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“SOBRE A NOVA ‘JURISTOCRACIA’ OU DE COMO OS PODERES SE FAZEM 

PEQUENOS OU GIGANTES”1por 

Álvaro Osório do Valle Simeão2
 

______________________________________________________________________ 

 
O princípio da separação de poderes, de forma bem objetiva, nada mais é do 

que uma técnica para evitar ditadura ou qualquer forma de regime de governo em que as 

funções estatais estejam concentradas nas mãos de uma única pessoa ou grupo. Essa 

concentração é evitada por um quadro de controle mútuo a ser estabelecido pelo simples e 

natural fato do poder político estar dividido.  

Não é sem razão que no “Manual Prático do Ditador” deve estar escrito, já 

nas primeiras páginas, que “...se você é uma unanimidade, enfraqueça os demais Poderes, 

dissolvendo esse tal de Parlamento ou fechando a tal de Suprema Corte. Se possível, feche os 

dois e coloque o pessoal no exílio!”. Nada que lembre o passado recente do nosso amado Brasil, 

pois como diziam os fardados: Brasil, ame-o ou deixe-o! 

Mas retomando o presente, observa-se que o princípio da separação de 

poderes tem por objetivo a aplicação prática, no plano estatal, da sabedoria popular segundo a 

qual “dividindo se enfraquece, juntando se é mais forte”. 

É que na política o ideal é a fraqueza, pois força demais, em única mão, 

descamba naturalmente para o arbítrio. Abusar do poder, quando ele é demais, é vocação inata 

ao ser humano (e isso acontece em qualquer esfera de organização, seja a pátria, o clube, o 

condomínio ou a família).  

Para evitar esse desequilíbrio, ou seja, o surgimento ou o retorno do 

absolutismo arbitrário (hoje ditadura), é que o Barão de Montesquieu já defendia, nos idos de 

1748, que aquele que legisla não deve aplicar a lei criada, assim como quem aplica a lei não 

deve ser seu criador. 

A ideia de divisão, mas do que de separação de poderes, é fazer com que 

todos possam tudo, mas preservando uma ordem de precedência em relação a uma função 

específica. Essa função seria atribuição de certo Poder com base em soberania, de modo que o 

outro Poder deveria se abster de interferir quando estivesse em foco esse tipo de atuação 

soberana, albergada pelo texto constitucional. 

                                                           
1
 Ensaio dedicado aos amigos Jaci Fernandes de Araújo e José Gilson das Chagas. 

2
 Advogado da União. Especialista em Processo Civil. Mestre em Direito e Relações Internacionais. 
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Em outros termos, a divisão de poderes não se baseia na profunda filosofia 

musical do “ado, ado, ado, cada um no seu quadrado” ou na antiga lição de que “cada macaco 

deve permanecer em seu galho”. Ao contrário disso, cada Poder tem o direito de se imiscuir em 

qualquer função, sobretudo para que haja controle de um Poder sobre o outro, mas a última 

palavra, na criação do direito, é do Parlamento, ou do Executivo quando se tratar de aplicar a lei 

criada (para a ainda sonhada consecução de políticas públicas que visem o bem comum). Já em 

temas de aplicação da lei para compor conflitos, litígios, essa última palavra seria do Judiciário 

(...função de jurisdição, da justaposição latina juris + dictio = dizer o direito). 

Sabe-se, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal – que encabeça o 

Judiciário – pode editar súmula vinculante, desempenhando função legislativa, mas tal súmula 

não obriga o Congresso Nacional, pois esse órgão pode aprovar ato normativo dando novo 

direcionamento ao assunto, e isso ocorre porque a última palavra, no que toca à legislação 

positiva, é do Parlamento.  

Quando olhamos para hoje e para ontem, vê-se, contudo, que esse 

entendimento sobre divisão de poderes anda meio esquecido e talvez até subvertido no Brasil.  

É que muitas vezes vimos – e alguns ainda veem – o Executivo legislar mais 

do que aplicar a lei (chuva de Medidas Provisórias). O Legislativo pseudoadministrar mais do 

que legislar (sobretudo por meio da ingerência para liberação de verbas e no bojo de uma salada 

de CPI´s) e o Judiciário bater carimbo em todas as pretensões aberrantes do Executivo, ante o 

medo de problemas no repasse depois do dia vinte (Governador, Presidente, fulano briga com 

sicrano, quem deve ganhar?). 

Esse quadro levava e ainda leva a uma hipertrofia ou nanismo de alguns 

Poderes. O Executivo, por exemplo, ainda hoje só admite a tramitação e o surgimento de leis da 

sua iniciativa ou que congreguem os seus interesses, e para tal usa e abusa do seu arsenal 

financeiro numa terra de orçamento fictício. Basta ver que a aprovação de leis propostas por 

parlamentares que não compõem o chamado “bloco governista” é quase nula.  

Talvez tenha chegado a hora de a sociedade organizada propor mais normas, 

inclusive por meio de “parlamentos populares” e “parlamentos acadêmicos”, incentivo que se 

faria à democracia participativa, tão sonhada e divulgada por Bonavides. 

A boa novidade, nesse quadro de perene subversão do conteúdo histórico e 

doutrinário da divisão de poderes, é o soerguimento do Judiciário, o que muitos chamam de 

“governo dos juízes” ou “ativismo judicial”, um quadro que se caracteriza pelo desempenho de 

função política por magistrados, sobretudo pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal. 

Atos judiciais obrigando o Executivo a dar efetividade a políticas públicas 

no campo da saúde e educação, determinações para mudança na divisão da riqueza nacional 
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entre os entes federados, sentenças que determinam a imediata prisão de membros de outro 

Poder, liminares que suspendem a tramitação de projetos de lei por vício formal de 

inconstitucionalidade, decisões inovadoras sobre partidos políticos, mutações da Constituição 

no campo da maioridade (seja de vítimas de estupro presumido ou mesmo no campo genérico 

da maioridade penal), são exemplos de atuação judiciária que extrapolam a simples composição 

de litígios. Essa atuação cria, com muita força, um novo direito em terreno lacunoso, no qual 

ninguém quis colocar as mãos. 

Como já se disse, isso não fere o princípio da separação de poderes, pois a 

supressão de lacunas também é uma forma de frear, controlar, contrabalançar a omissão. 

Contudo, é preciso ter em vista quais são os limites dessas limitações ofertadas pelo Poder 

Judiciário, de maneira a prevenir ou tapar qualquer discussão sobre legitimidade, ainda que os 

críticos do ativismo tomem por base um conceito de legitimidade puramente liberal, que não 

chega nem mesmo a Weber, quanto mais a Maturana ou Luhmman. 

O dogma da legitimidade clássica, segundo o qual só decide quem é 

sufragado, é de apelo popular muito grande, ainda que os acontecimentos de junho de 2013 

mostrem-nos direção extremamente oposta e, talvez, perigosa. Há inclusive o desejado risco de 

que no meio da multidão, em frente ao Congresso, a antiga turba ignorada pelos mandantes grite 

nomes nunca dantes sufragados, entre os quais Barbosa, Gurgel, Aurélio e Mendes. A atual 

Presidente, por exemplo, nunca tinha sido votada antes de 2010. 

Uma coisa é certa: o Executivo é forte de nascença no Brasil, pois vivemos 

um presidencialismo que eu chamaria de “extremo” (e viva Ulisses, o parlamentarista que 

descansa em Angra). O Judiciário tem se levantado tal qual o pão-de-açúcar na propaganda de 

whisky, e ao Congresso só sobrou uma opção: esquecer o umbigo e começar a fazer a revolução 

reivindicada, ou encontrar-se com seu erro nas urnas, pois esse é o destino próprio dos homens e 

dos políticos, ou da nossa própria espécie: o homo politicus. 

Isso tudo é música para pensar ou já estava escrito em lendas, sabres, ou no 

diário de Prestes? 


