve ser contraposta 

pela concepção barroca da soberania, que se pauta “a partir do debate sobre o 

estado de exceção e se atribui ao príncipe o cuidado de excluí-lo” (RUIZ, 2011, p. 

56). Nesse sentido, incumbe ao príncipe barroco a exclusão do estado de exceção e 

a não decisão sobre ele, ou, dito de outro modo, “a tese de Benjamin é que o 

soberano não pode decidir sobre a exceção incluindo-a na ordem, mas excluindo-a 

de toda ordem” (RUIZ, 2011, p. 56). Conforme explica Ruiz (2011, p. 57): 

Se para Schmitt o que vincula a soberania à exceção é a decisão, Benjamin 
mostra que o soberano barroco está permanentemente impossibilitado de 
decidir. Desta forma tão sutil Benjamin estaria respondendo as teses de 
Schmitt na obra Politische Theologie, que por sua vez pretenderia criticar o 
ensaio de Benjamin por uma crítica da violência. 

Há, portanto, uma mudança paradigmática acerca da exceção: na obra de 

Schmitt a exceção conduzia ao milagre; em Benjamin a exceção conduz à 

catástrofe. Essa decorre de uma convicção escatológica do barroco. Conforme 

expõe Agamben, “O barroco conhece o eschaton, um fim dos tempos; mas como 

Benjamin esclarece imediatamente, esse eschaton é vazio, não conhece redenção 

nem além e permanece imanente ao século” (AGAMBEN, 2004, p. 89). 

O cerne das discussões é o estatuto da violência como ação humana. Se ela 

                                            
55 Texto traduzido para o português como “A origem do drama barroco alemão”, tradução se Sérgio 
Paulo Rouanet, São Paulo: Brasiliense, 1984. 
56 “[...] Schmitt, em sua crítica persistente do Estado de direito, chama de ‘fictício’ um estado de 
exceção que se pretenda regulamentar por lei, com o objetivo de garantir, em alguma medida, os 
direitos e as liberdades individuais” (AGAMBEN, 2004). 
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não pode ser contida, resta saber se seu uso deve ser justificado, de modo que o 

domínio de uns pelos outros se deem sob a forma jurídica, ou se pode fazer dela 

uma aliada para que regimes totalitários não tolham o espaço político 

(NASCIMENTO, 2012). Agamben se aproxima mais da crítica benjaminiana, uma 

vez que o filósofo italiano demonstra se opor às doutrinas que articulam estado de 

exceção e direito. 

A discussão formulada até o presente momento conduz a um objetivo: 

demonstrar como o estado de exceção se tornou o paradigma do governo moderno 

(NASCIMENTO, 2012). Conforme demonstra Agamben (2004, p. 13), “a criação 

voluntária de um estado de emergência permanente [...] tornou-se uma das práticas 

essenciais dos estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos”. 

O estado de exceção agambeniano, erigido a partir do diálogo com uma 

plêiade de filósofos e juristas, aponta que é o estado de exceção que articula e 

mantém unidos os dois aspectos da máquina jurídico-política, instituindo um limiar 

de indecibilidade entre anomia e nomos, entre vida e direito, entre autorictas 

(elemento anômico e metajurídico) e potestas (elemento normativo e jurídico em 

sentido estrito). Quando esses elementos coincidem numa só pessoa, isto é, quando 

o estado de exceção em que eles se unem e se indeterminam se torna a regra, todo 

o sistema jurídico-político se transforma numa máquina letal (AGAMBEN, 2004). 

3.2.2 Estado de exceção e a produção da vida nua: o homo sacer 

Como já visto no tópico anterior, a relação entre o poder político e jurídico e a 

vida é tema de suma relevância na obra agambeniana. Para Agamben e em 

conformidade com Hannah Arendt e Foucault, salvaguardadas as especificidades 

teóricas e conceituais, a vida biológica tornou-se objeto por excelência do poder 

soberano na modernidade e contemporaneidade. Nesta direção, e de acordo com 

Foucault, se a máxima do poder soberano outrora se situava em fazer morrer e 

deixar viver, modifica-se na modernidade por meio do exercício do biopoder na 

direção de fazer viver e deixar morrer, para Agamben na contemporaneidade trata-

se de fazer sobreviver e deixar morrer. Para tal intento, Agamben expõe as 

irremediáveis contradições presentes na atualidade.  

A exceção é imposta por uma decisão emanada do poder soberano, e por 

isso o soberano se encontra ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento 

jurídico. Portanto a soberania se operacionaliza por meio da exceção, e, nesse 
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sentido, é a estrutura originária no qual o direito se relaciona-se à vida e a inclui em 

si através da própria suspensão (AGAMBEN, 2007). E, como visto anteriormente, a 

relação no qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria 

suspensão se perfaz por meio da concepção de bando. 

Conforme exposto por Agamben (2007), a dupla categoria fundamental da 

política ocidental não é aquela amigo-inimigo anunciada por Carl Schmitt, mas vida 

nua-existência política, zoè-bíos, exclusão-inclusão. No bojo dessas discussões, o 

filósofo italiano busca no direito romano uma figura enigmática para auxiliar na 

compreensão do modus operandi da política e do direito moderno. Trata-se do homo 

sacer, figura paradigmática que aparece no “tratado sobre o significado das 

palavras”, de Festo, no verbete sacermons: 

Homo sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é 
lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por homicídio; na 
verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que ‘se alguém matar aquele 
que por plebiscito é sacro, não será considerado homicída’. Disso advém 
que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado sacro 
(AGAMBEN, 2007, p. 196). 

Essa característica ambígua e insacrificável porém exposta à morte, revela a 

existência da relação de exceção na medida em que expõe a produção da vida nua. 

O conceito de vida nua utilizado por Agamben vincula-se à expressão ‘mera vida, 

utilizada por Benjamin para se referir a parte da vida que suporta o nexo entre direito 

e violência, isto é, para se referir à vida que “está em relação com a violência 

soberana” (CASTRO, 2016, p. 64). Partindo desse pressuposto, Agamben aprofunda 

a análise dessa categoria a partir da figura do homo sacer.  

A partir do verbete sacermons, de Festo, Agamben demonstra que a 

invocação do homo sacer remete a uma figura jurídico-política no qual o indivíduo, 

ao ser declarado sacer, adquire duas características aparentemente opostas, quais 

sejam, sagrada e matável. Nesse sentido, Agamben perscruta “o sentido da 

sacralidade da vida enquanto princípio inviolável e elemento político originário” 

(BAZZANELLA; ASSMANN, 2012). Sob tais pressupostos, o homo sacer é um 

sujeito que está fora do direito humano, uma vez que é sagrado, e fora do direito 

divino, posto que pode ser morto sem justificativa do sacrifício. 

A sacralidade da vida nua se consubstancia a partir da “dupla exceção que a 

exclui, incluindo-a, tanto no direito divino, e por isso não pode ser objeto de 

sacrifício, como o direito dos homens, tampouco pode se dispor dela sem cometer 

homicídio” (CASTRO, 2016, p. 65). Reside, pois, o homo sacer, numa zona de 
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indeterminação entre a vida humana e a morte consagrada. Conforme explica 

Agamben (2007, p. 89-90), “[...] a proibição da imolação não apenas exclui toda 

equiparação entre homo sacer e uma vítima consagrada, mas, [...] a licitude da 

matança implicava que a violência feita contra ele não constituía sacrilégio [...]”. 

Frente a esse contexto, surge a indagação: Se o homo sacer, ao ser 

separado do uso comum dos homens por uma interdição sacra agora pertencia aos 

deuses enquanto propriedade, porque a sua morte não configura sacrilégio? E 

ainda, se tendo cometido um delito ele era de qualquer modo condenado à morte, 

porque então não era possível o levar à morte segundo as normas prescritas pelos 

rituais religiosos? (NASCIMENTO, 2012) 

Esse conceito-limite, isto é, a sacralidade da vida nua, materializa-se não por 

meio de uma ambiguidade, mas de uma dupla exceção “[...] tanto no ius humanum 

quanto no ius divinum[...]” (AGAMBEN, 2007). E essa estrutura topológica 

desenhada pela dupla exceção apresenta “mais que uma simples analogia com a 

estrutura da exceção soberana” (AGAMBEN, 2007, p. 90). Ela representa, pois, “[...] 

a figura originária da vida presa no bando soberano e conservaria a memória da 

exclusão originária através da qual se constitui a dimensão política” (AGAMBEN, 

2007, p. 91). Nesse sentido, Agamben conclui que “soberana é a esfera no qual se 

pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, 

matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nessa esfera” (AGAMBEN, 2007, 

p. 91). 

Ou seja, sacra, insacrificável e matável é a vida inserida no bando soberano 

e, portanto, [...] “a produção da vida nua é, nesse sentido, o préstimo original da 

soberania” (AGAMBEN, 2007, p. 91). E é precisamente nesse ponto que Agamben 

(2007, p. 91) apresenta a seguinte constatação: 

A sacralidade da vida, que se desejaria hoje fazer valer contra o poder 
soberano como um direito humano em todos os sentidos fundamental, 
exprime, ao contrário, em sua origem, justamente a sujeição da vida a um 
poder de morte, a sua irreparável exposição em relação ao abandono. 

Nesse sentido, a implicação da vida nua na ordem jurídico-política refere-se à 

decisão soberana. A estrutura formada entre a exceção soberana e o sacratio 

demonstra que soberano e homo sacer são figuras simétricas: “[...] o soberano é 

aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente homines sacri e 

homo sacer é aquele em relação ao qual todos os homens agem como soberano” 

(AGAMBEN, 2007, p. 92).  
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Cabe salientar que o poder que possui o soberano sobre a vida e a morte do 

homo sacer, segundo Agamben, manifestou-se, pela primeira vez na história do 

direito, por meio da fórmula vitae necisque potestas. A referida fórmula, definida 

como direito de vida e de morte, designa o incondicional poder do pater sobre os 

filhos homens, isto é, irrompe unicamente da relação pai-filho, e torna, de certo 

modo, o filho sacer em relação ao pai (AGAMBEN, 2007). Esse vínculo 

incomparável é a implicação da vida nua na ordem jurídico-política: “tudo acontece 

como se os cidadãos varões devessem pagar a sua participação na vida política 

com uma incondicional sujeição a um poder de morte, e a vida pudesse entrar na 

cidade somente na dupla exceção da matabilidade e da insacrificabilidade” 

(AGAMBEN, 2007, p. 98). 

Conforme explica Agamben, a relação de exceção se origina da relação de 

bando, isto é, desde a origem é a relação de bando a estrutura própria do poder 

soberano. O filósofo italiano anota que Jhering57 foi o primeiro a confrontar a figura 

do homo sacer com outras figuras. Conforme o jurista alemão: 

Todo o caráter do sacer esse mostra que ele não nasceu no solo de uma 
ordem jurídica constituída, mas remonta em vez disso ao período da vida 
pré-social. Ele é um fragmento da vida primitiva dos povos indo-europeus... 
A antiguidade germânica e escandinava nos oferecem, além de qualquer 
dúvida, um irmão do homo sacer no bandido, no fora-da-lei (wargus, vargr, 
o lobo, e, no sentido religioso, o lobo sagrado, vargr y veum)... Aquilo que é 
considerado uma impossibilidade para a antiguidade romana – a morte do 
proscrito fora de um juízo e do direito – foi uma realidade incontestável na 
antiguidade germânica (JHERING, 1886 apud AGAMBEN, 2007, p. 111) 

Esse confronto promovido por Jhering demonstra as semelhanças entre os 

conceitos de homo sacer, wargus (homem-lobo) e friedlos (sem paz). O antigo direito 

germânico tinha como base o conceito de paz (Fried) e, portanto, todo malfeitor era 

tido como friedlos, isto é, sem paz, e portanto era excluído da comunidade e poderia 

ser morto por qualquer um sem que isso configurasse homicídio (AGAMBEN, 2007). 

No caso dos povos da antiguidade germânica e escandinava, o bandido era definido 

como homem-lobo (wargus), permanecendo no inconsciente coletivo como um 

monstro híbrido entre humano e ferino dividido entre a cidade e a selva, banido da 

comunidade (AGAMBEN, 2007). Nesse sentido, Agamben (2007, p. 112) explica 

que: 

A vida do bandido – como aquela do homem sacro – não é um pedaço de 
natureza ferina sem alguma relação com o direito e a cidade; é, em vez 
disso, um limiar de indiferença e de passagem entre animal e homem, a 

                                            
57Rudolf von Ihering (1818- 1892) foi um jurista alemão autor da célebre obra “ A Luta Pelo Direito”. 
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phýsis e o nómos, a exclusão e a inclusão [...]. 

Esse vínculo entre o soberano e o homo sacer promove uma releitura do mito 

fundante da sociedade. Conforme Agamben (2007) o estado civil possui como 

princípio intrínseco o estado de natureza (algo como estado de exceção), dado que 

esse emerge no momento em que a sociedade é dissolvida. Logo, a sociedade “[...] 

tem sua fundação realizada instante a instante por meio da decisão soberana [...] 

relacionada à vida (sacra), sendo essa o elemento político originário” (TEIXEIRA, 

2015, p. 52). É nesse sentido que Agamben destaca o fato de que quando Hobbes 

funda a soberania por meio da remissão ao homo hominis lupus, é necessário 

enxergar no lobo a zona de indistinção entre o homem e o ferino, o lobisomem, o 

banido, o homo sacer. Portanto, o estado de natureza hobbesiano. “Não é tanto uma 

guerra de todos contra todos”, mas sim “uma condição em que cada um é para o 

outro vida nua e homo sacer”, ou seja, o humano encontra-se inserido nesse limiar, 

que não se define nem por ser vida simples natural, nem por vida social (AGAMBEN, 

2007. p.112). 

É por isso que, conforme Agamben, o ato político originário da sociedade civil 

como um contrato ou convenção deve ser dispensado, pois o que existe de fato é 

uma complexa zona de indiscernibilidade entre phýsis e nómos “[...] no qual o liame 

estatal, tendo a forma de bando, é também desde sempre não-estatalidade e 

pseudo natureza, e a natureza apresenta-se desde sempre como nómos do estado 

de exceção” (AGAMBEN, 2007, p. 116). Para o filósofo italiano, em decorrência da 

leitura equivocada do mitologema hobbesiano, no qual se assimila o contrato ao 

invés de bando, fez com que a democracia restasse impotente quando do 

enfrentamento do problema do poder soberano, além de tornar a democracia 

“constitutivamente incapaz de pensar, verdadeiramente, na modernidade, uma 

política não-estatal” (AGAMBEN, 2007, p. 116). Nesse sentido, arremata o filósofo: 

Mais íntimo que toda interioridade e mais externo que toda a estraneidade 
é, na cidade, o banimento da vida sacra. Ela é o nómos soberano que 
condiciona todas as outras normas, a espacialização originária que torna 
possível e governa toda localização e toda territorialização. E se, na 
modernidade, a vida se coloca sempre mais claramente no centro da 
política estatal (que se tornou, nos termos de Foucault, biopolítica), se, no 
nosso tempo, em um sentido particular mas realíssimo, todos os cidadãos 
apresentam-se virtualmente como homines sacri, isto somente é possível 
porque a relação de bando constituía desde a origem a estrutura própria do 
poder soberano (AGAMBEN, 2007, p. 117). 

Porquanto, o bando é a estrutura que se deve buscar aprender a identificar 

nas relações políticas e nos espaços públicos, de modo que dentro dessa 
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concepção se pode visualizar o limiar, a relação exclusiva-inclusiva na qual toda vida 

se torna vida sacra. 

O homo sacer define, portanto, o sujeito que está fora do direito humano, uma 

vez que é sagrado, e também fora do direito divino, uma vez que pode ser morto 

sem justificativa do sacrifício, e expõe o vínculo desse sujeito à mercê do soberano 

como uma releitura do mito fundante da sociedade, que se apresenta, na realidade, 

sob a condição de bando. 

3.3 O campo como paradigma biopolítico 

A partir dos argumentos e das análises até aqui desenvolvidas é possível 

constatar que o estado de exceção não é algo que ocorre em um ambiente 

compartimentado, delimitado pelo estado de direito. Isso porque suas fronteiras são 

permeáveis, são zonas “cinzentas” de difícil definição. A exceção é o dispositivo por 

meio do qual o soberano captura a vida nua. E o faz a partir dos argumentos e das 

análises até aqui desenvolvidas permitindo constatar, que: o soberano, frente aos 

momentos de crise do direito, suspende-o com o fito de salvaguardá-lo e nesse 

ínterim age com total discricionariedade, abrindo um espaço impreciso, sem 

delimitações. É notável que esses períodos críticos se tornam cada vez mais 

recorrentes na contemporaneidade, e são até mesmo desejáveis por parte de quem 

detém o poder discricionário de decidir nessas situações. Nesse sentido, a exceção, 

transformada em técnica de governo, escancara as fraturas do modelo político-

jurídico moderno. 

A politização da vida, isto é, da zoé, já havia sido objeto dos estudos de 

Michel Foucault e Hannah Arendt. Como argumentado anteriormente Foucault não 

desenvolveu a biopolítica em relação ao campo de concentração, nem Hannah 

Arendt adentrou nas suas investigações sobre o totalitarismo a temática da 

biopolítica. O conceito de “vida nua” ou “vida sacra” é o campo analítico por meio do 

qual Agamben intenta fazer convergir os pontos de vista dos referidos autores. Ou 

seja, a lacuna investigativa da relação entre biopolítica e totalitarismo abordada pelo 

filósofo italiano na última parte do livro Homo Sacer, na qual o autor põe em pauta a 

relação entre democracia de massas e estados totalitários. Para Agamben, há uma 

relação de contiguidade entre essas categorias, uma vez que: 

[...] uma mesma reivindicação da vida nua conduz, nas democracias 
burguesas, a uma primazia do privado sobre o público e das liberdades 
individuais sobre os deveres coletivo, torna-se, ao contrário, nos Estados 
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totalitários, o critério político decisivo e o local por excelência das decisões 
soberanas. E apenas porque a vida biológica, com as suas necessidades, 
tornara-se por toda a parte o fato politicamente decisivo, é possível 
compreender a rapidez, de outra forma inexplicável, com a qual no nosso 
século [século XX] as democracias parlamentares puderam virar estados 
totalitários, e os estados totalitários converter-se quase sem solução de 
continuidades em democracias parlamentares. Em ambos os casos, estas 
reviravoltas produziam-se num contexto em que a política já havia se 
transformado, fazia tempo, em biopolítica, e no qual a aposta em jogo 
consistia então apenas em determinar qual forma de organização se 
revelaria mais eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da 
vida nua (AGAMBEN, 2007, p. 127-128). 

A politização da vida e, consequentemente, a exceção transformada em 

técnica de governo dão azo ao aparecimento de uma estrutura designada por 

Agamben como campo, o lócus puro, absoluto e insuperado da biopolítica, calcado 

no estado de exceção, paradigma oculto do espaço político da modernidade 

(AGAMBEN, 2007). 

A exceção transformada em regra e ávida por instalar-se de maneira 
permanente em um determinado lócus confere ensejo ao aparecimento de 
uma estrutura que Agamben entende tratar-se do paradigma biopolítico do 
moderno: o campo (TEIXEIRA, 2015, p. 147). 

O campo58 é um elemento paradigmático no léxico agambeniano. Justamente 

por isso o filósofo não apresenta a sua definição a partir da descrição do que ocorre 

no campo, mas, de forma contrária, questiona: qual a estrutura jurídico-política que 

ensejou a abertura de um espaço como o campo? 

Antes de adentrar propriamente no conceito de campo, algumas 

considerações se fazem necessárias, pois a investigação da relação entre biopolítica 

e totalitarismo é realizada a partir de três objetos centrais da política contemporânea, 

quais sejam: os direitos do homem, a política de eugenia do nacional-socialismo eo 

debate em torno da noção de morte (CASTRO, 2016). 

De acordo com Agamben, no cerne do documento basilar da democracia 

moderna, o writ de Habeas corpus de 1679, encontra-se inserido o primeiro registro 

da vida nua como novo sujeito político. O objeto do writ não é o velho sujeito das 

relações feudais, nem o futuro citoyen (cidadão), mas o puro e simples corpo 

(AGAMBEN, 2007). Trata-se da zoé, não da bios. Ou seja, não o homem livre, com 

suas prerrogativas e estatutos, e nem ao menos simplesmente homo, mas corpus é 

o novo sujeito da política. Habeas corpus ad subjiciendum (deverás ter um corpo 

para mostrar) – o corpo, que é o corpo do homo sacer, é uma vida nua, e essa 

                                            
58 O conceito de campo é abordado por Agamben nas obras Homo sacer: poder soberano e vida nua, 
O que resta de Auschwitz, e Meios sem fim.  
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contradição da vida moderna, que recebe a forma de lei, sujeita esse corpo tanto ao 

poder soberano quanto às liberdades individuais (AGAMBEN, 2007). 

Se é verdade que a lei necessita, para a sua vigência, de um corpo, se é 
possível falar, neste sentido, do “desejo da lei de ter um corpo”, a 
democracia responde ao seu desejo obrigando a lei a tomar sob seus 
cuidados este corpo. Este caráter ambíguo (ou polar) da democracia é tão 
mais evidente no Habeas corpus, pelo fato de que, enquanto ele era 
destinado em sua origem a assegurar a presença do imputado no processo 
e, portanto, a impedir que ele se subtraísse ao juízo, na nova e definitiva 
forma ele se converte em obrigação, para o xerife, de exibir o corpo do 
imputado e de motivar a sua detenção(AGAMBEN, 2007, p. 130).  

Sob os mesmos pressupostos deve ser interpretada a Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen, de 1789. Agamben se vale dos argumentos de Hannah 

Arendt para demonstrar que: 

A concepção dos direitos do homem baseada na suposta existência de um 
ser humano como tal, caiu em ruínas tão logo aqueles que a professavam 
encontraram-se pela primeira vez diante de homens que haviam perdido 
toda e qualquer qualidade e relação específica – exceto o puro fato de 
serem humanos (ARENDT, 1994 apud AGAMBEN, 2007, p. 133). 

Conforme explica Agamben (2007), no sistema de Estado-nação, os ditos 

direitos inalienáveis e sagrados do homem se mostram destituídos de qualquer 

tutela no mesmo instante em que não seja possível configurá-los como direitos dos 

cidadãos de um Estado. Isso fica implícito até mesmo na própria redação da 

Déclaration dês droits de l’homme et du citoyen, que não deixa claro se a 

compreensão de “homem” e “cidadão” são empregadas de modo conjuntivo ou 

disjuntivo, isto é, se os termos são duas realidades autônomas ou se formam um 

sistema unitário no qual o primeiro está contido no segundo. 

O que se demonstra é que as declarações dos direitos representam a figura 

original da inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do Estado-nação. Por 

isso que a vida natural, antes oculta, agora é colocada à frente, em primeiro plano 

na estrutura do Estado, ao que Agamben aponta como o fundamento de sua 

legitimidade e soberania (TEIXEIRA, 2015). Nesse sentido, as declarações de 

direitos devem ser vistas como o local “em que se efetua a passagem da soberania 

régia de origem divina à soberania nacional” - o súdito se transforma em cidadão – o 

que “significa que o nascimento – isto é, a vida natural como tal – torna-se aqui pela 

primeira vez (com uma transformação cujas consequências biopolíticas somente 

hoje podemos começar a mensurar) o portador imediato da soberania”. A ficção 

implícita nesse movimento é a de que o nascimentos e torna imediatamente nação, 

e os direitos sagrados e inalienáveis do homem são salvaguardados apenas na 
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medida em que ele é o fundamento imediatamente dissipante do cidadão 

(AGAMBEN, 2007). Ou, dito de outro modo, “o fato de nascer constitui o sujeito em 

seus direitos, os quais, todavia, apenas terão salvaguarda se conservados, por meio 

de uma nação” (TEIXEIRA, 2015, 149). 

Exemplo paradoxal desse movimento é a figura do refugiado. “O paradoxo 

aqui, é que justamente a figura – o refugiado – que deveria ter encarnado por 

excelência os direitos do homem assinala, pelo contrário, a crise radical desse 

conceito” (AGAMBEN, 2005b, p. 27). Isso ocorre porque “se o refugiado representa, 

no ordenamento do Estado-nação, um elemento tão inquietante, é antes de tudo 

porque, rompendo a identidade entre homem e cidadão, entre natividade e 

nacionalidade, põe em crise a ficção originária da soberania” (AGAMBEN, 2015b, p. 

29). Por isso, conforme argumenta Agamben, o refugiado deve ser pensado como 

um conceito limite, que põe em crise toda a estrutura jurídica e política atual e os 

princípios de Estado-nação, bem como abre espaço para se pensar uma renovação 

categorial impostergável (AGAMBEN, 2007). Exemplifica esse entendimento a 

politóloga Hannah Arendt no livro “Origens do totalitarismo”: 

A desnacionalização tornou-se uma poderosa arma da política totalitária, e 
a incapacidade constitucional dos Estados-nações europeus de proteger os 
direitos humanos dos que haviam perdido os seus direitos nacionais 
permitiu aos governos opressores impor a sua escala de valores até mesmo 
sobre países oponentes. Aqueles a quem haviam escolhido como refugo da 
terra – judeus, trotskistas etc. – eram realmente recebidos como refugo da 
terra em toda parte; aqueles a quem a perseguição havia chamado de 
indesejáveis tornavam-se de fato os indésirables da Europa (ARENDT, 
2012a, p. 372). 

Assim como a figura do refugiado, resíduo entre o nascimento e a 

nacionalidade, expõe a fratura biopolítica fundamental, também o conceito de povo o 

faz. Há uma ambiguidade semântica no termo, que “não pode ser casual: ela deve 

refletir uma anfibolia inerente à natureza e à função do conceito de povo na política 

ocidental” (AGAMBEN, 2015b, p. 37). O termo trata de um conceito polar: de um 

lado vida nua ou “povo” (com letra minúscula), o subconjunto povo como 

multiplicidade fragmentária de corpos carentes e excluídos; do outro, a existência 

política, ou “Povo” (com letra maiúscula), o conjunto Povo como corpo político 

integral. Essa divisão corresponde àquela que cinge a zoé da bios, da vida matável 

e da vida qualificada. Por isso que “um referente único e compacto do termo “povo” 

não existe, nesse sentido, em parte alguma [...]” (AGAMBEN, 2007, p. 184): 

O ‘povo’ carrega assim, desde sempre, em si, a fratura biopolítica 
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fundamental. Ele é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz 
parte, e não pode pertencer ao conjunto no qual já está desde sempre 
incluído. Daí as contradições e as aporias às quais ele dá lugar toda vez 
que é evocado e posto em jogo na cena política. Ele é aquilo que já é desde 
sempre, e que deve, todavia, realizar-se; é a fonte pura de toda identidade, 
e deve, porém, continuamente redefinir-se e purificar-se através da 
exclusão, da língua, do sangue, do território. Ou então, no polo oposto, ele é 
aquilo que falta por essência a si mesmo e cuja realização coincide, 
portanto, com a própria abolição; é aquilo que, para ser, deve negar, com o 
seu oposto, a si mesmo (daí as especificas aporias do movimento operário, 
dirigido ao povo e, simultaneamente, tendendo à sua abolição) (AGAMBEN, 
2007, p. 184). 

A constituição da espécie humana num corpo político perpassa por essa cisão 

fundamental (AGAMBEN, 2015b). Agamben parafraseia o postulado freudiano sobre 

a relação entre Es (isso) e Ich (eu) para demonstrar que a biopolítica moderna se 

rege pelo princípio segundo o qual “onde existe vida nua, um Povo deverá existir”, e 

acrescenta que o mesmo princípio vale quando na formulação inversa "onde existe 

um Povo, lá existirá vida nua” (AGAMBEN, 2007p. 186). 

Essas nuances inscrevem e asseguram a exceptio da vida na nova ordem 

Estatal, ou seja, a inscrição da vida natural no nómos, pois o isolamento da zoé se 

dá por meio de constantes alterações nos critérios de definição para que alguém 

pertença ou não a uma comunidade política. O que leva ao segundo objeto da 

análise ora proposta: a política eugenésica do nacional-socialismo. 

Assim, como as declarações dos direitos, a eugenia moderna revela a 

estrutura biopolítica da modernidade, isto é, a política como decisão acerca da vida, 

ou melhor, acerca da vida digna ou indigna de ser vivida (CASTRO, 2016). A 

expressão “vida (in)digna de ser vivida” decorre do panfleto de Karl Binding e Alfred 

Hoche, este professor de medicina e aquele especialista em direito penal, publicada 

em 1920, intitulada Die Freigabe der VernichtungIebensunweten Lebens (A 

autorização do aniquilamento da vida indigna de ser vivida) (AGAMBEN, 2007).  

Cabe destacar que essa inquietante expressão foi pensada para o problema 

da legitimidade da eutanásia e do suicídio, porém, a novidade fez com que 

aparecesse na cena jurídica europeia a vida que não merece ser vivida juntamente 

com seu implícito correlato: a vida digna de ser vivida (AGAMBEN, 2007). 

É por isso que, conforme Agamben, toda valorização e “politização” da vida 

(implícita, no fundo, na soberania do indivíduo sobre a sua própria existência) 

implica necessariamente numa nova decisão sobre o limiar além do qual a vida 

cessa de ser politicamente relevante, e então se apresenta somente como vida 

‘sacra’ e portanto pode ser impunimente eliminada (AGAMBEN, 2007). 
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Esse panfleto de Binding e Hoche marcou de forma decisiva o processo de 

integração entre medicina e política, juntamente com o texto État et Santé (Estado e 

saúde), distribuído pelo Institut Allemand de Paris, este dedicado à eugenia, ou 

melhor dizendo, “à ciência da herança genética de um povo” (CASTRO, 2016).O 

texto, conforme já dito anteriormente, foi publicado em 1920, mesmo ano em que o 

Partido dos Trabalhadores Alemães (DAP) foi rebatizado de Partido Nacional 

Socialista Alemão dos Trabalhadores (NSDAP), mais conhecido como Partido 

Nazista. 

Pautado nessas concepções, no início de 1940 Hitler implementou o seu 

Euthanasie-Programmfür unheilbar Kranken, um programa teoricamente humanitário 

que perdurou por quinze meses.  

Os doutores Schumann e Baumhardt, que tinham a responsabilidade do 
programa em Grafeneck, submetiam os doentes a uma consulta sumária e 
decidiam se estes apresentavam os requisitos exigidos pelo programa. Na 
maior parte dos casos, os doentes eram mortos em menos de 24 horas 
seguintes à chegada em Grafeneck (AGAMBEN, 2007, p. 148). 

Do ponto de vista eugênico a eutanásia não era particularmente necessária, 

pois já havia legislação que visava à prevenção das doenças hereditárias e sobre a 

proteção da saúde hereditária do povo alemão. Ademais, os doentes submetidos ao 

programa, em grande parte crianças e idosos, não tinham condições de reproduzir-

se. Do ponto de vista econômico, o programa representou um significativo encargo 

organizativo num período em que a máquina pública estava empenhada em gastos 

bélicos. Portanto, pergunta-se: por que Hitler insistiu a todo custo na realização do 

programa, mesmo ciente de sua impopularidade? A resposta aventada por Agamben 

(2007, p. 148) é a de que “não resta outra explicação além daquela segundo a qual 

[...] no programa estivesse em questão o exercício, no horizonte da nova vocação 

biopolítica do estado nacional-socialista, do poder soberano de decidir sobre a vida 

nua”. A vida indigna de ser vivida é um conceito político, do qual a vida do homo 

sacer se encontra na intersecção entre a decisão soberana sobre a vida matável e a 

tarefa assumida de zelar pelo corpo biológico da nação. É precisamente nesse ponto 

que a biopolítica se converte em tanatopolítica (AGAMBEN, 2007). 

É interessante perceber nesse caso que a fratura59 que se pensava ter 

                                            
59 Cabe pontuar a ressalva feita por Giorgio Agamben em relação à fratura de um povo. Para o 
filósofo italiano, se a premissa de que  o povo é um conceito polar é valida, isto é, que há uma 
complexa relação entre dois extremos definidos como vida nua (povo) e existência política (Povo),  
logo o conceito de  povo como um todo “traz sempre em si a fratura biopolítica fundamental. Ele é 
aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte e não pode pertencer ao conjunto no qual 
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preenchido ao eliminar o povo (do qual os hebreus são seu símbolo) se reproduz 

novamente. 

[...] transformando todo o povo alemão em vida sacra voltada à morte e em 
corpo biológico que deve ser infinitamente purificado (eliminando doentes 
mentais e portadores de doenças hereditárias). E de modo diverso, mas 
análogo, o projeto democrático-capitalista de eliminar as classes pobres, 
hoje em dia, através do desenvolvimento, não somente reproduz em seu 
próprio interior o povo dos excluídos, mas transforma em vida nua todas as 
populações do Terceiro mundo (AGAMBEN, 2007, p. 186). 

Portanto, buscou-se, na Alemanha nazista, dar forma à vida de um povo, 

literalmente. O patrimônio vivente, segundo Hans Reiter60, passou ao primeiro plano 

nos interesses e nos cálculos do Reich e se tornou a base de uma nova política, que 

se inicia por realizar o balanço dos valores vivos de um povo, e, portanto, propõe-se 

a assumir os cuidados biológicos da nação61. Essa biopolítica foi pautada pela 

eugenética, que é definida como a ciência da hereditariedade genética de um povo 

(REITER, 1942 apud AGAMBEN, 2007, p. 152). 

Por fim, o último ponto a ser tratado antes de adentrar especificamente no 

conceito de campo é o debate em torno da noção de morte. Conforme Agamben, o 

totalitarismo do nosso século se fundamenta nessa identidade dinâmica de vida e 

política e, sem ela, permanece incompreensível. E por isso que, entre as primeiras 

leis aprovadas pelo regime nazi se encontravam as leis sobre eugenia (CASTRO, 

2016). A análise de Giorgio Agamben acerca do limiar (político) entre a vida e a 

morte se inicia com as cobaias humanas, denominadas “Versuche personen”, ou 

apenas VP.  

A título de exemplo, Agamben elenca os testes realizados pelo doutor 

Roscher. Em 15 de maio de 1941 referido médico escreveu à Himmler uma carta 

                                                                                                                                        
já está desde sempre incluído”[...].Nessa perspectiva,o nosso tempo não é senão a tentativa – 
implacável e metódica – de atestar a cisão que divide o povo, eliminando radicalmente o povo dos 
excluídos. Essa tentativa reúne, segundo modalidades e horizontes diferentes, esquerda e direita, 
países capitalistas e países socialistas, unidos no projeto – em última análise inútil, porém que se 
realizou parcialmente em todos os países industrializados – de produzir um povo uno e indivisível. “A 
obsessão do desenvolvimento é tão eficaz no nosso tempo porque coincide com o projeto 
biopolítico de produzir um povo sem fratura” (AGAMBEN, 1996, p. 37-39, grifo nosso). 
60Hans Conrad Julius Reiter (1881-1969) era um médico nazista alemão e criminoso de guerra 
condenado por crimes contra a humanidade por conduzir experimentos médicos no campo de 
concentração de Buchenwald 
61 Essa diretriz é exemplificada por Agamben no livro Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, no 
qual cita uma passagem do pequeno livro publicado por Verschuer “’o novo Estado não conhece 
outro dever além do cumprimento das condições necessárias à conservação do povo’. Estas palavras 
do Führer significam que todo ato político do Estado nacional-socialista serve a vida do povo... Nós 
sabemos hoje que a vida de um povo é garantida somente se as qualidades raciais e a saúde 
hereditária do corpo popular (VolkskörperI) são conservadas”. (VERSCHUER apud AGAMBEN, 2007, 
p. 154). 
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perguntando se seria possível dispor de dois ou três delinquentes de profissão para 

realizar experimentos que não poderiam ser feitos com alemães visto o risco mortal 

que apresentava. Resultou da troca de cartas a instalação de uma câmara de 

compressão em Dachau (primeiro campo de concentração da Alemanha) “para 

continuar os experimentos em um lugar onde as VP eram particularmente fáceis de 

encontrar” (AGAMBEN, 2007, p. 161). Os relatos das experiências realizadas são 

pavorosos. 

Possuímos o protocolo (acompanhado de fotografias) do experimento 
conduzido por uma VP hebreia de 37 anos, com boa saúde, a uma pressão 
correspondente a 12.000 metros de altitude. ‘Após 4 minutos’ – lemos – ‘a 
VP começou a suar e a menear a cabeça. Depois de cinco minutos 
produziram-se cãibras, entre 6 e 10 minutos a respiração se acelerou e a 
VP perdeu a consciência; entre 10 e 30 minutos a respiração diminuiu até 
três inspirações por minuto, para depois cessar de todo. 
Contemporaneamente, o colorido tornou-se fortemente cianótico e 
apresentou-se baba em volta dos lábios (AGAMBEN, 2007, p. 161). 

Muitos outros testes foram realizados. Além da compressão para simular 

grandes alturas, foram realizados imersão em água fria, ingestão de água marinha, 

inoculação de bactérias da febre petequial e de vírus da Hepatitis endemica, 

esterilização não cirúrgica, por meio de substâncias químicas ou radiações, dentre 

outros métodos hediondos (AGAMBEN, 2007). Por isso que no processo de 

Nuremberg os experimentos conduzidos por médicos e pesquisadores alemães nos 

campos de concentração foram considerados como um dos capítulos mais abjetos 

na história do regime nacional-socialista (AGAMBEN, 2007). 

Há, ainda, um embaraço quando da constatação que situações semelhantes 

às dos VPs nos campos de concentrações nazistas ocorreram em países ditos 

democráticos em pleno século XX. Um dos exemplos dado por Agamben é 

justamente o caso dos Estados Unidos, o país do qual provinha a maior parte dos 

juízes do tribunal de Nuremberg: “[...] nos anos vinte, oitocentos detentos nos 

cárceres dos Estados Unidos haviam sido infectados com o plasmódio da malária na 

tentativa de encontrar um antídoto para o paludismo” (AGAMBEN, 2007, p. 163).  

Conforme explica Agamben (2007), a despeito dos testes realizados no 

interior do regime totalitário, notadamente um ambiente biopolítico o que levou a 

realização de experimentos análogos em países ditos democráticos é justamente a 

condição do VP: condenado à morte ou detento em um campo. Em ambos os casos 

o significado disso é a exclusão da comunidade política. 

Privados de quase todos os direitos inerentes à existência humana, porém 
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ainda vivos, os referidos sujeitos se encontravam numa situação limítrofe entre a 

vida e a morte, característica da vida nua. Podem ser mortos sem que se cometa 

homicídio. São, portanto, assemelhados ao homines sacri, vida matável e não 

sacrificável. No intervalo entre a condenação à morte e a execução se encontra o 

limiar extratemporal e extraterritorial “na qual o corpo humano é desligado de seu 

estatuto político normal e, em estado de exceção, é abandonado às mais extremas 

peripécias [...]” (AGAMBEN, 2007, p. 166). 

Também se encontra nesse limiar, a discussão acerca do conceito de morte. 

A partir de um estudo publicado 1959 pelos neurofisiólogos franceses P. Mollaret e 

M. Goulon introduziu-se na literatura neurológica o conceito de coma dépassé, que 

pode ser traduzido como além-coma. Esse estágio, no qual o indivíduo apenas “vive” 

mediante o uso das novas técnicas de reanimação62 ensejou uma nova discussão 

acerca da definição da morte. Até esse momento, a morte era definida como 

cessação dos batimentos cardíacos e a parada da respiração, atestados por um 

médico. Porém a situação do além-comatoso fez com que os critérios de 

constatação do óbito fossem redefinidos para a verificação da morte cerebral.  

O que Agamben deseja demonstrar com esse debate não é discutir os limites 

científicos acerca da morte cerebral, mas sim expor a flutuação da morte na zona de 

sombra do além do coma: “[...] vida e morte não são propriamente conceitos 

científicos, mas conceitos políticos, que, enquanto tais, adquirem um significado 

preciso somente através de uma decisão” (AGAMBEN, 2007, p. 167). Disso decorre 

que a vida nua pela primeira vez controlada pelo homem e pela sua tecnologia, de 

modo que o néomort, o além-comatoso e o faux vivant é uma extrema encarnação 

do homo sacer, e “a aposta em jogo é, mais uma vez, a definição de uma vida que 

pode ser morta sem que se cometa homicídio". Essa situação é lida por Agamben 

(2007) como um avanço no caminho da politização da vida nua. Essa mesma 

deliberação sobre quem deve morrer e quem deve viver pode ser experimentado na 

autoridade médica que decide a inserção ou não de pacientes nas Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTIs). Conforme explica o professor Castor Bartolomé Ruiz:  

No Brasil de forma especial, muitos médicos têm que decidir diariamente 
quem fica dentro e fora das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), 
sabendo que quem ficar de fora está exposto perigosamente à morte e, em 

                                            
62Técnicas de reanimação como a respiração artificial, a circulação cardíaca mantida através de 
perfusão endovenosa de adrenalina, técnicas de controle de temperatura corpórea e etc. (AGAMBEN, 
2007, p. 167). 
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certos casos, simplesmente condenado a tal fim. Ainda, o médico deve 
decidir quais os critérios para ficar fora da UTI ou ter acesso ao tal direito 
constitucional à saúde. Presumindo a boa vontade real de quem decide, os 
critérios que deliberam quem deve viver e quem pode morrer são sociais. 
Salvam-se normalmente os mais jovens e as crianças; condenam-se 
normalmente os mais velhos ou os casos graves. E sempre são os pobres 
que se encontram submetidos a esse dilema, pois os ricos e a classe média 
tem plano de saúde particular, dinheiro suficiente para aceder diretamente à 
UTI sem ter que passar pelo filtro da decisão soberana do médico. O critério 
de vida e morte do hospital é econômico. A decisão soberana sobre quem 
deve viver não faz nada mais do que complementar as decisões prévias dos 
poderes econômicos que já condenaram a vida dos pobres a subsistir como 
mera vida natural (RUIZ, 2012, p. 12-13). 

Frente a essas três figuras paradigmáticas, exemplos contundentes de 

biopolítica, é que se deve refletir o campo. O estatuto paradoxal do campo como 

espaço de exceção se põe pelo fato de ser um recorte de território situado à margem 

do ordenamento jurídico normal, todavia não é simplesmente um espaço exterior, é 

“[...] a estrutura na qual o estado de exceção, sobre cuja decisão possível se funda o 

poder soberano, é realizado de modo estável” (AGAMBEN, 2015b, p. 43), é, ainda, 

“[...] um híbrido de direito e de fato, no qual os dois termos tornam-se indiscernível” 

(AGAMBEN, 2007, p. 177). 

Conforme observou Hannah Arendt, o campo emerge em plena luz o princípio 

que rege o totalitarismo, o qual o senso comum se recusa obstinadamente a admitir. 

Segundo a politóloga, no campo tudo é possível pois é o espaço de exceção no qual 

a lei é integralmente suspendida, e a não compreensão dessa estrutura jurídico-

política particular dos campos faz com que o inacreditável que neles ocorreu 

permanecesse ininteligível (ARENDT, 1958 apud AGAMBEN, 2015b, p. 44). 

A partir da leitura do campo como um espaço de materialização do estado de 

exceção, locus privilegiado da vida nua, pode-se constatar a “[...] presença de um 

campo toda vez que for criada uma estrutura semelhante, independentemente da 

entidade dos crimes que são cometidos ali e qualquer que seja a sua denominação 

e topografia específica” (AGAMBEN, 2015b, p. 44). O autor constata que ao longo 

dos tempos e até os momentos atuais o campo não tem cessado de existir. A título 

de exemplo, para além do campo de concentração nazista, pode ser definido 

também como um campo: 

[...] tanto o estádio de Bari, no qual, em 1991, a polícia italiana amontoou 
provisoriamente os imigrados clandestinos albaneses antes de devolvê-lo a 
seu país, quanto o velódromo de inverno no qual as autoridades de Vichy 
recolheram os judeus antes de entrega-los aos alemães; tanto o campo de 
refugiados na fronteira com a Espanha, [...] quanto as zones d’attente nos 
aeroportos internacionais franceses, nas quais foram mantidos os 
estrangeiros que pedem o reconhecimento do estatuto do refugiado. Em 
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todos esses casos, um lugar aparentemente anódino [...] delimita, na 
realidade, um espaço no qual o ordenamento normal é, de fato, suspenso e 
no qual o fato de que sejam cometidas ou não atrocidades não depende do 
direito, mas somente da civilidade e do sentido ético da polícia que age 
provisoriamente como soberana [...] (AGAMBEN, 2015b, p. 45). 

Ou seja, o campo vem a ser qualquer espaço onde a vida indesejável ou 

ameaçadora para a ordem social instituída é confinada. Nesse sentido como 

exemplo de campo também se pode citar as senzalas brasileiras. Tal hipótese foi 

aventada pelo professor Ruiz (2012, p. 16), para quem a senzala se traduz no 

paradigma biopolítico do campo. Conforme explica o referido professor, a senzala se 

constitui na “primeira experiência de espaço geográfico moderno em que a vida 

humana é confinada fora do direito”, sujeita ao arbítrio de uma vontade soberana, 

sem que de fato esteja totalmente externa ao direito. Os indivíduos que lá estavam 

inseridos, os escravos, eram propriedade do dono, mera vida nua, homo sacer que 

podiam ser sacrificados sem nenhum tipo de repercussão jurídica, escancarando o 

fato de que a condição de ser humano desses indivíduos se reduziu à mera vida 

biológica (RUIZ, 2012). 

Eis o sentido do campo: é o novo nómos biopolítico do planeta, configura uma 

técnica relacionada intimamente com a exceção jurídica. Ou, dito de outro modo, por 

ser a exceção à figura biopolítica moderna, o campo se traduz na sua materialização 

no modus operandi das estruturas políticas, jurídicas e econômicas 

contemporâneas. 

3.4 Direito e democracia como técnica de governo 

Cabe, no presente tópico, analisar aspectos que relacionam o estado de 

exceção em Giorgio Agamben às técnicas de governo na contemporaneidade. No 

livro “Estado de exceção – Homo sacer, II, I” Agamben dedica o primeiro capítulo 

para tratar o estado de exceção como paradigma de governo, e no bojo na 

discussão, delimita sua concepção do que é um estado de exceção frente à 

ausência de uma teoria do estado de exceção no direito público. Essa ausência 

teórica é constatada pelo filósofo, que indaga o fato de que: 

[...] se [as medidas excepcionais] são frutos dos períodos de crise política e, 
como tais, devem ser compreendidas no terreno político e não no jurídico-
constitucional [...], as medidas excepcionais encontram-se na situação 
paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano 
do direito, e o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo 
que não pode ter forma legal. Por outro lado, se a exceção é o dispositivo 
original graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de 
sua própria suspensão, uma teoria do estado de exceção é, então, condição 
preliminar para se definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona 
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o vivente ao direito (AGAMBEN, 2004, p. 12). 

Portanto, a definição de estado de exceção em Giorgio Agamben parte da 

ambivalência, aventada alhures, entre o direito público e o fato político, e entre a 

ordem jurídica e a vida. E a teoria do estado de exceção, nesse sentido, é 

apresentada como um paradigma de governo. Nesse sentido, afirma Agamben que: 

[...] sob a pressão do paradigma do estado de exceção, é toda a vida 
político-constitucional das sociedades ocidentais que, progressivamente, 
começa a assumir uma nova forma que, talvez, só hoje, tenha atingido seu 
pleno desenvolvimento (AGAMBEN, 2004, p. 27). 

Constata-se esse fato pela tendência, nas democracias ocidentais 

contemporâneas de operarem em permanente estado de exceção, a partir de 

argumentos vinculados a possíveis demandas individuais e sociais por segurança. 

Ou seja, sob o discurso da segurança dos produtores e consumidores justifica-se o 

estado de exceção permanente como técnica de governo. Nesta direção, Agamben 

aponta para a incômoda condição atual do esvaziamento da política como arte do 

diálogo e da negociação em torno das questões públicas e do interesse comum, 

para a sobrevalorização da segurança que majoritariamente diz respeito aos 

interesses privados. Sob o signo da segurança, o estado moderno abandonou o 

domínio da política.  

Ainda, de acordo com o filósofo, também a crise atual se tornou um 

instrumento de dominação, posto que “serve para legitimar decisões políticas e 

econômicas que de fato desapropriam cidadãos e os desproveem de qualquer 

possibilidade de decisão” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). Conforme Agamben (2013b), o 

termo crise se apresenta na atualidade como imperativo do poder soberano sobre os 

indivíduos e a opinião pública, ou seja, “crise” se apresenta como sinônimo de 

obediência tácita as decisões do poder soberano que opera em estado de exceção 

permanente. 

A íntima relação entre democracia e estado de exceção se apresenta como 

questão central no pensamento político, jurídico e econômico de Agamben. A fim de 

explicitar de que maneira a exceção passa a vigorar como técnica de governo faz-se 

necessário abordar aspectos do fundamento teológico da economia e do governo, 

secularizados na modernidade e, por decorrência constitutiva das categorias 

políticas, econômicas e jurídicas contemporâneas, bem como quais são os 

pressupostos de uma democracia à luz das medidas urgentes demandadas por uma 

crise infindável.  
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3.4.1 Pressupostos teológicos de governos oikonomicos 

A partir da obra “O reino e a glória”, Agamben investiga genealogicamente e 

arqueologicamente como a racionalidade política e governamental contemporânea 

submete-se aos ditames da economia, tornando-se o espaço da “captura da vida e 

de sua administrabilidade a partir de cálculos econômicos de otimização, de 

rentabilidade na dinâmica da produção e do consumo das sociedades 

contemporâneas globalizadas [...]” (BAZZANELLA, 2010, p. 262).  

Ou seja, o filósofo busca responder a pergunta: “por que o exercício do poder 

foi assumindo no Ocidente a forma do governo e da oikonomia?” (CASTRO, 2016, p. 

106). Nesse sentido, o objetivo do filósofo é compreender: 

[...] de que forma a dinâmica política ocidental constitui-se, na modernidade 
e na contemporaneidade, num paradigma de gestão de homens e de 
coisas, submetido à égide da racionalidade econômica que se transformou 
em um fim em si mesmo (BAZZANELLA, 2010, p. 262).  

Para a realização de tal intento, a investigação de Agamben tem como base 

os conceitos de governo e oikonomia, e aprofunda suas investigações na “[...]   

forma como se constituíram nos primórdios da teologia cristã católica em fins do 

mundo greco-romano, emergência do mundo judaico-cristão, e suas possíveis 

articulações com os pressupostos políticos e econômicos presentes na 

modernidade” (BAZZANELLA, 2010, p. 263). Recorrendo à teologia para levar a 

cabo a investigação, o filósofo a utiliza como um laboratório conceitual para observar 

o funcionamento da “máquina governamental63” (CASTRO, 2016, p. 107). 

Em 1922, na obra “Teologia política”, Schmitt (2006, p. 35) anuncia que “todos 

os conceitos concisos da teoria do Estado moderna são conceitos teológicos 

secularizados”. Nesta direção, e a partir de suas especificidades, a proposta de 

Agamben é reconstituir aspectos conceituais constitutivos da economia teológica. 

Sua proposta genealógica e arqueológica é de compreensão do campo 

paradigmático moderno advindo da oikonomia trinitária, “encontrando indícios e 

rastos de uma influência dela no nascimento da economia política” (ASSMANN, 

2018, p. 8).  

A partir desse pressuposto, Agamben procura demonstrar que da teologia 

cristã derivam dois paradigmas políticos que são conexos e antinômicos:  

                                            
63 A concepção de máquina é, em apertada síntese, um dos sentidos do termo dispositivo: “0 
dispositivo e, na realidade, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações, e enquanto tal é 
uma máquina de governo”. (AGAMBEN, 2005b, p. 15). 
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[...] a teologia política, que fundamenta no Deus único a transcendência do 
poder soberano, e a teologia econômica, que substitui aquela pela ideia de 
uma oikonomia, concebida como uma ordem imanente – doméstica e não 
política em sentido estrito – tanto da vida divina quanto da vida humana 
(AGAMBEN, 2011b, p. 13). 

Ainda nesta direção, ao longo da referida obra, Agamben procura 

contextualizar a hegemonia da oikonomía sobre a política: “[...] não podemos 

entender o triunfo da economia hoje em dia se não o entendermos ao mesmo tempo 

como triunfo do paradigma gerencial da oikonomía teológica” (ASSMANN, 2018, p. 

9). 

Dito de outro modo, as teorias da soberania modernas decorrem de “uma 

teologia política que secularizou o poder soberano de Deus e o transferiu para a 

figura do Estado mantendo intacto o paradigma da transcendência, o que torna a 

soberania moderna uma teologia política” (RUIZ, 2013, p. 59). É nesse sentido que 

Agamben realiza uma genealogia teológica da economia, que por sua vez “[...] 

amplia a abrangência da influência teológica para além do mero direito público da 

soberania”, posto que “a genealogia teológica da economia envolve a própria noção 

de vida humana e sua reprodução social” (RUIZ, 2013, p. 60). 

Partindo do pressuposto de que os conceitos da teoria política, jurídica e 

econômica constitutivas do Estado moderno são conceitos teológicos secularizados, 

Schmitt situou no paradigma da teologia política o seu conceito de soberania 

moderna. De forma contrária, o teólogo Erik Peterson (1935)64 sustentou que o 

                                            
64Importante se faz situar o debate teórico entre Carl Schmitt e Erik Peterson, que se iniciou com a 
publicação de Teologia Política I (1922), de Schmitt, seguida do artigo “Monoteísmo como problema 
político: uma contribuição à História da Teologia Política no Império Romano” (1935), de Erik 
Peterson, seguindo até a resposta de Schmitt em Teologia Política II (1970).  Na obra Teologia 
Política Carl Schmitt afirma que “todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderna são 
conceitos teológico secularizados. Não somente de acordo com o seu desenvolvimento histórico, 
porque ele foi transferido da teologia para a teoria do Estado, à medida que o Deus onipotente 
tornou-se o legislador onipotente, mas, também, na sua estrutura sistemática, cujo conhecimento é 
necessário para uma análise sociológica desses conceitos. ” (p. 35).Com base nessa afirmação, Erik 
Peterson (1890-1960), teólogo protestante que depois se converteu ao catolicismo, sustentou que 
entre os termos teologia e política não existe analogia, uma vez que é impossível a teológica de uma 
teologia política. Da análise da exposição de Peterson para fundamentar tal tese, Agamben percebeu 
que  “[...]da teologia cristã derivam dois paradigmas políticos em sentido amplo: a teologia política, 
que baseia a transcendência do poder soberano no único Deus, e a teologia econômica, que substitui 
tal idéia com uma oikonomía, concebida como uma ordem imanente – doméstica e não política em 
sentido estrito, tanto da vida divina como da vida humana. Do primeiro paradigma derivam a filosofia 
política e a teoria moderna da soberania: do segundo, a ‘biopolítica’ moderna, até o atual triunfo da 
economia sobre qualquer aspecto da vida social.” Portanto, o que se percebe é que as críticas de 
Peterson estão relacionadas a impossibilidade de atribuição de caráter político à teologia, uma vez 
que essa se manifesta enquanto paradigma gerencial, e por isso se relacionaria mais com a 
oikonomia. (ASSMANN, 2018). 
 
 
 



142 
 

dogma da trindade assinala o ocaso do monoteísmo como problema político, posto 

que esse põe em xeque o paralelismo entre unidade do império e unidade de Deus 

(CASTRO, 2016). 

Dessa forma, “[...] a fé cristã é libertada de sua vinculação com o império 

romano, mas também se efetiva a ruptura com toda ‘teologia política’”, que só pode 

existir no judaísmo e no paganismo (AGAMBEN, 2011b, p. 23). Frente à teologia 

política, Peterson opõe o paradigma da teologia econômica, pautado nos tratados 

teológicos sobre a Trindade (CASTRO, 2016). Agamben (2011b) aproxima-se de 

Peterson e entende que a teologia cristã é, desde sua origem, econômico-gerencial, 

e não político estatal.  

O termo oikonomia passou por uma progressiva extensão de sua significação 

(AGAMBEN, 2011b). Na Grécia Antiga o termo assumia o sentido de administração 

da casa. Em Aristóteles se distingue a techné oikonomiké da política, bem como a 

oikia (casa) da polis (cidade). Na oikos situava-se um organismo complexo no qual 

Aristóteles separa em três grupos: relações senhores-escravos (despóticas), 

relações pais-filhos (paternas) e relações marido-mulher (gâmicas). O elo entre 

essas relações “econômicas” é o paradigma gerencial (AGAMBEN, 2011b). Ou seja, 

a oikonomia diz respeito ao conjunto de relações de produção e manutenção da vida 

biológica no âmbito do espaço das sombras, da casa. 

Na época cristã, o termo é transposto para o âmbito teológico e vem a adquirir 

o significado de “plano divino da salvação”, com especial referência à encarnação de 

cristo (AGAMBEN, 2011b). Para o apóstolo Paulo, a oikonomia é compreendida 

como missão que foi confiada a ele por Deus, uma atividade e um encargo, e não 

um plano salvífico que diz respeito à vontade divina (AGAMBEN, 2011b). No Novo 

Testamento, mais especificamente no livro 1 dos coríntios, versículo 4, na passagem 

“que todos nos considerem servidores [hypéretas] de Cristo e administradores 

[oikonomous] do mistério de Deus” (AGAMBEN, 2011b, p. 37) o uso do termo 

assume a fidelidade “ao encargo de anunciar o mistério da redenção que estava 

oculto na vontade de Deus e agora chega a sua realização” (AGAMBEN, 2011b, p. 

38). Nesse sentido, Agambem percebe no léxico paulino termos relacionados à 

administração doméstica, que refletem o processo de entrelaçamento do vocabulário 

político ao vocabulário econômico (AGAMBEN, 2011b, p. 38). A oikonomia refere-se, 
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portanto, a “[...] gestão ‘econômica’ da vida divina, que se estende da casa celeste 

para sua manifestação terrena” (AGAMBEN, 2011b, p. 51). 

Conforme explica Castor Ruiz, “a oikonomia teológica se colocou como sua 

questão central a necessidade de compatibilizar o plano da salvação de Deus sobre 

o mundo (oikonomia) com o respeito à liberdade humana e a sua natureza de ser 

livre” (RUIZ, 2013, p. 60). Nesse sentido, o cristianismo encontrava-se numa difícil 

encruzilhada, pois: “Se negasse a liberdade humana, como faziam, por exemplo, os 

estoicos65, não há possibilidade de pensar em salvação ou condenação; nesse caso 

a redenção de Cristo fica sem sentido” (RUIZ, 2017, p. 16). Nessa perspectiva, a 

questão da governabilidade divina frente à liberdade humana se põe de forma 

semelhante à economia política: nessa, a questão central é como governar a 

liberdade humana; naquela, é que se a liberdade é condição basilar para a salvação 

ou não, essa não pode ser governada por Deus. Conforme explica Bartolomé Ruiz, 

por mais paradoxal que seja, objetiva a econômica política “governar a partir da 

liberdade, tendo por objetivo final governar a própria liberdade dos indivíduos 

induzindo sua conduta e produzindo seu comportamento a partir de estímulos 

indutores” (RUIZ, 2017, p. 17). 

Cabe salientar que, conforme exposto por Agamben, a economia teológica 

tem como objeto também a vida humana, que não é zoe nem a bios, mas zoe 

aionos, isto é, vida eterna. O emprego do termo zoe aionos para o objeto último da 

oikonomia teológica não se dá de forma inconsequente. Para Agamben não resta 

dúvidas de que é a zoe aionos a vida a ser governada, cujo paradigma se associa 

mais ao modelo hierárquico da oikos, que ao paradigma isonômico da polis (RUIZ, 

2013). Ou seja, “[...] o econômico não está simplesmente justaposto ao político, mas 

é hierarquicamente superior a ele (...)” (DUMONT, 2000, p. 92). 

Ademais, é na oikonomia trinitária, que o primeiro germe da divisão entre 

Reino e Governo aparece, e introduz na própria divindade a fratura entre o ser e a 

práxis (AGAMBEN, 2011b). Essa bipolaridade conduz a uma oposição entre a 

teologia, que se ocupa estritamente do ser de Deus, e a economia, cujo objeto é sua 

práxis (CASTRO, 2016). Trindade imanente e trindade econômica. A repercussão na 

esfera política da separação entre o ser e o agir divino é justamente seu 

                                            
65 “Para o estoicismo a noção de providência se identifica com a necessidade da natureza, enquanto 
para o cristianismo a economia da providência dever respeitar a liberdade humana e articulá-la com o 
plano divino da salvação” (RUIZ, 2013, p. 60). 
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desdobramento entre reino e governo. E nisso repousa o princípio de que Deus 

reina, mas não governa (NOVAIS, 2016). Esse modelo teológico da cisão entre o 

poder e o seu exercício reside na “distinção, em Deus, entre potência absoluta e 

potência ordenada. Ou seja, na doutrina da impotência divina, daquilo que Deus, 

mesmo em sua onipotência, não pode fazer (ou não pode não fazer)” (AGAMBEN, 

2011b, p. 120). Nesse sentido, a máquina governamental faz a união entre 

providência e destino, dois vieses de uma única atividade do mundo, “que ora se 

apresenta como destino, ora como inteligência, ora como dispositivo, ora 

transcendente, ora imanente, ora contraída na mente divina, ora exposta no tempo e 

no espaço” (AGAMBEN, 2011b, p. 146). Ou seja, a atividade de governo ao mesmo 

tempo em que é providência, pensa e ordena o bem de todos, é também destino que 

distribui o bem aos indivíduos compromissando-os na cadeia das causas e dos 

efeitos. 

Dessa maneira, aquilo em que um plano, o do destino e dos indivíduos, 
aparece como incompreensível e injusto, recebe em outro sua 
inteligibilidade e justificação. A máquina governamental funciona, assim, 
como uma incessante teodiceia, em que o Reino da providência legitima e 
funda o Governo do destino, e este garante e torna eficaz a ordem que a 
primeira estabeleceu (AGAMBEN, 2011b, p. 146). 

 

Assim, o paradigma providencial faz emergir algo como uma ontologia dos 

atos de governo, de modo que a providência (governo) se apresenta como uma 

máquina capaz de rearticular os dois fragmentos no governo de Deus. Ou seja, 

representa a tentativa de conciliação da cisão gnóstica entre um Deus estranho ao 

mundo (ocioso) e um Deus que governa (ativo), isto é, o Deus salvador, a quem foi 

dado o governo do mundo, que o deve redimir e salvar, conformando a cisão 

originária de uma articulação “econômica” entre o pai e o filho (AGAMBEN, 2011b). 

Ou seja, por mais que seja unitária, a máquina providencial articula dois 

níveis: transcendência e imanência e, providência geral e providência especial, bem 

como causas primeira e causas segundas, eternidade e temporalidade, 

conhecimento intelectual e práxis (CASTRO, 2016). Nesta direção, conforme 

argumenta Agamben (2011b, p. 158), o governo do mundo é aquilo que decorre 

dessa correlação funcional, no qual o paradigma do ato de governo é o efeito 

colateral: 

Enquanto não se dirige a um fim particular, mas deriva, como efeito 
concomitante, de uma lei e de uma economia geral, o ato de governo 
representa uma zona de indecidibilidade entre o geral e o particular, entre o 
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calculado e o não querido Essa é a sua ‘economia’. 

Ressalta ainda Agamben (2011b) que no interior do paradigma econômico a 

ontologia dos atos de governo se apresenta como uma ontologia vicária, que faz às 

vezes de um outro. Cristo age e governa em nome do Pai. A vicariedade de todo o 

poder impõe que não há uma substância do poder, apenas uma economia 

(CASTRO, 2016).  

Resta claro, portanto, frente a todo o exposto, que o dispositivo providencial, 

oriundo da oikonomia teológica, contém “algo como o paradigma epistemológico do 

governo moderno”, no qual providência e destino juntamente com os conceitos em 

que eles se articulam (Reino e governo, governo imediato e mediato, ato primário e 

efeito colateral e etc) não são meros conceitos teológicos-filosóficos, mas categorias 

do direito e da política. Por meio da distinção entre poder legislativo (ou soberano) e 

poder executivo (governo), o Estado moderno toma para si essa dupla estrutura da 

máquina governamental, na qual o paradigma econômico-providencial é o 

paradigma do governo democrático, bem como o teológico-político é o paradigma do 

absolutismo. Portanto, na origem da vocação econômico-governamental das 

democracias contemporâneas está a herança teológica do qual são depositárias 

(AGAMBEN, 2011b). Dito de outro modo, “a Modernidade não excluiu a teologia, 

antes, a consumou” (CASTRO, 2016, p. 127). 

As conclusões a que Agamben chega partem de uma observação, em parte 

crítica, das investigações foucaultianas presentes na obra: “Território, Segurança e 

População”, na qual o filósofo francês se ocupou em mostrar de que modo o 

governo foi assumindo no século XVII a forma de uma economia (CASTRO, 2016). 

Foucault apresenta, ademais, o pastorado cristão como um antecedente 
genealógico dessa profunda transformação dos mecanismos de exercício 
do poder. O Ocidente moderno havia encontrado no governo das almas um 
conjunto de temas e técnicas dos quais se apropriou, reconfigurando-os, 
para elaborar suas próprias práticas de governo dos corpos. Agamben 
aceita a tese de Foucault acerca da genealogia cristã das formas modernas 
do poder, porém a corrige cronológica e tematicamente. De fato, para 
Agamben, a relação da governamentabilidade econômica com o 
cristianismo vai muito mais além do pastorado, funde suas raízes na 
oikonomía trinitária dos primeiros séculos (CASTRO, 2016, p. 120). 

Nesse sentido, a conexão entre o sentido da vida humana e a racionalidade 

econômica reside no Estado, de modo que, frente à sua vocação econômica, sua 

atividade precípua assenta-se em regular a vida e a morte dos indivíduos de modo a 

potencializar o uso dos corpos com vistas à manutenção da produção e consumo, 

engrenagens essenciais à economia. Por esse motivo “[...] a razão econômica 
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determina as decisões políticas ou, dito de outra forma, as decisões políticas 

obedecem aos interesses e às necessidades da racionalidade econômica 

determinante do ethos moderno” (BAZZANELLA, 2018, p. 149). Assim, a esfera 

política como espaço privilegiado da busca do bem-viver é esvaziada e substituída 

pela biopolítica (que, conforme explica Agamben, frente à origem etimológica do 

radical bio, estaria mais para uma zoe política), posto que a razão estatal se assenta 

na máquina governamental e econômica, e seus objetivos não necessariamente 

coincidem com os propósitos de bem-viver dos indivíduos.  

Por ser um fim em si mesma, a economia governa capturando a vida humana 

por meio de um aparato legal e burocrático, que lhe permite a vigilância e o controle 

bem como o poder de vida e morte sobre os sujeitos. A partir dos cálculos 

econômicos, aspectos relacionados à bios, isto é, à vida qualificada e dignificada, 

deixaram de ser um fim, e essa mesma vida, despida daquilo que a tornara humana, 

passa a ser gerida apenas como um meio para saciar e economia. O que importa é 

o seu bom funcionamento, que está atrelado a um constante aumento do consumo e 

da demanda de produtividade. Dessa forma, de acordo com Bazzanella, “o que está 

em jogo é a atomização dos indivíduos privatizados em si mesmos na dinâmica de 

produção e consumo de suas vidas biológicas” (BAZZANELLA, 2018, p. 151).  

Nesse sentido, Agamben situa sua reflexão questionando o que vem a ser 

democracia na modernidade. Para o filósofo, atualmente a sociedade já não é 

sociedade política, posto que a cidadania hoje está despolitizada. 

[...] na Atenas do século V a.C., a democracia começa com uma politização 
do status de cidadão. O fato de alguém ser cidadão em Atenas é um modo 
ativo de vida. Hoje, em muitos países da Europa, assim como nos Estados 
Unidos, onde as pessoas não vão votar, o fato de ser cidadão é algo 
indiferente. Talvez na Grécia isso valha em menor medida, pois, pelo que 
sei, aqui ainda existe algo que se assemelha a uma vida política. 
Atualmente, o poder tende a uma despolitização do status de cidadão 
(AGAMBEN, 2013a, n. p.). 

Frente à constante despolitização da sociedade e dos cidadãos reduzidos a 

condição de indivíduos, Agamben pontua o cuidado que se deve ter ao tentar definir 

o que é democracia na atual sociedade, visto seu caráter genérico. Nesse sentido: 

[...] a democracia é menos um conceito genérico do que ambíguo. Usamos 
esse conceito como se fosse a mesma coisa na Atenas do século V e nas 
democracias contemporâneas. Como se estivesse em todos os lugares e 
sempre bem claro de que se trata (AGAMBEN, 2013a, n. p.).  

Para o filósofo, a democracia é uma ideia incerta, que significa, antes de tudo, 

a constituição de um corpo político, mas também e simplesmente a tecnologia da 
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administração: “Atualmente, a democracia é uma técnica do poder – uma entre 

outras” (AGAMBEN, 2013a, n. p.). 

É preciso ter presente que sob tais pressupostos não está em jogo para 

Agamben um juízo de valor sobre a democracia como algo ruim, ou mesmo 

indesejável, mas situa a necessidade do reconhecimento das contradições 

constitutivas da democracia anunciada e defendida como valor absoluto na 

contemporaneidade, da democracia oriunda da composição do corpo político dos 

cidadãos participantes ativos da ágora pública. Ou seja, Agamben chama atenção 

para o fato de que democracia na atualidade se vincula à condição de mera técnica 

de administração da vida biológica dos indivíduos, que se baseia em pesquisas de 

opinião orientada e manipulada, nas eleições, no gerenciamento dos meios de 

comunicação entre outras variáveis. A segunda em nada se assemelha àquela que 

existia no século V a.C. e, portanto, não interessa ao filósofo (AGAMBEN, 2013a). 

3.4.1.1 A glória e a democracia de massa 

Ainda no que concerne a hegemonia da economia e de seu decorrente 

esvaziamento da política na contemporaneidade, é digno de abordagem outro 

aspecto da análise genealógica agambeniana, que é o paradigma da glorificação 

litúrgica.  

Para Agamben, tanto a filosofia quanto a sociologia clássicas não 

conseguiram compreender o elo que vincula os rituais ao poder porque o aparato 

conceitual comumente utilizado, de viés racionalista e jurídico, não consegue captar 

os emaranhamentos ocultos do poder com seus rituais (RUIZ, 2014). Portanto, foi 

necessário recorrer à teologia para visualizar “a conexão radical que vincula a 

oikonomia com a Glória na maquinaria governamental do Ocidente” (RUIZ, 2014, p. 

189). No cerne da questão residem os questionamentos: 

[...] qual é a relação que liga tão intimamente o poder à glória? Se o poder é 
essencialmente força e ação eficaz, porque necessita receber aclamações 
rituais e cantos de louvor, vestir coroas e tiaras incômodas, submeter-se a 
um impraticável cerimonial e a um protocolo imutável, em suma, imobilizar-
se hieráticamente na glória, ele que é essencialmente operatividade e 
oikonomia? (AGAMBEN, 2011b, p. 215). 

Para Agamben, as doxologias e aclamações são, de certa forma, um limiar de 

indiferença entre a política e a teologia66. E do mesmo modo como as doxologias 

                                            
66 “Cerimônias, protocolos e liturgias ainda existem em todo lugar, e não apenas onde sobrevivem as 
instituições monárquicas. Nas recepções e nas cerimônias solenes, o presidente da república 
continua seguindo regras protocolares, cuja observância é delegada a funcionários especiais, e o 
pontífice romano ainda se senta na cathedra Petri ou na cadeira gestatória, com paramentos e tiaras, 
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litúrgicas produzem e reforçam a glória de Deus, também as aclamações profanas 

não são um mero ornamento do poder político, mas o fundam e o justificam 

(AGAMBEN, 2011b). 

O aspecto glorioso é de suma importância na investigação arqueológica do 

poder ocidental, questão que se manifesta na democracia contemporânea 

circunscrito no paradigma da glorificação litúrgica. Para o filósofo a soberania por 

aclamação transcendeu para a esfera da opinião pública e a democracia 

contemporânea, como visto anteriormente, está esvaziada de seu caráter político, 

reduzindo-se a mera técnica de administração baseada em pesquisa de opinião.  

A articulação entre reino e governo exposta por Agamben se torna 

plenamente inteligível sob o viés da glorificação litúrgica, isto é, por meio da 

dimensão pública em que o poder é objeto de louvor, e para demonstrar tal relação 

recorre a outro tópico teológico: a angelologia, ou doutrina dos anjos (CASTRO, 

2016). Segundo Agamben (2011b), é decisivo o fato de que antes mesmo de ser 

fixada uma terminologia da administração e do governo, essa já estivesse 

sedimentada no âmbito angelológico. Conceitos como os de hierarquia, ministério e 

missão já se articulavam nesse âmbito. 

Tendo sida estabelecida a centralidade da noção de hierarquia, anjos e 
burocratas tendem a ser confundidos, [...] não só os mensageiros celestes 
são dispostos de acordo com ofícios e ministérios, mas também os 
funcionários terrenos adquirem por sua vez feições angélicas, tornando-se, 
assim como os anjos, capazes de purificar, iluminar e aperfeiçoar 
(AGAMBEN, 2011b, p. 175).  

Segundo o pesquisador Ruiz (2014), a tese de Agamben é a de que há um 

estreito nexo entre o poder da Glória e as formas governamentais da oikonomia, 

através do qual é possível reconhecer um centro do poder, uma origem que 

permanece vazia.  

O vazio é a origem do poder e da Glória. Esse vazio é usurpado pela 
vontade. A vontade divina e a vontade humana, ambas instituem o poder e 
a Glória sem ter uma origem outra, natural ou ontológica, a que referir a 
legitimação de qualquer forma de poder. O centro da maquinaria 
governamental está fundamentado pelo vazio. A imagem teológica do livro 
do Apocalipse que identifica o poder de Deus com o trono vazio (heitoimaisa 
tou thronou) é um dos símbolos que reflete, de forma paradigmática, essa 
relação(RUIZ, 2014, p. 190). 

No âmbito das discussões sobre a captura de poder, na obra o Reino e a 

Glória, Agamben expõe o debate entre Erik Paterson e Carl Schmitt. Nesse debate 

Carl Schmitt aduz a vinculação indissolúvel da aclamação à democracia e à esfera 
                                                                                                                                        

de cujo significado os fiéis em geral perderam a memória.”(AGAMBEN, 2011b, p. 276). 
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pública67. Nesse sentido, Schmitt reivindica “um tipo de democracia pura ou direta 

vinculando seu exercício à aclamação na esfera pública” (RUIZ, 2014, p. 205). 

Ademais, o controvertido jurista do decisionismo aponta para o fato de que a 

aclamação sobrevive nas democracias contemporâneas, na esfera da opinião 

pública: “Não há nenhuma democracia e nenhum Estado sem opinião pública, assim 

como não há Estado sem aclamação” (SCHMITT, 1938 apud AGAMBEN, 2011b, p. 

277). 

A opinião pública entendida como aclamação contém um poder constituinte, e 

Agamben (2011b) entende que Schmitt tinha consciência dos riscos inerentes à 

manipulação da opinião pública nesse cenário. Mas para Schmitt enquanto o povo 

tiver a capacidade de distinguir amigo e inimigo, os riscos não serão decisivos, posto 

que esse é o critério último da existência política de um povo.  

Por meio do paradigma da glorificação litúrgica Agamben expõe a relação 

entre aclamação e regimes autoritários oriunda do fato de que a soberania por 

aclamação não desapareceu nas democracias modernas, mas, conforme apontado 

por Schmitt deslocou-se para a opinião pública. É nesse sentido que, conforme 

Castro (2013), ao observar os nexos entre democracia e totalitarismo, percebe-se a 

forma com que a democracia, ou certas formas democráticas, tornaram-se 

totalitárias. Como exemplo disso, o filósofo expõe Hitler e Mussolini, que chegaram 

ao poder por meio de mecanismos democráticos, isto é, foram líderes 

consensualizados e com consenso. Isso porque nem sempre as maiorias têm razão, 

nem a razão é sempre das maiorias: 

[...] se entendermos por totalitarismo, como defende Michel Foucault, a 
subordinação do Estado à vontade do líder ou chefe, podemos entender 
como a democracia pode ser, em determinadas circunstancias, uma via de 
acesso a formas totalitárias de exercício do poder. A democracia, com 
efeito, requer consenso para que o exercício do poder seja legítimo; mas, 
quando essa legitimidade prescinde da legalidade e , sobretudo, da divisão 
de poderes que define o sistema republicano, então o consenso deixa de 
estar a serviço da democracia, embora, aparentemente, mantenha algumas 
das suas formas, e abre espaço para formas totalitárias (CASTRO, 2013, p. 
31-32). 

O uso de dispositivos aclamatórios nas democracias de massa foi uma 

característica marcante dos regimes totalitários e ditatoriais. Nesse sentido, talvez 

                                            
67A crítica de Schmitt ao liberalismo e suas formas representativas de governo apoia-se na sua falta 
de democracia efetiva. Para Schmitt, a democracia só se realiza quando o povo se reúne como 
ekklesia, seja na ágora grega, no foro romano ou nas assembleias de eleitores genebrinos. O modo 
de exercício da ação política do povo reunido em assembleia é a aclamação. Esta expressa a opinião 
direta e a vontade soberana imediata do povo que, através do ato aclamatório, torna-se poder 
constituinte (RUIZ, 2014, p. 205). 
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nunca uma aclamação em sentido técnico tenha sido pronunciada com tanta força e 

eficácia como o Heil Hitler na Alemanha nazista ou Duce Duce na Itália fascista. 

(AGAMBEN, 2011b). 

Cabe pontuar que Agamben se distancia da pretensão schmittiana de 

legitimação de regimes autocráticos por meio de dispositivos aclamatórios. Ao 

contrário, o filósofo italiano propõe reconstruir a trajetória desses dispositivos 

presentes nas modernas democracias, de modo a explicitar os mecanismos 

autoritários infiltrados na política sob a capa de democracia e de Estado de Direito 

(RUIZ, 2014). 

O deslocamento da aclamação para a esfera da opinião pública enseja um 

novo significado e uma nova urgência ao debate da função política da mídia nas 

sociedades contemporâneas, posto que com o advento das novas mídias, a 

aclamação democrática se torna mecanismo de legitimação do poder. Desse modo, 

neutraliza o poder do povo e dá ensejo à possibilidade da efetivação de democracias 

autoritárias. 

Nesse sentido, a obra: “A sociedade do espetáculo” de Guy Debord, expõe na 

sua primeira tese que “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos”. 

Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação (DEBORD, 

1997). A partir dessa constatação e tese schmittiana da opinião pública como forma 

moderna de aclamação, Agamben (2011b, p. 278) aponta que: “todo o problema do 

atual domínio espetacular da mídia sobre qualquer outro aspecto da vida social 

aparecerá em uma nova dimensão”. De acordo com o filósofo, o suposto “fenômeno 

democrático originário” é mais uma vez capturado, orientado e manipulado nas 

formas e segundo as estratégias do poder espetacular. 

Nas democracias contemporâneas reside a intersecção entre o espetáculo e 

o poder no dispositivo da glória. Elas se legitimam por meio da opinião pública, que 

glorifica suas decisões e atos de governo e assim garantem sua continuidade na 

medida em que sejam capazes de produzir uma opinião pública favorável a si 

mesma (RUIZ, 2014). O government by consent (governo por consenso) e a 

comunicação social (no qual, em última análise o consenso repousa) remetem, na 

verdade, às aclamações (AGAMBEN, 2011b, p. 281). De todo modo, a democracia 

consensual – que Debord chamava de “sociedade do espetáculo” é uma democracia 

gloriosa, no qual a oikonomia se resolve integralmente na glória e a função 
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doxológica, emancipando-se da liturgia e dos cerimoniais, “absolutiza-se em medida 

inaudita e penetra em cada âmbito da vida social” (AGAMBEN, 2011b, p. 281). 

Nesse sentido, Ruiz (2014, p. 212) argumenta que:  

A reflexão crítica sobre os efeitos políticos da liturgia aclamatória, 
atualmente cooptados pelo que Debord denominou de “sociedade do 
espetáculo”, derivam facilmente em uma democracia de massas em que a 
massa é fabricada através da opinião pública, que por sua vez legitima as 
formas institucionalizadas de poder. No âmago vazio do poder espetacular 
da sociedade de massas está o vazio de uma opinião pública pré-fabricada 
pela mídia. Ela se legitima através de um consenso vazio, fruto das 
estratégias dos meios de comunicação social. Um consenso que se 
pretende formalmente democrático enquanto é efetivamente induzido pelos 
dispositivos midiáticos. Nesses casos, a democracia fica esvaziada de 
sentido e diluída nas formas de glorificação do poder. Ela recai em uma 
aporia que transforma a legitimação do exercício do poder na função 
doxológica dos novos cerimoniais políticos, que encarnam uma nova 
dimensão política da liturgia. 

Nessa democracia espetacular a política se transformou em espetáculo e os 

cidadãos em meros consumidores. É traço marcante do Estado moderno a 

biopolítica, produto do esvaziamento da política limitando as perspectivas de vida 

dos indivíduos na busca coletiva do bem viver. A biopolítica contemporânea 

aprisiona as vidas humanas em sua cotidianidade, retirando-lhes a política como 

forma de atingir o bem comum para tornar essas vidas meros objetos da política. 

Portanto, as reflexões acerca do homo sacer, da vida nua e do estado de 

exceção, desvelam o paradigma da política moderna, que é o homo sacer, estes 

umbilicalmente relacionados ao paradigma de governo que vigora na 

contemporaneidade, que é o estado de exceção. O próximo capítulo pretende, à luz 

das premissas ora expostas, analisar os mecanismos de ordem jurídica pelos quais 

o poder soberano se manifesta. 
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4 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, ATIVISMO JUDICIAL E ESTADO DE 

EXCEÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo (e desafio) concatenar os 

pressupostos do primeiro capítulo, isto é, algumas considerações sobre conceitos 

jurídicos, políticos e econômicos que perfazem a estrutura jurídico-política brasileira, 

aos conceitos de estado de exceção, vida nua e campo de concentração abordados 

no segundo capítulo. O intento será o de analisar aspectos da situação jurídica e 

política brasileira e internacional a partir da seara da judicialização da política e do 

ativismo judicial. Ou seja, o empenho interpretativo e reflexivo do presente capítulo é 

realizar uma análise do Poder judiciário brasileiro à luz da judicialização da política e 

do ativismo judicial e verificar seus pontos de contato com a teoria do estado de 

exceção aventada ao longo da dissertação.  

4.1 Considerações sobre a democracia representativa 

Retomando as discussões iniciadas ao final do capítulo anterior, cabe tecer 

alguns comentários sobre a representação política, posto uma das mais 

contundentes críticas acerca da judicialização da política diz respeito justamente à 

essa questão, de modo que se aventa até mesmo uma “Juristocracia”68. Cabe 

ressaltar que não se pretende esgotar o tema, tampouco o situar cronologicamente. 

O objetivo do tópico é demonstrar, em linhas gerais, a polissemia que permeia o 

conceito de democracia e fornecer subsídios teóricos e conceituais para a 

compreensão de que judicialização da política e democracia caminham em direções 

opostas. 

Na definição de democracia estão inseridos os termos povo e poder. Portanto, 

o povo sempre desempenhará um papel fundamental quando se fala de democracia. 

Existem conforme Bobbio, na teoria contemporânea da democracia, a confluência de 

três tradições históricas, quais sejam, a teoria clássica, a teoria medieval e a teoria 

moderna (BOBBIO; PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). 

A teoria clássica, conhecida como teoria aristotélica, define as três formas de 

Governo, segundo a qual Democracia como Governo do povo, de todos os 

cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, se 

distingue da monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo 

                                            
68 Termo oriundo do artigo “Towards Juristocracy”, de Ran Hirschl 
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de poucos. Salvo poucas exceções, a tripartição aristotélica foi acolhida em toda a 

tradição do pensamento ocidental (BOBBIO; PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). 

Por sua vez, com Maquiavel, considerado o marco fundador da real politik 

moderna, estabelecem-se os pressupostos conceituais do exercício do poder que 

constitutía da idade moderna e do Estado moderno na forma das grandes 

monarquias, delimita que as formas históricas de Governo são essencialmente duas: 

a monarquia e a república, e nesse sentido a antiga democracia grega nada mais é 

que uma forma de república (a outra é a aristocracia), “[...] onde se origina o 

intercâmbio característico do período pré-revolucionário entre ideais democráticos e 

ideais republicanos e o governo genuinamente popular é chamado, em vez de 

democracia, de república” (BOBBIO; PASQUINO; MATTEUCCI, 1998, p. 319). 

Portanto, conforme Bobbio, as questões relacionadas ao problema da 

democracia são tão antigos quanto a reflexão sobre as coisas da política, tendo sido 

proposto, debatido, refletido e reformulado em todas as épocas (BOBBIO; 

PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). 

A ideia da democracia teve origem na Grécia antiga. Esforços na direção de 

uma democratização ocorreram também em outros locais, porém foi na Grécia 

antiga que a ideia de democracia se desenvolveu de forma mais profunda.  

Conforme o professor português Ferreira (1989), na época de Péricles, isto é, 

no apogeu da democracia ateniense, essa se apresentava como uma construção 

equilibrada e harmoniosa, e isso a constituía como um exemplo válido de 

coexistência entre direção política e participação popular. Segundo o catedrático da 

Universidade de Coimbra, uma das características marcantes da democracia 

ateniense é justamente a noção de igualdade: 

Marcada pela oposição entre <ricos> e <pobres> --ou como também lhe 
chamam as fontes, entre plousioi e dêmos, o termo que como é sabido, 
entra na composição da palavra democracia, oregime ateniense tinha na 
busca da igualdade um traço fundamental, talvez mesmo o mais saliente: 
dar aos cidadãos as mesmas possibilidades, sem olhar à categoria social, 
aos meios de fortuna ou àcultura. Atenas considerava este aspecto tão 
importante que se gabava de possuir a isonomia, a isegoria e a isocracia, 
ou seja,<a igualdadede direitos>, ou perante a lei, a <igualdade no falar> ou 
a <franqueza no falar>, como aparece designada em certas fontes, a nossa 
liberdade de expressão e a <igualdade no poder>, respectivamente 
(FERREIRA, 1989, p. 172). 

Era, portanto, uma democracia direta e plebiscitária, pois não concebia o 

sistema representativo (FERREIRA, 1989). Segundo Ferreira (1989, p. 172), “[...] a 

totalidade do corpo de cidadãos, ou seja, a pólis reunia sempre em pleno e não 
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confiava a outrem a sua representação e a resolução dos seus problemas”. 

Outra característica marcante desse período, isto é, o que distingue o 

convívio dos homens na pólis de todas as outras formas de convívio é, segundo 

Hannah Arendt, algo bem conhecido para os gregos: a liberdade (ARENDT, 2012b). 

Porém, isso não significa que a coisa política ou mesmo a política seria condição 

necessária para possibilitar aos homens a liberdades (ARENDT, 2012b). Isso porque 

ser-livre e viver-numa-polis eram, segundo Arendt, a mesma coisa num certo 

sentido, pois para viver numa pólis, o homem deveria ser livre, ou seja, não estar 

subordinado como escravo à coação de outro nem como trabalhador à necessidade 

do ganha-pão diário (ARENDT, 2012b). 

Ou seja, a política no mundo grego orbita em torno da liberdade, entendida 

negativamente como o não-ser-dominado e não-dominar, e também positivamente 

como um espaço que só pode ser produzido por muitos, no qual cada um se move 

entre iguais (ARENDT, 2012b). Cabe destacar que, conforme Ferreira (1989), os 

Atenienses se consideravam livres porque eram iguais perante a lei, da qual se 

sentiam autores, e apenas a ela obedeciam. Contudo, eram apenas os cidadãos que 

gozavam de referidas prerrogativas e possuíam direitos políticos, e isso 

caracterizava uma pequena parcela da população de Atenas (FERREIRA, 1989). 

Há, porém, uma marca indelével na democracia grega. Essa marca decorre 

dos julgamentos de Sócrates. Na obra “Apologia de Sócrates”, escrita por seu 

discípulo e biógrafo Platão, pode-se considerar o que levou à morte do filósofo 

ateniense, e junto consigo a democracia ateniense. 

Suas críticas com relação à liberdade, conceito tão estimado pelos gregos e 

sua democracia, renderam-lhe a acusação. Sócrates foi acusado de desrespeitar os 

deuses da cidade e de corromper os jovens. Segundo Platão, Sócrates ao ser 

condenado ironizou a vantagem pequena de votos que fez vencer a acusação: 

A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha 
condenação, entre muitas razões, deriva também desta: eu contava com 
isto, e até, antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não 
acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muitos, pois, 
se somente trinta fossem da outra parte, eu estaria salvo (nota: dos 501 
juízes, 280 a favor e 220 contra) (PLATÃO, 2003, n. p.). 

As penas possíveis eram o banimento da cidade ou a morte. Mais uma vez, 

Sócrates ironiza a situação e acaba por receber a pena de morte, agora por maioria 

de votos. E, portanto, profere: “É a hora de irmos: eu para a morte, vós para as 

vossas vidas; quem terá a melhor sorte? Só os Deuses sabem” (PLATÃO, 2003, n. 
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p.). 

O julgamento atípico colocou a democracia ateniense num empasse, pois 

Sócrates foi condenado à morte por manter as suas convicções e a democracia 

ateniense morreu por, ao executá-lo, negar suas convicções. Sócrates não cometeu 

nenhum crime a não ser expressar livremente suas convicções. A democracia 

ateniense, tida como democraticamente plena, o condenou injustamente à morte. 

Essa situação expõe o sutil, porém fluído trânsito entre democracia e a tirania da 

maioria. O fato de o próprio Estado berço da democracia ter falhado em proteger 

aquilo que lhe era o elemento fundante, qual seja, a liberdade e a igualdade, 

demonstra que as democracias demandam constante reflexão e comprometimento 

com espaço público. 

Norberto Bobbio em sua obra “O futuro da democracia” realiza um esforço na 

definição de democracia. Para o jurista, a única maneira de se chegar a um 

consenso quando se fala de democracia, entendida como oposta a todas as formas 

de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um: 

[...] conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem 
está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. 
Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos 
os seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto 
interna como externamente (BOBBIO, 1986, n. p.). 

O jurista argumenta que até mesmo as decisões de grupo são tomadas por 

indivíduos, pois o grupo como tal não decide. É por esse motivo que, segundo o 

autor, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) seja 

aceita como decisão coletiva é necessário que seja tomada com base em regras, 

essas escritas ou consuetudinárias, no qual se estabeleçam quais são os indivíduos 

autorizados a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à 

base de quais procedimentos (BOBBIO, 1986). 

Somada a essa condição, existem ainda outras duas, que, somadas às 

demais, conformam o conceito de democracia para Bobbio.  Uma segunda 

característica conformadora diz respeito à modalidade da decisão, na qual a regra 

fundamental da democracia é a regra da maioria, isto é, as decisões aprovadas ao 

menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão (BOBBIO, 1986). 

Como terceira característica, segundo Bobbio (1986), é indispensável que 

aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam 

colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre 
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uma e outra alternativa. Para a realização de tal intento, é necessário que àqueles 

chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de liberdade, 

de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. — 

os direitos à base dos quais nasceu o estado liberal e foi construída a doutrina do 

estado de direito em sentido forte. Portanto, para Bobbio, Estado liberal e estado 

democrático são interdependentes em dois modos: 

Na direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido de que são 
necessárias certas liberdades para o exercício correto do poder 
democrático, e na direção oposta que vai da democracia ao liberalismo, no 
sentido de que é necessário o poder democrático para garantir a existência 
e a persistência das liberdades fundamentais (BOBBIO, 1986, n. p.). 

 Isto é, para Bobbio, é pouco provável que um estado não liberal possa 

assegurar um correto funcionamento da democracia, e de outro lado, é também 

pouco provável que um estado não democrático tenha capacidade de garantir as 

liberdades fundamentais (BOBBIO, 1986). A prova histórica desta perspectiva, 

segundo Bobbio, reside no fato de que “[...] estado liberal e estado democrático, 

quando caem, caem juntos” (BOBBIO, 1986, n. p.). 

Porém, apesar dessa interdependência, Bobbio alerta que o problema de 

suas relações é extremamente complexo e não linear. Tomando por base a acepção 

mais comum de cada termo, no qual o liberalismo corresponde a uma determinada 

concepção de Estado no qual suas funções e poderes são limitadas e na qual se 

contrapõe ao Estado absoluto e ao chamado estado social,  Bobbio conclui que um 

Estado liberal não é necessariamente democrático; pelo contrário, realiza-se 

historicamente em sociedades nas quais a participação no poder é restrita, o qual 

inclui apenas as classes possuidoras, e por outro lado, um governo democrático não 

dá vida necessariamente a um Estado liberal, pois, o Estado liberal clássico foi posto 

em crise justamente pelo processo progressivo de democratização produzido pela 

gradual ampliação do sufrágio (BOBBIO, 1994). 

Conforme Bobbio, a discussão em torno da democracia se desenvolveu 

principalmente do confronto entre as doutrinas políticas dominantes no século XIX, o 

socialismo e o liberalismo (BOBBIO; PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). Na origem da 

concepção liberal do estado o discurso de Benjamin Constant sobre a liberdade dos 

antigos comparada à dos modernos teve grande impacto. Para Benjamin, a 

liberdade dos antigos é entendida pela participação direta na formação das leis 

através do corpo político cuja expressão máxima está na assembleia dos cidadãos, 
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e essa liberdade, pela expansão das relações, tornou-se impraticável (BOBBIO; 

PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). Já a liberdade dos modernos, ainda na concepção 

de Benjamin, pauta-se na liberdade individual em relação com o Estado, do qual são 

manifestações concretas as liberdades civis e a liberdade política, mesmo que essa 

liberdade não seja necessariamente estendida a todos os cidadãos (BOBBIO; 

PASQUINO; MATTEUCCI, 1998). Por isso, a democracia passou a ser associada ao 

estado garantidor de alguns direitos fundamentais e não mais com a participação 

direta no poder político, do povo reunido em assembleia.  

Identificada a Democracia propriamente dita sem outra especificação, com a 
Democracia direta, que era o ideal do próprio Rousseau, foi-se afirmando, 
através dos escritores liberais, de Constant e Tocqueville e John Stuart Mill, 
a ideia de que a única forma de Democracia compatível com o Estado 
liberal, isto é, com o Estado que reconhece e garante alguns direitos 
fundamentais, como são os direitos de liberdade de pensamento, de 
religião, de imprensa, de reunião, etc, fosse a Democracia representativa ou 
parlamentar, onde o dever de fazer leis diz respeito, não a todo o povo 
reunido em assembleia, mas a um corpo restrito de representantes eleitos 
por aqueles cidadãos a quem são reconhecidos direitos políticos (BOBBIO; 
PASQUINO; MATTEUCCI, 1998, p. 323-324). 

Ou seja, nesta concepção liberal da Democracia, “[...] a participação do poder 

político, que sempre foi considerada o elemento caracterizante do regime 

democrático, é resolvida através de uma das muitas liberdades individuais que o 

cidadão reivindicou e conquistou contra o Estado absoluto” (BOBBIO; PASQUINO; 

MATTEUCCI, 1998, p. 323-324). 

Nesse sentido, Bobbio aponta que o processo de democratização ocorrido 

nos estados hoje denominados de democracia liberal, consistiu numa transformação 

mais quantitativa do que qualitativa do regime representativo (BOBBIO; PASQUINO; 

MATTEUCCI, 1998). 

Cabe, porém, tecer algumas considerações sobre a crise da democracia 

liberal. Sua suposta vitória sobre a o socialismo real vem sendo discutida com afinco 

nos últimos anos, frente às constantes crises econômicas, sociais e jurídicas. Fato é 

que qualquer teoria acerca da democracia inclui a defesa de uma situação ideal e o 

anseio pela melhor forma de governo. Conforme Sartori (1994), as pessoas em geral 

reagem a uma imagem de democracia, porém, essas imagens são ecos de 

conclusões às quais se chegou na esfera do pensamento teórico e que foram 

moldadas por definição. Portanto, a hipótese do cientista político italiano é a de que 

“[...] se a democracia for incorretamente definida (por seus definidores), todos 

corremos a longo prazo o perigo de recusar algo que não identificamos direito e 
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obter em seu lugar algo que não desejaríamos de forma alguma” (SARTORI, 1994, 

p. 29). 

O conceito de democracia vem se alterando ao longo da história. Para Santos 

e Avritzer (2002), de fato o século XX foi um século de intensas disputas no que diz 

respeito à questão da democracia. Segundo os autores, ao final de cada uma das 

guerras mundiais e ao longo do período da guerra fria o debate acerca da 

desejabilidade da democracia se tornou central, e foi resolvido em seu favor 

enquanto forma de governo.  Porém, a proposta que se tornou hegemônica ao final 

das duas guerras mundiais ensejou a “[...] restrição das formas de participação e 

soberania ampliadas em favor de um consenso em torno de um procedimento 

eleitoral para a formação de governos” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 39-40). 

Após a segunda guerra mundial ganhou força um segundo debate em torno 

da democracia, desta vez sobre as suas condições estruturais, e, portanto, o debate 

também orbitou a compatibilidade ou não entre democracia e capitalismo (SANTOS; 

AVRITZER, 2002). Essa tensão foi resolvida a favor da democracia, que tendeu a 

colocar limites à propriedade o que implicou em ganhos distributivos para setores 

sociais desfavorecidos. Porém, a partir da década de 1980, com o desmonte do 

estado de bem-estar social e o corte das políticas sociais a discussão sobre o 

significado estrutural da democracia foi reaberto, principalmente no que diz respeito 

aos países em desenvolvimento, ou países do Sul (SANTOS; AVRITZER, 2002). É 

nesse contexto que Joseph Schumpeter expõe o problema da construção 

democrática que em geral deveria ser derivado dos problemas na construção da 

democracia na Europa no período entre guerras. Essa resposta fundou o que Santos 

e Avritzer (2002) definem como concepção hegemônica de democracia, que tem 

como alguns de seus pressupostos a valoração positiva da apatia política, a 

concentração do debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das 

democracias, o tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e 

disputa entre as elites, dentre outros. 

Todos esses elementos podem ser apontados como constituintes de uma 

concepção hegemônica de democracia, que não consegue dar conta de seus 

problemas, ensejando a situação paradoxal de que a extensão da democracia trouxe 

consigo uma enorme degradação das práticas democráticas (SANTOS; AVRITZER, 

2002). É por esse motivo que Santos e Avritzer (2002) expõem que a forma 

hegemônica da democracia, que é a democracia representativa elitista, propõe 
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estender ao resto do mundo o modelo de democracia-liberal-representativa vigente 

nas sociedades do hemisfério norte, ignorando as experiências bem como as 

discussões decorrentes dos países do Sul. 

É notório que os sentidos acima aventados como concepção para a palavra 

democracia têm em comum a noção de que a democracia é um terreno fértil para o 

seu próprio desmantelamento. Democracia demanda constante zelo, pois pode 

facilmente guinar para a instauração do estado de exceção. Como prova a história, o 

totalitarismo surge no seio das democracias liberais.  

Sobre essa perspectiva, Giorgio Agamben, argumenta que, para entender a 

conjuntura política atual se deve partir do princípio de que “[...] a sociedade em que 

vivemos talvez já não seja uma sociedade política” (AGAMBEN, 2013, n. p.). 

Segundo a percepção do filósofo, houve uma despolitização do status de cidadão, 

de modo que ser cidadão hoje é um fato indiferente (AGAMBEN, 2013). 

[...] na Atenas do século V a.C., a democracia começa com uma politização 
do status de cidadão. O fato de alguém ser cidadão em Atenas é um modo 
ativo de vida. Hoje, em muitos países da Europa, assim como nos Estados 
Unidos, onde as pessoas não vão votar, o fato de ser cidadão é algo 
indiferente (AGAMBEN, 2013, n. p.). 

Por isso que, para Agamben, por se desprezar a gritante diferença do cidadão 

do presente para o cidadão ateniense, por se definir democracia no presente como 

se definia democracia na Atenas do século V, seu conceito é “menos um conceito 

genérico do que ambíguo” (AGAMBEN, 2013, n. p.). 

Não quero dizer que a democracia é ruim. Mas façamos esta distinção entre 
democracia real como constituição do corpo político e democracia como 
mera técnica de administração que se baseia em pesquisas de opinião, nas 
eleições, na manipulação da opinião pública, na gestão dos meios de 
comunicação de massa etc. A segunda versão, aquela que os governantes 
chamam democracia, não se assemelha em nada com aquela que existia 
no século V a.C. Se a democracia for isso, simplesmente não me interessa 
(AGAMBEN, 2013, n. p.). 

A democracia nos moldes contemporâneos, segundo Agamben, é mera 

técnica de administração, os quais se afirmam por meio das narrativas das 

infindáveis crises.  Crise essa que nada mais é que “[...] o modo normal em que 

funciona o capitalismo do nosso tempo” (AGAMBEN, 2013, n. p.). Nesse sentido, a 

crise é, para a democracia contemporânea, necessária e até mesmo desejada, pois 

se constitui em técnica de governo. 

A democracia é uma ideia incerta, porque significa, em primeiro lugar, a 
constituição de um corpo político, mas significa também e simplesmente a 
tecnologia da administração – o que temos hoje em dia. Atualmente, a 
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democracia é uma técnica do poder – uma entre outras (AGAMBEN, 2013, 
n. p.). 

Nesta perspectiva, para o jusfilósofo italiano os termos soberania, direito, 

nação, povo, democracia e vontade geral encobrem na contemporaneidade uma 

realidade distinta daquela que outrora tais conceitos designavam, e portanto “[...] 

quem continua acriticamente servindo-se deles não sabe literalmente do que está 

falando” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). Nesse sentido, democracia e estado totalitário 

não mais representam perspectivas antagônicas.  

Conforme Agamben (2013), o modelo de pensamento dominante na política 

contemporânea é o da governabilidade. Segundo o filósofo, o termo governar, que 

deriva do grego kybernes e se refere ao piloto de uma nave, não significa determinar 

despoticamente os eventos (AGAMBEN, 2013b). Ainda nessa direção, o filósofo 

argumenta que, ao contrário, trata-se justamente de “[...] deixar que os eventos se 

produzam para depois orientá-los na direção mais oportuna. É neste sentido que 

hoje tudo pode ser governado, gerido e normalizado” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). É 

dessa situação que decorre o primado da economia e do direito sobre a política, pois 

“onde tudo é normalizado e tudo é governável, o espaço da política tende a 

desaparecer” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). Conforme Agamben, a democracia se 

tornou sinônimo de uma gestão radical da conceituação política, na qual “[...] as 

guerras se tornam operações de polícia, a vontade popular uma sondagem de 

opinião, as escolhas políticas uma questão de gerenciamento, cujos modelos de 

referência são a casa e a empresa, e não a cidade” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). 

Portanto, as reflexões acerca do atual paradigma de governabilidade, da 

possibilidade democrática frente às sociedades contemporâneas caracterizadas pela 

plenitude existencial de cidadãos restritos a condição de produtores e consumidores, 

bem como as crises que ensejam o aumento da desigualdade social e da miséria 

são expoentes e motores da presente reflexão. Como pensar em democracia num 

contexto marcado pela dependência daqueles que vivem com escassez de recursos 

básicos à sobrevivência? Como pensar em democracia num estado de direito que 

não assegura necessariamente direitos e, por decorrência, um mínimo de 

dignidade? Como pensar em democracia quando o sentimento comum é de que 

essa se manifesta apenas quanto à sua instrumentalidade formal? A presente 

pesquisa não busca responder esses questionamentos, mas possibilitar 

interpretações, análises e reflexões sobre os limites e as potencialidades da 
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democracia na contemporaneidade.  Afinal, o trabalho teórico é extremamente 

concreto na medida em que incide sobre a cosmo visão de seres humanos e suas 

formas de relação política, econômica, social e cultural. 

Nesse sentido, o contexto do estado de exceção diagnosticado por Giorgio 

Agamben, marco teórico para a presente pesquisa, alia-se a esses questionamentos 

para repensar o entendimento do que venha a ser estado de direito e estado 

democrático, principalmente no que tange à intensificação da retração democrática 

decorrente do fenômeno da transferência do poder político para o judiciário.  

4.1.1 O judiciário no exercício do poder soberano no âmbito do ocaso da 

democracia representativa. 

É fato inconteste que a Constituição de 1988 é um marco referencial para as 

discussões acerca do direito no Brasil, uma vez que representa uma possibilidade 

de mudança no padrão de institucionalização que valeu no país por pelo menos 100 

anos (RODRIGUEZ, 2013). O jurista Rodriguez (2013) aponta que referido padrão é 

definido pela ruptura institucional constante (seis constituições ao longo do século 

XX) operada por iniciativa das elites, com o fito de “[...] implementar as mudanças 

políticas e econômicas que fizessem frente às demandas nascidas da luta de 

classes, sem permitir que esta pressão levasse a mudança significativa nas 

posições de poder” (RODRIGUEZ, 2013, p. 54). Para abordar o contexto jurídico e 

político que deu margem aos fenômenos de judicialização da política e (por 

decorrência ou não) do ativismo judicial, faz-se necessário a introdução de alguns 

elementos acerca da construção do modelo brasileiro de jurisdição constitucional, 

principalmente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. 

Cabe, preliminarmente, abordar a influência das tradições do civil law e do 

common law na jurisdição constitucional brasileira, uma vez que o fenômeno é 

percebido de forma diferente em cada arranjo: “o lugar atribuído às decisões 

judiciárias entre as fontes do direito opõe os direitos das famílias romano-germânica 

à common law” (DAVID, 2002 apud RAMOS, 2015, p. 106). 

De acordo com Ramos (2015), tomando-se o conceito de fonte formal do 

direito como o conjunto de atos a que o ordenamento jurídico atribuiu força 

normativa, com eficácia vinculante direta sobre a conduta dos sujeitos de direito e 

sobre os órgãos públicos incumbidos oficialmente da solução das controvérsias 

(jurisdição judiciária ou administrativa), há que se declinar às decisões judiciais o 
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caráter de fonte em sistemas das famílias germano-românicas. 

No entendimento do jurista, essa exclusão não afeta o poder limitado de 

criação normativa no escopo das decisões judiciais, uma vez que o que importa é 

que nelas se sobressai a característica da atenção aos atos normativos 

anteriormente editados. É por isso que, nos sistemas de civil law, a jurisprudência 

corre dentro dos quadros estabelecidos pelo legislador, e a atividade do legislador é 

justamente estabelecer esses quadros (RAMOS, 2015). 

Por outro lado, nos sistemas de common law, dos quais são exemplos o 

direito dos Estados Unidos e da Inglaterra, a jurisprudência ocupa o posto de 

principal fonte do direito, a despeito de no sistema estadunidense existir uma 

Constituição dotada de supremacia formal, bem como da crescente importância 

dada a legislação em ambos os sistemas (RAMOS, 2015). 

Cappelletti (1993) aponta algumas distinções consideradas por ele 

fundamentais acerca do sistema common law e civil law, e atenta para o fato de que 

a complexidade da temática enseja possíveis insuficiências nas suas definições e 

também para o fato de que o fosso que existiu entre as famílias jurídicas vem a ser 

superado no mundo contemporâneo. Sua análise é realizada tendo como chave de 

leitura a defesa da expansão da criatividade judiciária (CAPPELLETTI, 1993). 

Quanto à estrutura e a organização, as cortes superiores tradicionais dos países de 

civil law não possuem a estrutura unitária, ou seja, encontra-se “[...] usualmente, 

uma dicotomia de cortes supremas, mutuamente autônomas: uma para as matérias 

civis e penais [...] e outra para as matérias administrativas [...]” (CAPPELLETTI, 

1993, p. 116-117). A consequência disso é o número elevado de juízes e o 

enfraquecimento da própria autoridade dos tribunais, dos magistrados singulares 

que os integram e de suas decisões, de modo nos países de common law a 

autoridade atribuída às cortes supremas, aos seus juízes individuais e as suas 

decisões é incomparavelmente superior (CAPPELLETTI, 1993). 

Um segundo aspecto apontado por Cappelletti (1993) diz respeito a um 

princípio processual tradicionalmente afirmado nos países de civil law, visto a 

histórica desconfiança na discricionariedade dos poderes públicos e do judiciário em 

particular. O princípio em comento tende a excluir a possibilidade dos tribunais 

superiores se recusarem a decidir todos os recursos regularmente levados a seu 

julgamento, ceifando a possibilidade de escolher decidir apenas os casos que 

suscitam questões de maior relevância geral e representem maior gravidade à corte 
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(CAPPELLETTI, 1993). Não há, portanto, na tradição do civil law, a possibilidade de 

um instituto como o writ of certiorari, que concede às cortes dos estados Unidos bem 

como dos demais países de common law esse poder de escolha. Essa característica 

enseja um grande número de recursos para decidir, resultando na necessidade de 

um número significativo de juízes e, como consequência última, “tão elevado número 

de decisões compromete inevitavelmente a qualidade, esmero e coerência dos 

pronunciamentos e, em última análise, a própria autoridade da jurisprudência 

daqueles tribunais” (CAPPELLETTI, 1993, p. 119). 

Por terceiro, Cappelletti (1993) define as diferenças ao tipo de juízes que 

compõe o tribunal. No civil law, os juízes provem de carreira, ou seja, passam pelos 

trâmites e provas necessárias e posteriormente são oficialmente nomeados membro 

da magistratura. Na tradição do common law, os juízes são nomeados para o cargo 

de juiz junto a um tribunal superior, constituindo usualmente uma escolha política. 

A quarta diferença se refere ao fato de que usualmente falta nos países de 

civil law algo semelhante à regra formal do stare decisis, ou seja, o vínculo aos 

precedentes judiciários. Essa diferença é caracterizada como consequência lógica 

das diferenças anteriormente apontadas (CAPPELLETTI, 1993). 

A estrutura mais diluída dos tribunais, o grande número de decisões 
irrelevantes que, no plano da tendência geral, fazem cair no esquecimento 
aos pouco relevantes, o tipo de magistrado mais anônimo e “dirigido para a 
rotina”: todas essas características conspiram para fazer com que a 
“auctoritas” da jurisprudência seja menor, menos visível e “dramática” nos 
países de Civil Law do que na área em que, pelo contrário, prevalece a 
tradição do Common Law (CAPPELLETTI, 1993, p. 122). 

Por fim, como última diferença fundamental, Cappelletti aponta a própria 

concepção de direito. Segundo o jurista, nos países de civil law tende-se a identificar 

o direito com a lei, e entende-se que em face da lacuna legislativa “[...] o juiz não faz 

senão aplicar a lei, na medida em que a lacuna é suprida com argumento por 

analogia ou a contrário da própria lei, ou dos princípios desta extraídos” 

(CAPPELLETTI, 1993, p. 122-123). Na tradição do common law, de forma contrária, 

o direito legislativo é visto “[...] em certo sentido como fonte excepcional do direito”, 

e, portanto, o juiz possui maior autoridade (CAPPELLETTI, 1993, p. 123). 

Cabe destacar que, conforme Cappelletti (1993), a despeito de diferenças das 

famílias jurídicas, verifica-se seu “avizinhamento”, cujos efeitos se manifestam tanto 

no plano do ordenamento judiciário quanto do direito jurisprudencial. 

Apontadas as devidas diferenças, cabe a análise do modelo jurídico 
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constitucional brasileiro e as características que deram azo e/ou potencializaram o 

protagonismo do Poder Judiciário, principalmente à sua corte máxima, o Supremo 

Tribunal Federal, após a promulgação da Constituição de 1988, bem como nos 

acontecimentos político-jurídicos dos últimos anos, mais especificamente entre 2015 

e dias atuais. 

No que tange à jurisdição constitucional, o Estado constitucional de direito, 

tema abordado no primeiro capítulo, consolida-se, na Europa continental, a partir do 

final da II Guerra Mundial (BARROSO, 2016). Isso porque, de acordo com Barroso 

(2016), vigorava até então um modelo identificado, por vezes, como Estado 

legislativo de direito. Nessa estrutura, a Constituição era, essencialmente, entendida 

como um documento político, e, portanto, as normas não se aplicavam diretamente, 

de modo a ficarem na dependência de desenvolvimento por parte do legislador ou 

pelo administrador (BARROSO, 2016). Também nesse cenário praticamente não 

existia o controle de constitucionalidade das leis pelo Judiciário, posto que “[...] 

vigorava a centralidade da lei e a supremacia do parlamento” (BARROSO, 2016, p. 

383). 

É, portanto, no Estado constitucional de direito que a Constituição passa a ter 

validade de norma jurídica, e por decorrência disso passa não apenas disciplinar o 

modo de produção das leis e atos normativos, mas também a estabelecer 

determinados limites para o seu conteúdo, bem como a impor deveres de atuação 

ao Estado (BARROSO, 2016). Nesse contexto, a Constituição ganha centralidade. O 

termo “Estado legislativo de direito” citado pelo jurista Roberto Barroso, refere-se ao 

termo usado por Luigi Ferrajoli no artigo intitulado, “Passado y futuro del estado de 

derecho”, no qual o jurista italiano define os referidos modelos normativos.  

La tesis que pretendo sostener es que estos dos significados corresponden 
a dos modelos normativos diferentes: el modelo pelo-iuspositivista del 
Estado legislativo de Derecho (o Estado legal), que surge com el nacimiento 
del Estado moderno como monopólio de la producción jurídica, y el modelo 
neo-iuspositivista del Estado constitucional de Derecho (o Estado  
constitucional), produto, a su vez, de la difusión en Europa, tras la Segunda 
Guerra Mundial, de las Constituciones rígidas y del control de 
constitucionalidad de las leyes ordinárias (FERRAJOLI, 2009, p. 14). 

Jurisdição constitucional é, portanto, o poder exercido por tribunais e juízes na 

aplicação direta da Constituição, “no desempenho do controle de constitucionalidade 

das leis e dos atos do Poder Público em geral e na interpretação do ordenamento 

infraconstitucional conforme a Constituição”, de modo que, no Brasil, essa 

competência é exercida por todos os juízes e tribunais, situando-se o Supremo 
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Tribunal Federal no topo do sistema (BARROSO, 2016, p. 383). 

Sobre a constituição institucional do Supremo Tribunal Federal, a Constituição 

de 1988 dotou o tribunal de importantes atribuições, de modo a redimensionar e 

ampliar a sua missão institucional (ROS, 2017). 

Essa reorientação pode ser lida como um reflexo das posições que membros 

da própria instituição adotaram ao longo do processo de transição, no qual 

buscaram promover a imagem do STF como instituição basilar no novo regime, no 

intuito de dissipar a concepção que o órgão possuía de ser alheio à realidade 

nacional (ROS, 2017). 

 A Constituição de 1988 manteve o STF no topo da hierarquia judicial 

brasileira, manteve seus integrantes até então nomeados em seus cargos, bem 

como manteve a regra de nomeação dos ministros (ROS, 2017). A corte absorveu 

grande parte das atribuições que viriam a ser de um tribunal constitucional, e sua 

pauta não constitucional foi transferida para um novo tribunal, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), situado abaixo do STF (ROS, 2017). Desse modo, o STF teve uma 

maior clareza acerca de sua missão institucional, qual seja, “a interpretação judicial 

da Constituição Federal em última instância” (ROS, 2017, p. 67). 

O amplo acesso ao STF se dá em decorrência do hibridismo do modelo de 

judicial review69 adotado no país, do significativo número de legitimados ativos aptos 

a propor revisão abstrata de legislação no STF, bem como do intenso acionamento 

da corte pelas vias direta e recursal (ROS, 2017). Desse modo, a amplitude do canal 

de acesso faz com que o tribunal alcance praticamente todas as áreas de políticas 

públicas do país, o que conduz o STF a se pronunciar, bem como participar, “[...] em 

um significativo conjunto de temas de interesse público, produzindo uma corte 

suprema de alto impacto político no Brasil. Isto é, o impacto do STF é elevado e isso 

se deve, em importante medida, ao seu amplo acesso” (ROS, 2017, p. 65). Em 

mesmo sentido Campos (2014) aponta o fato de que a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 criou um modelo político longe de ser puramente 

majoritário, de modo que outorgou um espaço importante da vida política e social ao 

Supremo Tribunal Federal, órgão sem lastro majoritário. Delimitou à Suprema Corte 

um número impressionante de competências e instrumentos de decisão, 

corroborando para o gradativo processo de concentração de poder no Judiciário 

                                            
69 Análise judicial das leis pelas cortes constitucionais para verificar sua constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade.  
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(CAMPOS, 2014). Estabeleceu a composição do Supremo Tribunal Federal, com 11 

ministros, nomeados pelo Presidente da República, sujeitos à aprovação do 

Senado70, com vitaliciedade dos cargos com a aposentadoria compulsória aos 75 

anos71, mantendo as demais características do cargo estampadas na Constituição 

anterior. 

No que tange as formas de controle de constitucionalidade e tipos de 

inconstitucionalidade, cujo objeto é qualquer lei ou ato normativo advindo do Poder 

público, o modelo de controle concentrado e abstrato/difuso de constitucionalidade 

adotado na nova Constituição promoveu profundas mudanças no cenário jurídico 

nacional, uma vez que ampliou significativamente a estrutura, as ações pertinentes, 

bem como o rol de atores legitimados a deflagrar os processos (CAMPOS, 2014). Ao 

contrário daquilo que foi estabelecido nas constituições que serviram de modelo 

para a brasileira (Portugal e Espanha), o Brasil não adotou a fórmula dos tribunais 

constitucionais (ad hoc) (STRECK, 2018b). 

O modelo brasileiro delimitado pela Constituição de 1988 apregoa um controle 

de constitucionalidade com influência de dois extremos, quais sejam, o controle 

difuso72 e o concentrado73, e por isso é considerado por muitos juristas como um 

sistema misto/híbrido. Em mesmo sentido, José Afonso da Silva argumenta que o 

Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema misto e peculiar 

que combina o critério difuso por via de defesa com o critério concentrado por via de 

ação direta de inconstitucionalidade, incorporando também a ação de 

                                            
70Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
71Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: (EC n 19/98 e EC nº 45/2004) I – vitaliciedade, 
que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do 
cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 
casos, de sentença judicial transitada em julgado; II – inamovibilidade, salvo por motivo de 
interesse público, na forma do art. 93, VIII; III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos 
arts. 37, X e XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I. Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I – 
exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II – receber, a 
qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; III – dedicar-se à atividade político-
partidária; IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; V – exercer a advocacia 
no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração (grifo nosso). 
72 O sistema difuso de controle de constitucionalidade se refere à possibilidade de qualquer juiz ou 
tribunal, consoante as regras de competência, realizar o controle de constitucionalidade. Nas palavras 
de Streck (2018b, p. 158) “no Brasil qualquer juiz de direito de primeira instância pode deixar de 
aplicar uma lei, se entendê-la inconstitucional”. 
73 O sistema concentrado de controle de constitucionalidade recebe esse nome por ser realizado de 
forma concentrada, isto é, em um único tribunal. 
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inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, a e III, e 103) (SILVA, 2005).De 

acordo com o jurista, a redução de competência do Supremo Tribunal Federal à 

matéria constitucional não converteu a Corte em Corte Constitucional (SILVA, 

2005).Isso porque, por primeiro, a Corte não é o único órgão jurisdicional 

competente para o exercício da jurisdição constitucional, já que o sistema perdura 

fundado no critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer da 

prejudicial de inconstitucionalidade, por via de exceção (SILVA, 2005).Por segundo 

motivo, pelo fato de que a forma de recrutamento de seus membros demonstra que 

se examinará a questão constitucional com critério puramente técnico-jurídico, 

mormente porque, como Tribunal do recurso extraordinário, o modo de levar a seu 

conhecimento e julgamento as questões constitucionais nos casos concretos, “sua 

preocupação será dar primazia à solução do caso e, se possível, sem declarar 

inconstitucionalidades” (SILVA, 2005, p. 554-555). 

O controle concentrado de constitucionalidade é relativamente novo no Brasil, 

posto que até 1965 vigorava o controle difuso de constitucionalidade, decorrente 

daquele modelo de matriz norte-americana de controle eminentemente jurisdicional 

e difuso (judicial review) (STRECK, 2018b). Porém, a Emenda Constitucional 16, de 

26 de novembro de 1965 estabeleceu a “representação contra inconstitucionalidade 

de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo 

Procurador-Geral da República” (BRASIL, 1946). Já no ano de 1999, a Lei 

9.898/1999 estabeleceu o processo e o procedimento das ações diretas de 

inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade.  

De acordo com Rogério B. Arantes o sistema de revisão judicial brasileiro não 

é simplesmente difuso, como o judicial review estadunidense, por causa do 

mecanismo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), pelo qual a Supremo 

Tribunal Federal pode diretamente anular ou ratificar uma lei, o que faz com que o 

STF possa ser considerado um tribunal quase constitucional. Por outro lado, 

segundo Arantes, não é um sistema puramente concentrado, como os modelos 

europeus, visto que o STF não possui o monopólio da declaração de (in) 

constitucionalidade, já que compartilha tal autoridade com outros órgãos do 

Judiciário (ARANTES, 2005). 

Nesse sentido, a despeito do STF dividir o controle de constitucionalidade 

com outros órgãos, de forma descentralizada, a Constituição de 1988 atribuiu 

inúmeras formas de acionamento direto do STF bem como aumentou o rol dos 
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legitimados para propor ações do controle concentrado. É por isso que o Supremo 

Tribunal Federal declarado expressamente guardião da Constituição74 pela própria 

Constituição de 1988, possui de um significativo catálogo de competência, a maioria 

estampada no artigo 102 da Constituição Federal.   

Ros (2017) agrupa as alterações institucionais mais relevantes promovidas 

pela Constituição de 1988 em relação ao STF em três categorias: Na primeira, 

houve um aumento do leque de atores habilitados a questionar abstrata e 

diretamente no STF a constitucionalidade das leis, e isso implicou na remoção do 

monopólio gozado pelo Poder Executivo Federal desde o regime militar nesse 

particular (ROS, 2017). Isso porque, até 1988, o único ator autorizado a propor 

ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) junto ao STF era o Procurador-Geral 

da República (PGR), nomeado pelo Presidente da República e então subordinado a 

ele. De 1988 em diante, a lista de proponentes dessas ações foi ampliada para além 

do PGR, de modo que passou a incluir instituições de âmbito nacional (Presidente 

da República, Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal) e 

subnacional (Governadores e Mesas Diretoras de Assembleias Legislativas dos 

Estados e do Distrito Federal), bem como quaisquer partidos políticos com 

representação congressual, entidades e sindicatos de abrangência nacional, e o 

próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (ROS, 2017).  

A segunda categoria de alterações diz respeito às novas modalidades de 

acionamento direto do STF, “para além das ADIs, que também ampliaram o acesso 

à corte” (ROS, 2017, p. 68). De acordo com Ros (2017), a Constituição de 1988 

introduziu figuras jurídicas inéditas como o mandado de injunção, a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, e a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, com vistas a suprir lacunas legislativas que inviabilizassem o exercício 

de direitos fundamentais. Essas novas modalidades de ação aumentaram as formas 

de atuação do STF, de modo a permitir que a corte atue como legislador ativo, isto 

é, “como instância apta a regular diretrizes constitucionais mesmo na ausência de 

legislação específica” (ROS, 2017, p. 68). Para o autor, essa diferença é 

fundamental, visto que até então o tribunal se limitava a atuar como legislador 

negativo, limitando-se a vetar provisões legislativas vistas como contrárias à 

Constituição (ROS, 2017). 

                                            
74Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição [...] 
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Por terceiro, eliminaram-se diversas barreiras de acesso ao STF pela via 

recursal, própria do controle difuso de constitucionalidade das leis. Isso levou a um 

crescente número de questionamentos constitucionais oriundos de diferentes casos 

concretos. Esse movimento se deu em decorrência da hibridez do sistema de judicial 

review adotado no Brasil, da aceitação da agenda do “acesso à justiça” como 

sinônimo de democratização do Poder Judiciário, bem como da difusão do uso de 

instrumentos processuais no acionamento do tribunal (ROS, 2017). 

O jurista Luís Roberto Barroso, por sua vez, relaciona as características do 

controle de constitucionalidade vigente no sistema jurídico brasileiro à concepção de 

judicialização da política e ativismo judicial. Segundo o autor, a judicialização 

decorre do próprio desenho institucional brasileiro, e não da opção política do 

Judiciário:  

No Brasil, como assinalado, a judicialização decorre, sobretudo, de dois 
fatores: o modelo de constitucionalização abrangente e analítica adotado; e 
o sistema de controle de constitucionalidade vigente entre nós, que combina 
a matriz americana – em concreto – e matriz europeia, que admite ações 
diretas ajuizáveis perante a corte constitucional. Nesse segundo caso, a 
validade constitucional de leis e atos normativos é discutida em tese, 
perante o Supremo Tribunal Federal, fora de uma situação concreta de 
litígio. Essa fórmula foi maximizada no sistema brasileiro pela admissão de 
uma variedade de ações diretas e pela previsão constitucional de amplo 
direito de propositura. Nesse contexto, a judicialização constitui um fato 
inelutável, uma circunstância decorrente do desenho institucional vigente, e 
não uma opção política do Judiciário (BARROSO, 2009, p. 440). 

O entendimento para a presente pesquisa diverge dessa concepção. O fato 

do jurista remeter a judicialização ao desenho institucional pós Constituição Federal 

de 1988 não desonera as opções políticas que tomaram tais decisões. Ou seja, o 

caráter técnico-institucional do STF que se materializa na judicialização não é 

meramente uma questão de técnica jurídica e por isso neutra, de certa forma. É, 

antes de mais nada, uma opção política vinculada ao poder soberano 

Ainda, soma-se a esse entendimento de fortalecimento do Poder Judiciário, e 

de modo especial sua corte máxima, a Lei 9.982/1999 que, 11 anos após a 

promulgação da Constituição, cumpriu a tarefa de disciplinar a ação de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF), no qual em seu artigo 1º, 

parágrafo único, inciso I, delimitou a possibilidade de o Supremo julgar de forma 

originária a lesão ou evitar a lesão a preceito fundamental por ato normativo ou por 

lei federal, estadual ou municipal, mesmo se anteriores à Constituição de 1988, 

consubstanciando assim um controle concentrado da constitucionalidade da 
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legislação pré-Constitucional. Desse modo, o Supremo Tribunal Federal passou a 

enfrentar temas como a constitucionalidade da lei de anistia (STF-Pleno, ADPF 

153/DF. Rel. Min. Eros Grau, Dj de 06.08.2010).  

Ademais, a Emenda Constitucional 45/2004, que promoveu uma reforma 

constitucional geral no Poder Judiciário e, em especial no controle judicial de 

constitucionalidade, ampliou o rol de legitimados para a propositura de Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC), constitucionalizou a eficácia vinculante 

das Ações diretas de Inconstitucionalidade, a criação da súmula vinculante e a 

previsão do instituto da “repercussão geral” como requisito de admissibilidade de 

recurso extraordinário no âmbito do controle difuso (CAMPOS, 2014). Esses são só 

alguns dos inúmeros casos existentes e serve para ilustrar o fato de que, de forma 

contrária ao que ocorria antes da Constituição de 1988, as ações político-normativas 

tanto do legislador ordinário bem como do legislador constituinte “promoveram 

significativa expansão do acesso ao Supremo, da força de suas decisões e de seus 

instrumentos de controle de constitucionalidade” (CAMPOS, 2014, p. 239). 

Portanto, de acordo com o jurista Campos (2014, p. 239) “sem qualquer 

sombra de dúvida, trata-se dos momentos constitucionais e infraconstitucionais de 

maior oportunidades formais para a judicialização da política e o ativismo judicial da 

história do Supremo Tribunal Federal”. 

Frente ao exposto acerca do alargamento das competências institucionais do 

STF após a Constituição de 1988, faz-se necessário verificar o fenômeno da 

judicialização da política, e, por sua decorrência (ou não) do ativismo judicial, para 

que posteriormente se possam analisar esses institutos à luz do estado de exceção.  

A judicialização da política, demarcada por um arranjo constitucional que 

alçou o Poder Judiciário à posição de cerne da política, tem como consequência o 

desempenho de um papel político que se relaciona ao exercício do poder soberano 

4.2 Considerações acerca da judicialização da política 

Após a Constituição de 1988 o sistema jurídico brasileiro passou por um 

processo de juridicização que impactou no funcionamento do Estado e da sociedade 

brasileira. Esse processo elevou o poder judiciário ao cerne do debate político.  

O contexto neoconstitucional, abordado no capítulo primeiro, ensejou um 

rearranjo no modelo constitucional, na medida em que possibilitou a irradiação da 

norma constitucional para a política governamental. Desse modo, o Poder Judiciário 
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assume um espaço de concretização de direitos constitucionais não adimplidos 

pelos demais poderes. Soma-se a esse fator a complexificação social e seu 

decorrente aumento de litigiosidade, o qual desembocam no Poder Judiciário. Essa 

perspectiva é descrita na obra “Judicialização da política e das relações sociais”, de 

Werneck Vianna et al, publicada no ano de 1999. 

De acordo com o jurista Vieira (2008), a expansão da autoridade do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais em geral é um fenômeno global, no qual existe uma 

vasta literatura que busca compreender este fenômeno de avanço do direito em 

detrimento da política e consequente ampliação da esfera de autoridade dos 

tribunais em detrimento dos parlamentos. 

Para Vieira (2008), o processo de expansão da autoridade dos tribunais ao 

redor do mundo ganhou contornos ainda mais acentuados no Brasil, pois a ambição 

do texto constitucional de 1988 somada à paulatina concentração de poderes 

jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal ensejou um desequilíbrio no sistema de 

separação de poderes no Brasil. 

O Supremo,que a partir de 1988, já havia passado a acumular as funções 
de tribunal constitucional, órgão de cúpula do poder judiciário e foro 
especializado, no contexto de uma Constituição normativamente ambiciosa, 
teve o seu papel político ainda mais reforçado pelas emendas de no. 3/93, e 
no.45/05,bem como pelas leis no.9.868/99 e no.9.882/99,tornando-se uma 
instituição singular em termos comparativos, seja com sua própria história, 
seja com a história de cortes existentes em outras democracias, mesmo as 
mais proeminentes(VIEIRA, 2008, p. 444). 

Essa conjuntura foi denominada por Vieira (2008), como Supremocracia. Essa 

terminologia ampara dois sentidos: o primeiro diz respeito à autoridade do supremo 

em relação às demais instâncias do judiciário. Criado em 1891, o Supremo Tribunal 

Federal sempre teve uma grande dificuldade em impor suas decisões, tomadas no 

âmbito do controle difuso de constitucionalidade, sobre as instâncias judiciais 

inferiores. Isso por causa da inexistência de uma doutrina como a do stare decisis do 

common law, que vinculasse os demais membros do Poder Judiciário às decisões 

do STF. Isso tornou a Corte fragilizada. Porém, em 2005, com a adoção da súmula 

vinculante, houve uma concentração de poderes no âmbito do Supremo. Assim, 

visou-se sanar sua incapacidade de enquadrar juízes e tribunais resistentes às suas 

decisões. Desse ponto de vista, Oscar Vilhena Vieira (2008) aponta que o termo 

“supremocracia” refere-se, em primeiro plano, à autoridade adquirida pelo Supremo 

de governar jurisdicionalmente (rule) o poder judiciário no Brasil  

Em um segundo sentido, o jurista indica que o termo supremocracia refere-se 
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à expansão da autoridade do supremo em detrimento dos demais poderes.  Com a 

constituição de 1988 o Supremo deslocou-se para o centro do arranjo político 

brasileiro, de modo que, em vistas à enorme tarefa de guardar tão extensa 

constituição, sua posição institucional vem sendo paulatinamente ocupada de forma 

substantiva. Desse modo, o aumento dos instrumentos dados para a jurisdição 

constitucional fez com que o Supremo não apenas exercesse uma espécie de poder 

moderador, mas também se tornasse responsável por “[...] emitir a última palavra 

sobre inúmeras questões de natureza substantiva, ora validando e legitimando uma 

decisão dos órgãos representativos, outras vezes substituindo as escolhas 

majoritárias”. (VIEIRA, 2008, P. 446). 

O caso brasileiro se torna único por razão de escala e de natureza. Escala por 

causa da quantidade de assuntos que, no Brasil, têm natureza constitucional e que, 

portanto, são reconhecidos pela doutrina como passíveis de judicialização; e de 

natureza, pois não há qualquer obstáculo para que o Supremo Tribunal Federal 

aprecie atos do poder constituinte reformador (VIEIRA, 2008, P. 446). 

É de se pontuar que o Supremo Tribunal Federal não apenas exerce, na atual 

quadra histórica, uma função política, mas também exerce, mesmo que 

subsidiariamente, a função de “criação de regras”. Ou seja, acumula exercício de 

autoridade, inerente a qualquer intérprete constitucional, com exercício de poder. 

Esse último, por sua vez, dentro de um contexto democrático, deveria ficar 

reservado a órgãos representativos, uma vez que o exercício do poder nessa 

conjuntura deve se submeter a controles de natureza democrática (VIEIRA, 2008, p. 

446). 

Frente a essa conjuntura, coloca-se em análise a crise do Estado 

democrático, e do estado de direito, uma vez que, frente à essa estrutura, a 

capacidade de representação política resta comprometida. 

Esse fortalecimento e expansão da autoridade dos tribunais pode ser lido, 

como por exemplo, em Hirschl (2009), como uma consequência da expansão global 

do sistema de mercado, de modo que os tribunais constituiriam, aos olhos dos 

investidores, um meio mais confiável para garantir a segurança jurídica, estabilidade 

e previsibilidade do que legisladores democráticos, uma vez que esses estariam 

premidos por demandas “populistas” e portanto pouco eficientes, à luz de uma 

perspectiva econômica (VIEIRA, 2008). Nesse sentido, o jurista israelense constata 

“[...] o recurso cada vez maior a tribunais e a meios judiciais para o enfrentamento 
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de importantes dilemas morais, questões de política pública e controvérsias política” 

(HIRSCHL, 2009, p. 140). 

Uma outra corrente argumenta que a ampliação do protagonismo do poder 

judiciário é uma consequência da retração do sistema representativo bem como de 

sua deficiência no cumprimento de promessas de igualdade e justiça, decorrentes 

do ideal democrático e inseridos nas constituições contemporâneas (VIEIRA, 2008). 

Essa perspectiva, exposta na obra “O Juiz e a Democracia”, de Antonie Garapon 

(1999), qualifica o judiciário como guardião dos ideais democráticos, ensejando uma 

situação paradoxal, uma vez que ao se buscar suprir as lacunas do sistema 

representativo, o judiciário vem a contribuir para a ampliação da crise de autoridade 

da democracia (GARAPON, 1999, apud VIEIRA, 2008). 

Ainda, o deslocamento da autoridade do sistema representativo para o 

judiciário é, para muitos constitucionalistas, entre eles Canotilho, uma consequência 

das constituições rígidas que possuem sistemas de controle de constitucionalidade, 

pois esse fenômeno se torna mais agudo quando na perspectiva de constituições 

ambiciosas em detrimento das liberais, e nesse contexto o judiciário atua como 

guardião da constituição (CANOTILHO, 2001, apud VIEIRA, 2008). 

Diferentemente das constituições liberais, que estabeleciam poucos direitos 
e privilegiavam o desenho de instituições políticas voltadas a permitir que 
cada geração pudesse fazer as suas próprias escolhas substantivas, por 
intermédio da lei e de políticas públicas, muitas constituições 
contemporâneas são desconfiadas do legislador, optando por sobre tudo 
decidir e deixando ao legislativo e ao executivo apenas a função de 
implementação da vontade constituinte, enquanto ao judiciário fica entregue 
a função última de guardião da constituição (VIEIRA, 2008, p. 443). 

Em sentido similar, o jurista Roberto Barroso define o fenômeno da 

Judicialização como a situação em que “questões relevantes do ponto de vista 

político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder 

Judiciário, de modo que se verifica uma “transferência de poder para as instituições 

judiciais”, em detrimento dos poderes Legislativo e Executivo (BARROSO, 2016). 

Para o referido jurista, essa expansão da jurisdição opera uma mudança 

drástica no modo de pensar e de praticar o direito no mundo romano-germânico, 

porém até mesmo nos países que tradicionalmente seguiram o modelo inglês é 

possível verificar esse fenômeno (BARROSO, 2016). Como causas, Barroso (2016) 

elenca o reconhecimento da importância de um Judiciário forte e independente, 

como elemento essencial para as democracias modernas, o que ensejou uma 

vertiginosa ascensão institucional de juízes e tribunais, bem como uma certa 
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desilusão com a política majoritária, em razão da crise de representatividade e de 

funcionalidade dos parlamentos em geral. Também é apontado pelo jurista como 

causa o fato de que, muitas vezes, os atores políticos preferem eleger o Judiciário 

como instância decisória de questões em relação às quais exista desacordo moral 

razoável na sociedade, de modo a evitar o próprio desgaste na deliberação de 

temas eu dividem opiniões, como por exemplo uniões homoafetivas, interrupção de 

gestação ou demarcação de terras indígenas (BARROSO, 2016). 

Para o referido jurista, o fenômeno assumiu tamanha proporção no Brasil em 

função da constitucionalização abrangente e analítica, uma vez que 

constitucionalizar é, em última análise, tolher um tema do debate político e trazê-lo 

para o universo das pretensões judicializáveis, bem como em função do sistema de 

controle de constitucionalidade vigente no país, que fornece amplo acesso ao 

Supremo Tribunal Federal por via de ações diretas (BARROSO, 2016). A 

consequência disso é que “quase todas as questões de relevância política, social ou 

moral foram discutidas ou já estão postas em sede judicial, especialmente perante o 

Supremo Tribunal Federal” (BARROSO, 2016, p. 386). Como exemplo dessa 

afirmação, Barroso aventa uma série de questões políticas que já foram 

judicializadas: 

(i) instituição de contribuição dos inativos na Reforma da Previdência (ADI 
3.105-DF); (ii) criação do Conselho Nacional de Justiça na Reforma do 
Judiciário (ADI 3.367-DF); (iii) pesquisas com células-tronco embrionárias 
(ADI 3.510-DF); (iv) liberdade de expressão e racismo (HC 82.424-RS — 
caso Ellwanger); (v) interrupção da gestação de fetos anencefálicos (ADPF 
54/DF); (vi) restrição ao uso de algemas (HC 91.952-SP e Súmula 
Vinculante n. 11); (vii) demarcação da reserva indígena Raposa Serra do 
Sol (Pet 3.388-RR); (viii) legitimidade de ações afirmativas e quotas s 
sociais e raciais (ADI 3.330); (ix) vedação ao nepotismo (ADC 12- DF e 
Súmula 13); (x) nãorecepção da Lei de Imprensa (ADPF 130-DF). A lista 
poderia prosseguir indefinidamente, com a identificação de casos de grande 
visibilidade e repercussão, como a extradição do militante italiano Cesare 
Battisti (Ext 1.085-Itália e MS 27.875-DF), a questão da importação de 
pneus usados (ADPF 101-DF) ou da proibição do uso do amianto (ADI 
3.937-SP). Merece destaque a realização de diversas audiências públicas, 
perante o STF, para debater a questão da judicialização de prestações de 
saúde, notadamente o fornecimento de medicamentos e de tratamentos fora 
das listas e dos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS) (BARROSO, 
2016, p. 386). 

Porém, para Vieira (2008), a hiper-constitucionalização da vida 

contemporânea não se dá por causa da democracia, mas por causa da 

desconfiança em relação a ela. De acordo com o autor, a opção institucional pela 

ampliação do escopo das constituições e de reforço do papel do judiciário, como 

guardião dos compromissos constitucionais contribui para o amesquinhamento do 
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sistema representativo. 

Ainda, o jurista Cappelletti (1993) em sua obra “Juizes Legisladores?” (1993) 

aventa como hipótese para o caso o declínio na confiança nos parlamentos, bem 

como o fato de que o “terceiro poder” não pode simplesmente ignorar as profundas 

transformações do mundo real, de modo que o controle judiciário da legitimidade 

constitucional das leis é um dos aspectos dessa responsabilidade. E uma 

característica dessas novas responsabilidades “[...] foi o crescimento sem 

precedentes da justiça administrativa, vale dizer (mais precisamente), do controle 

judiciário da atividade do exercício e de seus derivados” (CAPPELLETTI, 1993, p. 

46). 

Para Tate e Vallinder (1995), judicialização da política é a expansão do 

campo de atuação das Cortes ou dos juízes em detrimento dos políticos e/ou 

administradores, bem como a disseminação de métodos de decisão judicial fora do 

campo judicial propriamente dito. Para o sociólogo e jurista estadunidense Ferejohn 

(2009, p. 63), judicialização da política é “uma profunda transferência de poder do 

Legislativo para Tribunais e outras instituições jurídicas ao redor do mundo”. 

A discussão acerca do caráter democrático dentro desse arranjo institucional 

é intensa. O protagonismo do Poder Judiciário induz, de certa forma, a uma 

construção do Direito por via judicial e não pautado por critérios jurídicos 

(TASSINARI, 2012). De acordo com a jurista Tassinari (2012), não se deve negar a 

concepção democrática que inclua a premissa contramajoritária, na qual a atuação 

das cortes e tribunais atua na proteção de direitos assegurados constitucionalmente 

frente à existência de maiorias eventuais.  Porém, mesmo frente a essa conjuntura, 

não era previsto que se fosse vivenciar no contexto político de forma tão intensa o 

apelo permanente à jurisdição e a apatia política (TASSINARI, 2012). 

Frente a essa transferência de poder para o judiciário, ou mesmo expansão 

do poder judiciário, muitas são as críticas tecidas. Se para alguns a expansão dos 

poderes auxilia na efetivação de políticas públicas e concretização de direitos 

sociais, para outra essa configuração aponta para um viés totalitário. 

O rearranjo institucional nacional pode ser lido como uma reorganização em 

função dos interesses internacionais na garantia de contratos, dos interesses da 

economia financeirizada, de circulação ilimitada e segurança, dos limites do Estado 

em garantir os direitos fundamentais, dentre outros. Porém, a presente pesquisa 

parte da hipótese de que a judicialização das relações sociais, por meio das 
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inovações que forneceram à Corte Suprema um novo papel institucional, também 

implicou em judicilização da política. Ou seja, houve a transferência de poder que 

pertence ao poder legislativo, munido de representação política, para um poder sem 

revestimento representativo que é o poder judiciário.  

O cerne da discussão acerca da judicialização da política orbita questões 

relacionadas à crise. Isso porque, “uma crise social e econômica profunda é o 

terreno ideal para liberar as propensões delegativas que podem estar presentes em 

um dado país” (O’Donnell, 1991, p. 35). 

Portanto, verificar-se-ão, na sequência, de forma mais detalhada, as 

concepções e análises acerca da judicialização da política dada pelos cientistas 

políticos Tate e Vallinder (1995) e Hirschl (2009). A escolha pelos referidos autores 

se deu pelo caráter global do alcance de suas teorias, e que, portanto, aplicam-se 

também ao cenário institucional brasileiro. 

4.2.1 A judicialização da política em Neal Tate75 e Torbjörn Vallinder76 

O termo judicialização da política decorre da obra “The Global Expansion of 

Judicial Power”, publicada em 1995, de autoria dos cientistas políticos C. Neal Tate 

eTorbjörn Vallinder, no qual a terminologia judicialization of politics foi utilizada para 

definir o processo de expansão do Poder Judiciário. Esse fenômeno é claramente 

uma tendência nas democracias contemporâneas, e, portanto, a utilização da 

terminologia cunhada pelos autores se tornou comum no léxico dos cientistas 

políticos. 

Conforme se extrai do livro de Tate e Vallinder, a definição abarca duas 

dimensões. A primeira delas é relacionada à “[...] expansão do campo dos tribunais 

ou dos juízes em detrimento dos políticos e/ou administradores, isto é, a 

transferência de poder de decisão do legislador, do governo, ou da administração 

civil para os tribunais”77. Já a segunda, diz respeito à noção de “[...] disseminação de 

métodos de decisão judicial fora do campo judicial propriamente dito. Resumindo, 

                                            
75 Professor de ciência política da University of North Texas, organizou junto com Torbjörn Vallinder a 
obra “The Global Expansion of Judicial Power”, o qual se tornou referência no debate acerca da 
judicialização. Essa discussão se difundiu no cenário brasileiro quando da publicação, em 1996, do 
artigo “O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política no Brasil”, de autoria do jurista e 
professor da Universidade de Brasília  Marcus Faro de Castro.  
76  Professor de ciência política da Lunds Universitet  da Suécia.   
77“[...] the expansion of the province of the courts or the judges at the expense of the politicians and/or 
the administrators, that is, the transfer of decision-making rights from legislature, the cabinet, or the 
civil service to the court” (VALLINDER, 1995, p. 13, tradução nossa). 
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poderíamos dizer que a judicialização envolve essencialmente uma transformação 

na forma do processo judicial”78. 

Já para Tate (1995), a judicialização da política também se divide em dois 

sentidos. O primeiro deles diz respeito ao “[...] processo pelo qual os tribunais e 

juízes tendem a dominar cada vez mais a criação de políticas públicas já criadas 

(ou, acredita-se amplamente, que pelo menos deveriam ser criadas) por outras 

agências governamentais, especialmente legislativos e executivos”79. No segundo 

sentido, a judicialização da política se dá pelo “[...] processo por meio do qual os 

fóruns de negociação e de tomada de decisão não-judiciais vem a se tornar 

dominados por normas e procedimentos quase-judiciais (legalistas)”80. 

A adoção dos Tribunais Constitucionais como forma de limitar os demais 

poderes viabilizou no mundo uma nova arquitetura institucional, que propiciou 

sobremaneira o desenvolvimento da interação do Poder Judiciário com os demais 

poderes e a sociedade, bem como sua participação nos processos decisórios. 

Para Tate e Vallinder (1995), muitos fatores contribuíram para essa expansão 

do poder judicial, mas dentre eles os principais foram a queda do comunismo no 

Leste Europeu e o desaparecimento da União Soviética. Isso fez com que os 

Estados Unidos, berço da judicialização da política, viesse a se tornar um país 

dotado de hegemonia, contribuindo para que o modelo jurídico institucional da 

jurisprudência dos tribunais influenciasse outros países. Por isso, de acordo com os 

autores, a democratização na Ásia, África e América Latina, consideradas novas 

democracias, provavelmente sofrerão influência e terão a inclusão de um judiciário 

forte (TATE; VALLINDER, 1995). 

A expansão global do Poder Judicial, referida pelos autores, diz respeito à 

infusão de decisões judiciais e de procedimentos judiciais em espaços relacionados 

ao âmbito político do qual antes o Poder Judicial não fazia parte (VALLINDER, 

1995). É literalmente levar para a arena judicial o que antes estava adstrita à esfera 

política, isto é, dar a algo que era intrínseco à esfera política a forma de processo 

judicial (VALLINDER, 1995). 

                                            
78“[...] the spread of judicial decision making methods outside the judicial province proper. In summing 
up we might say that judicialization essentially involves turning into a form of judicial process” 
(VALLINDER, 1995, p. 13, tradução nossa). 
79“[...] the process by which courts and judges come to make or increasingly to dominate the making of 
public policies that had previously been made (or, it is widely believed, ought to be made) by other 
governmental agencies, especially legislatures and executive” (TATE, 1995, p. 28, tradução nossa). 
80“[...] the process by which nonjudicial negotiating and decision making forums come to be dominated 
by quasi-judicial (legalistic) rules and procedures” (TATE, 1995, p. 28, tradução nossa). 
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Segundo C. Neal Tate (1995) vários são os fatores que contribuem e 

viabilizam a expansão do Poder Judiciário, que é a causa central da judicialização 

da política. Portanto, serão comentados apenas aqueles que mais se aproximam as 

características presentes na configuração institucional brasileira.  

 O primeiro deles é a democracia. Segundo o autor, é improvável encontrar 

judicialização da política fora da política democrática, isto é, em contextos 

autoritários. A democracia é condição necessária, porém não suficiente para que 

haja judicialização da política (TATE, 1995). 

O segundo requisito apontado pelo pesquisador é a separação dos poderes. 

Para o autor, é plausível o fato de que o criador da decisão dentro de um ramo 

constitucionalmente independente e com igualdade de forças possui uma boa 

posição para se afirmar na formulação de políticas públicas, contra ou em 

concorrência com os poderes executivos ou legislativo. Porém, o autor lembra que 

dentro do esquema de separação dos poderes, o papel atribuído aos juízes é o de 

interpretação das leis e não confecção das mesmas, mesmo a despeito da longa 

discussão acerca da dificuldade de distinção entre interpretação e criação de leis. 

Essa característica não é condição necessária e nem suficiente para a judicialização 

(TATE, 1995). 

O terceiro requisito diz respeito aos direitos políticos, característica de suma 

relevância para a judicialização da política. Conforme expõe Tate (1995), talvez seja 

mais provável de se desenvolver se os direitos políticos estiverem fundados em 

declaração constitucional de direitos. Porém isso não é o suficiente para assegurar 

sua efetividade. Havendo ou não uma declaração formal de direitos, a aceitação do 

princípio de que indivíduos ou minorias têm direitos que podem ser impostos contra 

a vontade de maiorias putativas enseja um expressivo aumento da significância 

política dos juízes, posto que a sua localização na estrutura institucional geralmente 

torna mais fácil para eles definir regras que favorecem minorias sobre maiorias 

(TATE, 1995). 

A quarta característica diz respeito ao uso dos tribunais pelos grupos de 

interesse. Segundo Tate, é equivocado pensar que a judicialização da política se 

desenvolve de forma apartada dos interesses sociais e econômicos centrais que 

estruturam o sistema político. Ocorre que o desenvolvimento e a expansão até 

mesmo dos direitos políticos pode ser vistos como a conquista de grupos 

organizados socialmente. Conforme explica o autor, à medida que os grupos 
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descobrem cada vez mais utilidade potencial dos tribunais na consecução dos seus 

objetivos, na medida em que se pode ser capaz de expandir a compreensão de 

"direitos" para incluir interesses, e dessa forma os direitos políticos podem vir a 

assumir características da política de interesses (TATE, 1995). 

A quinta característica apontada por Tate (1995) é o uso dos tribunais pela 

oposição. O instrumento de judicialização geralmente é usado pela oposição para se 

opor a iniciativas governamentais que não poderiam derrotar através de processos 

sazonais, isto é, a oposição política frequentemente judicializa a política tentando 

usar os tribunais para perseguir e obstruir os governos. No caso Brasileiro se 

percebe na prática essa condição quando partido político de oposição propõe Ação 

Direta de Inconstitucionalidade.  Foi constatado que de 1988 até 1998, 74% das 

ADINs foram propostas por partidos de oposição, o que deixa claro que a utilização 

das ADINs como instrumento de contestação de políticas tornou-se um recurso 

usual (CARVALHO, 2004). 

Outro fato aventado por Tate é a ineficiência das instituições majoritárias. 

Essa característica aventada por Tate diz respeito à incapacidade dessas 

instituições em dar provimento às demandas sociais, posto que quando não há 

interesse suficiente ou o custo financeiro da demanda é muito alto, provavelmente 

se terá dificuldade em sua efetivação pelas instâncias tradicionais. Nesse sentido, 

alguns tribunais, frente à inércia dos políticos e da impossibilidade de negarem uma 

decisão, veem-se obrigados a pôr um fim em celeumas que deveriam ser sanadas 

pela via política.  

Todas essas características corroboram para a efetivação da judicialização da 

política, de modo que, segundo Tate (1995), é altamente improvável que a 

judicialização pudesse prosseguir muito longe dessas condições. Porém, o autor 

alerta que, mesmo frente a uma plêiade de circunstâncias favoráveis à judicialização 

da política, o seu desenvolvimento só se perfectibiliza quando os juízes decidem que 

devem participar na elaboração de políticas que ser deixado à discrição sábia ou tola 

de outras instituições, ou ainda quando substituem as soluções políticas devidas 

para aquelas derivadas por outras instituições (TATE, 1995). 

Portanto, para Tate (1995) as atitudes ou valores judiciais essenciais ao 

desenvolvimento de qualquer judicialização significativa da política decorrem do 

ativismo ou da contenção judicial, em que dada uma acumulação suficiente das 

condições anteriormente aventadas, as preferências de política judicial e as 
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orientações de ativismo interagirão com as orientações políticas das instituições 

majoritárias para produzir judicialização sob algumas circunstâncias específicas, 

mas não em outras. São as escolhas que os juízes fazem por ser mais ou menos 

ativos em impor suas próprias soluções políticas que determinam até que ponto a 

judicialização irá sob conjuntos favoráveis de condições facilitadoras (TATE, 1995). 

Os aspectos aventados para explicar a crescente judicialização das mais 

variadas contendas sociais e jurídicas têm como uma de suas variáveis a questão 

da insegurança. Frente a um contexto social marcado pelo esvaziamento da política 

e pela sua respectiva descrença, bem como por uma “crise da lei” (FERRO, 2012), 

definida pela perda de sua dignidade e prestígio, durabilidade e clareza, a 

judicialização se torna uma saída para a efetivação das promessas da modernidade. 

A questão se torna paradoxal na medida em que ao se buscar assegurar direitos 

fundamentais e justiça por via judiciária, relegando ao segundo plano a importância 

que a legislação deveria ter nesse contexto, dá-se uma crise da representatividade e 

do debate político que tem como consequência última os riscos do abuso de poder 

decorrentes da abdicação do sistema de separação, concorrência e independência 

dos poderes.  

A deliberação racional, o debate e a crítica, o exercício da reflexão e da 

prudência, a possibilidade do consenso, o exercício da cidadania e até mesmo o 

juízo dos representantes do povo, são substituídos pelas convicções, valores e 

juízos pessoais dos magistrados.  

O risco que se apresenta nesse contexto diz respeito ao fato de quanto maior 

a judicialização das relações humanas, mais desequilibrado restará o sistema de 

separação, independência e concorrência dos poderes, de modo que as expansões 

da soberania dos tribunais decorrentes dessa conjuntura aumentam as condições de 

controle, de vigilância e de ação do judiciário, dando ensejo às manifestações do 

estado de exceção. 

4.2.2 A judicialização da política em Ran Hirschl 

Outro autor elementar na delimitação e no debate acerca da judicialização da 

política no cenário global é Ran Hirschl. O professor da Universidade de Toronto, 

Canadá, em seu artigo “O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura 

no mundo”81, publicado na revista Fordham Law Review no ano de 2006 aponta para 

                                            
81No original, “The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide”. 
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a ampla “judicialização da megapolítica”, que impõe significativo desafio à tradicional 

doutrinada separação de poderes uma vez que reflete o desaparecimento da 

doutrina da “questão política” (HIRSCHL, 200 9). Essa tendência, de acordo com o 

jurista, delimita a transição para “juristocracia”.  

De acordo com Hirschl (2009, p. 139-140), uma das principais manifestações 

desse conceito de supremacia constitucional, tendência que é compartilhada de uma 

maneira ou de outra por mais de 100 países, tem sido a judicialização da política, 

que é “o recurso cada vez maior a tribunais e a meios judiciais para o enfrentamento 

de importantes dilemas morais, questões de política pública e controvérsias 

políticas”. Fator importante para esse contexto foram os mecanismos de controle de 

constitucionalidade recém-adquiridos, no qual tribunais superiores ao redor do 

mundo têm sido convocados frequentemente a resolver problemas como: 

A extensão das liberdades de culto religioso e de expressão, dos direitos à 
igualdade e à privacidade e da liberdade de reprodução, a políticas públicas 
relacionadas à justiça criminal, à propriedade, ao comércio, à educação, à 
imigração, ao trabalho e à proteção ambiental. Manchetes sensacionalistas 
sobre decisões judiciais importantes a respeito de temas controversos — 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, limites para o financiamento de 
campanhas e ações afirmativas, para dar apenas alguns exemplos — 
tornaram-se fenômeno comum (HIRSCHL, 2009, p. 140). 

Para Hirschl (2009), a crescente importância política dos tribunais e a 

judicialização da política acabou por transferir massivamente aos tribunais algumas 

das mais centrais e polêmicas controvérsias políticas em que uma democracia pode 

se envolver. Nesse sentido “[...] não há no mundo do novo constitucionalismo quase 

nenhum dilema de política pública ou desacordo político que não se torne, cedo ou 

tarde, um problema judicial” (TOCQUEVILLE, 1961 apud HIRSCHL, 2009, p. 140-

141). O autor delimita que o termo “judicialização da política” é um termo “guarda-

chuva” que comporta uma série de processos inter-relacionados, e que, justamente 

por isso, acaba sendo confundido com ativismo judicial, que é uma possível 

consequência da judicialização da política. Para expor o assunto, Hirschl (2009) 

divide a judicialização da política em três categorias. 

A primeira delas diz respeito à judicialização das relações sociais, 

personificadas na “[...] disseminação de discursos, jargões, regras e procedimentos 

jurídicos na esfera política e nos fóruns e processos de elaboração de políticas 

públicas” (HIRSCHL, 2009, p. 142). Nessa categoria, a política judicializada se 

mostra por meio do fenômeno da captura das relações sociais e da cultura popular e 

da expropriação dos conflitos sociais por parte do direito. De acordo com Hirschl 
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(2009), esse fenômeno decorre da crescente complexidade e contingência das 

sociedades modernas, ou mesmo da criação e expansão do estado de bem-estar 

social moderno e suas numerosas agências reguladoras. Para o autor, o 

crescimento da judicialização no âmbito judicial supranacional seria “uma resposta 

institucional inevitável aos complexos problemas de coordenação gerados pela 

necessidade sistêmica”, uma vez que, no contexto de um mundo globalizado no qual 

os mercados econômicos são convergentes, faz-se necessária a adoção de 

padronização de normas jurídicas e regulamentações administrativas entre os 

estados-membros desses mercados (HIRSCHL, 2009, p. 142). 

Ainda no contexto dessa mesma abordagem, Hirschl (2009) aponta para o 

fato de que os primeiros sociólogos do direito já indicavam a relação entre 

recrudescimento do sistema jurídico e complexificação da sociedade na 

modernidade. Como exemplo, o autor cita a tese de Henry Maine sobre a passagem 

do “status ao contrato”, a ênfase dada por Max Weber ao surgimento de um sistema 

jurídico formal, claro e racional nas sociedades ocidentais, bem como o reflexo do 

direito na divisão do trabalho e na solidariedade interpessoal em evolução em uma 

dada sociedade, tese aventada por Emile Durkheim (HIRSCHL, 2009). Quanto a 

esse último caso, Hirschl (2009), utilizando-se das teorias de Durkheim, argumenta 

que: 

Em sociedades primitivas, [...], a divisão do trabalho entre as pessoas era 
menos desenvolvida e os vínculos sociais eram mais fortes. Assim, o direito 
formal não era necessário. Em sociedades mais desenvolvidas, o grau de 
especialização é maior e há uma divisão do trabalho mais clara entre as 
pessoas, acompanhada de menor coesão social. O contrato, em vez do 
status ou do escambo, torna-se a principal forma de troca entre as pessoas. 
O aparato estatal deve agora assegurar o cumprimento dos contratos e 
estabelecer as condições externas para seu uso (HIRSCHL, 2009, p. 142-
143). 

Nesse sentido, o aumento do número e do grau de complexidade das 

relações contratuais na sociedade moderna bem como o aparato necessário para 

assegurar o seu respectivo cumprimento fazem com que os holofotes se voltem para 

o poder judiciário.  

O segundo e, de acordo com Hirschl (2009), mais concreto aspecto da 

judicialização da política é a expansão de competências de juízes e tribunais no que 

diz respeito à elaboração de políticas públicas pelas formas “comuns” de controle 

judicial de constitucionalidade de leis e atos da administração pública, isto é, que diz 

respeito “[...] à definição de políticas públicas, principalmente por meio de decisões 
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envolvendo direitos constitucionais e da remarcação judicial dos limites entre órgãos 

do estado (separação de poderes, federalismo)” (HIRSCHL, 2009, p. 143). O 

exemplo mais comum, segundo Hirschl (2009, p. 143), diz respeito às liberdades 

civis clássicas, de modo que a todo momento “[...] alguma corte suprema em algum 

lugar do mundo anuncia uma decisão importante sobre o escopo da proteção a 

direitos constitucionais ou sobre os limites dos poderes Legislativo e Executivo” 

(HIRSCHL, 2009, p. 143). A maioria dos casos, segundo o autor, diz respeito às 

“garantias de devido processo legal na esfera criminal ou sobre aspectos variados 

dos direitos à privacidade e à igualdade formal” (HIRSCHL, 2009, p. 145). Para 

Hirschl (2009), esse movimento se dá no sentido de expandir e reforçar as fronteiras 

da proteção constitucional à esfera individual, geralmente tida como ameaçada pela 

longa e invasiva mão da regulação estatal. 

Uma decisão recente no cenário jurídico brasileiro representa, de certa 

maneira, essa forma de judicialização, ainda que o sentido dessa decisão seja 

oposto àquele delimitado por Hirschl (2009) para essa categoria, qual seja, o de 

proteger a esfera das liberdades individuais. O exemplo se enquadra na perspectiva 

de judicilização justamente por representar o fato de que questões de justiça 

processual e de equidade formal em processos decisórios estão sendo tratados em 

esfera judicial. Trata-se da questão da possibilidade de prisão após condenação em 

segunda instância. A despeito do texto do artigo 5º, incisos LVII e LXI da 

Constituição Brasileira, que expressam, respectivamente que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgadode sentença penal condenatória” e 

que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente [...]” (BRASIL, 2011, n. p.), em 

2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela admissibilidade da execução da pena 

após a condenação em segunda instância. Esse novo entendimento, além de dar 

novo sentido aos mandamentos constitucionais, configura substancialmente o 

entendimento do artigo 283 do Código de Processo Penal Brasileiro, que 

expressamente aduz que: 

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de 
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva 
(BRASIL, 2011, n. p.). 
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A decisão, que é ativista82, serve como exemplo também para o presente 

caso sob a perspectiva de demonstrar os poderes que possibilitaram a intervenção 

do Supremo Tribunal Federal em questões políticas que versem a respeito da ordem 

constitucional, o que demarca a profunda expansão e extensão do poder dos juízes 

de rever atos da administração pública (HIRSCHL, 2009) . Portanto, segundo Hirschl 

(2009), seja por meio da jurisprudência centrada em direitos fundamentais ou por 

meio da revisão judicial de atos administrativos, o fato é que na maioria das 

democracias constitucionais da atualidade a judicialização da elaboração de 

políticas públicas se aproxima de um “governo com juízes”. 

Como terceiro viés Hirschl (2009, p. 146) aponta o emprego de tribunais e 

juízes para lidar com aquilo que ele denomina de “megapolítica”, isto é, 

“controvérsias políticas centrais que definem (e muitas vezes dividem) comunidades 

inteiras”. Conforme Hirschl (2009, p. 147) essa categoria diz respeito às questões 

relacionadas à “legitimidade de um regime político, a identidade coletiva de uma 

nação, ou o enfrentamento de um passado do qual a comunidade não se orgulha”, o 

que leva à ideia de que dilemas que são primordialmente morais e políticos, e, 

portanto não jurídicos, devem ser analisados e decididos pela população, por meio 

de seus representantes eleitos e politicamente responsabilizáveis (HIRSCHL, 2009). 

Essas questões quando judicializadas denotam a expansão das fronteiras do 

envolvimento de tribunais superiores nacionais na esfera política para além do 

âmbito dos direitos constitucionais ou do federalismo, isto é, demarcam a 

transposição dos limites previamente estabelecidos e a consequente intromissão 

nas prerrogativas dos demais Poderes (HIRSCHL, 2009). Esse processo é descrito 

por Hirschl como uma transição para a juristocracia (HIRSCHL, 2009). Para o autor, 

poucas são as decisões que podem ser consideradas mais “políticas” que a 

definição autoritativa da razão de ser de uma comunidade, e, portanto, essa 

distinção nebulosa é o marco diferenciador da judicialização da megapolítica para os 

dois casos anteriormente arguidos (HIRSCHL, 2009). 

Todavia, Hirschl (2009) alerta que nem uma estrutura constitucional favorável 

ao ativismo judicial, nem juízes “famintos por poder” ou tribunais constitucionais 

agressivos são condições suficientes para a judicialização da megapolítica, posto 

que a afirmação da supremacia judicial não se sustenta sem o suporte tácito ou 

                                            
82 A temática do ativismo judicial será abordada em tópico posterior da presente dissertação. 
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explícito de atores políticos influentes.  Isso porque os tribunais constitucionais não 

operam em um vácuo institucional, e portanto não se deve analisar a jurisprudência 

marcadamente política dos tribunais de forma isolada aos conflitos sociais, políticos 

e econômicos inerentes a qualquer sistema político (HIRSCHL, 2009). Nessa 

direção, interessa para Hirschl verificar os determinantes políticos da judicialização. 

Por exemplo, segundo Hirschl (2009), uma judicialização “de baixo para cima” 

tem maiores chances de ocorrer quando as instâncias jurídicas são percebidas por 

movimentos sociais, grupos de interesse e ativistas políticos “[...] como órgãos 

decisórios mais respeitáveis, imparciais e efetivos do que outras instituições 

governamentais consideradas “muito burocráticas” ou arenas decisórias majoritárias 

tidas como enviesadas” (HIRSCHL, 2009). Ainda, em mesmo contexto, Hirschl 

(2009) argumenta que quanto mais paralisado e disfuncional for o sistema político e 

suas instituições decisórias em um determinado Estado de direito, mais provável 

será a presença de um Poder Judiciário expansivo, visto que a maior fragmentação 

de poder entre os órgãos políticos diminui sua capacidade de frear os tribunais, e, 

portanto, aumenta a possibilidade de os tribunais se afirmarem (HIRSCHL, 2009). 

Também é aventado como fator pelo jurista a transferência de “abacaxis” 

políticos para os tribunais como meio conveniente encontrado pelos políticos 

incapazes ou desinteressados em resolver disputas na esfera política (HIRSCHL, 

2009). De mesmo modo, segmentos de oposição podem buscar judicializar a política 

para dificultar a vida do governo da vez, peticionando, por exemplo, contra políticas 

públicas do governo (HIRSCHL, 2009). 

Outro exemplo abordado por Hirschl (2009, p. 165-166) é a judicialização da 

megapolítica realizada por grupos sociopolíticos dominantes no intuito de manter 

seus status quo. Frente ao receio de perder o controle sobre o exercício do poder 

político, esses grupos e seus representantes políticos se tornam mais propensos a 

“[...] delegar ao Judiciário questões estruturantes sobre a construção da nação e 

sobre identidades coletivas”. 

Também, a transferência de “grandes questões” controvertidas para tribunais 

pode ser lida como peça de um processo maior em que elites políticas e econômicas 

buscam “proteger a elaboração de políticas públicas das vicissitudes da política 

democrática, ao mesmo tempo que manifestam apoio a uma concepção 

schumpeteriana (ou minimalista) de democracia” (HIRSCHL, 2009, p. 167). 

Enfim, Hirschl (2009) buscou em suas análises construir elementos para a 
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compreensão do fenômeno da judicialização da política bem como problematizar a 

delegação da discussão das principais questões sociais, ou megapolítica, para o 

Poder Judiciário.  

A questão já abordada acerca do esvaziamento da representação política por 

meio de fenômenos como a judicialização da política se insere na discussão sobre a 

legitimidade. Ora, se o direito e a aplicabilidade da lei não perfazem um fim em si 

mesmo, posto que obedecem a lógica da decisão soberana, abre-se um espaço que 

expõe a indiferença entre a regra e a exceção, entre o externo e o interno. 

Numa democracia representativa, a competência para positivar legitimamente 

uma lei ou a representação de qualquer princípio de justiça pertence ao Poder 

Legislativo. Esse poder está sob a perspectiva do sistema de pesos e contrapesos 

do Estado moderno, como forma de garantir e preservar os direitos fundamentais 

das maiorias oscilantes. Portanto, esse poder é mitigado pelo controle judicial de 

constitucionalidade. Porém, também o poder judiciário precisa estar inserido nesse 

sistema contrabalanceado. 

A judicialização da política acaba por ensejar um desequilíbrio nos poderes na 

medida em que substitui o juízo do representante do povo.  De acordo com 

Montesquieu (1689 - 1755) o poder legislativo é o mais importante dentre os demais 

poderes (executivo e judiciário), pois representa os interesses dos cidadãos. 

Portanto, por melhores que sejam os valores impostos nas decisões e por mais que 

a judicialização da política possa ser considerada de certa forma um atalho na 

efetivação de direitos inviabilizados pela morosidade do legislativo, o que está em 

jogo é a abertura à monopolização de poder que isso ocasiona.  

Conforme o ditado atribuído à Hobbes “Autoritas, non veritas, facit legem”, é a 

autoridade e não a verdade que faz a lei (HOBBES 1651 APUD SCHMITT, 2006). E 

como soberano é aquele que decide sobre a exceção, como toda ordem, inclusive a 

ordem jurídica, repousa em uma decisão e não em uma norma (SCHMITT, 2006) 

pode-se considerar que a judicialização da política abre espaço para o exercício do 

poder soberano na medida em que possibilita a decisão que excepciona e justifica o 

sentido do ordenamento jurídico. É nesse ponto que a discussão se relaciona com o 

estado de exceção. O fato de a decisão soberana não depender da norma demarca 

uma fratura insuperável, demarca que a decisão surge ex nihilo, isto é, a partir do 

nada. Portanto o soberano cria, nomeia, constitui a exceção e impõe as condições 

de normalidade para que a norma jurídica possa ser novamente aplicada.  
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A teoria do estado de exceção, segundo Agamben (2014b) não é um fim ou 

um objetivo em si mesmo, pois necessita estar inscrita em um conjunto mais amplo, 

qual seja, no contexto das tecnologias de governo. Nesse sentido, esse contexto 

jurídico-político-econômico no qual a judicialização da política e o ativismo judicial se 

inserem deve ser lido a partir do paradigma oikonomico. 

4.3 Considerações acerca do ativismo judicial 

A Constituição brasileira de 1988 é considerada uma constituição dirigente. 

Segundo Gilberto Bercovici, essas constituições têm sido duramente criticadas nos 

últimos tempos, e a principal crítica é a de que “[...] a Constituição dirigente não 

estabelece uma linha única de atuação para a política, reduzindo a direção política à 

execução dos preceitos constitucionais, ou seja, substitui a política” (BERCOVICI, 

1999, p. 40). Em sentido contrário, Bercovici (1999) argumenta que a Constituição 

dirigente visa, antes de mais nada, estabelecer um fundamento constitucional para a 

política, de modo que essa deva se mover no âmbito do programa constitucional. 

Assim, a “Constituição dirigente não substitui a política, mas se torna a sua premissa 

material” (BERCOVICI, 1999, p. 40). Isso porque o poder estatal é um poder que 

tem como base a Constituição, e, portanto, seus atos devem ser considerados 

constitucionalmente determinados. Nesse sentido, Bercovici (1999, p. 40) conclui 

que ao não regular inúmeras questões (já que não existe constituição que se possa 

pretender completa ou perfeita), incube à discussão política solucioná-la, e o papel 

da Constituição dirigente é o de “fornecer uma direção permanente e consagrar uma 

exigência de atuação estatal”. 

É por esse motivo que, conforme Bercovici (1999), estão equivocadas as 

afirmações relacionadas à não juridicidade das normas programáticas de uma 

constituição como a de 1988 já que essas possuem caráter vinculativo e são uma 

imposição constitucional aos órgãos públicos. 

Portanto, os instrumentos fornecidos pela própria ordem jurídica, explícitos na 

Constituição através das normas programáticas, cujo objetivo é a consecução da 

justiça social, “[...] não podem ser, sob hipótese alguma, desprezados” (BERCOVICI, 

1999, p. 43). 

Nesse contexto, Bercovici (1999) se remete à tese do jurista alemão Konrad 

Hesse, que argumenta que para que haja essa concretização é necessária vontade 

de Constituição (Willezur Verfassung), de modo que a força normativa da 
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Constituição não depende apenas de seu conteúdo, mas também de sua prática. 

Para Hesse (1991), é perigoso para a força normativa da Constituição a tendência 

para a frequente revisão constitucional sob a alegação de suposta e inenarrável 

necessidade política, já que a estabilidade constitui condição fundamental da 

eficácia da Constituição. 

Por isso, segundo Bercovici (1999), as soluções dadas pelo intérprete e pelo 

aplicador da Constituição devem ser coerentes com a ideologia constitucionalmente 

adotada. 

A Constituição de 1988 é voltada à transformação da realidade. São os 

princípios fundamentais da Constituição, conforme visto, os consagrados nos seus 

artigos 1º e 3º. São esses os princípios constitucionais que constituem o “cerne da 

Constituição” e que devem servir de diretriz, por meio do princípio da unidade da 

Constituição, para a interpretação coerente das normas da Constituição de 1988 

sem isolá-las do seu sistema e contexto. A perspectiva jurídica da Constituição 

precisa ser completada por considerações de política constitucional dirigidas para 

manter, possibilitar ou criar os pressupostos de uma realização legítima da 

Constituição. O grande problema da Constituição de 1988 é o de como aplicá-la, 

como realizá-la, ou seja, trata-se da concretização constitucional (BERCOVICI, 

1999). 

O cerne da questão é que, segundo Bercovici (1999), não se reclamam mais 

direitos, mas garantias de sua implementação. Isso porque a crise vivenciada sob a 

vigência da Constituição de 1988 não é uma crise da Constituição, mas da 

sociedade, do governo e do Estado, de modo que a prática política e o contexto 

social têm favorecido uma concretização restrita e excludente dos dispositivos 

constitucionais. 

 Não havendo concretização da Constituição enquanto mecanismo de 

orientação da sociedade, ela deixa de funcionar enquanto documento legitimador do 

Estado. Isso porque, conforme Bercovici (1999), a falta de concretização 

constitucional, com as responsabilidades e respostas sempre transferidas para o 

futuro, enseja grau de desconfiança e descrédito no Estado, seja enquanto poder 

político, seja enquanto implementador de políticas públicas. 

Para Hesse (1991), a interpretação tem significado decisivo para a 

consolidação e preservação da força normativa da constituição. Para o autor, a 

interpretação constitucional é submetida ao princípio da ótima concretização da 
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norma, de modo que a interpretação adequada é aquela que consegue concretizar 

de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 

reais dominantes numa determinada situação (HESSE, 1991). Ou seja, frente à 

mudança das relações fáticas, muda-se também a interpretação da Constituição. 

Porém, o sentido da proposição jurídica estabelece o limite da interpretação, e, por 

conseguinte, o limite de qualquer mutação normativa. Isso porque a finalidade 

(Telos) de uma proposição constitucional e sua nítida vontade normativa não deve 

ser sacrificada em virtude de uma mudança da situação (HESSE, 1991). Assim, “se 

o sentido de uma proposição normativa não pode mais ser realizado, a revisão 

constitucional afigura-se inevitável” visto que, do contrário “ter-se-ia a supressão da 

tensão entre norma e realidade com a supressão do próprio direito” (HESSE, 1991, 

p. 23). Esse é o limite dado. Caso a dinâmica venha a faltar, tornar-se-á inevitável, 

cedo ou tarde, “a ruptura da situação jurídica vigente” (HESSE, 1991, p. 23). 

As delimitações ora expostas acerca dos aspectos constitucionais bem como 

seus limites interpretativos são considerados, para a presente pesquisa, marco 

teórico. O debate sobre o ativismo judicial que se desenvolverá na sequência parte 

dessa concepção de que a Constituição brasileira de 1988 é voltada para a 

transformação social e que as ações políticas contrárias a esse desiderato devem 

ser entendidas como algo contrário ao seu próprio instrumento legitimador.  

Portanto, para que se possa adentrar na questão do ativismo judicial, é 

necessário que se exponham também algumas questões relacionadas à separação 

dos poderes e das funções estatais. 

4.3.1 A Separação dos Poderese as funções Estatais. 

Como já visto anteriormente no capítulo primeiro, a teoria do poder 

constituinte perpassa a questão do reconhecimento de que, a origem do 

ordenamento jurídico se dá a partir de um ato de soberania. Dado o êxito do 

movimento jurídico-político do constitucionalismo, o Estado submetido ao direito se 

tornou sinônimo de Estado constitucional, e nessa relação o princípio da separação 

dos poderes é peça-chave (RAMOS, 2015). 

O estabelecimento do Estado de Direito se deu como consequência das 

revoluções burguesas, que culminaram no fim do absolutismo e início dos estados 

modernos. Nesse contexto, criou-se uma situação onde há a limitação do arbítrio do 

poder estatal e proteção às garantias individuais. O poder estatal passou a ser 
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legitimado pelo sufrágio universal, na forma da representatividade política e 

regulamentado pelo direito. Sob tais pressupostos, instaurou-se o poder político, 

condição basilar para a realização do bem comum e organização social do Estado. 

De acordo com os ensinamentos do jurista Ferreira Filho (2012, p.133) “Não há, nem 

pode haver, Estado sem poder. Este é o princípio unificador da ordem jurídica e, 

como tal, evidentemente, é uno”. Porém, apesar de uno e soberano, é necessário 

que o poder estatal seja compartilhado, uma vez que a história está repleta de 

situações em que a concentração do poder nas mãos do poder soberano culminou 

em abusos no exercício do poder e, por decorrência em violência institucionalizada. 

Em mesmo sentido argumenta Barroso, para quem o conteúdo central e 

histórico do princípio da separação dos poderes pode ser descrito como “as funções 

estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos diversos e devem existir 

mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os indivíduos 

contra o abuso potencial de um poder absoluto” (BARROSO, 2009, p. 173). A 

separação dos poderes é a pedra de toque do direito constitucional moderno, e está 

na origem dos direitos fundamentais e da liberdade individual (BARROSO, 2009, p. 

173). 

O princípio da separação dos poderes tem como base filosófica e histórica os 

preceitos refletidos por Aristóteles83 em sua obra “A Política”, e na modernidade por 

John Locke84 em sua obra “Segundo Tratado do Governo Civil” e, por Montesquieu85 

em sua obra: “O Espírito das Leis”.  

                                            
83Em todo governo, existem três poderes essenciais, cada um dos quais o legislador prudente deve 
acomodar da maneira mais conveniente. Quando estas três partes estão bem acomodadas, 
necessariamente o governo vai bem, e é das diferenças entre estas partes que provêm as suas. O 
primeiro destes três poderes é o que delibera sobre os negócios do Estado. O segundo compreende 
todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o Estado precisa para agir, 
suas atribuições e a maneira de satisfazê-las. O terceiro abrange os cargos de jurisdição”. 
(ARISTÓTELES, 2001). 
84“Quando os poderes legislativo e executivo se encontram em mãos distintas (assim como em todas 
as monarquias moderadas e governos bem estruturados), o bem da sociedade exige que várias 
coisas fiquem a cargo do discernimento daquele que detêm o poder executivo. Como os legisladores 
são incapazes de prever e prover leis para tudo o que pode ser útil à comunidade, o executor dasleis, 
possuindo o poder em suas mãos, tem pela lei comum da natureza o direito de utilizá-lo para o bem 
da sociedade em casos em que a lei civil nada prescreve, até que o legislativo possa 
convenientemente se reunir para preencher esta lacuna. ” (JOHN LOCKE, 1994)   
85Existem em cada Estado três tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que 
emendem do direito das gentes e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Com o 
primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula 
aquelas que foram feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, 
instaura a segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes, ou julga as querelas 
entre os particulares. Chamaremos a este último poder de julgar e ao outro simplesmente poder 
executivo do Estado” (MONTESQUIEU, 1963) 
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A separação dos poderes, para Montesquieu, tinha como objetivo evitar que 

governos absolutistas voltassem ao poder. Segundo seus preceitos, cada poder teria 

uma função específica como prioridade. Porém também poderia exercer funções dos 

outros poderes dentro de sua própria administração.  Tal mecanismo foi nomeado de 

sistema de Freios e Contrapesos (ou checks and balances). Referido mecanismo 

consiste no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada poder teria 

autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros poderes. 

Conforme Montesquieu, para “[...] que não se possa abusar do poder, é preciso que, 

pela disposição das coisas, o poder detenha o poder” (MONTESQUIEU, 1996, p. 

169). Esse mecanismo serviria para evitar que houvesse exagero no exercício de 

poder por qualquer um dos Poderes (executivo, legislativo e judiciário). 

O sentimento confinador do poder do Estado por meio de uma Constituição se 

manifestou tão fortemente que ao lavrarem o primeiro documento constitucional 

produzido pela da Revolução Francesa, seus autores inseriram no artigo 16 a 

disposição de que “toda sociedade na qual não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem determinada a separação de poderes não possui Constituição” 

(BONAVIDES, 2015, p. 39). Nesse sentido, o jurista Bonavides (2015, p. 557) atenta 

para a íntima relação entre o princípio da separação dos poderes e o Estado de 

Direito: 

Em suma, é o velho artigo da doutrina liberal clássica que ainda perdura em 
nossos dias, naturalmente escoimado dos vícios e das in-compreensões 
derivadas da extrema rigidez de sua aplicação nos ordenamentos 
constitucionais do liberalismo. Sua acolhida, por uma das Constituições 
contemporâneas do Estado social, revela, portanto, irretorquivelmente, a 
legitimidade dessa conclusão: onde houver Estado de Direito (e Estado de 
Direito é sempre o Estado onde impera a limitação de poderes), haverá, de 
necessidade, como um dos eixos da ordem constitucional, aquele princípio, 
a que tanto se ligaram os nomes de Locke e Montesquieu.Trata-se de um 
princípio invariavelmente sujeito a renascer das ruínas de todas as reformas 
políticas e jurídicas e institucionais que intentam bani-lo do novo Direito 
Constitucional construído por obra das idéias sociais do século XX. 

No escopo do constitucionalismo contemporâneo, percebe-se uma (tentativa 

de) atenuação desse princípio. Seja por meio de uma releitura ou mesmo de uma 

crise, o que se percebe é que houve alteração no entendimento do princípio da 

separação dos poderes da acepção de Montesquieu à da contemporaneidade. 

De acordo com Sarmento, a motivação para a crise na separação dos 

poderes se deu porque no constitucionalismo contemporâneo houve uma 

significativa mudança no papel do Estado, que passou a intervir de forma muito mais 
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intensa nas relações sociais e econômicas. Isso porque, segundo o autor, conter ao 

máximo o Estado pode não ser uma boa estratégia caso o que se pretende não seja 

um Estado mínimo e absenteísta, mas sim poderes públicos que atuem 

energicamente em prol dos direitos fundamentais e interesses sociais relevantes 

(NETO; SARMENTO, 2012). Nesse sentido, o jurista sustenta que o novo 

constitucionalismo adotou leitura renovada do princípio da separação de poderes, 

aberta a arranjos institucionais alternativos, desde que compatíveis com os valores 

que justificam tal princípio (NETO; SARMENTO, 2012). 

Na Constituição de 1988, o compartilhamento do poder é feito por meio da 

distribuição de funções e poderes a órgãos independentes e harmônicos entre si. A 

separação dos poderes no Brasil está consagrada no art. 2º da Constituição da 

República de 1988, que afirma: “são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Ainda, o artigo 60 da 

Constituição, em seu parágrafo 4º, em seu inciso III aduz que “não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] III – a separação dos 

Poderes” (Brasil, 1988a). 

Conforme Barroso (2016), na experiência brasileira, extrai-se dois corolários 
do referido princípio, quais sejam, a especialização funcional e a 
necessidade de independência orgânica de cada um dos poderes em face 
dos demais. A especialização funcional atribui a titularidade, de cada poder, 
de determinar competências privativas. Já a independência orgânica 
demanda três requisitos: (i) uma mesma pessoa não poderá ser membro de 
mais de um poder ao mesmo tempo, (ii) um poder não pode destituir os 
integrantes de outro por força de decisão exclusivamente política; e (iii) a 
cada poder são atribuídas, além de suas funções típicas ou privativas, 
outras funções (chamadas normalmente de atípicas), como reforço de sua 
independência frente aos demais poderes (BARROSO, 2009). 

A Constituição Federal atribuiu a cada um dos Poderes de Estado, que são 

independentes e harmônicos entre si, uma determinada função. Desse modo, ao 

Poder Legislativo foi atribuída a função normativa (ou legislativa); ao Executivo, a 

função administrativa; e, ao Judiciário, a função jurisdicional. Porém, cabe ressaltar 

que não há exclusividade no exercício das funções pelos Poderes, mas sim 

preponderância. (CARVALHO FILHO, 2015). 

Isso porque, conforme Carvalho Filho (2015), as linhas definidoras das 

funções exercidas pelos Poderes têm caráter político: se, de um lado, possuem sua 

própria estrutura, não se subordinando a qualquer outro, devem objetivar, ainda, os 

fins colimados pela Constituição. É por esse motivo que os Poderes estatais, a 

despeito de suas funções normais (funções típicas), desempenham também funções 
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que materialmente deveriam pertencer a Poder diverso (funções atípicas), desde 

que a Constituição o autorize. (CARVALHO FILHO, 2015). 

Nesse sentido, o Legislativo, por exemplo, além da função normativa, exerce 

a função jurisdicional quando o Senado processa e julga o Presidente da República 

nos crimes de responsabilidade (art. 52, I, CF) ou os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal pelos mesmos crimes (art. 52, 11, CF). Em mesmo sentido, exerce também 

a função administrativa quando organiza seus serviços internos (arts. 51, IV, e 52, 

XIII, CF) (CARVALHO FILHO, 2015). 

O Poder Judiciário, afora sua função típica (função jurisdicional), pratica atos 

no exercício de função normativa, como na elaboração dos regimentos internos dos 

Tribunais (art. 96, I, "a", CF), e de função administrativa, quando organiza os seus 

serviços (art. 96, I, "a", "b", "c"; art. 96, II "a", "b" etc.). 

Por último, o Poder Executivo, que possui como função precípua a função 

administrativa, desempenha também função atípica normativa, quando produz, por 

exemplo, normas gerais e abstratas através de seu poder regulamentar (art. 84, IV, 

CF), ou mesmo quando edita medidas provisórias (art. 62, CF) ou leis delegadas 

(art. 68, CF). No que tange à função jurisdicional, o sistema constitucional pátrio 

vigente não deu margem a que pudesse ser exercida pelo Executivo. Isso porque a 

função jurisdicional típica, definida como aquela por intermédio dos quais conflitos 

de interesses são resolvidos com o cunho de definitividade, é praticamente 

monopolizada pelo judiciário, e só em casos excepcionais, como visto, e 

expressamente mencionados na Constituição, é ela desempenhada pelo Legislativo 

(CARVALHO FILHO, 2015). 

Delimitada a forma pela qual se dá a separação dos Poderes no arranjo 

institucional brasileiro, cabe, por fim, apontar a advertência dada pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal quanto à questão da interferência de um Poder no outro. 

Separação dos Poderes da República, como princípio básico da nossa 
ordem constitucional, aconselha que cada Poder exercite suas funções, 
com autonomia, sem a interferência dos demais. No que concerne ao Poder 
Judiciário, é certo, a Constituição lhe confere competência para tomar 
conhecimento de fatos e atos ocorridos no âmbito de outros Poderes, mas 
isso há de dar-se nos limites que a Constituição autoriza, na salvaguarda do 
equilíbrio e da própria independência dos Poderes, qual idêntica função 
moderadora, e na asseguração dos direitos e garantias dos indivíduos e de 
quem quer que tenha sofrido lesão de direito ou esteja ameaçado de 
violência, em virtude dos atos impugnados. Fora desse amplo domínio de 
sua atuação, não compete ao Poder Judiciário conhecer de questões ou 
controvérsias da intimidade de outros Poderes, cujo campo de atuação a 
Constituição define, com os respectivos limites. Nem as questões de 
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convivência ou oportunidade, nem as matérias internacorporis hão de 
passar pelo crivo do Judiciário, desde que lesão a direito subjetivo não se 
configure" (STF, Pleno, MS 22.503-3/DF, Rei. Min. Néri da Silveira, DJ, 1, 
de 6-6-1997, p. 24872, Ementário de Jurisprudência n. 1872-3). 

A discussão acerca da separação dos poderes é de suma importância para o 

ativismo judicial, uma vez que, como se verá adiante, esse decorre justamente de 

uma disfunção no exercício da função jurisdicional. A disfunção na separação dos 

poderes vai de encontro aos preceitos constitutivos do Estado moderno e relaciona-

se à discussão acerca da teoria do Estado de exceção de Giorgio Agamben,  

Para traçar as linhas de sua teoria, Agamben desenvolve uma ampla 

investigação arqueológica sobre governos e legitimidade. Nesse contexto, questões 

relacionadas ao excesso de normatização são debatidas: 

Os poderes e as instituições não são hoje legitimados porque caíram na 
ilegalidade; é mais verdadeiro o contrário, ou seja, que a ilegalidade é 
difundida e generalizada porque os poderes perderam toda a consciência 
de sua legitimidade. Por isso é vão acreditar que se pode enfrentar a crise 
das sociedades por meio da ação (certamente necessária) do poder 
judiciário - uma crise que investe a legitimidade não pode ser resolvida 
somente no plano do direito. A hipertrofia do direito, que tem a pretensão de 
legiferar sobre tudo, revela, isso sim, através de um excesso de legalidade 
formal, a perda de toda legitimidade substancial. A tentativa moderna de 
fazer coincidir legalidade e legitimidade, procurando assegurar, através do 
direito positivo, a legitimidade de um poder, é - como resulta do irrevogável 
processo de decadência em que ingressaram as instituições democráticas - 
totalmente insuficientes (AGAMBEN, 2015b, p.10-11). 

A hipertrofia do direito, que pretende regular todos os âmbitos da vida 

humana coloca em xeque, segundo o filósofo, a legitimidade substancial da normal. 

Ato contínuo, o poder judiciário também não pode ser considerado um ator que 

possa resolver os problemas dessa crise.  

É no processo de perda da consciência de legitimidade das instituições, no 

ocaso do debate político e de sua representatividade bem como no desequilíbrio da 

separação dos poderes que a figura do soberano desponta. É nesse momento que o 

estado de exceção e a judicialização da política se tocam.   

O fato de que o poder judiciário é chamado a decidir em última instância a 

validade ou não de uma lei quando confrontada com a constituição, bem como a 

usual validação nos dias atuais de normas que contrariam ou suspendem preceito 

emanado da Carta, coloca o poder judiciário numa condição tal que o mero 

funcionamento das instituições políticas e jurídicas ficam reféns do cumprimento a 

contento de suas atribuições. Em outras palavras, se está à mercê da boa vontade 

do soberano e de seu senso de justiça. Essa característica demarca o limiar 
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biopolítico da modernidade.  

Os argumentos que “justificam” essa desaplicação da norma estão, via de 

regra, relacionados às medidas de urgência ensejadas por situações urgentes. 

Desse modo, a crise é terreno fértil para o exercício do poder soberano que instaura 

a exceção. Em outras palavras, é como se a situação periclitante demandasse uma 

decisão fora do direito para a preservação da ordem, ordem essa em cujo seio se 

instaurou a referida situação periclitante.  

A expressão “por razões de segurança” funciona como um argumento de 
autoridade que, cortando qualquer discussão pela raiz, permite impor 
perspectivas e medidas inaceitáveis sem ela. É preciso opor-lhe a análise 
de um conceito de aparência banal, mas que parece ter suplantado 
qualquer outra noção política: a segurança (AGAMBEN, 2014, p. 01).   

Exemplos desse contexto são corriqueiros no judiciário brasileiro. Porém, um 

em especial chama a atenção pela clareza com que expõe essa situação, a 

manchete do Jornal do Brasil, de 6 de abril de 1964: “Pontes de Miranda diz que 

Forças Armadas violaram a Constituição para poder salvá-la” (JORNAL DO BRASIL, 

1964 apud TELES; SAFATLE, 2010). 

Resta claro que a força-de-lei advinda das decisões emitidas por um poder 

soberano desestabilizam o sistema tripartite de poderes. Ora, não existe equilíbrio 

quando o exercício do poder soberano se concentra em um único órgão ou pessoa. 

Portanto, cabe delimitar os conceitos de ativismo judicial para, por fim, verificar se o 

ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal pode ser enquadrado naquilo que 

Agamben definiu como um “patamar de indeterminação entre democracia e 

absolutismo” (AGAMBEN, 2004, p. 144). 

Ainda nessa direção, cabe verificar como se operacionaliza o ativismo judicial, 

fenômeno que em, de forma análoga ao Estado de Exceção engendrado pelo Poder 

Executivo por meio de Medidas Provisórias, se opera no sistema jurídico por meio 

de decisões jurídicas. 

4.3.2 Delimitações acerca do Ativismo Judicial 

Como visto anteriormente, a ampliação do papel político-institucional do 

Supremo Tribunal Federal ensejada pela Constituição de 1988 estreitou as relações 

entre Direito e Política. Frente a esse fenômeno, o debate acerca do ativismo judicial 

da Suprema Corte tomou conta do cenário jurídico nacional. Decorre desse intenso 

debate as inúmeras definições e posicionamentos acerca do que vem a ser ativismo 

judicial.   
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Para o jurista Campos (2014, p. 164), ativismo judicial corresponde ao 

“exercício expansivo, não necessariamente ilegítimo, de poderes político-normativos 

por parte de juízes e cortes em face dos demais atores políticos”. 

Em sentido semelhante, o jurista Ramos (2015, p. 119) apregoa que ativismo 

judicial se refere “[...] à ultrapassagem das linhas demarcatórias da função 

jurisdicional, em detrimento, principalmente da função legislativa, mas também, da 

função administrativa e, até mesmo, da função de governo”. 

A definição atribuída ao ativismo judicial pelo jurista Streck (2017b, p. 87) 

versa sobre a extrapolação dos limites de atuação do judiciário:  

[...] o ativismo é gestado no interior da própria sistemática jurídica, 
consistindo num ato de vontade daquele que julga, isto é, caracterizando 
uma “corrupção” na relação entre os Poderes, na medida em que há uma 
extrapolação dos limites na atuação do Judiciário pela via de uma decisão 
que é tomada a partir de critérios não jurídicos.  

Essa definição demarca, para Streck (2017b, p. 87), a diferença crucial entre 

ativismo judicial e judicialização da política.  Segundo o jurista gaúcho, “a 

judicialização da política é um fenômeno, ao mesmo tempo, inexorável e 

contingencial, porque decorre de condições sociopolíticas, bem como consiste na 

intervenção do Judiciário na deficiência dos demais Poderes”. A diferença entre 

ativismo judicial e judicialização da política é dada pelo autor da seguinte forma: 

[…] um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide a partir de 
argumentos de política, de moral, enfim, quando o direito é substituído pelas 
convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de 
magistrados); já a judicialização é um fenômeno que exsurge a partir da 
relação entre os poderes do Estado […] (STRECK, 2017b, p. 87). 

Em mesmo sentido, a jurista Tassinari (2012) apregoa que o ativismo judicial 

é gestado no seio da sistemática jurídica, isto é, é eminentemente jurídico, e decorre 

da análise de determinada postura assumida por um órgão ou pessoa na tomada de 

uma decisão que, por forma, é investida de juridicidade. Desse modo, a jurista indica 

a possibilidade de que a decisão judicial está indexada a um ato de vontade daquele 

que julga. Ou seja, para a jurista, o ativismo judicial é um problema de teoria do 

direito, especificamente de teoria da interpretação (TASSINARI, 2012). 

Conforme a jurista, os Estados Unidos foram o país onde nasceu a noção de 

ativismo judicial, posto que seu constitucionalismo é tradicionalmente caracterizado 

por uma intensa atividade judicial, ou seja, “marcado pela existência de uma 

Suprema Corte notoriamente participativa na definição dos mais polêmicos temas” 

(TASSINARI, 2010, p. 2). É por esse motivo que sua construção do direito está mais 
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vinculada à primazia das decisões tomadas caso a caso do que no resultado da 

simples previsão abstrata de regramentos, decorrentes do processo legislativo 

(TASSINARI, 2010). Essa característica é oriunda do sistema jurídico adotado neste 

país, a common law, que, por sua vez, conforma-se a partir da doutrina do stare 

decisis, heranças dos colonizadores ingleses (TASSINARI, 2010). 

A stare decisis, doutrina dos precedentes obrigatórios (doctrine of binding 

precedente), como uma das características históricas mais marcantes da lei inglesa 

é produto o trabalho dos juízes (judge made law) (STRECK, 2018b). Portanto, a 

maior parte da common law não é produto do Parlamento, mas do trabalho de 

séculos dos juízes a aplicar regras consuetudinárias estabelecidas e aplicando 

regras a casos novos à medida que vão surgindo (STRECK, 2018b).  

Embora não haja de forma explícita na Constituição estadunidense o controle 

de constitucionalidade, já no início da república se demarcou aquilo que se 

convencionou chamar e controle jurisdicional de constitucionalidade das leis (judicial 

review) (STRECK, 2018b). 

E, segundo Carlos Alexandre de Azevedo Campos, decisões da Corte podem 

ser identificadas como ativistas desde os primórdios da prática do judicial review, e 

algumas delas foram tão relevantes que transformaram o perfil da Suprema Corte, 

como as decisões Marbury v. Madison, Dred Scott v. Sandford, e de Lochner v. New 

York. Nesse sentido serão pontuados, a título de exemplo, os casos paradigmáticos 

no contexto estadunidense para a conformação do que se vem a entender por 

ativismo judicial e suas variáveis. A utilização desses exemplos se justifica, a 

despeito da matriz jurídica estadunidense ser diversa da brasileira, na medida em 

que os Estados Unidos “são o principal palco da discussão em torno do papel dos 

juízes e cortes no sistema político em que operam e o berço do próprio termo 

‘ativismo judicial’ (CAMPOS, 2014, p. 41). Entretanto, o objeto de análise serão as 

decisões judiciais brasileiras que desaplicam a lei, por meio do ativismo judicial. 

O caso Marbury v. Madison foi a primeira decisão na qual a Suprema Corte 

afirmou seu poder de exercer o controle de constitucionalidade, de modo a negar 

aplicação de leis que, de acordo com sua interpretação, fossem inconstitucionais. 

(BARROSO, 2016). É importante frisar que não havia na Constituição qualquer 

menção à competência da Suprema Corte para atos dessa natureza, pois não se 

imaginava, na época que um órgão do poder judicial pudesse anular atos de 

instituições que possuíam representatividade junto à população. O caso se 
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estabeleceu quando o cidadão Marbury ingressou com uma ação ordinária, 

denominada writ, na Suprema Corte, pleiteando que esta compelisse o Secretário de 

Justiça Madison a lhe entregar o título de nomeação de juiz de paz (STRECK, 

2018b). A decisão86 do Chief Marshall foi no sentido de que o art. 13 o Judiciary Act 

de 1789 era inconstitucional por adicionar ao poder originário da Suprema Corte o 

poder de conhecer writs, porque excedia o poder do Congresso dado pela 

Constituição (STRECK, 2018b).   

A lógica aplicada por Marshall é a de que a Constituição é a lei suprema, 

imodificável por meios ordinários, e o contrário disso subverteria o próprio 

fundamento de todas as constituições escritas. E, portanto, ato legislativo contrário à 

Constituição não é lei, é ato nulo, e compete à Corte declarar a sua nulidade.  

(CAMPOS, 2014) 

O caso Dred Scott v. Sandford, por sua, vez, relaciona-se a um tipo de 

ativismo judicial marcado pela ambição em tentar resolver o conflito político mais 

tormentoso da época, bem como em negar ao Congresso o poder de controlar o 

conflito em territórios federais.  (CAMPOS, 2014). O caso diz respeito à afirmação do 

status constitucional da escravidão nos Estados Unidos, e é considerada por muitos 

a decisão mais infame de toda a história da Corte. Dred Scott foi escravo do Major 

do Exército, John Emerson, e por esse motivo era remanejado para diferentes 

postos militares, em diversos estados. Scott o acompanhava, e em alguns 

momentos residiu em estados em que a escravidão era proibida, inclusive por lei 

federal (como foi o caso do “Compromisso de Missouri”, de 1820) (CAMPOS, 2014). 

Quando o major Emerson morreu, em 1843, a viúva recusou-se a entregar Scott a 

liberdade, ocasião em que ele demandou por sua liberdade na Corte Estadual de 

Missouri, argumentando ter adquirido seu direito quando residiu em estados livres 

(Estado de Illinois e Território Federal de Wisconsin) (CAMPOS, 2014).  Scott obteve 

sua vitória, porém a decisão foi revertida pela Suprema Corte do Missouri e, após 

um arranjo para assegurar a jurisdição federal sobre o caso, a celeuma chegou à 

                                            
86John Adams, presidente dos Estados Unidos, na véspera de deixar o cargo, designou que William 
Marbury ocupasse o cargo de juiz de paz, entretanto, Thomas Jefferson, sucessor na presidência, 
não reconheceu o desígnio de Adams. Marbury recorreu à Suprema Corte para que James Madison, 
então secretário de Estado, o empossasse como juiz de paz com base na seção 13 do JudiciaryAct 
de 1789. No entanto, em 1802, o Congresso revogou o JudiciaryAct. Então, ciente de que se fosse 
concedido o mandado a decisão poderia ser cumprida, Marshall estabeleceu que Marbury tinha 
direito de ser empossado, pois a seção 13 do JudiciaryAct, que lhe atribuía tal competência, era 
inconstitucional, na medida em que ampliava a competência da Suprema Corte estabelecida 
constitucionalmente” (TASSINARI, 2012, p. 58). 
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Suprema Corte (CAMPOS, 2014). 

A decisão87 de março de 1857, considerada uma das mais desastrosas já 

emitidas pela Suprema Corte, definiu que a V Emenda garantia aos cidadãos 

americanos o direito constitucional de propriedade de escravos e, por isso, esse 

direito não poderia ter sido validamente diminuído pelo Congresso, de modo que a 

lei federal (Compromisso de Missouri) que havia proibido a escravidão foi declarada 

inconstitucional (CAMPOS, 2014). 

Conforme Campos, a corte foi ativista, ao invés de evitar questão tão 

tormentosa, acabou por constitucionalizar a escravidão e excluir o poder do 

Congresso de tratar o tema. Para além do ativismo a decisão errou gravemente ao 

“imaginar que uma questão política ardente pudesse ser temperada chamando-a de 

questão ‘legal’ e decidindo-a judicialmente” (McCLOSKEY, 2010, apud CAMPOS, 

2014, p. 55). 

Por fim, o caso Lochner v. New York, de 1905, que diz respeito à decisão da 

Suprema Corte que invalidou lei social (Bakershop Act, do Estado de Nova Iorque). 

Referida lei criminalizava a exigência ou a permissão da jornada de trabalho de 

padeiros que excedesse a dez horas diárias ou sessenta horas semanais 

(CAMPOS, 2014). A Suprema Corte entendeu que o legislador estadual não poderia 

interferir nas relações contratuais de trabalho, pois isso violava a XIV Emenda da 

Constituição Federal, cujo teor assegura a liberdade de indivíduo, e que, portanto, a 

referida lei era inconstitucional (CAMPOS, 2014).  

O caráter ativista da decisão88 se dá em duas dimensões. A primeira, no fato 

de que a Suprema Corte defendeu o direito absoluto de contratar sem previsão 

expressa no texto constitucional, de modo que apenas deduziu, de forma vaga, de 

norma constitucional A segunda, diz respeito ao fato de que a Corte Lochner 

interferiu em caso legislativo de política pública, que, por sua natureza e conteúdo, 

dizia respeito à capacidade epistêmica do legislador (CAMPOS, 2014). 

Cabe apontar que, à época desses casos, o termo “ativismo judicial” ainda 

não existia. Conforme o jurista Campos (2014), a doutrina norte-america reconhece 

que o historiador Arthur Schlesinger Jr foi o primeiro a utilizar o termo, o qual foi 

empregado em seu artigo publicado em 1947, intitulado The Supreme Court: 

1947.Schlesinger defendeu a importância em saber as questões que dividem os 

                                            
87Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856). 
88Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) 
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juízes da Suprema Corte norte-americana uma vez que, segundo o autor, suas 

decisões ajudam a moldar a nação por anos (CAMPOS, 2014). O termo foi 

empregado por Schlesinger como exato oposto à “autorrestrição judicial”, ou seja, 

para o autor, os juízes ativistas substituem a vontade do legislador pela própria 

porque acreditam que devam atuar ativamente na promoção das liberdades civis e 

dos direitos das minorias e dos indefesos (CAMPOS, 2014). 

Cabe salientar que, conforme Bello, Bercovici e Lima (2018), o ativismo 

judicial nos Estados Unidos se manifesta tanto em decisões “progressistas” quanto 

em “conservadoras”, em temas relacionados a moral, economia e política.  

Exemplo disso é o caso da chamada Corte Warren, que entre os anos de 

1954 e 196989, foi presidida por Earl Warren e promoveu um grande momento 

jurisprudencial norte-americano dos direitos e liberdades civis do século XX bem 

como constitucionalizou o projeto político do New Deal. (CAMPOS, 2014, P. 69).  

Referida Corte, de viés progressista, negou que a Constituição tivesse uma 

natureza estática, interpretando-a como um documento vivo (living document), e 

que, portanto deveria ser sensível às mudanças sociais (CAMPOS, 2014). Portanto, 

guiada pela ideia de dignidade igualitária do homem e sob o viés democrático-

inclusivo, a Corte expandiu por meio da interpretação criativa os sentidos dos 

princípios constitucionais, de modo a afirmar direitos implícitos ou mesmo 

vagamente definidos. O conjunto de decisões da Corte relevou uma interpretação 

criativa e evolutiva de normas constitucionais vagas e indeterminadas, munidas de 

alta carga valorativa, com objetivo de avançar posições de liberdade e igualdade 

social (CAMPOS, 2014). Porém, essa postura ensejou à Corte a acusação de 

usurpação de poder das instituições políticas, bem como de decidir apenas 

orientada aos resultados favorecidos pelos intelectuais de esquerda e pela coalizão 

liberal que predominava, na época, a política no país (CAMPOS, 2014). Muitas 

foram as críticas tecidas pelos conservadores à Corte Warren. Segundo eles, a 

Corte teria distorcido as intenções dos “país fundadores” para interpretar a 

Constituição conforme seus valores morais e políticos e sua agenda liberal 

(CAMPOS, 2014). 

Já no Brasil, o ativismo judicial foi recepcionado de forma distorcida, pois a 
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“doutrina brasileira da efetividade” entendeu o ativismo judicial como sendo algo 

positivo, como caminho transformador e canal de posições progressistas (BELLO; 

BERCOVICI; LIMA, 2018).  Bello, Bercovici e Lima (2018, p. 12) argumentam que, 

na prática, o ativismo judicial no Brasil, especialmente no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, consiste em “[...] exacerbação do poder judicial e viabiliza 

retrocessos em termos de direitose garantias fundamentais”. 

Como argumenta Tassinari (2013) cabe delimitar que os Estados Unidos, país 

onde se estabeleceram as primeiras reflexões sobre o tema, a discussão acerca do 

ativismo judicial é realizada desde 1803, e no contexto brasileiro, o crescimento e a 

intensidade da participação do Judiciário apenas ocorreu com a Constituição de 

1988, que propiciou o desenvolvimento da ideia de concretização de direito aos 

cidadãos. O problema, aponta a jurista, é que diferentemente do que aconteceu nos 

Estados Unidos, o ativismo judicial brasileiro não passou por uma problematização, 

isto é, por um rigoroso debate acadêmico, de modo que, da contribuição dos juristas 

estadunidenses só se pode aproveitar a parte relativa à intensificação da atividade 

jurisdicional, potencializada a ponto de ser defendida a necessidade de ativismo 

judicial para concretizar direitos (TASSINARI, 2013). 

Isso significa, de acordo com a jurista, que se forjou um ambiente no qual se 

passou a conceber o ativismo judicial como característica própria da jurisdição, isto 

é, a atuação ativista do Judiciário é tida como pressuposta, vista como uma solução 

para os problemas sociais ou ainda como uma etapa necessária e indispensável 

para o cumprimento do texto constitucional. Ainda, segundo a jurista gaúcha, essas 

manifestações denotam a dramaticidade da questão (TASSINARI, 2013). 

As mudanças ensejadas pela Constituição de 1988 resultaram no aumento da 

interação do Supremo Tribunal Federal com os Poderes Executivo e Legislativo, e 

isso elevou o Supremo a um patamar de relevância e autoridade político-normativo 

inédito em sua história, modificando o arranjo institucional brasileiro (CAMPOS, 

2014). Nesse rearranjo, o jurista Campos (2014) aponta que tem restado ao 

Supremo Tribunal decidir sobre questões cruciais em diversas áreas da vida política 

e social, que vão: 

[...] desde a titularidade de cargos eletivos até as condições de 
funcionamento parlamentar dos partidos políticos; desde a criação de 
municípios até a demarcação de terras indígenas, desde a Reforma da 
Previdência até a guerra fiscal entre os estados; desde a união estável 
homoafetiva até a licitude do aborto de fetos anencéfalos (CAMPOS, 2014, 
p. 29). 
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Parte significativa desses casos são resolvidos por meio de um conjunto 

variado de práticas interpretativas e decisórias que são, segundo Campos (2014, p. 

29) expansivas de seu novo espaço institucional, pois: 

Além de suprir lacunas legislativas; ela expande os significados e o alcance 
de enunciados normativos constitucionais muito indeterminados; afirma 
direitos e interesses substantivos apenas vagamente definidos na 
Constituição de 1988; altera o sentido de leis e de outros atos normativos 
infraconstitucionais sob o pretexto de conformá-los à Constituição;  amplifica 
os próprios poderes processuais e os efeitos de suas decisões; interfere na  
formulação e na aplicação de políticas públicas. 

De acordo com o jurista, todas essas práticas são ativismo judicial e a 

frequência na adoção destas, ao menos do ponto de vista descritivo, tornou-se 

realidade incontestável no arranjo político-institucional brasileiro (CAMPOS, 2014). 

Para Bulos (2014, p. 442), o ativismo judicial se constitui num perigoso 

veículo de fraude à Constituição. Para o jurista, ativismo judicial é definido como “o 

ato em que os juízes criam pautas legislativas de comportamento, como se fossem 

os próprios membros do Poder Legislativo”. 

Portanto para o autor a prática ativista pode ensejar mutações 

inconstitucionais, afinal um órgão do Poder adentra na esfera do outro, ao arrepio da 

cláusula da separação de Poderes (CF, art. 2a). Ainda, conforme Bulos (2014, p. 

443) os ativistas judiciais, também denominados de juízes legisladores ou 

legisladores positivos, “ao invés de decidirem conflitos, que é a tarefa típica que lhes 

compete exercer, praticam atos inerentes ao ofício de Deputados e Senadores da 

República”. Por isso, para o jurista, o ativismo judicial consiste em uma 

“ultrapassagem das linhas demarcatórias da função judiciária, pois o juiz desborda o 

núcleo essencial da jurisdição”, ou seja, ao invés de dizer o direito nos conflitos de 

interesse, passa a criar comandos normativos, via sentenças judiciais, extrapolando 

a criatividade natural que permeia o múnus judicante. (BULOS,2014 , p. 443): 

Como exemplo de ativismo judicial, elenca-se três casos paradigmáticos no 

direito, quais sejam, a Reclamação Constitucional 4.335/AC e o artigo 52, inciso X 

da Constituição Federal, a presunção de inocência (artigo 5º inciso LVII da 

Constituição Federal) e a interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penale, 

por fim, a decisão do impeachment de Dilma Rousseff e o artigo 52, parágrafo único 

da Constituição Federal. 

Quanto ao primeiro caso, cabe argumentar primeiramente que a Constituição 

Federal determina os efeitos das decisões quando do controle difuso bem como do 
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concentrado de constitucionalidade, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, e 

aponta a forma para interligá-los, como é o caso do art. 52, X, da Constituição 

Federal, que aduz expressamente que “compete privativamente ao Senado Federal: 

x - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”. A questão que se colocou teve 

como cerne esses efeitos, e tem como mote a Reclamação Constitucional 

(4.335/AC), de 2014. Na referida reclamação, o Supremo Tribunal Federal foi 

provocado acerca da possibilidade de extensão, para outro caso, dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade do artigo que veda a progressão de regime 

penal para crimes hediondos, proferida em sede de controle difuso, no julgamento 

do HC 82.959/SP (TASSINARI, 2012). 

Conforme visto anteriormente, o sistema de controle de constitucionalidade 

brasileiro traz como regra a atribuição do efeito inter partes para a declaração de 

inconstitucionalidade pela via difusa, e a Constituição Federal atribui, de forma 

expressa, por meio do art. 52, X, a competência do Senado Federal para atribuir 

efeito erga omnes nestes casos. Portanto, caberia ao senado, e apenas a ele, a 

suspensão da execução do ato normativo declarado inconstitucional, de modo a 

conferir à decisão proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, eficácia erga 

omnes. Isso porque, o Senado, ao emitir o juízo político acerca da decisão judicial, 

possibilitando força expansiva à mesma, estaria equilibrando o Poder Judiciário, 

conforme o sistema de pesos e contrapesos.  

Porém, o relator da Reclamação, Ministro Gilmar Mendes, votou pela perda 

da eficácia da norma constitucional, justificando que a crença na separação de 

poderes resta ultrapassada, e que o instituto da suspensão pelo Senado tem viés 

unicamente histórico:  

A amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a possibilidade de 
que se suspenda, liminarmente, a eficácia de leis ou atos normativos, com 
eficácia geral, contribuíram, certamente, para que se quebrantasse a crença 
na própria justificativa desse instituto, que se inspirava diretamente numa 
concepção de separação de Poderes - hoje inevitavelmente ultrapassada. 
Se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de inconstitucionalidade, 
suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de uma Emenda 
Constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, 
proferida no controle incidental, valer tão-somente para as partes? A única 
resposta plausível nos leva a crer que o instituto da suspensão pelo Senado 
assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente histórica90. 

                                            
90Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação 4335/AC. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/RCL4335gm.pdf. Acesso em: 01/02/2015 
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Sobre o referido caso, Bulos (2014, p 443) aponta a existência de ativismo 

judicial precisamente no voto vista do Ministro Eros Grau. Ao acompanhar o Relator, 

o ministro concluiu que o art. 52, X, do Texto da República, sujeitou-se a uma 

"autêntica' mutação constitucional. Para Bulos (2014, p. 443) houve ativismo judicial, 

pois, “manipulando, inconstitucionalmente, o referido preceito da Carta de 1988, o 

órgão de cúpula do Judiciário atuou como legislador positivo”.  

Nesse sentido Valle (2009, p. 129) argumenta que, no caso acima abordado, 

o texto constitucional deixou de significar aquilo que se depreende se sua 

literalidade, que é  “compete privativamente ao Senado Federal suspender a 

execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal” para significar  “compete privativamente ao 

Supremo Tribunal Federal dar publicidade à suspensão da execução, operada pelo 

Supremo Tribunal Federal, da lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, 

por decisão definitiva do Supremo”(VALLE, 2009, p. 129). 

No que tange à questão do princípio da presunção de inocência, expresso no 

artigo 5º, inciso LVII da Constituição de 1988, já abordada anteriormente quando da 

análise da judicialização da política, cabe apontar algumas questões a título de 

complementação. Conforme se viu anteriormente, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal exarada no Habeas Corpus (HC)126.292 desconsiderou o artigo 283 do 

Código de Processo Penal (BRASIL, 2011, n. p.), de modo a tornar sem efeito o 

disposto em lei federal sem que ela seja declarada inconstitucional, caracterizando 

assim uma intromissão no campo legislativo.  

A despeito das inúmeras discussões jurídicas que decorrem a partir desse 

Habeas Corpus, é relevante para a presente pesquisa o descompasso entre a 

decisão e o disposto na Constituição Federal. De acordo com os juristas Trindade e 

Oliveira (2016, p. 753) “a garantia constitucional da presunção de inocência exige o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que o condenado possa 

ser recolhido à prisão”. Porém, no HC 126.292, o Supremo Tribunal Federal 

considerou que o julgamento em segunda instância já satisfazia as exigências desse 

princípio constitucional, o que permitiu a execução provisória da pena (TRINDADE; 

OLIVEIRA, 2016). Desse modo, as atribuições e o poder do Tribunal extrapolaram 

até mesmo o próprio poder de reforma, visto que a sua interpretação ensejou na 

extinção de parte da garantia constitucional, contrariando o artigo 60, parágrafo 4º, 

inciso IV da Constituição de 1988, que aduz que não será objeto de deliberação a 
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proposta de emenda constitucional tendente a abolir, dentre outras categorias, os 

direitos e garantias individuais. 

Por fim, pode se considerar também como exemplo de ativismo judicial a 

decisão que admitiu o fatiamento da decisão do impeachment de Dilma Vana 

Rousseff consumado em agosto de 2016. A despeito de toda a discussão política 

acerca da legitimidade do processo em questão, o que se pretende abordar no 

presente exemplo diz respeito única e exclusivamente à interpretação dada ao artigo 

52, parágrafo único da Constituição Federal.  

O presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Ricardo 

Lewandowski, conduziu o julgamento do impeachment no Senado Federal, de modo 

a atuar como guardião da legalidade dos procedimentos adotados. 

Conforme o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, compete 

privativamente ao Senado Federal julgar e processar o presidente e o Vice-

Presidente da República nos crimes de responsabilidade bem como os Ministros de 

Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da 

mesma natureza conexos com aqueles. Ainda, nesses casos, assim como naqueles 

dispostos no inciso II do referido artigo, funcionará como Presidente o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida 

por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por 

oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções 

judiciais cabíveis.  

Conforme o jurista Bulos (2014, p. 1264), o Impeachment é a prerrogativa 

institucional do Poder Legislativo que consiste numa sanção de índole político-

administrativa, incumbida de destituir, de modo legítimo e constitucional, o 

Presidente da República. Por seu intermédio, o Chefe do Executivo Federal resta 

inabilitado para o exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação, 

durante oito anos. 

Portanto, instaurado o processo de impeachment pelo Senado, o Presidente 
da República fica suspenso do exercício de suas funções por 180 dias. 
Caso o julgamento não ocorra no prazo de seis meses, o Presidente da 
República retorna ao cargo, sem prejuízo do regular andamento do 
processo. Se condenado, pelo voto de 2/3 do Senado, o Presidente perde o 
cargo e fica inabilitado por oito anos para o exercício de outra função 
pública (BULOS, 2014, p. 1267). 

No presente caso, a decisão do Senado Federal no julgamento, 

curiosamente, afastou a pena de inabilitação para o exercício de função pública, em 
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entendimento contrário ao disposto no artigo 52, parágrafo único da Constituição de 

1988.  Essa decisão só foi possível porque o ministro Ricardo Lewandowski, que 

presidia o julgamento, aceitou monocraticamente um requerimento de destaque para 

votar em separado a questão da inabilitação de Dilma Rousseff para a função 

pública, realizado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. A votação em 

separado do caso foi veiculada pela mídia como “fatiamento” do julgamento do 

impeachment. Sobre essa questão do “fatiamento”, o jurista Werneck (2016, n.p.) se 

posicionou da seguinte forma: 

[...] A Constituição me parece clara, estabelecendo que os senadores vão 
condenar (a presidente da República, no caso do impeachment) e a perda 
será a inabilitação. Até quarta-feira, parecia consolidado que o STF havia 
entendido que era uma votação única. Se o Senado remove o presidente do 
cargo, tem que inabilitar. Mas, o ministro Lewandowski atendeu a um 
requerimento apresentado pela bancada do PT. Ele [...] cita o regimento 
interno do Senado que diz que, se houver um pedido de destaque 
apresentado por uma bancada, tem que ser aprovado automaticamente, 
sem passar pela aprovação do plenário. Não concordo com essa leitura 
porque ali era a interpretação de uma cláusula constitucional concreta. Se 
havia dúvida, a maneira mais legítima era colocar em votação para o 
plenário do Senado (decidir se a votação seria ou não fatiada). Ele decidiu 
sozinho. [...] Ficaram algumas questões: o que a Constituição quer dizer? 
Se admite a votação separado ou não? O Senado tem poder para dar a sua 
interpretação da Constituição ou tem que seguir a do STF? O caso Collor 
coloca de maneira clara no acórdão que, se você opta pela remoção do 
cargo, você tem que inabilitar”. 

Em mais uma situação, preceitos constitucionais tiveram seu entendimento 

modificado ao arrepio das regras constitucionais dispostas para tal. Frente à essa 

situação, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes lamentou o caso à 

imprensa: 

Há uma singularidade que eu acho que a gente tem de discutir. O que se 
fez lá (no Senado) foi um DVS (destaque para votação em separado), não 
em relação à proposição que estava sendo votada, mas em relação à 
Constituição.  O que é, no mínimo, pra ser bastante delicado, bizarro...  
Fazer um DVS em relação à própria norma constitucional”.[...] “Então, veja, 
(essa votação fatiada) não passa na prova dos 9 do jardim de infância do 
direito constitucional. É, realmente, do ponto de vista da solução jurídica, 
parece realmente extravagante, mas certamente há razões políticas e tudo 
mais que justificam, talvez aí o cordialismo da alma brasileira e tudo isso 
“(MENDES, 2016, n. p.). 

Frente aos exemplos trazidos, faz-se necessária, mais uma vez, a reflexão 

acerca do ativismo judicial. Conforme Tassinari (2012, p. 25) a concepção de 

ativismo que pode ser sintetizada: como “a configuração de um Poder Judiciário 

revestido de supremacia, com competências que não lhe são reconhecidas 

constitucionalmente”. Conforme a jurista, a diferença entre judicialização da política 

e ativismo judicial reside no fato de que a judicialização da política é um "fenômeno 
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contingencial", ou seja, insurge na insuficiência dos demais poderes, em 

determinado contexto social, independente da postura de juízes e tribunais, ao 

passo que o ativismo diz respeito a uma postura do Judiciário para além dos limites 

constitucionais. 

 Se por um lado essa postura foi aclamada pela doutrina como sendo algo 

positivo, a face perversa dessa mesma postura enseja o cerceamento de direitos e 

garantias individuais, escancarando a vontade de um poder soberano que não está 

adstrito às regras.   

Cabe, portanto, realizar a análise das decisões ativistas ora aventadas. 

Conforme foi anunciado ad nauseam, para Carl Schmitt soberano é aquele que 

decide sobre a exceção. Já para Agamben, a decisão soberana “traça e de tanto em 

tanto renova este limiar de indiferença entre o externo e o interno, exclusão e 

inclusão, nómos e phýsis, em que a vida é originalmente excepcionada no direito” 

(AGAMBEN, 2002, p. 34). 

Frente a essas definições, cabe destacar aquilo que o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Eros Grau, pontuou na apresentação da obra “Teologia Política”, 

de Carl Schmitt: 

Na tarefa de concretização da Constituição, o Judiciário – especialmente o 
Supremo Tribunal Federal – deve aplicar-se a prover a força normativa da 
Constituição e sua função estabilizadora, reportando-se à integridade da 
ordem concreta da qual ela é a representação mais elevada no plano do 
direito posto. A sua mais prudente aplicação, nas situações de exceção, 
pode corresponder exatamente à desaplicação de suas normas a 
essas situações. A tanto leva a prática da interpretação da Constituição, 
que supõe caminharmos de um ponto a outro, do universal ao singular, 
através do particular, conferindo a carga de contingencialidade que faltava 
para tornar plenamente contingencial o singular. Daí que ela exige a 
consideração não apenas dos textos normativos, mas também de 
elementos do mundo do ser, os fatos do caso e a realidade no seio e âmbito 
da qual a decisão em cada situação há de ser tomada (GRAU, 2006, p. XII, 
grifo nosso). 

Ao tomar como encargo a função dos ministros da Suprema Corte de 

desaplicar a norma nas situações de crise, instaurando um estado de exceção, 

chama-se para o egrégio tribunal, de forma tácita, a posição de prolator de decisão 

soberana. Frente a essa constatação, cabe questionar acerca da legitimidade dos 

ministros para o exercício do poder soberano.  

O ato de suspender a normatividade e revelar exceção, instrumentalizado por 

meio do ativismo judicial, guarda intimas relações com o exercício da auctoritas. O 

ato do auctor, conforme Agamben, não se baseia em algo como um poder jurídico 
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de representação do que está investido (como por exemplo em relação ao menor 

incapaz), ele deriva, por sua vez, “diretamente de sua condição de pater” 

(AGAMBEN, 2007, p. 118-119) Assim como todo poder do direito arcaico, a 

auctoritas era concebida “segundo o modelo unilateral do direito puro e simples, sem 

obrigação nem sanção” (NOIAILLES apud AGAMBEN, 2007, p. 119). Conforme 

Agamben, a auctoritas “é um poder que suspende ou reativa o direito, mas não tem 

vigência formal como direito” (AGAMBEN, 2007, p. 121). 

Dentro do modelo do Estado de Direito moderno, teoricamente a função do 

Supremo Tribunal Federal estaria relacionada mais ao exercício da potestas, isto é, 

ao poder de aplicar o direito. Porém, o que se demonstra na prática quanto ao 

ativismo judicial diz respeito ao paradigma da auctoritas, uma vez que “a norma 

pode ser aplicada ao caso normal e pode ser suspensa sem anular inteiramente a 

ordem jurídica porque, sob a forma da auctoritas ou da decisão soberana, ela se 

refere imediatamente à vida e dela deriva” (AGAMBEN, 2007, p. 132-130).  

Desse desdobramento, Agamben (2007) extrai a conclusão provisória de que 

o sistema jurídico ocidental se apresenta como uma dupla estrutura formada por 

dois elementos heterogêneos e coordenados, quais sejam, um elemento normativo e 

jurídico em sentido estrito (potestas) e um elemento anômico e metajurídico 

(auctoritas). Segundo o filósofo, o estado de exceção é o dispositivo que deve, em 

último caso, articular e manter juntos esses dois aspectos da máquina jurídico-

política, instituindo assim um “limiar de indecibilidade entre anomia e nomos, entre 

vida e direito, entre auctoritas e potestas” (AGAMBEN, 2007, p. 130).  

 Essa conjunção tem como base a ficção essencial pelo qual a anomia –sob a 

forma de auctoritas ainda está em relação à ordem jurídica e o poder de suspender 

a norma está em contato direto com a vida. Enquanto esses elementos se mantem 

ligados, porém distintos temporariamente e subjetivamente, sua dialética, embora 

pautada sobre uma ficção, pode, entretanto, funcionar de alguma forma. Porém, 

quando coincide auctoritas e potestas numa só pessoa, quando o estado de 

exceção em que eles se conectam e se indeterminam se torna a regra, “então o 

sistema jurídico-político transforma-se em uma máquina letal” (AGAMBEN, 

2007, p. 131, grifo nosso). 

Aplicando esse contexto ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ativismo 

judicial, pode-se inferir que as decisões com força-de-lei, isto é, que possuem força 

de lei sem se revestir da forma de lei, encontram-se inseridas nessa dualidade que, 
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por vezes se tocam e produzem vida nua. A tendência, conforme se pode observar 

ao longo dos últimos anos no contexto do agravamento da crise político-jurídica 

brasileira, é o contínuo crescimento da sobreposição da auctoritas e da potestas na 

mesma pessoa.  

Desse modo, o STF, em uma interpretação extrema, porém não sem sentido, 

“acabou por criar pequenos campos de concentração, na medida em que 

determinou em duas oportunidades um espaço em que o direito vigente não vale, e 

sim apenas a decisão, a pura força” (HONÓRIO, 2007, p. 115).  

Pelo exposto, há que se refletir acerca da possibilidade de que vige no Brasil 

um estado de exceção. No atual contexto brasileiro se pode perceber que dentro de 

inúmeros contextos jurídicos a exceção se tornou a norma e que, portanto, existe 

uma insegurança gerada pela indiscernibilidade entre estado de direito e estado de 

natureza, o qual expõe o puro poder da decisão soberana. 

4.4 O poder judiciário brasileiro: judicialização da política e ativismo judicial 

à luz do estado de exceção  

O estudo do estado de exceção no contexto jurídico-político brasileiro se 

justifica frente à sua inequívoca lacuna. Ressalvadas todas as diferenças 

contextuais do cenário brasileiro por aquele interpretado, analisado e descrito por 

Agamben no capítulo primeiro da obra “Estado de exceção”, cujo foco está 

direcionado para a atuação do Poder Executivo, cabe argumentar que as linhas 

gerais do que foi teorizado pelo filósofo são facilmente contrastáveis à realidade 

jurídica brasileira quanto a ação do poder judiciário brasileiro em momento de crise 

da economia-política.  Porém, poucos são os estudos que realizaram essa 

sobreposição.  Conforme o ministro Eros Grau: 

É realmente curioso que tema da exceção não tenha exercido fascínio 
sobre os nossos juristas, o que há de ser atribuído ao prestígio que assumiu 
entre nós, desde o século passado, o pensamento kelseniano. [Carl 
Schmitt] CS, aliás, com indisfarçável ponta de ironia, observa ser natural 
que um neo-kantiano como Kelsen não saiba, por definição, o que fazer 
com a situação excepcional. (GRAU, 2006, p. XIII). 

Nesse sentido, cabe enfrentar a discussão sobre o estado de exceção no 

direito brasileiro e analisar o ativismo judicial à luz do estado de exceção. 

4.4.1 Judicialização da política e ativismo judicial como regra do estado de exceção 

permanente. 

Carl Schmitt (2006, p. 11) argumenta que “a ordem jurídica, como toda ordem, 
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repousa em uma decisão e não em uma norma”. A partir desta constatação, é 

traçada a contiguidade essencial entre estado de exceção e soberania. Porém, a 

despeito de toda a discussão que decorreu da obra do jurista, Agamben aponta que 

havia uma lacuna teórica, isto é, faltava uma teoria do estado de exceção no direito 

público (AGAMBEN, 2004). Nesse sentido, a teoria agambeniana oferece 

possibilidades de reflexão na soleira desse vão teórico. 

O filósofo argumenta que duas são as possibilidades de se pensar sobre a 

exceção nesse contexto. No primeiro caso, o estado de necessidade que embasa a 

exceção não pode ter forma jurídica, uma vez que se situa no limite entre a política e 

o direito, de modo que se a decisão e fruto dos períodos de crise política, deve ser 

entendida no campo político e não jurídico-constitucional, alçando assim a paradoxal 

situação de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do 

direito. No segundo caso, parte-se da premissa de que se a exceção é o “dispositivo 

original graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio da própria 

suspensão, uma teoria do estado de exceção é, então, condição preliminar para se 

definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito” 

(AGAMBEN, 2004, p. 11-12).  

Portanto, a decisão instituidora da exceção se encontra nesse espaço, 

delimitado como exceção, definido por Agamben como “terra de ninguém”, o vão 

entre o direito público e o fato político, entre a ordem jurídica e a vida. (AGAMBEN, 

2004). Cabe pontuar, deste modo, que a normalidade apenas existe quando 

contrastada à exceção.  

Nesse sentido, pode se considerar que as decisões ativistas não são 

instituidoras de um estado de exceção. Elas são a sua manifestação, o seu 

desnudar, o emergir daquilo que, argutamente Giorgio Agamben percebeu a partir 

de suas percepções e análises no no interior do Estado de direito das democracias 

ocidentais.  

Assim, o ponto de contato no qual a força de lei emanada das decisões 

ativistas dá forma e substância àquilo que está inseparavelmente contido na 

natureza do direito é o lócus do estado de exceção.  

Conforme apregoa a jurista Clarissa Tassinari (2012), o fenômeno da 

judicialização da política e do ativismo judicial é visto pela sociedade como sendo 

algo positivo. Essa situação pontua a jurista, aponta para a dramaticidade da 

situação, uma vez que a sociedade de forma geral entende que a crescente 
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judicialização das esferas da vida e das relações humanas bem comoativismo 

judicial são os únicos caminhos encontrados para assegurar direitos. Esse 

pensamento deve ser lido pelo seu revés, ou seja, da mesma forma que se tem 

poder para, por via judicial, criar e determinar direitos, também desse mesmo poder 

decorre a possibilidade de cercear direitos, apontando para um viés totalitário. 

Portanto, “o aplauso de hoje do ativismo jurídico pode ter sua antítese amanhã, 

quando os que hoje festejam se sentem prejudicados” (STRECK; TASSINARI; 

LEPPER, 2015, p. 59). 

O ativismo desenfreado da atualidade demarca “uma espécie de império da 

vontade”, que toma forma por meio de um “utilitarismo supostamente moral e na 

vontade de poder de quem o pratica, algo muito perigoso ao regime democrático” 

(STRECK; TASSINARI; LEPPER, 2015, p. 59). 

Por isso, dentro do contexto de um estado democrático de direito, as decisões 

devem decorrer de uma atribuição de sentido oriundas dos textos normativos e que 

respeite às regras do jogo, isto é, que o Judiciário lance mão de “argumentos 

metajurídicos” em suas decisões (STRECK; TASSINARI; LEPPER, 2015, p. 59). 

Isso porque, de acordo com Streck, Tassinari e Lepper (2015, p. 59), da mesma 

forma como não existe passe livre para atribuição arbitrária de sentidos, também 

não se pode admitir que um julgador deixe de lado o texto constitucional em 

benefício de qualquer outro fundamento, pois caso contrário estará aniquilando as 

regras do jogo democrático, do qual ele, por resolução constitucional, é o guardião. 

Dentro do contexto dos estudos sobre o estado de exceção, Agamben (2004) 

destaca os inúmeros exemplos de confusão entre atos do poder executivo e atos do 

poder legislativo. Essa confusão, conforme o filósofo demarca uma das 

características fundamentais do estado de exceção. A proposta da presente 

pesquisa é a de que, substituindo o poder executivo pelo poder judiciário, também 

se teria uma das características centrais do estado de exceção. 

 Essa substituição é demarcada pela prática ativista, isto é, pela decisão 

consubstanciada numa atividade prática que cria, modifica ou nega a lei e, em caso 

mais agudo, modificando, criando ou negando norma inerente àquele ordenamento 

jurídico dotado de força superior a lei, isto é, a Constituição. Nesse sentido, cabe 

correlacionar e analisar a decisão ativista emanada pelo Supremo Tribunal Federal, 

conforme os exemplos supracitados, à percepção que essa mesma decisão é 

exarada não somente por meio da potestas, mas também da auctoritas.  
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O caso limite da confusão entre poder executivo e atos do poder legislativo, 

como visto anteriormente, se deu no regime nazista, no qual as palavras do ‘”Führer” 

tinham força de lei (AGAMBEN, 2004, p. 61). Apesar disso, Agamben refina o 

argumento e aponta que do ponto de vista técnico, o aporte especifico do estado de 

exceção não é tanto a confusão entre os poderes, nem tanto o isolamento da “força 

de lei” em relação à lei.  Conforme Agamben, ele define um “estado da lei” em que, 

de um lado, “a norma está em vigor, mas não se aplica (não tem ‘força’) e em que, 

de outro lado, atos que não têm valor de lei adquirem sua ‘força’” (AGAMBEN, 2004, 

p. 61). 

Ora, as decisões ativistas se comportam exatamente dessa forma. A despeito 

da prática corriqueira que se tornou decidir para além da relação que se estabelece 

entre o geral e o particular no caso das normas, casos mais agudos como a decisão 

que torna inócuo sem  excluir da ordem jurídica os artigos 283 do Código de 

Processo Penal brasileiro e 5º, inciso LVII da Constituição Federal,(ambos 

relacionados ao princípio da presunção de inocência), concretizam aquilo que 

Agamben definiu como estado de exceção na sua forma mais extrema.  

Para o filósofo, a questão da aplicação é uma das categorias mais 

problemáticas da teoria jurídica. No caso da norma jurídica, a referência ao caso 

concreto supõe um processo que envolve uma pluralidade de sujeitos e culmina na 

emissão de uma sentença, cuja referência operativa à realidade é garantida pelos 

poderes institucionais. (AGAMBEN, 2004, p 62). Portanto, a aplicação exige a 

transferência do âmbito lógico para o âmbito prático, e nesse processo há uma 

operação eficaz que coloca aquele que decide em evidência, de modo que este se 

aplica inteiramente ao texto e aplica seu conteúdo inteiramente a si, inserindo assim 

aquele que decide dentro e fora do texto. Nesse sentido, aponta Agambem que “a 

aplicação de uma norma não está de modo algum contida nela e nem pode ser dela 

deduzida, pois, de outro modo, não haveria necessidade de se criar o imponente 

edifício do direito processual” (AGAMBEN, 2004, P. 62-63). 

É nesse vão, nessa abertura de um espaço que a aplicação e a norma 

mostram sua separação e em que uma pura força de lei realiza, por meio da 

aplicação desaplicadora, uma norma cuja aplicação foi suspensa (AGAMBEN, 

2004). Eis o núcleo duro do estado de exceção.  

Conforme o filósofo, no caso extremo, a “força de lei” flutua como um 

elemento indeterminado, que pode ser reivindicado tanto pela autoridade estatal 
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(agindo como ditadura comissária) quanto por uma organização revolucionária 

(agindo como ditadura soberana). Nesse sentido, o estado de exceção é “o espaço 

anômico onde o que está em jogo é uma força de lei sem lei”, que, portanto, deve 

ser escrita como força de lei. (AGAMBEN, 2004, p. 61). Essa força de lei, que opera 

na cisão entre potência e ato, é descrito por Agamben como um elemento místico, 

como a ficção por meio do qual o direito busca sua própria anomia. (AGAMBEN, 

2004)  

É por isso que a estrutura do bando soberano é a de uma lei que vigora, mas 

não significa, de modo que os homens vivem sob o julgo de uma lei que os inclui em 

uma pura relação de abandono. Por esse motivo, Agamben entende que há uma 

crise de legitimidade generalizada em todas as sociedades e todas as culturas, 

oriunda da ausência de sentido da lei, que vigora a partir do nada (AGAMBEN, 

2007)  

A exceção demonstra que o soberano tem o monopólio da decisão última, e 

essa decisão, como visto, se distingue da norma jurídica e a autoridade demonstra 

que “não necessita do direito para criar o direito...” (AGAMBEN, 2007, p. 24). 

O ativismo jurídico, bem como a judicialização da política na cena brasileira 

após a Constituição de 1988, sobretudo no período compreendido entre 2015 a 

2018, evidencia a suspensão do ordenamento jurídico em função de interesses 

financeirizados no desmonte do parco estado de bem-estar social alcançado pelo 

Estado brasileiro.   

Conforme o jurista Pedro Estevam Serrano (2016, p. 34), esse tipo de 

decisão, que é a exceção real, que suspende o direito e submete o jurídico ao 

político, reduz a decisão a si mesma, “sem qualquer mediação real pelo direito, por 

uma provisoriedade inerente, já que não se trata de extinguir o direito, mas de 

suspendê-lo em situações especificas”, expondo a forma bruta do poder. Nesse 

último aspecto, a decisão que produz a exceção “não produz ‘jurisprudência’ para 

situações semelhantes juridicamente, mas diferentes politicamente” 

(SERRANO, 2016, p. 35, grifo nosso). Desse modo, quando se alteram os atores 

envolvidos ou a finalidade política, muda-se a decisão, retornando-se ao direito ou 

produzindo nova exceção (SERRANO, 2016). 

Nesse sentido, Bello, Bercovici e Lima (2018) demarcam que os guardiões 

formalistas dos rito dissimulam manter a utilidade da Constituição como orientadora 

da composição institucional do aparelho de Estado, mas não há como disfarçar a 
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realidade: o texto constitucional de 1988 foi perdendo força e resiliência; de modo 

que o tecido constitucional esgarçou-se. Segundo os autores, é um dos produtos 

desse lento e doloroso processo a atual impossibilidade de identificação dos 

elementos capazes de orientar um projeto nacional e articular uma agenda positiva 

reconstitutiva de um pacto social sensível às transformações da composição de 

forças, interesses e compreensão de mecanismos adequados de governo e 

administração (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018). 

Dentro de um contexto de crise, e, por decorrência, de insegurança e de 

descrédito da política, a população deposita na judicialização da política e no 

ativismo judicial a crença de que seus direitos e garantias individuais serão 

assegurados. Essa lógica inviabiliza o debate público e o exercício da cidadania, de 

modo que quanto maior a cultura judicante, menor será a cultura democrática.  

É importante pontuar, reiteradamente, que no contexto institucional brasileiro 

o poder judiciário não exerce função majoritária, ou seja, ao contrário dos poderes 

legislativo e executivo, que se constituem e se legitimam por sufrágio universal, o 

poder judiciário é composto em sua esmagadora maioria por juízes de carreira e, em 

menor caso por indicação do chefe do poder executivo. É por isso o ativismo judicial 

afronta o estado democrático de direito, pois demarca o exercício do poder soberano 

por uma esfera não legitimada popularmente para tal encargo.  

De acordo com Bazzanella (2018) a instauração de um estado de exceção 

permanente perpassa o protagonismo do Poder Judiciário, o qual, em grande 

medida, atua como legitimador da ação do poder soberano sob a condição de 

suspensão do ordenamento jurídico. 

E esse tem sido o papel desempenhado pelo judiciário frente às instabilidades 

políticas decorrentes dos últimos anos, principalmente de 2013 aos dias atuais. A 

crise é mote necessário para a suspensão das regras. Em nome da manutenção da 

ordem toda suspensão de lei é válida. 

Nesse sentido, Bazzanella (2018) aponta que no contexto do estado de 

exceção permanente brasileiro, o poder judiciário, a partir da suprema corte e, 

ramificando-se em todas as suas hierarquias, constitui-se em um poder em si 

mesmo, no qual, na condição de Guardião das tábuas da lei, operam a sua 

suspensão diante de tumultos, ou ameaças ao exercício do poder soberano. 

A crise, portanto, opera como motivação e justificativa para a suspensão da 

norma. A ideia de uma crise permanente, segundo Giorgio Agamben, tornou-se um 
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instrumento de dominação. A crise serve para “legitimar decisões políticas e 

econômicas que de fato desapropriam cidadãos e os desproveem de qualquer 

possibilidade de decisão” (AGAMBEN, 2013b, n.p.). É por isso que seu conceito tem 

se tornado o mote da política moderna e tem sido por muito tempo parte da 

normalidade em qualquer segmento da vida social (AGAMBEN, 2013b, n.p.). 

A palavra “crise”, segundo o filósofo, expressa duas raízes semânticas, quais 

sejam, a médica, que remete ao curso de uma doença, e a teológica, que diz 

respeito ao Juízo Final. Nas duas concepções houve modificações que os 

desproveram de sua relação com o tempo: “‘Crise’ na medicina antiga remetia a um 

julgamento, ao momento decisivo em que o médico percebia se o doente 

sobreviveria ou não” (AGAMBEN, 2013b, n. p.). Porém, a concepção atual diz 

respeito a um estado duradouro. 

Assim, essa incerteza é estendida ao futuro, ao infinito. É exatamente o 
mesmo com o sentido teológico: o Juízo Final era inseparável do fim dos 
tempos. Hoje, no entanto, o juízo é divorciado da ideia de resolução e 
repetidamente adiado. Então o prospecto de uma decisão é cada vez 
menor, e um processo interminável de decisão jamais se conclui 
(AGAMBEN, 2013b, n.p.). 

A crise é o argumento aventado para toda suspensão de direitos. É o 

argumento que viabiliza e concretiza o Estado de Exceção permanente. Exceção 

essa que inclui e exclui os seres humanos, que os separa em categorias, tais como 

os cidadãos, dotados de direitos e deveres junto ao Estado; os homens naturais, 

dotados de direitos naturais; e os “homo sacer”, que não são cidadãos nem homens 

naturais, que vivem radicalmente vulneráveis à morte (BARSALINI, 2013).  

Portanto, o ativismo judicial leva ao limite o conceito de Estado de Direito na 

medida em que esse é suspenso a todo o momento por meio de decisões que 

manifestam o estado de exceção que opera ininterruptamente. 

4.4.2 Os limites do Estado de Direito e a emergência do estado de exceção: o 

paradigma do campo de concentração 

Frente a todos os argumentos arrolados até o presente, cabe relacionar a 

crise político-jurídica brasileira, agravada a partir do ano de 2013, sob a ótica da 

produção da vida nua.  

Conforme Bazzanella, Tomporoski e Borguesan (2017) talvez seja possível 

afirmar que a crise política, econômica e jurídica brasileira da contemporaneidade 
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indica para o modelo entrópico91. Essa condição aponta para uma variável analítica 

que se relaciona com o funcionamento dos poderes do Estado. O sistema político 

partidário brasileiro se encontra desacreditado, demarcando a crise de 

representatividade experimentada na jovem democracia brasileira. O poder 

legislativo se retraiu quanto a sua representatividade de tal maneira que para 84% 

da população é verdadeira a afirmação de que o Congresso não representa o povo 

brasileiro92. O poder executivo, por sua vez, encontra-se em situação semelhante na 

medida em que sua imagem está associada ao cenário de corrupção sistêmica. Em 

nome da governabilidade, o poder executivo se relaciona com membros do poder 

legislativo e, concede generosos e imorais aumentos salariais ao judiciário. 

(BAZZANELLA; TOMPOROSKI; BORGUESAN, 2017). 

 Neste contexto, o poder judiciário vem a ocupar o espaço de um “terceiro 

neutro” conforme a acepção schmittiana do termo. Soma-se a isso o fato de que os 

atos do poder executivo bem como do poder legislativo podem ser revistos pelo 

poder judiciário, na medida em que caberia ao poder judiciário convalidar, autorizar, 

desautorizar ou invalidar quaisquer atos desses poderes que não correspondam à 

Constituição (THEODORO FILHO, 2011). Ainda, a Constituição, entendida como 

símbolo de tradição, força mítica da fundação da comunidade bem como da 

possibilidade de preservação e aperfeiçoamento da mesma e de sua ordem político-

jurídica, atua como fonte de autoridade a partir do qual a própria autoridade do poder 

judiciário deriva (THEODORO FILHO, 2011). 

Nesse sentido, o ativismo judicial, decorrente de interpretações expansivas 

que imprimem os valores sociais e morais do magistrado, as decisões criativas que 

inovam a ordem jurídica, as mutações constitucionais, todo esse arsenal de 

deformações corrobora para a assunção do poder judiciário como poder soberano 

                                            
91 “A crise pode ser pensada e compreendida como expressão dialética, ou a crise pode se 

apresentar como expressão de movimento entrópico. De certo modo, podem-se reconhecer as duas 
formas presentes na vida dos indivíduos e das sociedades ocidentais. No primeiro caso, a crise como 
expressão dialética se revela como movimento que desestabiliza a ordem vital individual, ou social. 
Segue-se a esta condição de instabilidade período de incertezas, de insegurança que exigem 
esforços significativos para sua superação.  A superação apresenta-se como novo estágio, como 
síntese que marca a nova ordem vital ou social.  No segundo caso a crise em sua condição entrópica 
leva ao definhamento do indivíduo convalescente, ou da ordem social acometida pela instabilidade 
irrevogável de suas instituições. Sob tais circunstâncias, se expõem a dura e traumática realidade da 
falência vital ou social em curso” (BAZZANELLA; TOMPOROSKI; BORGUESAN, 2017, p. 79-80). 

92 Conforme os dados coletados pela empresa de pesquisa Ideia Big Data, que ouviu 5.003 
pessoas em 37 cidades do Brasil. Segundo a empresa, a margem de erro é de 1,95% para mais ou 
menos.https://exame.abril.com.br/brasil/79-dos-brasileiros-nao-lembram-em-quem-votaram-para-o-
congresso/ 
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na ordem jurídica brasileira, representado por sua corte máxima, o Supremo Tribunal 

Federal.  Ou seja, a suspensão da aplicação de dispositivos positivados abre espaço 

para decisionismos, que por não estarem vinculados aos limites legais ou 

hermenêuticos, relacionam-se a interesses individuais e utilitaristas. Nesse sentido, 

o Estado deixa de representar os interessas da totalidade da população que o 

conforma e passa a ficar refém do poder soberano.  

Ainda, nessa direção é preciso considerar os aspectos econômicos da crise 

que impõe uma sobreposição do econômico ao jurídico. Os interesses econômicos 

em jogo interferem no funcionamento do poder judiciário como um todo, de modo a 

alterá-lo profundamente. Como exemplo mais drástico, pode-se elencar o 

documento técnico número 319, do Banco Mundial, publicado em 1996, o qual 

propugnou elementos para reforma do setor judiciário na América Latina e no 

Caribe. Decorreram dessas demandas a Emenda Constitucional nº 45/200493 e 

mesmo o Código de Processo Civil de 2015, reformas que mudaram a ordem 

jurídica brasileira de forma substancial. A despeito de toda a discussão acerca dos 

aspectos positivos ou negativos dessas reformas, o que está em jogo é a sujeição 

do poder judiciário brasileiro aos auspícios da ordem econômica.  

Essa característica se coaduna com a constatação de que a segurança 

jurídica tem como foco o cumprimento dos contratos da economia financeirizada, de 

modo que direitos sociais e fundamentais são cotidianamente relegados a segundo 

plano. Exemplo dessa primazia do econômico sobre o cumprimento dos direitos 

sociais é a Emenda Constitucional nº 95/2016, que fixa limites para a despesa 

primária, impactando diretamente na oferta de serviços públicos à sociedade.  

A crise jurídico-político-econômica expõe o direito como instrumento 

capitaneado por um poder soberano cujo objetivos são pautados pela busca da 

segurança das relações comerciais, isto é, uma lex mercatória. Nesse sentido, no 

que diz respeito à questão da segurança jurídica e seus conceitos essenciais, como 

o direito adquirido, são sobrestados frente ao imediatismo e ameaça de horror 

econômico. A jornalista e romancista francesa Forrester (1997) já nos anos 90 ao 

abordar a questão do trabalho e do emprego apontava a fragilidade humana na atual 

conjuntura econômica, política e jurídica em sua obra “o horror econômico”. 

Segundo a autora, “houve, sem dúvida, tempos de angústia mais amarga, de miséria 

                                            
93 Publicada em 31 de dezembro de 2004 no Diário Oficial da União, a Emenda Constitucional 

nº 45 operou profundas reformas no poder judiciário brasileiro.  
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mais acerba, de atrocidades sem medidas, de crueldades infinitamente mais 

ostensivas”, porém, “jamais houve outro tempo tão fria, geral e radicalmente 

perigoso” (FORESTER 1997, p. 136). 

 Isso porque, se a ferocidade social sempre existiu, ela tinha limites 

imperiosos, uma vez que o trabalho oriundo das vidas humanas era indispensável 

para aqueles que detinham o poder (FORRESTER, 1997).  Porém, essa não é mais 

uma realidade que se apresenta, pois, “pela primeira vez, a massa humana não é 

mais necessária materialmente, e menos ainda economicamente, para o pequeno 

número que detém os poderes” (FORRESTER, 1997, p. 136). Ou seja, a despeito da 

história da barbárie ao longo dos séculos, os seres humanos puderam contar com 

elementos que o preservavam como a garantia de sua necessidade para a produção 

e exploração dos instrumentos do lucro, mas a realidade mudou (FORRESTER, 

1997, p. 136). A lógica econômica, jurídica e política que vigora é utilitarista, de 

modo que as vidas humanas que não servem à lógica estabelecida restam 

desguarnecidas de qualquer garantia.  

Ora, nesse sentido, o Estado reduzido a uma agência reguladora dos 

interesses do capital financeiro, subservientes aos humores do mercado, explicita a 

sobreposição da economia (oikos-nomia) sobre a política. Dito de outro modo, essa 

situação demonstra o esgotamento do Estado enquanto estrutura voltada para a 

garantia e o convívio humano.  

Paradoxalmente, frente a esse escamoteamento da função estatal, que falha 

ao promover segurança e paz social, mas é eficaz na condição da economia 

financeirizada94, questões relacionadas à segurança monopolizam o debate público. 

Conforme argumenta Agamben (2015a), o Estado de direito é substituído pelo 

Estado de segurança. De acordo com o filósofo, “palavra ‘segurança’ impregnou de 

tal modo o discurso político que podemos dizer sem receios que as ‘razões de 

segurança’ substituíram o que outrora chamávamos a ‘razão de estado’”. 

Essa substituição é oriunda da mudança da relação dos poderes entre o 

estado e a sociedade. No modelo clássico apregoado por Thomas Hobbes, o 

contrato que transfere os poderes para o soberano tem como pressuposto o medo 

                                            
94 O jornal “O Estado de S.Paulo” veiculou no dia 22 de fevereiro de 2018 em seu portal de noticias 
online matéria intitulada “Banco do Brasil tem lucro recorde de R$ 3,2 bilhões no 4º trimestre”, de 
autoria de Aline Bronzati. Ainda, na data de 14 de novembro de 2018, o referido jornal publicou 
matéria entitulada “Caixa tem lucro recorde de R$ 11,5 bi de janeiro a setembro”, de autoria de 
Cynthia Decloedt. 
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recíproco e a guerra de todos contra todos e o Estado é precisamente o que vem 

acabar com o medo. Já no Estado de segurança, este tem como elemento fundante 

o medo e deve sustentá-lo a qualquer custo, pois é dele que retira a sua função 

essencial e a sua legitimidade (AGAMBEN, 2015a). Dessa constatação se 

desdobram dois argumentos: o primeiro, diz respeito ao fato de que se o Estado 

necessita do medo para se legitimar, é de interesse desse mesmo Estado a 

produção do terror, ou mesmo, não impedir que ele se reproduza.  O segundo 

aspecto diz respeito à mudança do estatuto político dos cidadãos e do povo, 

supostos titulares da soberania. No Estado de segurança há uma tendência à 

despolitização progressiva dos cidadãos, de modo que a participação na vida 

política se resume a sondagens eleitorais (AGAMBEN, 2015a). Para Agamben 

(2016), esta tendência é preocupante na medida em que a despolitização dos 

cidadãos enseja uma passividade que só é quebrada pela mobilização, pelo medo 

contra um inimigo estrangeiro que não seja apenas externo.  

Nesse sentido, o esvaziamento da política corrobora o gerenciamento da 

sociedade que, individualizada e amedrontada, fica à mercê do poder soberano. 

Conforme Agamben (2013, n. p.), “crise” e “economia” não são mais conceitos, 

passam a funcionar como palavras de ordem, de modo que “a crise atual se tornou 

um instrumento de dominação. Ela serve para legitimar decisões políticas e 

econômicas que de fato desapropriam cidadãos e os desproveem de qualquer 

possibilidade de decisão”. 

O poder soberano, frente à sua “prerrogativa” de decidir sobre o estado de 

exceção, impõe leitura particular em detrimento ao direito posto. Desse modo, o 

Supremo Tribunal Federal, ao se autodeclarar “vanguarda iluminista”(BARROSO, 

2015) do direito, coloca-se na posição de quem, por estar ao mesmo tempo dentro e 

fora do ordenamento jurídico, pode o suspendê-lo (BARROSO, 2015).  

Frente ao que foi abordado até o presente tópico, evidencia-se que o atual 

contexto político brasileiro se afina com a conjuntura do estado de exceção 

apregoado por Giorgio Agamben. Esse entendimento é corroborado pelo jurista 

Streck (2017c, n. p.), que elencou vinte e um sintomas que indicam que o Brasil já 

vive na contemporaneidade em um estado de exceção. 

Assim, pode-se dizer que estamos em Estado de exceção quando:  1. a 
advocacia se torna um exercício de humilhação cotidiana; 2. indício e 
presunções viram prova, prova é transformada em uma mera crença e juiz 
condena réu a longa sentença (reformada) baseado em meros relatos de 
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delatores; 3. faz-se condução coercitiva ATÉ de advogado, em flagrante 
violação do CPP e da CF; 4. advogado é processado por obstrução de 
justiça porque aconselha seu cliente a não fazer colaboração premiada; 5. 
ocorre divulgação (seletiva ou não) de gravações resultantes de 
intercepções não autorizadas;[...] 6. arquiva-se, com argumentos de política 
e não de princípio, representação contra quem procedeu — 
confessadamente — a divulgação da prova ilícita; 7. ex-ministra do Superior 
Tribunal de Justiça confessa que foi conivente com vazamento, sob o 
argumento de que a ilegalidade era para o bem; 8. o MP faz denúncia 
criminal considerada por Tribunal Regional Federal como coação ilegal 
(assim, literalmente) e isso não acarreta repercussão nos órgãos de 
fiscalização do MP; 9. membros do Ministério Publico e do Judiciário se 
manifestam em redes sociais (tomam lado) confessando parcialidade e 
incitando a população contra o Tribunal Superior Eleitoral, face a julgamento 
com o qual não concordam; 10. agentes políticos do Estado vendem, por 
intermédio de agenciamento comercial, palestras por altos valores, 
autopromovendo-se a partir de processos judiciais das quais são 
protagonistas; 11. ocorre a institucionalização da ausência de prazo para 
prisões preventivas (há casos de prisões que ultrapassam a dois anos, 
usadas para forçar delações premiadas e acusados (ou indiciados) 
“aconselhados” a trocarem de advogado, para contratarem causídicos 
“especialistas” em delação; 12. juiz constrói um Código de Processo Penal 
próprio, a ponto de, no bojo de uma sentença de um réu, dar incentivo 
condicionado à delação de um outro réu, tudo à revelia da lei e do CPP; 13. 
se institucionaliza a dispensa dos requisitos do artigo 312 do CPP para 
decretação de prisão preventiva; lei vale menos que o clamor popular; 14. 
um agente político do Estado troca de lado no combate ao crime: em 
linguagem ludopédica, é um craque — sai do ataque e vai para a defesa; 
15. delações concluídas e homologadas à revelia da legislação, inclusive 
com cumprimento de penas que-não-são-penas porque não houve 
julgamento; ou seja, o prêmio da delação premiada é recebido antes do 
processo; 16. “normalização” do lema “se delinquir, delate”[...]; 17. perigo de 
se institucionalizar uma espécie de “lavagem de prova ilícita”, isto é, a 
legitimação de delações sem denúncia e “constitucionalização” da 
possibilidade de uso de prova ilícita (por exemplo: o sujeito, via prova ilícita 
de raiz, chega ao MP e faz acordo; com esse acordo, recebe imunidade; 
depois essa prova estará “lavada” e o judiciário não mais poderá anulá-la); 
18. naturalização de decisões que decretam prisões baseadas em 
argumentos morais e políticos; 19. naturalização de denúncias criminais 
baseadas em construções ficcionais; enfim, decisões [...] que “deveriam ser 
baseadas no Direito não passam de escolhas baseadas em opiniões morais 
e políticas; 20. como se fosse candidato a senador ou presidente da 
república, candidato a PGR diz que precisamos de uma reforma política..., 
mostrando, assim, que alguma coisa está fora de ordem nas funções 
estatais; 21. Por último, estamos em Estado de exceção Regional (EER) 
quando todos os itens acima não causam indignação na comunidade 
jurídica e parcela majoritária dela os justifica/naturaliza pelo argumento de 
que “os fins justificam os meios”. A lista pode ser estendida. São sintomas. 
[...] O que aqui foi exposto é simbólico. Tudo começou com o ativismo e a 
judicialização da política... para chegar ao ápice: a politização da justiça”  

Esse argumento também é reforçado pelo jurista Andityas Costa Matos para 

quem o fenômeno da exceção pode ser claramente percebido na vivência 

econômica atual. Dominada pelo constante argumento da emergência, enseja a 

alienação do poder democrático nas mãos de organismos privados e fechados que 

não possuem legitimação democrática, e que, portanto, conduzem os destinos do 

mundo mediante supostas decisões técnicas (MATOS, 2012). Para o referido jurista, 
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o terreno econômico se apresenta como espaço apátrida, e por isso especulativo e 

descomprometido com quaisquer valores públicos e coletivos, levando as nações a 

desregulamentar para, paradoxalmente, regulamentar, de tal forma que a 

democracia e o Estado de Direito se fragilizam. A insegurança jurídica é a tônica 

nesse contexto de exceção.  

Portanto, partindo-se da premissa de que a Constituição é suspensa, fluindo a 

exceção conforme os ditames do poder soberano, exercido nesse contexto pelo 

poder judiciário, todos os que estão sob seu julgo são transformados em homo sacer 

em função dos interesses majoritários em jogo. 

O homo sacer, conforme visto anteriormente, diz respeito à figura jurídico-

política que, declarada sacer, era excluída legalmente do direito e da política da 

cidade. Nesse sentido, era despido de qualquer direito humano, e portanto, exposto 

à violência pura do poder soberano que decide sobre sua vida e sua morte. As 

decisões ativistas, consideradas portanto soberanas, colocam os indivíduos nessa 

situação na medida em que frente à plenitude da insegurança jurídica os inserem no 

campo de concentração.  

Agamben identifica essa situação nas práticas dos estados contemporâneos, 

inclusive daqueles chamados democráticos. Opera-se por meio da criação voluntária 

de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado 

no sentido técnico), no qual a suspensão da norma é utilizada como técnica de 

governo (AGAMBEN, 2011). 

Nesse sentido, reside tanto nas experiências totalitárias quanto democráticas 

da modernidade a mesma matriz biopolítica constitutiva do poder soberano. 

(BAZZANELLA, 2010).  Isso porque, em ambos os regimes de governo o que se 

apresenta é a hegemonia de uma racionalidade político-administrativa que domina 

todas as esferas da vida humana, em especial na vida biológica a lógica do custo-

benefício, da potencialização da vida ou da morte (BAZZANELLA, 2010). Por esse 

motivo, Agamben (2011, p. 13) afirma que “O estado de exceção se apresenta, 

nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e 

absolutismo”. 

Para Agamben, a condição biopolítica contemporânea relega seres humanos 

à condição de banimento, separando os banidos e os não banidos, os que vivem 

uma vida “desqualificada”, e os que vivem uma vida “qualificada” (BARSALINI, 2013, 

p. 34). O paradigma biopolítico civilizatório que se apresenta nesse contexto é o 
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campo de concentração.  Agamben (2007) argumenta que o fundamento primeiro do 

poder político é uma vida absolutamente matável, que se politiza por meio de sua 

própria matabilidade”. Nesse sentido, ao ingressar no campo, o sujeito se encontra 

numa zona de anomia no qual é despido de seus direitos e submetido à vitae 

necisque potestas, isto é, ao poder de vida e morte.  

Esse paradigma biopolítico se revela no exercício do poder soberano, e tem 

como lócus o campo de concentração, que é “a estrutura na qual o estado de 

exceção, sobre cuja decisão possível se funda o poder soberano, é realizado de 

modo estável” (AGAMBEN, 2017, p. 43). O campo de concentração é o espaço que 

se abre quando a exceção começa a se tornar regra.  Ou seja, há um ordenamento 

sem localização, isto é, o estado de exceção no qual a lei é suspensa, corresponde 

no paradigma biopolítico da modernidade a uma localização sem ordenamento, que 

é o espaço permanente de exceção: o campo. Portanto, como localização 

deslocadora, o campo é a matriz oculta da política contemporânea (AGAMBEN, 

2017, p. 46-47). É no campo de concentração que o exercício do poder soberano 

como prerrogativa de deixar viver ou fazer morrer se materializa, uma vez que a vida 

nua, despida daquilo que a qualificava enquanto vida, está fora de qualquer 

arcabouço jurídico que possa ampará-la. 

Portanto, considera-se que o poder soberano na forma do poder judiciário, 

materializado por meio da decisão que suspende a norma e impõe a exceção, 

quando o faz de forma estável abre o uma fissura espacial, o campo, no qual seus 

moradores são geridos biopoliticamente. Ou melhor tanatopoliticamente, uma vez 

que essa administração diz respeito, fim último, a decisão sobre a vida e a morte 

dessas pessoas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa possibilitou a observação de que vige no Brasil um 

estado de exceção permanente. A constatação foi possível por meio da análise de 

variáveis relacionadas a crise jurídica, política e econômica e sua incidência na 

judicialização da política, bem como no ativismo judicial perpetrado pelo Supremo 

Tribunal Federal a partir de 2013 aos dias atuais.   

A pesquisa não teve a pretensão de buscar respostas ou saídas para a crise 

que, em fim último, pode até mesmo ser lida como uma crise da própria concepção 

de Estado de Direito. Toda a pesquisa orbitou em torno da tentativa de compreender 

os elementos jurídicos e políticos que contribuíram para essa crise jurídico-política, à 

luz do papel do Poder Judiciário e do exercício da jurisdição. Ou seja, buscou-se 

verificar, à luz do contexto da Constituição de 1988, os fatores atinentes à 

judicialização da política e do ativismo judicial que contribuíram e contribuem para o 

agravamento da crise da democracia representativa, do Estado de direito social, ou 

também nomeado de estado de bem-estar social sob a égide do estado de exceção.  

Nesse sentido, utilizou-se a teoria do estado de exceção de Giorgio Agamben 

para verificar se essa crise, decorrente da sobreposição de um poder de Estado em 

detrimento dos demais, poderia estar relacionado ao início de um estado de exceção 

permanente, no qual a exceção se torna a regra.  

A hipótese agambeniana diz respeito à manutenção de elementos totalitários 

no seio das democracias constitucionais, que se manifestam em determinados 

momentos, isto é, nos momentos em que o soberano suspende o direito. A pesquisa 

demonstrou que o cenário político, econômico e jurídico brasileiro se coadunou com 

a hipótese de Agamben, de modo que o Poder Judiciário, representado na figura do 

Supremo Tribunal Federal, desempenhou a função de soberano ao decidir sobre a 

regra e sobre a exceção. 

Esse contexto decorreu de vários aspectos implicados nas especificidades da 

democracia representativa brasileira, bem como de suas instituições e, sobretudo 

em relação às demandas da economia financeirizada em relação ao Estado 

brasileiro, de modo que o decisionismo, isto é, o fenômeno da decisão contrária à 

constituição, materializado em decisões ativistas, teve vazão por meio de sua 

configuração jurídica, política e econômica.  

No contexto jurídico, aquilo que se definiu como neoconstitucionalismo, teve 
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como característica a possibilidade de integrar elementos dotados de subjetividade à 

interpretação das cartas constitucionais, de modo a viabilizar ao Supremo Tribunal 

Federal, interprete último da Constituição, maior autonomia decisória. Essa 

conjuntura, pensada a partir da possibilidade de efetivação de direitos e políticas 

públicas não viabilizadas pelos outros poderes por meio de decisões judiciais, teve 

como resultado secundário a proeminência desse poder de estado em relação aos 

demais.  

Quanto ao aspecto político, o descolamento do poder legislativo em relação à 

sociedade brasileira, sua deficiência em relação a representatividade, e por 

extensão ausência substancial de credibilidade em relação aos cidadãos, bem como 

até mesmo sua esquiva estratégica, inerente ao jogo político, em legislar sobre 

temas considerados polêmicos, contribuíram para que o poder judiciário fosse 

demandado para viabilizar os direitos assentados na Constituição Federal de 1988.  

Essa transferência da atuação política para o poder judiciário afasta a população do 

debate democrático, de modo que as leis, plurais e aplicáveis a todos, são 

substituídas por decisões, que valem para um ou alguns. Portanto, o aspecto social 

da democracia perde espaço para um espaço privado, individualizado e 

segmentado. 

Ademais, a questão política se desdobra na delicada questão da 

representatividade. O poder judiciário não se apresenta como manifestação direta da 

vontade do poder constituinte. Seus membros, representados em última esfera pelo 

Supremo Tribunal Federal, não são eleitos diretamente pelo povo, mas são 

nomeados pelo chefe do poder executivo, situação que enseja um déficit 

democrático. 

Ainda, nessa democracia fragmentada a política se transformou em 

espetáculo e os cidadãos em meros consumidores. Esse traço marcante do Estado 

moderno, pautado pela biopolítica, tem como produto o esvaziamento da política, 

que resulta na limitação das perspectivas de vida dos indivíduos na busca coletiva 

do bem viver. A biopolítica contemporânea aprisiona as vidas humanas em sua 

cotidianidade, retirando-lhes a política como forma de atingir o bem comum para 

tornar essas vidas mero objetos da política. 

A intersecção entre o espetáculo e o poder no dispositivo da glória tem como 

mote a legitimação por meio da opinião pública, que glorifica suas decisões e atos 

de governo e assim garantem sua continuidade na medida em que sejam capazes 
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de produzir uma opinião pública favorável a si mesmas 

No que tange ao aspecto econômico, verificou-se que muito do arranjo 

jurídico brasileiro foi influenciado por demandas externas, engendradas pela 

urgência das questões econômicas mundiais e nacionais. Na conjuntura econômica, 

jurídica e política global e brasileira contemporânea, são os interesses econômicos 

que moldam o direito, e não o contrário. Dito de outro modo, as mudanças 

econômicas ensejam mudanças jurídicas. E dentro dessa lógica o constitucionalismo 

é visto como um entrave ao desmonte do Estado social. Talvez essa seja uma 

explicação para as cada vez mais recorrentes decisões contrárias à constituição.  

 Esse dispositivo geral de governamentalidadenão se restringe a racionalizar 

apenas a questão mercadológica, mas sim todo o contexto governamental em todos 

os seus desdobramentos, isto é, visa reger as relações entre Estado e individuo em 

todas as suas complexidades. É uma tecnologia política que utiliza o poder pastoral 

e a biopolítica para conduzir o processo de subjetivação do indivíduo, que se torna 

governável. Por isso, argumenta-se que quanto maior a judicialização das relações 

humanas, maiores serão as formas de controle e vigilância por parte de um poder 

soberano. 

A democracia, frente a todo esse contexto, restou fragilizada e reduzida a um 

arremedo espetacularizadodo que venha a ser representação política, e os 

cidadãos, outrora detentores de direitos políticos que os asseguravam a busca pela 

felicidade e o bem viver, foram reduzidos à consumidores e aclamadores do poder 

soberano. O significado de democracia, portanto, foi reduzido a uma técnica de 

governo. A sociedade, capturada pelos mecanismos de poder, tem no exercício da 

jurisdição a possibilidade concreta de que a exceção sufoque as conquistas 

democráticas conquistadas a duras penas ao longo da breve e frágil democracia 

brasileira. 

A política, nesse sentido, é colocada à serviço da economia financeirizada e, 

paradoxalmente, a insegurança se concretiza como causa e consequência da 

judicialização da política: a insegurança gerada pelo descolamento da população 

com a classe política demanda judicialização de suas questões políticas, no intuito 

de assegurá-las. Desse movimento resulta uma decisão, insculpida no âmbito 

privado, e que substitui o caráter geral e público das leis. E nesse sentido, essa 

decisão gera insegurança na medida em que não é lei. Logo, na busca por 

segurança, cria-se insegurança. Dentro dessa confluência de variáveis cabe apontar 
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que a crise opera como um instrumento de poder, capaz de justificar toda a 

insegurança da busca por “segurança”. Por outro lado, o sistema normativo, detentor 

de um potencial ilimitado de crescimento, que comporta o aumento incessante de 

novas regras e de novas matérias, tem como resultado a diluição e o esvaziamento 

da própria função da lei. 

A leitura da crise à luz da teoria do estado de exceção apontou para a forma 

como a biopolítica contemporânea opera. Nesse sentido, as análises acerca das 

categorias como homo sacer, vida nua e estado de exceção, evidenciaram o 

paradigma da política moderna, que é o homo sacer, ser matável e insacrificável.  

Por sua vez, o paradigma de governo ao qual se insere o contexto brasileiro e 

opera em sua plenitude na contemporaneidade é o estado de exceção. Por fim, o 

campo de concentração se apresenta como paradigma da conjuntura decorrente da 

força de lei, isto é, do espaço no qual lei, ausência de lei e decisão se confundem, 

lançando indivíduos e população na discricionariedade e na insegurança jurídica. O 

exercício dessa força proeminente do poder judicial pode ser lido como uma possível 

manifestação do estado de exceção que opera sob a lógica do campo de 

concentração na gestão financeirizada da vida biológica, massas de indivíduos 

produtores e consumidores.  

Desse modo, pode-se perceber a influência dessa prática no esfacelamento 

da representação política democrática e no surgimento de um poder que, a despeito 

das garantias sociais asseguradas na constituição, pode instituir situação contraria a 

esse documento, destituindo a população desses direitos ou criando outros, que 

valem de forma precária e insegura. A pesquisa possibilitou a constatação de que 

todos aqueles que estão sujeitos a jurisdição constitucional brasileira restam sujeitos 

à decisão soberana exarada pelo Supremo tribunal Federal, que não está adstrita 

aos contornos constitucionais, mas aos contornos de situação, seja ela política, 

econômica ou social. Essa é a condição de homo sacer, isto é, ao direito de vida e 

morte do soberano. O estado de exceção, a ser definido pelo soberano, é 

justamente esse ponto no qual a vida nua, que normalmente aparece inserida no 

contexto social, é exposta como fundamento último do poder político, de modo que a 

insegurança decorrente dessa situação é a obscura ameaça de morte que 

transforma o viver em sobreviver. Nesse sentido, abre-se espaço para inúmeras 

indagações, que, em fim último, perpassam até mesmo pelo questionamento acerca 

de quem é que diz o direito, e, até mesmo, o que vem a ser o direito.   
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Essa política que coloca em jogo a vida (e é, portanto, biopolítica) atesta a 

questão de que, no interior de um povo existe uma fratura biopolítica fundamental, 

uma divisão, entre vida digna de ser vivida e vida indigna de ser vivida. A 

contemporaneidade tem como característica a tentativa de preencher essa cisão, de 

modo a eliminar o povo dos excluídos. Isso levou Agamben a afirmar que a 

obsessão pelo desenvolvimento do tempo presente coincide com o projeto 

biopolítico de produzir um povo sem essa fratura.  

Nesse sentido, refletir sobre o desenvolvimento na contemporaneidade, e à 

luz das premissas abarcadas na presente pesquisa enseja a constatação de que a 

precariedade da estrutura basilar do estado em conformar uma sociedade justa, 

digna e democrática decorre da fragilidade dos mecanismos que assegurem e 

freiem o surgimento de um poder soberano, isto é, que barrem o entrelaçamento 

numa só figura da auctoritas e da potestas. Não há que se pensar em instituições 

jurídicas operando em prol da justiça e do bem comum quando existente um poder 

soberano que tem o poder de suspender as regras.  

Ademais, refletir a questão do desenvolvimento sob a perspectiva de um 

estado de exceção é algo que se coloca de forma paradoxal. Isso porque, sob a 

perspectiva do estado de exceção agambeniano, no interior de todo Povo haverá um 

povo, esse último exposto à sua biologicidade, desprovidos de garantias. Se o 

projeto democrático-capitalista pretende eliminar, através do desenvolvimento, as 

classes pobres, acabam por reproduzir no seu interior o povo dos excluídos, o que 

transforma toda a população periférica em vida nua. Portanto, quanto maior o 

desenvolvimento, em sentido lato sensu, maior será a fratura biopolítica, e maior 

será a vida nua.  

Toda a reflexão realizada até o presente momento não produz certezas ou 

conclusões, mas sim perspectivas de abordagens, de leituras, de tentativas de 

compreensão acerca dos elementos que conformam o cenário brasileiro nos últimos 

anos. A intensidade do tema faz com que a presente pesquisa não se apresente 

finalizada, uma vez que além da profundidade da teoria do estado de exceção, que 

vai ao cerne daquilo que conformou a civilização ocidental, a hipercomplexidade da 

sociedade e sua dinâmica ensejam constantes leituras, interpretações e análises de 

suas oscilantes situações. 

A despeito da presente tentativa de compreender, por meio de uma leitura 

agambeniana da política brasileira, as opacidades do que chamam de estado de 
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direito, cabe apontar o manancial de possibilidades de análises que a perspectiva do 

estado de exceção viabiliza no contexto brasileiro. Ao se partir da premissa de que o 

estado de exceção está contido nas estruturas de poder, e, portanto, perpassa toda 

a constituição política ocidental, conclui-se que todos mecanismos políticos, jurídicos 

e econômicos podem ser lidos a partir do ponto de vista da suspensão do direito por 

um poder soberano. Nesse sentido, futuras pesquisas que partam dessa premissa 

poderão colocar em discussão grande parte daquilo que foi solidificado enquanto 

verdade na sociedade contemporânea.   

 

 

 

 



229 
 

REFERÊNCIAS 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 1030 p. 
 
AGAMBEN, G. A crise infindável como instrumento de poder: uma conversa com 
Giorgio Agamben. 2013b. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2013/07/17/a-crise-infindavel-como-instrumento-de-
poder-uma-conversa-com-giorgio-agamben/>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. A democracia é um conceito ambíguo: depoimento. Atenas: outubro de 
2013a. Entrevista concedida a Anastasia Giamali, para o ALBA, e Dimosthenis 
Papadatos-Anagnostopulos, para a RedNotebook. Blog da Boitempo. São Paulo.  
Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2014/07/04/agamben-a-democracia-e-
um-conceito-ambiguo/ 
 
_____. Amigo e o que é um dispositivo? Chapecó: Argos, 2014a. 71 p. 
 
_____. Do Estado de direito ao Estado de segurança: por Giorgio Agamben. 
2015a. Entrevista traduzida por Ana da Palma. Disponível em: 
<https://arestas.blogs.sapo.pt/do-estado-de-direito-ao-estado-de-429368>. Acesso 
em: 10 out. 2018. 
 
_____. Estado de exceção e genealogia do poder. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, [s.l.], v. 108, p.23-39, jan. 2014b. Disponível em: 
<https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/download/P.0034-
7191.2014v108p21/264>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Estado de exceção: Homo Sacer, II, I. São Paulo: Boi Tempo Editorial, 
2004. 144 p. 
 
_____.  Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 
2007. 207p 
 
_____. Lo abierto: El hombre y el animal. Valencia: Editorial Pre-textos, 2005a. 126 
p. 
 
_____. Meios sem fim: notas sobre a política. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2015b. 136 p. 
 
_____. O homem sem conteúdo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 208 p. 
 
_____. O que é um dispositivo? Outra travessia, Florianópolis, n. 5, p. 9-16, jan. 
2005b. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
 
_____. O reino e a glória: uma geneaolgia teológica da economia e do governo 
[Homo Sacer, II, 2]. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011b. 328 p. 
AGAMBEN, G. O sacramento da linguagem: uma arqueologia do juramento (Homo 
sacer II, 3). Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2011a. 91 p. 

https://blogdaboitempo.com.br/2014/07/04/agamben-a-democracia-e-um-conceito-ambiguo/
https://blogdaboitempo.com.br/2014/07/04/agamben-a-democracia-e-um-conceito-ambiguo/


230 
 

_____. O uso dos corpos: Homo Sacer, IV, 2. São Paulo: Boi Tempo Editorial, 
2017. 324 p. 
 
AQUINO, T. de. Suma teológica: vol. I. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 704 p. 
 
ARANTES, R. B. Constitutionalism, the expansion of justice and the judicialization of 
politics in Brazil. In: MACMILLAN, P.. The judicialization of politics in Latin 
America. New York: [s. n.], 2005. p. 231-262. 
 
ARENDT, H. A condição humana. 13. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2016. 474 p.  
 
ARENDT, H. Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012a. 832 p. 
 
ARENDT, H. O que é Política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012b. 240 p. 
 
ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Edipro, 2001. 284 p. 
 
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 284 p. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 
 
ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: Edipro, 2011. 272 p. 
 
ASSMANN, S. J. Da Teologia política à Teologia Econômica - Entrevista com Giorgio 
Agamben. Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis, Florianópolis, v. 15, 
n. 1, fev. 2018. ISSN 1807-1384. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/54686>. Acesso em: 10 
out. 2018. 
 
BARROSO, L. R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 576 
p. 
 
BARROSO, L. R. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 4, n. 15, p.11-47, 2001. Disponível 
em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BARROSO, L. R. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: O triunfo 
tardio do direito constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 240, n. 1, p.1-42, abr. 2005. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618>. Acesso em: 10 
out. 2018. 
 
BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 456 p. 
 



231 
 

BARROSO, L. R.. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da 
maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. 0, p.24-51, jan. 
2015. Disponível em: 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/viewFile/3180/pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BARSALINI, G. Direito e Política na Obra de Giorgio Agamben: soberania e 
estado de exceção permanente. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. 
261 p. 
 
BAUMAN, Z. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2005. 177 p. 
 
BAZZANELLA, S. L. A centralidade da vida em nietzsche e agamben frente à 
metafísica ocidental e a biopolítica contemporanea. 2010. 472 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Ciências Humanas, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94701/287230.pdf?sequence
=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 out. 2017. 
 
BAZZANELLA, S. L. O permanente estado de exceção em terras tupiniquins. In: 
FÁVERI, J. E. de; CANI, L. E.; BAZZANELLA, S. L. (Org.). Realidade nacional e 
crise atual: entre a cultura e a barbárie. São Paulo: Editora Liber Ars, 2018. 
 
BAZZANELLA, S. L.; ASSMANN, S. J. A máquina/dispositivo política: a biopolítica, o 
estado de exceção, a vida nua. In: LONGHI, Armindo (Org.). Filosofia, política e 
transformação. São Paulo: Liber Ars, 2012. p. 1-16. Disponível em: 
<https://www.unc.br/mestrado/docs/a_maquina_biopolitica_o_estado_de_excecao_a
_vida_nua.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BAZZANELLA, S. L.; TOMPOROSKI, A. A.; BORGUESAN, D.. Estado, crise política, 
jurídica, econômica e perspectivas de desenvolvimento. Profanações, [s.l.], v. 1, n. 
4, p.76-93, jan. 2017. Disponível em: 
<http://www.periodicos.unc.br/index.php/prof/article/view/1505>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
 
BAZZANELLA, S. L et al. Desafios epistemológicos do desenvolvimento sustentável. 
Revista Desafios, Tocantins, v. 1, n. 5, p.1-11, fev. 2018. Disponível em: 
<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/4281/12666>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BELLO, E.; BERCOVICI, G.; LIMA, M. M. B. O Fim das Ilusões Constitucionais de 
1988? Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, p.1-43, out. 2018. Disponível em: 
<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/37470/26483>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BENJAMIN, W. Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos 
escolhidos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 201 p. 
 
BENJAMIN, W. O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 264 p. 
Tradução e Organização por João Barrento. 



232 
 

 
BERCOVICI, G. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações 
sobre o caso brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 36, n. 132, 
p.35-51, abr. 1999. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/474/r142-
06.PDF?sequence=4>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BERCOVICI, G. Constituição econômica e desenvolvimento. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005. 190 p. 
 
BERCOVICI, G. O estado de exceção econômico e a periferia do capitalismo. 
Pensar, Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 95-99, fev. 2006. Disponível em: 
<http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/780>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
BERCOVICI, G. Soberania e constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 
São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2013. 384 p. 
 
BERCOVICI, G. Constituição e estado de exceção permanente: atualidade de 
Weimar. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004. 248 p. 
 
BERCOVICI, G; MASSONETTO, L. F. A constituição dirigente invertida: a blindagem 
da Constituição Financeira e a agonia da Constituição Económica. Boletim de 
Ciências Económicas, Coimbra, v. 49, p.57-77, out. 2006. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4393974/mod_resource/content/0/BERCOV
ICI%2C%20Gilberto%3B%20MASSONETTO%2C%20Luis%20Fernando.%20A%20
constitui%C3%A7%C3%A3o%20dirigente%20invertida.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
 
BITTAR, E. C. B.; ALMEIDA, G. A. de. Curso de filosofia do direito. São Paulo: 
Atlas, 2016. 888 p. 
 
BOBBIO, N. Liberalismo e democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 104 p. 
 
BOBBIO, N. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 304 p. 
 
BOBBIO, N. O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Icone 
Editora, 1995. 240 p. 
 
BOBBIO, N.; PASQUINO,  G.; MATTEUCCI, N. Dicionário de Política. Brasília: 
Unb, 1998. 674 p. 
 
BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 
2015. 869 p. 
 
BONNECASE, J. L'école de l'exégèse en droit civil: les traits distinctifs de sa 
doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres 
représentants. 2. ed. Paris: E. de Boccard, 1924. 285 p. 
 
BRASIL. [Constituição (1946)]. Constituição dos estados unidos do brasil. [S. l.: 
s. n.], 1946. Disponível em: 



233 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 10 
out. 2018. 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 2 fev. 
2019. 
 
BRASIL. Lei nº 12.403, de 4 de março de 2011. Codigo de Processo Penal , artigo 
283. [S. l.], 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12403.htm#art1. Acesso em: 2 fev. 2019. 
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. A crise da América Latina: Consenso de Washington ou 
crise fiscal? Pesquisa e planejamento econômico, v. 21, n. 1, p. 3-23, 1991. 
 
BRONZATI, A. Banco do Brasil tem lucro recorde de R$ 3,2 bilhões no 4º trimestre: 
Ganhos entre outubro e dezembro ajudaram banco a ter lucro de R$ 11 bi em 2017, 
alta de 54% sobre o ano anterior.  O Estado de São Paulo.  22 fev. 2018. 
Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-do-brasil-tem-
lucro-recorde-de-r-3-2-bilhoes-no-4-trimestre,70002200466>. Acesso em: 19 dez. 
2018 
 
BULOS, U. L. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
1728 p. 
 
CAMPOS, C. A. de A. Dimensões do ativismo judicial do Supremo Tribunal 
Federal. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014. 384 p. 
 
CAPPELLETTI, M. Juízes legisladores? Porto Alegre: Safe, 1993. 134 p. 
 
CARBONELL SÁNCHEZ, M. (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Espanha: Trotta, 
2003.  
 
CARVALHO FILHO, J.dos S. Manual de direito administrativo. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2015. 1400 p. 
 
CARVALHO, E. R. de. Em busca da judicialização da política no Brasil: 
apontamentos para uma nova abordagem. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 0, n. 23, 
p.127-139, nov. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-
44782004000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
CASTRO, E. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da potência. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 224 p. 
 
CASTRO, E. Totalitarismos e democracia e seu nexo político em agamben. 
Cadernos em formação. Ano IX. Nº 45. 2013. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/formacao/45_cadernosihuemform
acao.pdf. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
CUNHA, S. S. da. Introdução à edição brasileira. In: KELSEN, H. Jurisdição 

http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/formacao/45_cadernosihuemformacao.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/formacao/45_cadernosihuemformacao.pdf


234 
 

constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. VII-XVIII. 
 
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 240 
p. 
 
DECLOEDT, C. Caixa tem lucro recorde de R$ 11,5 bi de janeiro a setembro: No 
terceiro trimestre, lucro foi de R$ 4,8 bilhões, com alta de 122% em relação ao 
mesmo período do ano passado; resultado em nove meses já supera o projetado 
para o ano.  O Estado de São Paulo.  14 out. 2018. Disponível em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-tem-lucro-liquido-de-r-4-8-bi-
no-3-trimestre,70002607701>. Acesso em: 19 dez. 2018 
 
DIMOULIS, D. Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico. In: SARMENTO, D. 
Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009. 655 p. 
 
DIMOULIS, D. Positivismo jurídico: teoria da validade e da interpretação do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2018. 213 p. 
 
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do Direito: introdução à teoria 
geral do Direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica: norma 
jurídica e aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 624 p. 
 
DUMONT, L. Homo Aequalis: genese e plenitude da ideologia econômica. Bauru: 
Edusc, 2000. 288 p. 
 
ESCRIVÃO FILHO, A.; SOUSA JÚNIOR, J. G. de. Para um debate teórico 
conceitual e político sobre os direitos humanos. Belo Horizonte: Dplácido, 2016. 
256 p. 
 
ESPOSITO, R. Bios: biopolítica e filosofia. Lisboa: Edições 70, 2010. 272 p. 
 
FARIA, J. E. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2010. 160 p. 
 
FEREJOHN, J. Judicializando a Política, Politizando o Direito. In: MOREIRA, 
L.(Org.). Judicialização da Política. 1a ed. São Paulo: 22 Editorial, 2012. p. 63–97 
 
FERRAJOLI, L. Constitucionalismo garantista e neoconstitucionalismo. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL DA ABDCONST, 9., 2010, 
Curitiba. Anais... . Curitiba: Abdconst, 2011. p. 95 - 113. Disponível em: 
<http://www.abdconst.com.br/revista3/anaiscompletos.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
 
FERRAJOLI, L. Pasado y futuro del estado de derecho. In: CARBONELL, M. (Org.). 
Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. p. 13-29. 
 
FERRAZ JUNIOR, T. S. A ciência do direito. São Paulo: Ed. Atlas, 1980. 152 p. 
 
FERREIRA FILHO, M. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 



235 
 

2012. 448 p. 
 
FERREIRA, J. R.  Atenas, uma democracia? Conferência realizada na Faculdade 
de Letras do Porto em 17/04/1989.  
FERRO, P. R. Democracia liberal: a política. Coimbra: Almedina, 2012. 149 p. 
 
FORRESTER, V. O horror econômico. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1997. 154 p. 
 
FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro, 
Edições Graal, 1988. 150 p. 
 
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Ed., 2003. 
160 p. 
 
FOUCAULT, M. Nascimento da Biopolítica: curso dado no Collège de France 
(1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 474 p. 
 
FOUCAULT, M.. Resumo dos cursos do collège de France (1970-1982). Rio de 
Janeiro: Ed. Zahar, 1997. 136 p. 
 
FOUCAULT, M.; SENELLART, M. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 572 p. 
 
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: Curso no College de France. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999. 382 p. 
 
FRANKENBERG, G. Técnicas de Estado: perspectivas sobre o estado de direito e 
o estado de exceção. São Paulo: UNESP, 2018. 378 p. 
 
GARAVITO, C. R. A Globalização do Estado de Direito: o 
neoconstitucionacionalismo, o neoliberalismo e a reforma institucional na America 
Latina. In: VIEIRA, O. V.; DIMOULIS, D. (Org.). Estado de direito e o desafio do 
desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 247-285. 
 
GIACOIA JUNIOR, O. Agamben Por uma ética da vergonha e do resto. São 
Paulo: N-1 Edições, 2018. 256 p. 
 
GRAU, E. Apresentação. In: SCHMITT, C. Teologia politica. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. p. IX-XIV. 
 
GUASTINI, R. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: 
CARBONELL SÁNCHEZ, M. (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Espanha: Trotta, 
2003. p. 49-74. 
 
HARVEY, D. O neoliberalismo: História e implicações. São Paulo: Edições Loyola, 
2008. 256 p. 
 
HERKENHOFF, J. B. Como aplicar o Direito. Rio de Janeiro. Editora Forense, 
2004, 90 p. 



236 
 

 
HESPANHA, A. M. Estadualismo, pluralismo e neorrepublicanismo: perplexidades 
dos nossos dias. In: WOLKMER, A. C.; VERAS NETO, F. Q. ; LIXA, I. M. (Org.). 
Pluralismo jurídico: os novos caminhos da contemporaneidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010. Cap. 8. p. 139-172. 
 
HESSE, K. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1991. 41 p. 
 
HIRSCHL, R. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no 
mundo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 251, p. 139-178, mai. 
2009. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/7533/6027>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
 
HOBBES, T. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. 
São Paulo: Martin Claret, 2014. 544 p. 
 
HONÓRIO, C.. Estado de exceção: estudo de caso. Revista Eletrônica do Cejur, 
Curitiba, v. 1, n. 2, p. 89-118, ago. 2007. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/cejur/article/view/16748/11135>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
KELSEN, H. Jurisdição constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
336 p. 
 
KELSEN, H. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 427 p. 
 
LAZZARATO, M. La fábrica del hombre endeudado: Ensayo sobre la condición 
neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu, 2013. 192 p. 
 
LOCKE, J. Segundo tratado do governo civil. São Paulo: Edipro, 1994. 176 p. 
 
LOEWENSTEIN, K. Teoría de la Constitución. Barcelona: Editorial Ariel, 1968. 630 
p. 
 
LOSANO, M. G. Os grandes sistemas jurídicos: introdução aos sistemas jurídicos 
europeus e extra europeus. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 736 p. 
 
LYRA FILHO, R. O que é direito?.  São Paulo: Brasiliense, 2017. 61 p. 
 
MACEDO JUNIOR, R. P. Carl Schmitt e a fundamentação do direito. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 225 p. 
 
MATOS, A. S. de M. C. Estado de exceção e ideologia juspositivista: do culto do 
absoluto ao formalismo como garantia do relativismo ético. Revista da Faculdade 
de Direito da UFMG, Belo Horizonte, v. 2, n. 54, p.11-48, jan. 2009. Disponível em: 
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/90/84>. Acesso 
em: 10 out. 2018. 
 
MATOS, A. S. de M. C.. Apocalipse, exceção, violência. Revista Brasileira de 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/7533/6027


237 
 

Estudos Políticos, Belo Horizonte, v. 1, n. 105, p.277-342, jul. 2012. Disponível em: 
<https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/P.0034-
7191.2012v105p277/188>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
MATOS, A. S. de M. C.; MILAO, D. A. P. Decisionismo e hermenêutica negativa: 
Schmitt, Hans Kelsen e a afirmação do poder no ato interpretativo do direito. 
Seqüência, Florianópolis, v. 34, n. 67, p.111-137, dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2177-
70552013000200005&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
MATOS, A. S. de M. C.; SOUZA, J. K. de S. Através do político: Carl Schmitt, 
exceção e inimizade. In: MATOS, A. S. de M. C.; CORRÊA, M. D. C. (Org.). O 
estado de exceção e as formas jurídicas. Ponta Grossa: Editora da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, 2017. 
 
MENDES, G. Apresentação. In: SCHMITT, C. O Guardião Da Constituição. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2007. 234 p. 
 
MENDES, G. Votação fatiada de impeachment é, 'no mínimo, bizarro', diz 
Gilmar Mendes. 2016. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,votacao-fatiada-de-impeachment-e-no-
minimo-bizarro-diz-gilmar-mendes,10000073485>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
MONTESQUIEU, C. de S. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
851 p. 
 
MORAIS, J. L. B. de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espaço-temporal dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012. 143 p. 
 
NASCIMENTO, D. A. Do fim da experiencia ao fim do juridico: percurso de 
Giorgio Agamben. São Paulo: Liber Ars, 2012. 234 p. 
 
NASCIMENTO, D. A. Umbrais de Giorgio Agamben: para onde nos conduz o 
homo sacer? São Paulo: Liber Ars, 2014. 184 p. 
 
NETO, C. P. de S.; SARMENTO, D. Direito constitucional: teoria história e 
métodos de trabalho.Belo Horizonte: Forum, 2012. 624 p. 
 
NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 170 p. 
 
NOVAIS, M. M. de. Os heróis vestem toga: norma, direito e exceção na teoria do 
direito no Brasil. 2016. 304 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Programa 
de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167965/341234.pdf?se
quence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
NOVELINO, M. Curso de direito constitucional. Salvador: Juspodivm, 2015. 970 p. 



238 
 

 
O'DONNELL, G. Democracia delegativa? Novos Estudos, São Paulo, v. 0, n. 31, 
p.25-40, out. 1991. Disponível em: <http://uenf.br/cch/lesce/files/2013/08/Texto-
2.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
OUTHWAITE, W. Dicionário do pensamento social do século XX. Zahar, 1996 
 
PLATÃO. Apologia de Sócrates. Virtual: Ebook, 2003. 32 p. Edição especial para 
distribuição gratuita pela Internet, através da Virtualbooks. Disponível em: 
<http://www.revistaliteraria.com.br/plataoapologia.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
POZZOLO, S. O neoconstitucionalismo como último desafio ao positivismo jurídico: 
A reconstrução neoconstitucionalista da teoria do direito suas incompatibilidades 
com o positivismo jurídico e a descrição de um novo modelo. In. DUARTE, E. O. R.; 
POZZOLO, S. Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico. As faces da teoria 
do direito em tempos de interpretação moral da Constituição. São Paulo: Landy, 
2010.  
 
RADBRUCH, G. Arbitrariedad legal y derecho supralegal. Buenos Aires: Abeledo-
perrot, 1962. 52 p. 
 
RAMOS, E. da S. Ativismo judicial: Constituição, hermenêutica e teorias 
discursivas. São Paulo: Saraiva, 2015. 352 p. 
 
RAMOS, E. da S. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 
2015. 352 p. 
 
RIBEIRO, R. J. Hobbes: o medo e a esperança. In: WEFFORT, F. C. (Org.). Os 
clássicos da política: volume 1. São Paulo: Ática, 2006. p. 42-63. 
 
RODRIGUEZ, J. R. Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito 
(brasileiro). Editora FGV, 2013. p. 252. 
 
ROS, L. da. Em que ponto estamos?: Agendas de pesquisa sobre o Supremo 
Tribunal Federal no Brasil e nos Estados Unidos. In: ENGELMANN, F. (Org.). 
Sociologia política das instituições judiciais. Porto Alegre: Editora da 
Ufrgs/cegov, 2017. p. 57-97. 
 
ROSSI, A. S. Neoconstitucionalismo: ultrapassagem ou releitura do positivismo 
jurídico. Curitiba: Juruá, 2011. 200 p. 
 
RUIZ, C. B. A exceção jurídica e a vida humana: cruzamentos e rupturas entre C. 
Schmitt e W. Benjamin. Ihu Online, São Leopoldo, v. 0, n. 374, p.1-1, set. 2011. 
Disponível em: <http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4098-castor-bartolome-ruiz-
2>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. A sacralidade da vida na exceção soberana, a testemunha e sua 
linguagem: (Re) leituras biopolíticas da obra de Giorgio Agamben. São Leopoldo: 
Instituto Humanitas Unisinos – Ihu, v. 30, n. 39, 2012. Bimensal. Cadernos Ihu. 
Disponível em: 



239 
 

<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ihu/039cadernosihu.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Giorgio Agamben, genealogia teológica da economia e do governo. Revista 
do Instituto Humanitas Unisinos - Ihu Online, São Leopoldo, v. 13, n. 413, p.59-
62, abr. 2013. Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao413.pdf>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
 
_____. Giorgio Agamben, liturgia (e) política. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, Belo Horizonte, n. 108, p.185-213, jan. 2014. Disponível em: < 
https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/download/P.0034-
7191.2014v108p185/270>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Implicações políticas da teologia no pensamento de Giorgio Agamben. 
Revista do Instituto Humanitas Unisinos - Ihu Online, São Leopoldo, v. 505, n. 
17, p.16-18, maio 2017. Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao505.pdf>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
 
SAFATLE, V. Materialismo, imanência e políica: sobre a teoria da ação de Giorgio 
Agamben. In: SEDLMAYER, S.; GUIMARÃES, C.; OTTE, G. (Org.). O comum e a 
experiência da linguagem. Belo Horizonte: Editora Ufmg, 2007.  
 
SANTOS, B. de S. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2005. 
572 p. 
 
SANTOS, B. de S.; AVRITZER, L. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, 
B. de S.; AVRITZER, L.. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 39-82. 
 
SARMENTO, D. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: 
SARMENTO, D. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 655 p. 
 
SARTORI, G. A teoria da democracia revisitada: O debate contemporâneo. São 
Paulo: Ática, 1994. 280 p. 
 
SCHMITT, C. O Führer protege o direito. In: MACEDO JUNIOR, R. P. Carl Schmitt 
e a fundamentação do direito. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 55-57. 
 
_____. O guardião da Constituição. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007. 234 p. 
 
_____. Teologia politica. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 152 p. 
 
SCHÜMER, D. A crise infindável como instrumento de poder: uma conversa com 
Giorgio Agamben. 2013. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2013/07/17/a-crise-infindavel-como-instrumento-de-
poder-uma-conversa-com-giorgio-agamben/>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 



240 
 

SEN, A. Democracia como um valor universal. 1999. Disponível em: 
<https://pt.slideshare.net/augustodefranco/democracia-como-um-valor-universal>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
SERRANO, P. E. A. P. Autoritarismo e golpes na América Latina: Breve ensaio 
sobre jurisdição e exceção. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2016. 231 p. 
 
SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. 
936 p. 
 
SÓFOCLES. Antígona. (s.l.): Ebooks Brasil, 2005. 89 p. Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antigone.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
SOUZA, D. R. M. de. Estado de exceção: Giorgio Agamben entre Walter Benjamin e 
Carl Schmitt. Princípios: Revista de Filosofia (UFRN), v. 25, n. 47, p. 35-58, 2018. 
Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/principios/article/view/12733>. Acesso em: 
10 out. 2018 
 
SOUZA NETO, C. P de; SARMENTO, D. Direito constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 624 p. 
 
STRECK, L. L. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Revista NEJ, Itajaí, 
v. 15, n. 1, p.158-173, jan. 2010. Disponível em: 
<https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2308/1623>. Acesso em: 
10 out. 2018. 
 
_____. Check list: 21 razões pelas quais já estamos em Estado de exceção. 2017c. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jun-29/senso-incomum-check-list-
21-razoes-pelas-quais-estamos-estado-excecao>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Crítica às teses que defendem o sistema de precedentes: Parte II. 2016a. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-
teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do 
direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento/Casa do 
Direito, 2017a. 320 p. 
 
_____. Eis porque abandonei o “neoconstitucionalismo”. 2014. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2014-mar-13/senso-incomum-eis-porque-abandonei-
neoconstitucionalismo>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Hermenêutica jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014a. 456 p. 
 
_____. Jurisdição constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018b. 584 p. 
 
_____. O constitucionalismo no Brasil e a necessidade da insurgência do novo: de 
como o neoconstitucionalismo não supera o positivismo. Revista do CEJUR/TJSC: 
Prestação Jurisdicional, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 11 - 28, dez. 2013. Disponível 

https://periodicos.ufrn.br/principios/article/view/12733


241 
 

em: <https://revistadocejur.tjsc.jus.br/cejur/article/view/23>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Precisamos falar sobre direito e moral. Rio de Janeiro: Tirant Brasil, 
2018a. 182 p. 
 
_____. Uma tese política à procura de uma teoria do direito: precedentes III. 
2016b. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-out-06/senso-incomum-
tese-politica-procura-teoria-direito-precedentes-iii>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São 
Paulo: Saraiva, 2017b. 712 p. 
 
STRECK, L. L.; TASSINARI, C.; LEPPER, A. O. O problema do ativismo judicial: 
uma análise do caso MS3326. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasilia, v. 
5, n. especial, p. 51-61, jan. 2015. Disponível em: 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/viewFile/3139/pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
TASSINARI, C. Jurisdição constitucional: Limites da Atuação do Judiciário. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. 152 p. 
 
_____. Revisitando o problema do ativismo judicial: contributos da experiência norte-
americana. Anima: Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet, Curitiba, n. 4, 
p.60-78, jan. 2010. Disponível em: <http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima4/anima4-Clarissa-Tassinari.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
_____.  Ativismo Judicial: uma análise da atuação do judiciário nas experiências 
brasileiros e norte americana. 2012. 141 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Direito da Área das Ciências Jurídicas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 
Leopoldo, 2012. Disponível em: 
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/3522/ativismo_judi
cial.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
TATE, C. N. Why the expansion of judicial power? In: TATE, C. N.; VALLINDER, T. 
(Ed.). The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York University 
Press, 1995. p. 27-37. 
 
TATE, C. N.; VALLINDER, T. (Ed.). The Global Expansion of Judicial Power. New 
York: New York University Press, 1995. 556 p. 
 
TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017. 1192 
p. 
 
TEIXEIRA, E. T. O estado de exceção a partir da obra de Giorgio Agamben. São 
Paulo: Liber Ars, 2015. 228 p. 
 
TELES, E.; SAFATLE, V. P. O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2010. 352 p. 
 
THEODORO FILHO, W. R.. O Abandono da constituição: soberania e poder 



242 
 

judiciário no paradigma biopolítico. 2011. 390 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9788/1/2011_WilsonRobertoTheodoroFilho
.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
TRINDADE, A. K.; OLIVEIRA, R. T. de. O ativismo judicial na débâcle do sistema 
político: sobre uma hermenêutica da crise. Revista Eletrônica do Curso de Direito 
da Ufsm, Santa Maria, v. 11, n. 2, p.751-772, ago. 2016. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/22912/pdf>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
 
VALLE, V. R. L. do (Org.). Ativismo jurisdicional e o supremo tribunal federal: 
Laboratório de análise jurisprudencial do STF. Curitiba: Ed. Juruá, 2009. 152 p. 
VALLINDER, T. When the courts go marching in. In: TATE, C. N.; VALLINDER, T. 
(Ed.). The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York University 
Press, 1995. p. 13-26. 
 
VIEIRA, O. V. Supremocracia. Revista de Direito FGV, São Paulo, v. 4, n. 2, p.441-
464, jul. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n2/a05v4n2.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
 
VIEIRA, O. V.; DIMOULIS, D. Estado de direito e o desafio do desenvolvimento. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 424 p. 
 
VIERA, O. V.; DIMOULIUS, D. Constituição e Desenvolvimento. In: LIMA, M. L. L. M. 
P. (Coord.) Agenda Contemporânea: direito e economia: trinta anos de Brasil, 
Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
WERNECK, D. Juristas analisam fatiamento da votação sobre pena de Dilma. 
2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/juristas-analisam-fatiamento-
da-votacao-sobre-pena-de-dilma-20037627>. Acesso em: 10 out. 2018. 
 
WORLD BANK. Legal and judicial reform: observations, experiences and approach 
of the legal vice presidency. Washington: [s. n.], 2002. 

 



243 
 

APÊNDICE 

5.1.1 DIREITO, ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO: BREVE ANÁLISE ACERCA 

DA “COMMONLIZAÇÃO” DO DIREITO BRASILEIRO. 

 

Da economia decorre o direito, e não o contrário. São os aspectos 

relacionados à questão econômica, potencializados no atual contexto da economia-

política, que implicam na determinação da forma como o direito deve se moldar. 

Nesse sentido, cabe apontar um cruzamento pouco abordado no direito, que é a 

relação entre o direito e o desenvolvimento. 

É difícil definir desenvolvimento visto o seu caráter polissêmico. Em um 

primeiro  momento o desenvolvimento  pode se  apresentar  como  manifestação  

universal  presente no  mundo  da  natureza  e  no  mundo  humano  como 

reconhecimento  e  superação (BAZZANELLA et al, 2018), . Porém, ao se 

estabelecer as diferenças entre o mundo natural e humano, constata-se que 

“reconhecimento e superação requerem atributos advindos do fundamento 

ontológico do humano” (BAZZANELLA et al 2018, p. 7), dentre os quais “[...] o 

comércio da palavra, a política, a liberdade, a igualdade de condições, a 

cooperação, a competição e, sobretudo, a percepção da necessidade do espaço 

público como espaço do bem viver” (BAZZANELLA et al, p. 7). 

Essa pluralidade de bases conceituais acerca da questão do desenvolvimento 

demonstra de forma inequívoca a polissemia em torno da terminologia 

desenvolvimento (BAZZANELLA et al, 2018). Os juristas Vieira e Dimoulis (2011) 

indicam que as concepções positivas em torno do termo desenvolvimento são 

predominantes. Mas há ressalvas, como o exemplo dos conservacionistas 

principalmente quando da crescente industrialização. As concepções positivas de 

desenvolvimento tornam-se, segundo os autores, mais fortes para aqueles que 

vivem em países marcados pela desigualdade social, pela falta de acesso de parte 

significativa da população a serviços essenciais como educação ou atendimento de 

saúde (VIEIRA; DIMOULIS, 2011). 

Nesse sentido, o relatório anual da OXFAM95 publicado em janeiro de 2019 

                                            
95Oxfam é uma confederação internacional que reúne 19 organizações que atuam em 93 países. 
Surgiu por meio de um grupo de organizações não governamentais que se uniram para trabalharem 
juntos na redução de pobreza no mundo. A “Oxfam” deriva da “Oxford Committee for FamineRelief”, 
fundada em 1942, no Reino Unido.  
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aponta para o aprofundamento do fosso entre ricos e pobres no mundo. Conforme o 

relatório, a desigualdade está fora de controle, de modo que (i) “a riqueza dos mais 

ricos do mundo continuou crescendo rapidamente no ano passado” (2018); (ii) “o 

ritmo de redução da pobreza extrema caiu pela metade, e ela está aumentando na 

África subsaariana”, e (iii) “a desigualdade entre ricos e pobres se traduz em 

desigualdade em educação e saúde – os pobres têm muito menos oportunidades 

educacionais e vidas muito mais curtas” (OXFAM, 2019, p. 28). Os dados são 

alarmantes: quase metade da população mundial, ou seja, 3,4 bilhões de pessoas 

vivem com menos de US$ 5,5 dólares por dia ao passo que nunca existiram tantos 

bilionários no mundo (2.208 segundo os dados da organização). (OXFAM, 2019, P. 

32). Conforme a organização, “[...] à medida que quantidade cada vez maior de 

renda e riqueza vão para quem está no topo, não são apenas os mais pobres que 

estão perdendo, mas também a classe média. Nos países ricos, é comum a renda 

delas estagnar” (OXFAM, 2019, p. 32). 

Frente a esse contexto de calamidade social, a temática do desenvolvimento 

se sedimenta na associação a questões econômicas e ascende como algo positivo, 

como condição necessária para a melhoria da qualidade de vida localidades, regiões 

e países. Porém, nesse cenário, o debate do desenvolvimento à luz do direito no 

que tange as causas da crise permanente e seu constante aprofundamento, a 

crescente desigualdade social e a flexibilização dos direitos fundamentais se tornam 

secundárias frente ao debate econômico, demandado pela urgência e voracidade da 

economia financeirizada. Nesse contexto, não há como se prospectar ganhos 

futuros, uma vez que os ganhos de mercado são diários, e, portanto, toda a política 

é organizada de forma a criar um ambiente favorável à elevação desses “números” 

 Noutra direção, mas convergente com os demais aspectos, a acepção 

do desenvolvimento como característica econômica tem suas raízes na tradição 

neoliberal96. Nesse contexto, parte-se do princípio de que as mudanças econômicas 

                                                                                                                                        
 
96 “De todas as doutrinas da Nova Direita, o neoliberalismo tem sido, de longe, a mais 

influente nos governos [...] Figuras eminentes incluem F.A. Hayek, Karl Popper e Milton Friedman [...]. 
Todos apreciam a “ordem espontânea” supostamente exemplificada nos mercados livres, no direito 
consuetudinário e (os mais conservadores acrescentariam) na tradição, e deploram qualquer política 
[...] que alegue um conhecimento definitivo das necessidades humanas. Tal conhecimento absoluto 
não é acessível a nenhum observador central e, por conseguinte, a nenhum governo. Não obstante, 
ele existe, mas somente difundido na miríade de transações imprevisíveis entre indivíduos que vivem 
em uma SOCIEDADE ABERTA ou livre. Portanto, o maior número possível de decisões deve ser 
transferido para o mercado, o qual, em uma opção maximizante, é a única democracia genuína”  
(OUTHWAITE, 1996, p. 526) 
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ensejam mudanças jurídicas.  E a crise estrutural do sistema financeiro decorrente 

da crise do petróleo do final dos anos 70, do século XX, alterou nos países centrais 

(desenvolvidos) e, por decorrência nos países periféricos denominados ora de 

subdesenvolvidos, ora de emergentes na atualidade o modelo econômico de 

inspiração social-democrata forjado no pós-guerra. A recessão econômica dos 

países desenvolvidos decorrente dessa crise refletiu na organização do poder 

judiciário, e o reconfigurou. 

O risco, no rearranjo econômico e jurídico ensejado após a crise do petróleo, 

que reconfigurou as relações de trabalho, eleva ao máximo a governamentalidade 

guiada pelo econômico, de modo a expor as estratégias de descartabilidade, isto é, 

a volatividade da importância da vida humana. A fratura biopolítica, isto é, a forma 

com que aqueles que vivem em permanente estado de exceção foram destituídos de 

seus direitos mais básicos, expõe a fragilidade da vida humana frente a esse poder 

soberano.  

Após as barbáries nazi-fascistas, a onda constitucionalizadora teve como 

pretensão a transformação da sociedade. Portanto, sua relação com o 

desenvolvimento se distanciou do modelo liberal clássico, já que além de sedimentar 

a busca individual da felicidade e prosperidade, atentou-se a noção substantiva de 

justiça social ou coletiva, conformando o estado social-democrata. No que concerne 

ao Brasil neste contexto de mudanças do regime de acumulação do capital 

(neoliberalismo), a constituição de 1988 pode ser considerada um efeito retardado, 

característico de países periféricos, pois em meio a mudanças globais no epicentro 

dos países desenvolvidos propõe o reencontro entre constitucionalismo e 

desenvolvimento no sentido coletivo-social do termo. Conforme Vieira e Dimoulils 

(2011, n. p.), o termo “desenvolvimento” é acompanhado nas constituições 

transformadoras de vários adjetivos, tais como econômico, social, cultural, 

tecnológico, regional, sustentável e etc, de modo a “demonstrar a intenção 

constitucional de promover simultaneamente várias formas de desenvolvimento 

humano”.  

Ao contrário das constituições “garantia” que, de modo geral, apenas 

estruturam e limitam o exercício do poder político, e que, portanto, geralmente são 

sintéticas, objetivas e procuram estabelecer anteparos de proteção do indivíduo 

contra o poder do Estado, as constituições dirigentes, que também podem 

estabelecer “garantias” da liberdade individual ante o poder do estado, possuem 
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como diferencial a prescrição de objetivos a serem perseguidos, fixando um estado 

ideal de coisas que o constituinte deseja ver concretizado no futuro. (SOUZA NETO; 

SARMENTO, 2012). 97 Portanto, a constituição dirigente possui em seu bojo um 

plano de desenvolvimento social e econômico.  

A noção de constituição dirigente tem como influência as constituições de 

Portugal, de 1976, e da Espanha, de 1978 (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018. p. 3). 

Desse modo, a Constituição não se dá apenas como meio de garantia do existente, 

mas se consubstancia também como um programa para o futuro (BELLO; 

BERCOVICI; LIMA 2018, p. 3). Para o jurista português Canotilho, a concepção de 

constituição dirigente se relaciona à defesa da mudança da realidade pelo direito, de 

modo que o objetivo da constituição dirigente é o dedar força e substrato jurídico 

para a mudança social (CANOTILHO, 2001 apud BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018, 

p. 3).   

De acordo com Bercovici e Massonetto (2006), a partir das últimas décadas 

do século XX, o paradigma constitucional que sustentara o Estado Social passou a 

ser frontalmente contestado, o que trouxe à tona questões que pareciam superadas, 

como a cisão entre a economia e as finanças públicas, a abstenção do Estado no 

domínio econômico e a pretensa neutralidade financeira.  

Nesse sentido, as constituições decorrentes a partir do "constitucionalismo 

social" do século XX, têm em seu bojo o debate sobre a constituição econômica 

(BERCOVICI, 2005). São características dessas constituições a positivação de 

tarefas e políticas a serem realizadas no domínio econômico e social para atingir 

certos objetivos, de modo que a ordem econômica destas Constituições é dirigente 

(BERCOVICI, 2005). Esse tipo de constituição surge frente à descrença na harmonia 

preestabelecida do mercado e/ou quando a estrutura econômica se revela 

problemática, e, portanto, propugna mudar a ordem econômica, rejeitando o mito do 

auto regulação do mercado (BERCOVICI, 2005). 

A Constituição brasileira de 1988 é considerada uma constituição dirigente, já 

que no seu artigo 398 elenca um programa de transformações sociais e econômicas 

“a partir de uma série de princípios de política social e econômica que devem ser 

                                            
97 (SOUZA NETO; SARMENTO, 2012, p. 165). 
98Artigo 3º da Constituição do Brasil de 1988: "Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I—construir uma sociedade livre, justa e solidária; II— garantir o 
desenvolvimento nacional;  III — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV — promover o bem de todos, sempre conceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação" 
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realizados pelo estado brasileiro” (CANOTILHO, 2001 apud BELLO; BERCOVICI; 

LIMA, 2018, p. 4). 

Sobre esses aspectos constitucionais alguns autores teceram críticas 

alegando que a constituição dirigente engessa a política na medida que substitui o 

processo de decisão política pelas imposições constitucionais, de modo a contribuir 

para uma “ingovernabilidade” (CANOTILHO, 2001 apud BELLO; BERCOVICI; LIMA 

2018, p. 4): Para esses críticos: 

[...] a constituição dirigente das políticas públicas e dos direitos sociais é 
entendida como prejudicial aos interesses do país, causadora última das 
crises econômicas, do déficit público e da “ingovernabilidade”; a constituição 
dirigente invertida, isto é, a constituição dirigente das políticas neoliberais de 
ajuste fiscal é vista como algo positivo para a credibilidade e a confiança do 
país junto ao sistema financeiro internacional. (BERCOVICI; LIMA, 2018, p. 
5). 

Nesta perspectiva, a fragmentação da ordem econômico-financeira evidencia 

a agonia da concepção social da Constituição frente à expansão financeira do 

capital no sistema mundial e acentua a retomada do arcabouço jurídico liberal do 

século XIX. (BERCOVICI; MASSONETO, 2006). Assim, direito financeiro, 

desarticulando-se do direito econômico, ganha centralidade na organização do 

capitalismo, impondo a rigidez dos instrumentos financeiros às boas intenções do 

constitucionalismo econômico do século XX (BERCOVICI; MASSONETO, 2006). 

Portanto, constituição dirigente invertida vincula toda a política do Estado brasileiro à 

tutela estatal da renda financeira do capital, à garantia da acumulação de riqueza 

privada. 

Por mais que a Constituição de 1988 tenha procurado estabelecer as bases 

de um projeto nacional de desenvolvimento, a falta de consenso em torno da própria 

Constituição é patente: “todos os governos pós-1988 assumiram com o discurso da 

implementação e da concretização da Constituição, mas todos, sem exceção, 

praticaram, e praticam, o discurso das reformas constitucionais” (BERCOVICI, 2005, 

p. 67). E uma Constituição em constante processo de reforma demonstra que não se 

obteve um consenso mínimo no estabelecimento, a partir das bases constitucionais, 

de um projeto nacional de desenvolvimento (BERCOVICI, 2005). 

A Constituição de 1988 sofreu inúmeras alterações ao longo de sua vigência. 

Foram efetuadas mais de 100 emendas constitucionais desde a sua promulgação 

até os dias atuais. Ao longo dessa transformação, houve uma crescente contestação 

do papel do Estado na economia, de modo que se caminhou em direção à reformas 
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que viabilizaram a implementação de um Estado neoliberal, que relativizou, portanto, 

a autoridade governamental (BERCOVICI, 2005). 

Ao mesmo tempo, patrocinou-se a reforma do Estado para promover o 
descomprometimento público em relação à economia, por meio da 
privatização, liberalização e desregulação, buscando a substituição do 
Estado Intervencionista por um Estado Regulador. Com esta substituição, o 
Estado deixa de prestar o serviço público monopolisticamente e passa a 
regular a sua prestação, fiscalizando e garantindo a sua universalização. O 
Estado não deve ser mais o executor direto das atividades econômicas 
(inclusive dos serviços públicos), mas apenas interfere indiretamente, 
regulando estas atividades (BERCOVICI, 2005, p. 81-82). 

Esta “Reforma de Estado”, promovida no Brasil entre 1995 e 2002, deu-se 

especialmente por meio de emendas à Constituição. Nesse sentido, a título de 

exemplo, a Emenda Constitucional n. 19, de 1998, especialmente, instituiu a 

chamada "Administração Gerencial", cuja preocupação se dá em termos de 

eficiência e resultados, transplantando mecanismos da iniciativa privada para a 

Administração Pública, de modo a pautar a atuação do Estado pelo mercado. 

(BERCOVICI, 2005) 

Muitas das constituições do século XX passaram por um processo de 

redimensionamento de seus projetos de desenvolvimento, em face da crise fiscal do 

Estado e da pressão neoliberal, que se manifesta, por exemplo nos termos do 

Consenso de Washington de 1989.99 

Mesmo entendimento possui o sociólogo colombiano Garavito (2011), para 

quem, a versão neoliberal privilegia atuação dos juízes e das instituições em geral 

que objetivam melhorar o funcionamento do mercado. Para o autor, as políticas 

neoliberais, fortemente identificadas com o chamado Consenso de Washington, se 

dão por meio de programas de “ajuste estrutural” promovidos pelo Banco Mundial e 

Fundo Monetário Internacional desde os anos 1980, e dizem respeito, basicamente, 

                                            
99O Consenso de Washington é um conjunto de medidas formuladas no ano de 1989 por economistas 
de instituições financeiras situadas em Washington D.C., tais como o FMI, o Banco Mundial e o 
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que resultou na política oficial do Fundo Monetário 
Internacional em 1990. Política essa recomendada para promover ajustes econômico dos países em 
desenvolvimento que passavam por dificuldades  “O ‘Consenso de Washington’ é constituído de 10 
reformas: a) disciplina fiscal visando eliminar o déficit público; b) mudança das prioridades em relação 
às despesas públicas, eliminando subsídios e aumentando gastos com saúde e educação; c) reforma 
tributária, aumentando os impostos se isto for inevitável, mas “a base tributária deveria ser ampla e as 
taxas marginais deveriam ser moderadas”; d) as taxas de juros deveriam ser determinadas pelo 
mercado e positivas; e) a taxa de câmbio deveria ser também determinada pelo mercado, garantindo-
se ao mesmo tempo em que fosse competitiva; f) o comércio deveria ser liberalizado e orientado para 
o exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos fluxos de capitais); g) os investimentos diretos 
não deveriam sofrer restrições; h) as empresas públicas deveriam ser privatizadas; i) as atividades 
econômicas deveriam ser desreguladas; j) o direito de propriedade deve ser tornado mais seguro.” . 
(WILLIAMSON, 1990 apud BRESSER-PEREIRA, 1991, p. 5). 
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a dez reformas fundamentais relativas às políticas públicas, que são: a disciplina 

fiscal, a redução e reorientação da despesa pública, a reforma fiscal para ampliar a 

base tributária, a liberalização financeira, a livre flutuação das taxas de câmbio, a 

redução de tarifas de importação, a eliminação de barreiras ao investimento direto 

estrangeiro, a privatização das empresas de propriedade estatal, o desenvolvimento 

da concorrência dentro do mercado e a garantia dos direitos de propriedade. 

(GARAVITO, 2011). 

Porém, essas reformas não colocaram as instituições no centro, pois ao 

concentrar-se nas “medidas de estabilização” de curto prazo, cujo objetivo é o 

equilíbrio macroeconômico, envolveu um número limitado de instituições, isto é, 

somente aquelas diretamente responsáveis em colocar em prática as reformas, 

como por exemplo os organismos administrativos encarregados de questões 

financeiras e os bancos centrais autônomos, ou mesmo  aquelas tinham que se 

transformar ou ser eliminadas, como o caso das empresas de propriedade estatal 

que seriam privatizadas (GARAVITO, 2011). 

A segunda onda de reformas estruturais se deu no campo institucional e legal, 

ou seja, ampliou o projeto original para além da mera diminuição do Estado. 

(GARAVITO, 2011). Portanto, reformas no campo da atuação jurisdicional, bem 

como reformas inerentes ao funcionamento institucional interno se fizeram 

necessárias para dar vazão aos intentos econômicos. Prova disso é a avaliação 

realizada pelo próprio Banco Mundial: 

A experiência prática posterior indica que os esforços reformistas não 
podiam limitar-se às políticas que procuravam diminuir o tamanho do 
Estado, liberalizar e privatizar as economias [...]. O enfoque teórico inicial 
pretendia, como é compreensível, mostrar principalmente problemas ligados 
a instituições estatais, mas a prática mostrou que não era suficiente 
desmantantelar o Estado em prol da desregulação e privatização (...). 
Comprovou-se que a falta de atenção às instituições em geral e, 
principalmente às judiciais, criava sérias limitaçõesàs reformas como meio 
para promover o desenvolvimento econômico e reduzir a pobreza (WORLD 
BANK, 2002, n. p.).100 

Ainda, conforme Garavito (2011), a América Latina, vivenciou, um país após o 

outro, a coincidência no tempo dos projetos neoconstitucional e neoliberal, posto que 

                                            
100 “Subsequent practical experience suggested that reform efforts could not stop with policies 
designed to shrink the state and liberalize and privatize the economies [...] The initial theoretical 
approach was under stand ably aimed mainly at showing the problems associated with state 
institutions, but practices howed that it was not simply a matter of dismantling the state in favor of 
deregulation and privatization.[...] It turned out that a lack of attention to institutions generally, 
especially legal ones, placed substantial limits on the reforms as a means to promote economic 
development and poverty reduction (WORLD BANK, 2002, n. p.). 
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se adotaram novas constituições ou reformas constitucionais que introduziam cartas 

de direitos ampliadas e mecanismos de controle de constitucionalidade, de modo 

que “[...] a Constituição brasileira de 1988 inaugurou uma onda regional sendo 

seguida, entre outros países, por Colômbia (1991), Peru (1993), Argentina (1988, 

1994), Bolívia (1994), México (1994), Venezuela (1998) e Equador (2008)” 

(GARAVITO, 2011, p. 261). 

Portanto, se a nova instituição que simbolizou o projeto neoliberal é o banco 

central independente, o núcleo institucional do neoconstitucionalismo global foi o 

tribunal constitucional ativista (ou um Tribunal supremo ativista, revestido de poder 

de controle de constitucionalidade) (GARAVITO, 2011). 

Nesse sentido, resta claro que toda mudança no âmbito jurídico brasileiro, 

perpassou primeiramente por questões de ordem econômicas. Por isso, 

judicialização da política e ativismo judiciais são categorias que decorrem desse 

arranjo institucional moldado a partir do final dos anos 80, e intensificado a partir das 

reformas judiciárias e da crise de 2008. 

Nesse sentido, cabe perceber, por exemplo, a influência que a família da 

common law passou a exercer no direito brasileiro. Apesar da matriz jurídica 

brasileira ser a tradição romano-germânica, percebe-se que cada vez mais os 

procedimentos do common law se fazem presentes no judiciário brasileiro. Conforme 

foi visto, ao que tudo indica a motivação para isso está no contexto econômico, que, 

frente ao neoliberalismo e seus desdobramentos, ensejam readequação no modo de 

operar do judiciário.  

O common law tem como fundamento a decisão judicial, enquanto que o civil 

law se fundamenta nas leis positivadas.  Porém, segundo Losano (2007, p. 345), há 

uma tendência a aproximar essas duas tradições, de modo que  

O common law anglo-americano e o direito europeu continental, que agora 
regem a maioria da população mundial, tendem a se aproximar: o Common 
Law está passando por uma extensão dos statutes e das consolidations em 
detrimento do puro “judge-madelaw”, enquanto a jurisprudência vai 
assumindo importância crescente em muitos países de Civil Law. 

Portanto, caberia elencar como exemplo da influência do Common Law no 

direito brasileiro o artigo 190 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015, 

que traz a possibilidade de criação de direito entre as partes do processo: 

Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito 
às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para 
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 
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poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 
(BRASIL, 2015). 

Porém, segundo Streck (2016a), o que se tem no Código de Processo Civil 

não pode ser considerado uma “commonlização”. Suas críticas são direcionadas à 

suposta força vinculante do precedente decorrente da autoridade e não da qualidade 

das suas razões e também à “recepção do staredecisis no sentido de que o 

precedente nasce para vincular, ao invés de vincular contingencialmente” (STRECK, 

2016a, n. p.). 

Segundo Streck (2016b), face à ausência de racionalidade na aplicação das 

leis, parcela de processualistas passaram a defender a tese de que o novo Código 

de Processo Civil se abriu para a commonlização do direito, e que, portanto, deveria 

haver Cortes de Precedentes que façam teses, que se tornam vinculantes para todo 

o sistema jurídico. Porém Streck (2016b) descorda desse posicionamento, e volta a 

insistir no fato de que juiz não constrói leis nem produz Direito, e isso também vale 

para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.  Conforme o 

autor, isso não significa que o juiz ou tribunal não realizem ato de interpretação na 

aplicação do Direito (STRECK, 2016b). O contexto no qual está inserido esse debate 

decorre, segundo o autor, de uma série de fatores:  

O que fez com que chegássemos a esse patamar de irracionalidade 
aplicativa foram coisas como: a despreocupação com a decisão jurídica, a 
aposta no protagonismo judicial, a aposta no “decido conforme minha 
consciência”, “a concordância com o livre convencimento”, “o incensamento 
de teses autoritárias como as de que a decisão judicial é um ato de 
vontade”, “o ponderativismo”, “o pamprincipiologismo”, etc (STRECK, 
2016b, n. p.). 

Essa concepção é definida por Streck (2016a) como utilitarista, uma vez que 

a constitucionalidade cede terreno para a funcionalidade. Isso porque, frente à 

irracionalidade e à jurisprudência lotérica, a saída encontrada pelos precedentalistas 

foi a de transferir para um locus superior o processo de atribuição de sentido. No 

caso, cortes de vértice ou cortes de precedentes (STJ e STF) (STRECK, 2016b). 

Essa tendência do judiciário brasileiro se aproximar da common law e de práticas 

alienígenas tem como fundo a doutrina da efetividade. 

Streck, Tassinari e Lepper (2015) apontam que no Brasil, sob o manto do 

ativismo judicial, a doutrina produziu uma leitura bastante peculiar sobre a atividade 

jurisdicional, que se manifesta em oscilações de aproximação e afastamento, sem 

qualquer pudor, entre a cultura jurídica do Brasil e a dos Estados Unidos (STRECK; 

TASSINARI; LEPPER, 2015). Isso contribuiu para que se formasse um imaginário 
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sobre como pode ser teoricamente compreendido o exercício da jurisdição, bem 

como influenciou diretamente a atuação de juízes e tribunais na contemporaneidade, 

de modo que não seria demasiado afirmar, assim, que o atual contexto é marcado 

por um ativismo judicial à brasileira. 

Tendo como mote a proposta teórica da efetividade Bello, Bercovici e Lima 

(2018) elencam alguns eixos temários que orbitam o assunto, tais como a 

concepção isolada do direito e a judicialização da política e das relações sociais e 

ativismo judicial. 

 O primeiro caso, diz respeito ao fato de que a doutrina brasileira da 

efetividade concebe o direito de forma isolada em relação a outras áreas do 

conhecimento, isto é, “[...] como um sistema normativo abstrato, universal, sem 

sujeitos de carne e osso, nem espaços não institucionais (ruas e comunidades, por 

exemplo) (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018, p. 7). Conforme Bello, Bercovici e 

Lima (2018), os defensores da doutrina da efetividade não costumam levar em 

consideração em seus textos as dimensões econômicas, políticas e cultural do 

direito enquanto fenômeno da social, e, portanto, passam à margem também das 

consequências das decisões jurídicas na vida dos cidadãos e no funcionamento e na 

estrutura do Estado.  

Outra perspectiva, aquela sobre o qual a presente pesquisa orbita, trata da 

questão da judicialização da política e do ativismo judicial. Bello, Bercovici e Lima 

(2018) a descrença nos espaços e práticas da política bem como a crença na 

Constituição são tão fortes que ‘doutrina brasileira da efetividade’ considera o direito 

(normatividade, instituições e atores jurídicos) como o caminho para o progresso do 

país. Por esse motivo, houve um deslocamento das decisões de natureza política, 

econômica e social dos espaços democráticos do Parlamento e do Executivo para o 

Judiciário, especialmente, o Supremo Tribunal Federal (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 

2018). Assim, a agenda institucional brasileira passou a ser formulada em ambientes 

sem transparência e por agentes públicos que não possuem investidura por voto 

popular, sem mandato, nem controle social e político (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 

2018). 

Em mesmo sentido, outra consequência prática da crença na Constituição 

como um ato de fé decorre da primeira, e é o ativismo judicial (BELLO; BERCOVICI; 

LIMA, 2018). Segundo os autores, o ativismo judicial brasileiro difere daquele 

praticado nos Estados Unidos, berço dessa doutrina. Se lá o ativismo judicial serve 
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como uma faca de dois gumes, uma vez que se manifesta tanto em decisões 

progressistas e conservadoras no que diz respeito a questões de política, econômica 

e moral, aqui o ativismo é entendido como sendo algo positivo, como um caminho 

transformador e canal de posições progressistas (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018).  

Porém, de acordo com os autores, na prática, o ativismo judicial, principalmente 

aquele praticado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consiste em exacerbação 

do poder judicial e viabilização de retrocessos em termos de direitos e garantias 

fundamentais (BELLO; BERCOVICI; LIMA, 2018). 

Nesse sentido, o entendimento contrário à Constituição Federal do Supremo 

Tribunal Federal no caso da presunção de inocência é exemplo nítido daquilo que 

Bercovici e Lima argumentam.  

O que se percebe é que nesse novo arranjo institucional a proteção dos 

direitos fundamentais pelo direito não mais se configura como seu elemento 

fundante, posto que, ao que tudo indica, o seu objetivo é o cumprimento dos 

contratos na concepção de comercio global, que se assemelha à lex mercatoria. A 

versão neoliberal de Direito e Desenvolvimento relaciona desenvolvimento com 

crescimento econômico. O princípio da eficiência parece sobrepujar os demais 

princípios jurídicos. 

Frente ao exposto se pode perceber a forma como a economia interfere de 

forma direta no arranjo jurídico de um país. Nesse sentido, as reflexões acerca da 

soberania popular, legitimidade estatal, bem como questões relacionadas aos 

aspectos democráticos se fazem necessárias. Na perspectiva da não concretização 

da Constituição de seus auspícios programáticos e a sua constante deturpação, 

ensejada por inúmeros motivos, tais como judicialização da política, ativismo judicial 

e reformas de mercado, a Carta Magna deixa de operar enquanto documento 

legitimador do Estado.  

 


