
	  

A CRISE DA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

José Evandro Alencar Correia1 

Sumário:  Introdução. 1. A luta pela Democracia; 2. O embate 
teórico entre Montesquieu e Rousseau. 3. As dificuldades do modelo 
Representativo; 3.1. Conteúdo da Representação; 3.2. Democracia 
Política e Democracia Social Conteúdo da Representação; 3.3. 
Democracia Agregativa e Democracia Deliberativa; 3.4. Auto-
fragilização no desenrolar histórico; 3.5. A Apatia Legislativa. 4. As 
consequências da fragilidade do regime representativo. 5. 
Considerações Finais. 6. Referências Bibliográficas. 

Resumo: A Democracia Representativa está em xeque. Contradições teóricas e práticas 

a cada dia fragilizam os seus vetores de legitimação, outrora mais estáveis. O gravoso 

momento de instabilidade política ocasionado pela própria torpeza de seus membros 

causa tormento sobre se estes têm ou não condições de falar em nome do povo. Diante 

da derrocada da legitimação dos representantes, novas questões e problemas no âmbito 

da separação dos poderes são suscitados e devem ser alvo tanto de discussão acadêmica 

quanto social.  
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Introdução 

A sociedade está de frente com um novo debate sobre as clássicas 

atribuições deferidas a cada um dos poderes. Uma sucessão de fatores traz à tona a 

necessidade de rediscutir a competência atribuída a cada um dos Poderes. Realizar uma 

releitura dos seus aspectos positivos e negativos, confirmar os pontos onde sua atuação 

é imodificável e realizar os novos contornos em relação a uma atuação mais incisiva de 

outros poderes em áreas que outrora era inconcebível. 

Os principais atores desse processo de mutação do princípio da Separação 

dos Poderes são justamente o Legislativo e Judiciário.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Graduando em Direito pela Faculdade 7 de Setembro. 

evandroacorreia@hotmail.com 

	  	  	  



	  

Nessa nova discussão, o Poder de elaborar as normas sai fragilizado. Vários 

são os fatores que hoje em dia trazem desconfiança em aceitar os pressupostos de 

Democracia Representativa, que e o pilar desse Poder. Não se aceita de forma pacífica 

que exista uma total confluência entre a vontade dos representantes e dos representados, 

uma atuação desprovida de interesses pessoais, resumindo, um sentimento do povo em 

relação aos seus representantes de que estes realmente buscam e fazem o melhor para a 

sociedade.  

As vicissitudes do modelo representativo só foram ampliadas no 

desenvolvimento das sociedades. Diante desse fato, um movimento tácito que 

paulatinamente rejeita as decisões legislativas começa a ser aprimorado. Um novo 

relacionamento entre um Legislativo fragilizado e um Judiciário como o guardião da 

Constituição e “super-ego” da sociedade ocorre de forma ampla, fazendo que a cada dia 

esse Poder galgue novos obstáculos na concretização e criação de direitos.  

Diante do exposto, objetiva-se estudar de forma clara e concisa os fatores 

que levaram até esse momento de releitura de tão importante princípio para o 

desenvolvimento da sociedade moderna que é o da Separação dos Poderes e o 

Democrático, através da leitura das obras doutrinárias que fazem menção ao tema. 

 

1. A luta pela Democracia 

 

O processo de democratização da sociedade não veio de forma pacífica. Um 

grande embate teórico e social foi deflagrado para que ocorresse a democratização nos 

Estados que viviam sobre os despautérios de alguns monarcas, período este chamado de 

Absolutismo.  

A mesma força política que outrora ajudara para a consolidação dos poderes 

absolutistas foi a principal responsável pela sua derrocada. Tal força, a Burguesia, não 

mais encontrava na atuação dos Monarcas a confluência de interesses para o 

desenvolvimento pacífico de suas atividades comerciais.  

Enquanto o Absolutismo foi útil para a unificação dos Estados, visando 

assim diminuir a tarifação dentre outros entraves para o desenvolvimento comercial, os 

Monarcas foram tolerado, mas o Estado Absolutista passou a não mais atuar em prol do 

desenvolvimento burguês, chegando até mesmo, em certos momentos, atrapalhar as 



	  

suas atividades. Nas palavras de Paulo Bonavides a situação pode ser sintetizada da 

seguinte forma: 
 

A máquina do poder absoluto e dos privilégios feudais, mantida e 
criada pelo ancién régime, e pela arrogância de seus reis de direito 
divino, desmantelou-se e produziu um estrondo cuja ressonância 
chega aos nossos dias, e ainda perdura com a memória dos eventos 
revolucionários daquela época (2001, p 29).  

 

O processo de limitação do poder do Monarca começa então com essa 

batalha política que tinha reflexo direto no campo econômico. Um dos primeiros países 

onde a luta por um processo mais democrático, concedendo maiores poderes ao povo e 

a burguesia, ocorreu na Inglaterra.  

Cavalgando rente aos interesses políticos, toda uma nova teoria que dava 

respaldo as novas intenções burguesas iam gradativamente surgindo. Duas teorias 

especificamente merecem menção. A primeira é a ideia do liberalismo político, com 

base nas ideias de Adam Smith sobre a existência de uma mão invisível que 

regulamentava o Estado e a economia, dispensando, assim, a existência de um Estado 

centralizado. Outra teoria de suma importância era propugnada pelos iluministas, que 

visavam a existência de um governo limitado e que garantisse os direitos individuais, 

protegendo o cidadão da interferência indevida do Estado na vida dos indivíduos. 

Trazendo para uma realidade mais concreta, a formação do Estado 

Parlamentar inglês foi essencial para o desenvolvimento da Democracia Representativa. 

Foram várias pequenas batalhas e vitórias que gradativamente foram dando os moldes 

que o parlamento inglês atualmente tem, sendo necessário citar a formação da Câmara 

dos 25 Barões, atualmente chamada de Câmara dos Lordes, formada no século XIII. Por 

mais que fosse uma representação aristocrática, já era uma representação que se 

contrapunha ao caráter absoluto do monarca, garantindo assim uma maior participação 

social na tomada das decisões. 

Após esta vitória, outras tiveram campo segmentando para buscar novos 

vôos. E foi assim que ocorreu, com a posterior formação da Câmara dos Burgueses, 

atualmente Câmara dos Comuns, formada em 1640. Sendo esta opositora tenaz dos 

poderes absolutistas e buscando ao máximo a efetivação do princípio da soberania 

popular. 



	  

A experiência inglesa ecoou pelo mundo, chegando até mesmo a atravessar 

o Atlântico e chegar aos Estados Unidos, e ao continente, no caso a França, sendo estes 

dois países as grandes referências para o processo de democratização da sociedade. 

O processo de democratização mobilizou todos os setores da sociedade. A 

grande massa foi mobilizada em prol dos interesses burgueses, mas, uma vez adquirida 

a consciência de sua força, não de forma pacífica estes seriam deixados de lado do 

processo de tomada das decisões políticas. 

Com a revolução industrial toda uma nova classe emerge e tal classe é 

completamente negligenciada no processo democrático, por mais que estes tivessem 

atuação decisiva na vitória sobre o Absolutismo. A burguesia não tinha interesse em 

garantir qualquer espécie de direito a essa classe, que futuramente veio a ser conhecida 

como proletariado. 

Desse modo, foi desenvolvido foi um procedimento que visava ampliar os 

campos de atuação democrática. A formação classista do operariado - criando 

sindicatos, por exemplo - fez com que novas formas de organização viessem a ser 

criadas e que objetivavam ingressar no processo político, com direitos e garantias. 

 Situação que ilustra bem a divergência que ocorreu nos primeiros 

momentos de instituição do modelo democrático e representativo está também 

vinculada à ideia do estado parlamentar. Sabe-se que um estado parlamentar não é 

necessariamente um estado democrático, uma vez que se pode conceber a existência de 

um parlamento – órgão central onde as decisões são tomadas - sem que haja 

necessariamente ampla participação popular, ou seja, uma formação democrática. Tal 

situação fica clara nos ensinamentos de Bobbio: 

 

Se por democracia entendemos, como devemos, um regime no qual 
todos os cidadãos adultos têm direitos políticos – onde existe, em 
poucas palavras, o sufrágio universal -, devemos considerar que 
historicamente os parlamentos vieram antes da extensão do sufrágio e 
que, portanto, por muito tempo existiram Estados parlamentares que 
era representativos mas não democrático. (2002. p, 57) 
 

Então, após esses conflitos, no primeiro momento, burguesia lutando contra 

o absolutismo, e no segundo, proletariado buscando direitos contra a burguesia, foi que 

se deu a luta pela democracia, visando garantir maior participação na tomada das 

decisões e que tais decisões fossem tomadas por aqueles que participam de uma forma 

mais ampla e que serão afetados por elas, não somente por um pequeno grupo. Sendo o 



	  

primeiro debate uma luta pela implantação, enquanto o segundo, pela ampliação do 

procedimento democrático. 

  

2. O Embate entre Rousseau e Montesquieu  

 

Uma vez assegurado uma maior participação no poder, um embate teórico 

foi traçado entre dois pensadores cujas lições são estudadas com muita atenção. O 

conflito entre os dois residia basicamente na forma em que deveria ocorrer a tomada das 

decisões atinentes a sociedade. O próprio povo que deveria, diretamente, sem 

intermédio de representantes, decidir o que mais lhe cabe – ideia esta de Rousseau – ou 

deveria ser através da escolha de representantes, uma vez que o povo seria bom para 

escolher seus representantes, mas não bom o suficiente para tomar as decisões – ideia 

defendida por Montesquieu?  

O posicionamento de Rousseau condiz com a ideia de democracia direta, 

negando a viabilidade de representação, uma vez que este não acredita nessa hipótese de 

delegação da soberania. Aqui está sendo arguida um dos principais entraves teóricos ao 

modelo representativo, que pode ocorrer que a vontade expressa pelos representantes 

não seja condizente com a vontade do povo. Rousseau era de tal modo contrário a 

percepção de representação que este chegou a se exprimir da seguinte forma: 

 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não 
pode ser alienada; consiste ele essencialmente na vontade geral, e a 
vontade não se representa; ou ela é a mesma, ou outra, e nisso não há 
meio termo; logo os deputados do povo não são, nem podem ser, 
representantes seus; são comissários dele, e nada podem concluir 
decisivamente. É nula, nem é lei, aquela que o povo em peso não 
retifica. (2007, p.87) 
 

Justamente essas contradições apontadas por Rousseau que levam a 

fragilidade do modelo democrático representativo como atualmente conhecemos. 

Essas contradições eram conhecidas de longa data, mesmo na época em que o primeiro 

conflito com o Estado Absolutista se deu, mas tais problemas eram amenizados, tendo 

em vista a existência de um problema maior, que era o Monarca.  

O conflito teve como vitorioso Montesquieu, como a história nos mostra. 

Mas as ideias de Rousseau até hoje ecoam com certo incômodo na cabeça daqueles 

que optam pela escolha de representantes. Certos paradoxos apontados por Rousseau 



	  

ainda hoje têm densidade teórica suficiente para condenar certos aspectos da 

democracia representativa. Essa linha de raciocínio foi delineada por Gilberto 

Bercovici: 
 

O debate sobre a representação política durante a Revolução Francesa, 
de crucial importância para o Ocidente, teve como principal fonte as 
obras de Montesquieu e de Jean-Jaques Rousseau. Para Montesquieu, 
o povo deveria fazer por si mesmo tudo o que pudesse realizar, 
deixando para seus ministros (delegados, representantes), nomeados 
por ele, a execução das tarefas que não conseguisse cumprir. O povo 
possuiria suficiente capacidade para escolher (‘ Le peuple est 
admirable pour choisir ceux à qui Il doit confier qulque partir de son 
autorité’), mas não para governar. [....] 
Rousseau, por sua vez, considerava todo legítimo republicano, pois 
república, para ele, era todo Estado regido por leis, cujo autor deveria 
ser o povo. (2005, p. 283) 

 

Uma vez demonstrada a existência de boa parte dos problemas sobre o 

governo representativo, o desenrolar histórico simplesmente tratou de dar maior 

visibilidade a tais vicissitudes. As contradições teóricas foram a cada dia ganhando 

mais escopo doutrinário e respaldo tendo em vista a atuação de representantes 

inescrupulosos que visam somente seus próprios objetivos, deixando de lado o real 

interesse social e a razão pela qual estes foram escolhidos pelo povo.  

 

3. As dificuldades do modelo Representativo 

 

3. 1. Conteúdo da Representação 

 

Talvez este seja o paradoxo mais árduo e que até hoje mais pesa contra a 

Democracia Representativa. Uma das grandes dúvidas levantadas sobre o modelo 

representativo é sobre qual vontade estaria sendo realmente expressa quando os 

representantes estão deliberando sobre certa questão, a do povo ou a deles como 

particulares? Será que existe uma total confluência de vontade entre o que está sendo 

decidido pelos parlamentares e o que de fato é a vontade do povo? Será que existiria 

uma corroboração de tudo o que é decidido se fosse submetido ao crivo da escolha 

pública? 



	  

Espera-se que ao escolher um grupo de pessoas que em nome do povo 

devem do melhor modo decidir as questões da sociedade, sempre buscando um 

aprimoramento da sociedade e que estas decisões sejam o melhor para toda a 

comunidade. Essa é ao menos a expectativa que se tem quando depositamos a confiança 

nesse ou naquele candidato. Que ele irá angariar esforços na busca pelo bem comum. 

Não obstante esse pensamento, a realidade é bem mais complexa do que é 

esperado. O processo de escolha de representantes tem uma série de problemas que já 

trazem uma desconfiança em relação as espécies de decisões que estes vão tomar ao 

longo do mandato.  

Os representantes, antes de tudo, são também particulares, assim como 

todos nós, mas, infelizmente, por vezes são levados por seus interesses particulares, 

usando a máquina política para ampliar e proteger a sua esfera de direito, não fazendo o 

que é melhor para a comunidade, mas sim o que é melhor para si. Negando e 

negligenciando o objetivo principal e essencial que deveria guiar a sua atuação. 

Outro problema está associado ao aparato de campanha que é construído e 

que é responsável, de certo modo, por eleger os representantes, tendo em vista os efeitos 

da publicidade que hoje em dia se vê nas eleições. Todo o grupo que se erige em torno 

do candidato espera que seus esforços sejam recompensados quando chegar o êxito nas 

eleições. Significando que o candidato já tem um pré-comprometimento com um grupo 

empresarial, fato este que vai deturpar mais ainda o conteúdo da representação.  

   

 

3.2 Democracia Política e Democracia Social 

 

A formação de uma Democracia é um trabalho dos mais árduos para 

qualquer época e para qualquer sociedade. A análise das sociedades tidas como 

democráticas levou a seguinte conclusão: a existência de campos democráticos 

complementares. Os dois grandes segmentos que viabilizam uma democracia saudável 

são a existência simultânea de uma Democracia Política e uma Democracia Social. 

Democracia Política está vinculada a ideia que todos nós temos sobre os 

modelos tradicionais de apresentação de uma democracia, ou seja, com a existência dos 

instrumentos que viabilizem ao povo sua participação no processo de formação do 

parlamento e até mesmo decidindo de forma direta em algumas questões específicas, 

lembrando a existência de uma variação chamada Democracia Semi-Direta.  



	  

Em complementação a existência de uma Democracia Política, também há 

outro campo talvez bem mais árduo de efetivação do que a democracia que agora foi 

comentada. É o caso de uma Democracia Social, na qual o povo tem ciência do seu 

papel e efetivamente luta pelas questões mais relevantes, não se submetendo a vontade 

imposta, pelo legislador ou qualquer outra força, de forma pacífica e questionando as 

decisões tomadas, não havendo indiferença quanto às questões políticas, mas um 

envolvimento e uma busca de informação, com mais cobrança, ampliando e 

aperfeiçoando o debate democrático. 

Hoje em dia, observa-se que o povo está gradativamente afastando-se e 

mantendo-se indiferente ao que está sendo deliberado, enfraquecendo o prestígio das 

decisões tomadas e ainda dando espaço para a corrupção dos representantes. Lembrando 

a lição de Rousseau sobre os danos que essa apatia política acarreta: “Quando alguém 

diz dos negócios do Estado: ‘Que me importa?’ - pode-se contar com a perdição da 

república. (2007, p. 87)”. 

Observa-se que a efetivação de uma Democracia Social é um processo 

árduo e ininterrupto, com vários pressupostos, como educação, emprego e moradia, para 

que as pessoas possam ter ao menos uma situação minimamente estável para que 

possam se preocupar com as questões políticas.  

Uma vez que há um abismo entre essas duas esferas de democracia, há um 

enfraquecimento no teor da representação, fazendo com que a democracia de cada 

Estado abatido por esse mal venha a ser debilitada e dando espaço para a fragilização de 

sua sociedade e de sua política. As lições de Bobbio são úteis para o esclarecimento e o 

entendimento da questão: 

 

Uma vez conquistada a democracia política, nos damos conta de que a 
espera política está por sua vez incluída em uma esfera muito mais 
ampla que é a esfera da sociedade no seu todo e que não existe decisão 
política que não seja condicionada ou até mesmo determinada por 
aquilo que acontece na sociedade civil. Percebemos que uma coisa é a 
democratização do Estado (ocorrida com a instituição dos 
parlamentos), outra coisa é a democratização da sociedade, donde ser 
perfeitamente possível existir um Estado democrático em que a maior 
parte das instituições – da família à escola, da empresa à gestão dos 
serviços públicos -  não são governadas democraticamente. (2002, p. 
68). 
 



	  

Não somente Bobbio, mas outros doutrinadores perceberam a existência 

desses dois campos complementares da Democracia. Lenio Luiz Streck, com base nos 

ensinamentos de Guillermo O’Donnell, também faz menção a um modelo que se 

aproxima do que foi exposto por Bobbio:  

 

a) A instalação de um governo democraticamente eleito abre caminho 
para uma ‘segunda transição’, provavelmente mais demorada e até 
mesmo mais complexa que a transição do regime autoritário; 
b) Espera-se que essa ‘segunda transição’ seja de um governo     
democraticamente eleito para um regime democrático ou, o que 
equivalente, para uma democracia institucionalizada: (2000, p 98) 

 

3.3. Democracia Agregativa e Democracia Deliberativa 

 

A tomada das decisões no modelo representativo se faz pelas pessoas 

escolhidas pelo povo no órgão central, parlamento, pela votação e com a obtenção de 

votos pela maioria. Quanto a isso não há grandes problemas. A temática ganha maior 

relevo quando questionado os motivos que levam aos votos, ao posicionamento de cada 

representante. 

Tendo em vista esse fator, dois modelos democráticos representativos 

podem surgir: democracia agregativa e democracia deliberativa. 

Democracia Agregativa é a mera junção de vontades, não havendo um fator 

plausível para justificar a tomada desse ou daquele posicionamento específico pelo 

representante, vinculando-se somente a questão de cunho partidário, de uma aliança 

específica, ou simplesmente o fato de ser “oposição”, deixando de lado o 

questionamento real sobre o teor e a relevância que a proposta tem para atingir o 

interesse popular. Nesse procedimento, é observada uma notória falta de racionalidade, 

uma vez que boas propostas podem ser descartadas pela oposição, negligenciando o teor 

delas, fazendo com que os representantes deixem de lado pelo simples fato de formarem 

a “oposição” sendo maioria momentânea. As lições de Jânio Vidal são elucidativas na 

compreensão da questão: 

 

No modelo agregativo, a democracia é vista simplesmente como um 
processo pelo qual os cidadãos, em virtude de suas preferências 
comuns, são levados a se agregarem para a escolha de candidatos e 
políticas públicas, na defesa de seus interesses. Daí, afirma-se que a o 
modelo agregativo traduz um tipo de democracia centrada puramente 



	  

em interesses, isto é, os diversos partidos buscam a adesão de um 
maior número de cidadãos às suas propostas para, dessa forma, 
poderem determinar as ações dos responsáveis pela elaboração das 
leis e dos negócios públicos em geral, Dá-se, nesse modelo, uma 
espécie de competição entre grupos, na qual cada partido está mais 
preocupado com a satisfação de seus próprios interesses. (2009, p. 70) 
 

Já a Democracia Deliberativa é guiada não pela buscas de interesses 

individuais e pela busca de forma desarrazoada, mas sim procurando a solução para 

questões de ordem pública, pautado pela racionalidade e pela trocas de ideias, onde o 

melhor argumento deve triunfar. Deixando de lado as questões particulares e buscando a 

obtenção do que realmente é melhor para o povo. 

O modelo da Democracia Deliberativa espera que o povo e os 

representantes deixem de lado as questões privadas quando são levados a optar por 

questões da esfera pública, que não pensem no que é necessariamente melhor para a sua 

vida particular, mas que considerem a comunidade. Ou seja, uma compreensão mais 

ampla sobre os interesses da corpo social, desprovidos de interesses egoísticos, agindo 

de forma racional. Mais uma vez fazemos uso das lições de Jânio Vidal para esclarecer 

a questão: 

   

Para os defensores do modelo deliberativo, seria possível, pelo menos 
no âmbito da esfera pública, exigir dos indivíduos uma conduta 
desprovida de sentimentos individuais. O modelo deliberativo seria, 
portanto, a associação de cidadãos livres e iguais que, compartilhando 
valores mínimos, participam de um processo de discussão e tomadas 
de decisões sobre as políticas a serem adotadas, e objetivos públicos a 
serem perseguidos. (2009, p. 72) 
 

A partir dessas considerações percebemos o quão fragilizado pode estar uma 

democracia que não esteja pautada nos valores deliberativos, deixando de lado o melhor 

argumento e considerando unicamente a união de vontades, formando assim maiorias 

eventuais, mas que representam simplesmente a soma de interesses individuais e que, 

em verdade, não podem ser confundidos com os interesses gerais. Vale ressaltar que a 

efetivação de um ou outro modelo guarda proximidade com as lições de Rousseau 

acerca da vontade de todos e da vontade geral: 

 

Há comumente grande diferença entre a vontade de todos e a vontade 
geral; esta só fica os interesses comuns; aquela só vê o interesse 
privado, e não é mais que uma soma de vontades particulares; porém, 



	  

quando se tira dessas vontades os mais e os menos, que mutuamente 
se destroem, resta por soma das diferenças a vontade geral. (2007, 
p.38) 
 

Diante do exposto até o momento, umas séries de dúvidas vão surgindo 

gradativamente sobre a Democracia que vivemos e sobre o seu estado de saúde. Criando 

uma situação de incômodo sobre as pessoas que escolhemos para nós representar e 

sobre as decisões que são tomadas. 

3.4. Auto-fragilização no desenrolar histórico 

Além das problemáticas teóricas que o modelo representativo enfrenta, 

outros problemas foram aparecendo no próprio desenvolvimento histórico do modelo 

representativo. Diferente das vicissitudes anteriores, estas são devidas a situações 

históricas específicas que levaram os representantes a tomarem decisões políticas 

extremamente infelizes, fragilizando ainda mais o grau de sua importância e 

gradativamente plantando um sentimento de desconfiança do povo em relação aos 

representantes.  

Três decisões específicas entre outras que poderiam ser citadas serão 

brevemente comentadas. Em todas estas guarda proximidade sobre o quão questionável 

a opção política tomada pelos representantes foi.  

Talvez a de maior relevo para a história mundial foi o “Ato de Habilitação” 

(Ermächtigungsgestz). Tal lei, expedidas de acordo com a teoria de Kelsen sobre a 

validade dos atos, deu legitimidade ao regime nazista a praticar qualquer ato jurídico, 

até mesmo a modificação da Constituição. Isso concedeu poder para, posteriormente, a 

produção das Leis de Nuremberg. Essas leis foram o grande suporte que deu validade 

legal para a execução de todas as barbaridades que ocorreram durante o período nazista. 

As lições de George Marmelstein ilustram a situação de forma precisa: 

 

Em 1933, Hitler assumiu o poder através de sufrágio onde obteve a 
maioria dos votos dos eleitores alemães. Naquele mesmo ano, foi 
aprovado o chamado ‘Ato de Habilitação’ (Ermächtigungsgestz), 
conferindo ao gabinete de Hitler o poder de editar normas capazes de 
alterar até mesmo a Constituição. Foi esse ato, formalmente válido, 
que deu suporte jurídico para as barbaridades cometidas contra os 
judeus. As chamas ‘Leis de Nuremberg’, aprovadas em 1935, no auge 
no regime nazista, oficializaram o anti-semitismo, proibindo, por 
exemplo, a união matrimonial, a coabitação e as relações sexuais entre 



	  

judeus e alemães, além de estabelecer uma divisão social que relegava 
os judeus a cidadãos de segunda categoria. (2008, p. 6) 

 

Não somente na Alemanha, mas em outros países, algumas leis específicas 

produzidas de forma “válida”, foram editas e acarretaram um mal estar no povo e no 

âmbito jurídico. Outros exemplos a ser citado foram as “Leis Intoleráveis” (The 

Intolerable Acts ou the Coercive Acts). Essas leis foram produzidas pelo parlamento 

inglês e tarifavam de forma excessiva as suas colônias na América do Norte, sufocando 

seu desenvolvimento econômico e acarretando uma situação de insatisfação entre os 

colonos.  

A criação dessas leis acarretou uma grande insatisfação popular, tendo como 

grande ápice a revolta que ficou conhecida como The Boston Tea Party, evento que os 

colonos americanos invadiram um navio e destruíram várias caixas de chá pertencentes 

à Companhia Britânica das Índias Orientais. Tal fato serviu para uma notória relutância 

da sociedade americana em relação ao poder legislativo. 

O outro exemplo está bem próximo a nossa realidade, foi o Ato Institucional 

Nº 5, que concedeu poderes extremos aos presidentes militares. Sendo as principais 

inovações a possibilidade de decretar recesso do Congresso Nacional, poder de decretar 

a intervenção nos Estados e Municípios, dentre outras inovações que mitigaram os 

Direitos Fundamentais. 

A situação histórica pode ser sintetizada da seguinte forma, nas palavras de 

Gilmar Ferreira Mendes: 

 

[....] O Parlamento, que se revelou débil diante da escalada de abusos 
conta os direitos humanos, perde a primazia que o marcou até então. A 
Justiça Constitucional, em que se viam escassos motivos de perigos 
para a democracia, passar a ser o instrumento de proteção da 
Constituição – que, agora, logra desfrutar de efetiva força de norma 
superior do ordenamento jurídico, resguardada por mecanismos 
jurídicos de censura dos atos que a desrespeitem. (2009, p. 224) 
 

Desse modo, o parlamento, a representação popular, foi com sua própria 

torpeza minando o que foi almejado e lutado com tanto fervor, fazendo que essa flâmula 

de poder depositado do povo em si fosse perdendo força e respeito. 
 

3.5. Apatia legislativa 

 



	  

Outro ponto que deve ser levado em consideração é a gritante apatia 

legislativa que é visível nos tempos atuais. Ao falar nesse ponto, estamos nós referindo 

ao medo e relutância que os nossos representantes têm em trazer ao cenário político 

certas questões que são um tanto constrangedoras, ou simplesmente a opção pelo não 

legislar. Optando por deixar sem qualquer espécie de regulamentação certas matérias 

que a cada dia a sociedade clama por respostas definitivas. 

Necessário ressaltar que o próprio ritmo do processo legislativo tende a ser 

lento, em virtude dos vários fatores que contribuem para a formação e definição dos 

moldes que a questão deve tomar. Isso é importante para impedir a tomada de decisões 

levianas que não delimitem a questão de forma correta, necessitando em sequência de 

nova legislação.  

Outra questão completamente diferente é deixar a sociedade à mercê, por 

um longo período de tempo, de um tratamento definitivo para a matéria, por questões de 

conveniência política.  

Tal fato ocorre justamente pela existência de um temor de perder o prestígio 

político ou de ir de frente aos interesses daqueles que foram o suporte financeiro de 

campanha. Razões que vão de frente com o que seria objetivado pela sociedade, e pela 

própria percepção de representação. Mas que uma parcela vê aufere benefícios em 

virtude da ausência dessas inovações legislativas. A título de exemplo, poderíamos 

trazer a questão de reforma agrária que até hoje não é discutida seriamente no Brasil, e a 

questão das relações homoafetivas. Questão esta que recentemente passou a ser 

“legislada” pelo nosso Supremo Tribunal Federal. 

Outra situação de igual gravidade ocorre em relação a regulamentação das 

normas de eficácia limitada, de acordo com a clássica classificação de José Afonso da 

Silva.  

Tais normas para garantir a amplitude de seus efeitos necessitam de uma 

atividade positiva do legislador, no sentido de ampliar o seu raio de incidência, não 

podendo o direito albergado pela norma ser exercido de forma plena até que o legislador 

atue no sentido completar o seu alcance e sentido.  

Passados 22 anos da promulgação da atual Constituição, ainda existem 

certos direitos que ainda carecem de regulamentação, para que possam surgir seus 

efeitos, como a situação ao direito de greve dos servidores públicos (Art. 7º, VII, 

CF/88), que até a modificação jurisprudencial em relação ao mandado de injunção pelo 

Supremo, não podia ser exercido. 



	  

Ou seja, o medo de legislar faz com que a sociedade fique carente de leis 

para que possa ocorrer a definição clara sobre os contornos legais atinentes a tal fato 

social, para que possa se falar em segurança jurídica das relações.  Nossos 

representantes temem de tal modo a perca do prestígio político com as camadas mais 

elevadas que simplesmente preferem a omissão de tratar de certos temas do que 

realmente buscar o que seria melhor para a sociedade, ou de menos colocar em pauta de 

discussão tais questões, ignorando situações fatos importantes para a sociedade. 

 

4. As consequências da fragilidade do regime representativo 

 

Diante do exposto nos itens anteriores, pode-se perceber que um maior 

incômodo emerge de forma intensa sobre a questão da representação. Por mais que 

ocorra um paulatino afastamento entre a atuação esperada pelos representantes e a que 

estes efetivamente vêm realizando, a sociedade não deixa de criar novas temáticas e 

problemas que causam opiniões divergentes, e tais situações não podem ficar alheias ao 

direito, tendo em vista a inércia e inabilidade na qual os representes trabalham com 

estas. 

Enquanto o Congresso permanece indiferente e evitando adentrar nas 

questões que trazem maior complexidade para a sociedade, temendo uma perca do 

prestígio político, a sociedade fica alheia e sem uma resposta que venha garantir a 

estabilidade social e para os novos conflitos que emergem. 

Não obstante esse processo de afastamento e fragilização ocorrida pelos 

nossos representantes, novas possibilidades para a solução dessas controvérsias sociais 

vêm surgindo. A discussão que de longa data já é encontrada na doutrina americana, 

vem hoje ganhando mais espaço no sistema constitucional brasileiro. Encontra-se 

vinculada ao papel específico do juiz constitucional na construção, proteção e criação de 

novos direitos.  

A questão ainda torna-se mais complexa em virtude do princípio do “non 

liquet”, ou, simplesmente “não julgo”. O direito de autotutela retirado do particular, 

salvo nos casos extremados, gerou uma obrigação para o Estado, especificamente para o 

Judiciário, de não se omitir do julgamento das questões que ocorrem na vida social.  

Em virtude de tal princípio clássico, assegurando, especificamente o direito 

de ação e pela inafastabilidade da tutela jurisdicional, como deve ser pautada a atuação 



	  

dos magistrados em virtude da inexistência de normas regulamentadoras sobre os temas 

que chegam as suas mãos? 

A Constituição Brasileira de 1988 trouxe uma alta base principiológica, e 

sendo os princípios elevados a categoria mais alta, auxiliando na interpretação das 

regras e até mesmo podendo acarretar a invalidade destas, pode-se perceber que um 

grande campo para a decisão judicial emergiu, tudo com fundamento em uma questão 

de princípios, mesmo havendo um vácuo legislativo regulando as matérias 

especificamente. Dando, assim, mesmo em face da inexistência de tais normas 

específicas, um fundamento para as decisões judiciais, com alto teor de abstração, mas 

que não deixam de ser uma possibilidade de fundamentação. 

Diante do exposto, a antiga percepção clássica da separação dos poderes 

começa a ser questionada e uma nova leitura deve ser feita. Antigos paradigmas não 

mais são aceitos e começam a ser questionados. Uma fragilidade do legislativo implica 

que em uma flâmula de poder negligenciada. Tal negligência faz com que uma nova 

corrida pelo poder comece a ser realizada, tendo como principal “competidor” o poder 

Judiciário, tendo em vista a fragilidade dos outros combatentes. 

Por mais que a atuação jurisdicional venha ganhando espaço, novos 

questionamentos inevitavelmente aparecem e começam a gerar controvérsia e incômodo 

na mente dos estudiosos da Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional e outras 

searas do Direito. Um dos primeiros problemas encontra-se justamente na Teoria da 

Separação dos Poderes. Como garantir a harmonia entre estes? O papel de um juiz 

ativista não irá, de certo modo, fazer com que quem “fez” a lei venha a ser o mesmo a 

quem irá julga - lá? Outro problema que pode ser verificado é sobre a questão do 

princípio democrático. Os deputados e senadores estão adstritos a um processo de 

controle popular e podem ser substituídos periodicamente, e são escolhidos pelo voto do 

povo. Qual a legitimidade, do ponto de vista democrático, de um juiz constitucional? 

Qual o controle de suas decisões? Quanto tempo um juiz constitucional fica no cargo?  

Essas e outras questões emergem na pós-modernidade, justamente com o 

advento dessa fragilização do princípio democrático. Percebe-se um afastamento entre o 

papel que os representantes deveriam cumprir e o que efetivamente cumprem. Fazendo 

com que um campo decisório sobre as questões da sociedade fique vagando nas esferas 

dos poderes. Nesse momento o Poder Judiciário realiza os primeiros movimentos em 

busca de trazer para si o controle e o poder sobre essas decisões. Trazendo para a sua 



	  

competência a tomada de decisões que outrora não ficariam ao seu rogo, fazendo com 

que haja um avanço de suas competências.  

   

5. Considerações Finais. 

 

O esforço para a consolidação dos instrumentos democráticos ao longo do 

desenvolvimento histórico passa por uma serie de questionamentos. A Democracia 

representativa é justamente o principal obstáculo que gera uma serie de entraves a 

Democracia. A forma na qual se dá na atualidade passa por uma crise.  

Os representantes alheios as questões populares, fazendo opções políticas 

incorretas, pautando-se em procedimentos que não visam o melhor para o povo, mas por 

interesses classistas, e, talvez o pior, um abismo entre a esfera social do contexto 

político que acarreta um descaso da população em relação as decisões políticas.  

Tendo em vista esses fatores uma nova leitura sobre a organização política 

ocorre. O jogo de xadrez do poder passa a ter novos movimentos e com eles uma serie 

de consequências que devem ser meticulosamente analisadas.  

Em razão disso, uma nova flâmula de poder começa gradativamente a ser 

içada com ampliação do seu campo de influência. O Poder Judiciário passa a tomar 

decisões que outrora eram completamente inviáveis. O grande foco dessa fragilidade na 

questão da representação política é como o Poder Judiciário relaciona-se com ela. Com 

base nisso, uma série de questionamentos vêm ganhando densidade e o Brasil entra no 

cenário internacional que já é tão rico em outros países, fazendo que uma nova disputa 

pelo poder ocorra. Ressaltando sempre que o resultado dessas questões terá reflexo 

direto na sociedade. 

Essa digressão sobre a origem e desenvolvimento histórico da Democracia, 

especificamente a Representativa, tem como resultado justamente o estudo de sua 

ascensão, estagnação e decadência. Uma vez ocorrendo essa fragilidade, esse poder que 

outrora era dado aos representantes, fica vagando, mas, as questões da sociedade não 

ficam estagnadas, em virtude disso, uma nova disputa para definir quem estará 

legitimado a tomar tais decisões emerge.    
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