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Introdução: generalidade da lei, criação do direito pelo judiciário e 

distanciamento entre texto e norma. 

Na Constituição de 1988, a “separação de poderes” está logo no art. 2º, 

sob o título dos princípios fundamentais, e constitui uma das quatro cláusulas 

pétreas do ordenamento jurídico brasileiro (art. 60, § 4º, III). Historicamente, 

designa um dos pilares na origem do Estado Democrático de Direito no Ocidente, 

ao lado de outros também importantes, como o individualismo possessivo e a 

legalidade exegética iluminista. Nasce no contexto do constitucionalismo liberal 

do século XVIII, o primeiro movimento constitucionalista, com sua defesa dos 

direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, sua crença na “mão 

invisível” do mercado e o otimismo – ingênuo aos olhos contemporâneos – 

quanto às possibilidades da “razão”. 

De acordo com esse princípio da separação ou inibição recíproca de 

poderes, cabe ao judiciário aplicar contenciosamente a lei, servindo como elo de 

ligação entre a norma geral posta pelo legislativo ou executivo e o caso 

individualizado e único que lhe é levado no conflito concreto. Nesse mister, que 

só deve exercer quando provocado, espera-se do judiciário uma neutralidade 

ética e um domínio técnico diante do direito, ou seja, da lei. A Constituição 



Francesa de 1791, por exemplo, proibia o legislativo de julgar e impedia os 

tribunais de interferir no poder legislativo, expressamente vedando suspender a 

execução de leis. 

Sendo neutro, o judiciário é descarregado de responsabilidades políticas, 

livrando-se de eventuais discussões sobre os valores-fins, positivados na lei do 

Estado, e sobre as regras processuais para a decisão, as quais estão, em tese, 

excluídas de suas atribuições. Ao executivo, também dentro do império da lei, 

cabe a administração e realização das finalidades. 

Observe-se como, nos dias atuais, correntes como o uso alternativo do 

direito, o ativismo judicial ou a hermenêutica filosófica, apesar de suas 

diferenças, propugnam exatamente por uma politização do judiciário, 

entendendo-o como criador de direito e realizador de demandas sociais em 

defesa dos cidadãos e minorias menos privilegiados economicamente. E mesmo 

os mais legalistas e os partidários de uma clara separação de poderes 

reconhecem que esse princípio não pode ser mais compreendido como queria 

Montesquieu. O que tanto mudou? Basicamente os três aspectos do mesmo 

fenômeno, colocados no título desta introdução, que vão interferir decisivamente 

tanto no direito quanto na política. 

Primeira das grandes escolas positivistas, também nascida no final do 

século XVIII, a École d’Exégèse francesa afirma ser a generalidade um 

elemento essencial da norma jurídica, ficando ao juiz o mero papel de bouche de 

la loi (boca da lei), pois in claris non fit interpretatio (na clareza – da lei – não 

cabe interpretação), expressão que, apesar de estranha à Roma clássica, foi 

estrategicamente apresentada em latim pelos exegetas franceses. Daí o peso do 

poder legislativo, responsável pela elaboração de leis, discursos genéricos dos 

quais, supostamente, são deduzidas as decisões concretas. 



O final do século XX já vai encontrar autores como Friedrich Müller1, para 

quem não se pode separar “a norma” de sua interpretação, o que significa dizer 

que só diante do caso individual é criada a norma jurídica e que a generalidade, 

assim como a validade, é característica do texto (e não da norma). Assim, 

qualquer expressão normativa genérica, como a lei ou a medida provisória, está 

incompleta, e isso não se afigura uma disfunção sua, mas é hermeneuticamente 

necessário. 

Tal evolução histórica é também conduzida pela separação de poderes 

sob um segundo prisma: na medida em que a crescente complexidade das 

sociedades modernas vai tornar cada vez mais sensível a questão de se o juiz 

cria normas jurídicas, isto é, direito, a qual está intimamente ligada à questão 

da generalidade e da identificação entre lei e norma jurídica: qual a relação entre 

a “criação” (legislativa e cada vez mais executiva) e a “aplicação” (judiciária) do 

direito. 

Por um terceiro viés, mais sociológico, a evolução do debate sobre a 

separação de poderes pode ser observada, qual seja, o distanciamento entre 

texto e norma (de decisão). A crescente complexidade social amplia a 

imprecisão do discurso a ponto de tornar altamente instável como será que 

aquela instância decisória – executiva, legislativa, judiciária – vai dizer o direito. 

E depois, se e como o texto genérico finalmente positivado vai interferir na 

decisão concreta futura. Acordos retóricos flutuantes, circunstanciais, 

autopoiéticos. 

Para fundamentar esses três aspectos, este último capítulo vai agrupar as 

características evolutivas da separação de poderes também em três grupos, sob 

perspectiva jurídica: as teorias da única decisão correta, as teorias da moldura e 

as teorias realistas. O mais interessante é que até hoje se observam juristas e 

                                                
1 MÜLLER, Friedrich. Strukturierende Rechtslehre. Berlin: Duncker & Humblot, 1994, p. 251 
s. 



outros profissionais do direito vinculados a cada uma dessas correntes, não 

havendo propriamente uma superação de umas pelas outras. 

1. Teorias da única decisão correta. 

Antes mesmo do Código Civil Francês de 1804, em torno do qual se 

desenvolveu a Escola da Exegese, o Código Prussiano de 1794 (Preussisches 

Allgemeines Landrecht), pretendia regular todas as relações jurídicas no país, 

contendo cerca de 19.000 artigos, que culminavam – com toda a auto-estima de 

um racionalismo iluminista – em uma proibição geral de interpretação judicial. 

Montesquieu afirma expressamente que a separação de poderes é 

condição sine qua non da liberdade política e que essa separação precisa ocorrer 

entre os três poderes. Ao criticar o sistema da Turquia e o das cidades 

independentes italianas, observa que a opressão aumenta se houver 

concentração de dois deles em uma só pessoa; se os três poderes estão 

reunidos, pior ainda2. 

Essa antropologia iluminista parte de uma visão silogística: todo juiz ética 

e tecnicamente preparado decidirá da mesma maneira. Só haverá discrepância 

entre os juízes por erro e ignorância sobre a lei ou sobre o fato (problema 

técnico, gnoseológico) ou por desonestidade, má-fé (problema ético). A 

aplicação do direito está pré-determinada por valores-fins, escolhidos pela 

legislação, aos quais precisam se subordinar o judiciário e o executivo, além do 

próprio legislador. 

Desenvolve-se uma democracia mais pragmática, na qual o princípio da 

maioria é realizado pelo exercício do sufrágio, sem as limitações e dificuldades 

de medir empiricamente uma “vontade geral” (Rousseau), afastando da cena 

todas as formas de jusnaturalismo, religioso, racionalista ou democrático, e 

                                                
2 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et. De l’Esprit des Lois. Paris: 
Garnier, nouvelle édition, s/d, Livro XI, 6. 



assumindo a formalização procedimentalista do direito que vai caracterizar todo 

o positivismo: justo é aquilo que a lei diz que é justo. 

O conceito de norma jurídica é identificado com o de lei. Assim, 

interpretar consiste apenas em aplicar a lei ao fato e só há diferença entre 

aplicação e interpretação do direito quando há obscuridades sobre os fatos ou 

quando a lei é mal feita. O judiciário é um mal necessário. Daí que o método 

hermenêutico deve ser o mais literal, e a interpretação, a mais declaratória 

possível. Os aplicadores do direito apenas o reconhecem, jamais criam direito 

novo: “Nas repúblicas, a própria natureza da constituição requer que os juizes 

sigam a letra da lei” e “para isso ele precisa simplesmente abrir os olhos” 3. 

Não há consciência da distinção entre significante (lei) e significado 

(norma), atenção para com a vagueza e a ambigüidade do discurso. Assume-se 

que a lei tem sentido e alcance claros e distintos, os quais podem ser percebidos 

por qualquer intérprete, executivo ou judicial. Logo, as decisões administrativas e 

as sentenças não são normas jurídicas, mas meras aplicações da lei. 

Diante da lei, esses primeiros positivistas identificam a expressão 

simbólica textual a um sentido específico, único e correto, reduzindo o problema 

da hermenêutica a apenas adequar dois elementos, quais sejam, a “norma” e o 

“fato”. Em verdade identificam dois elementos diferentes, o texto e a norma, que 

correspondem a significante e significado, sob a mesma rubrica (“lei” ou “norma 

jurídica”). Tal visão leva à convicção de que cada caso concreto pode ser 

subsumido a um texto legal e só admite uma decisão propriamente justa e 

correta. 

Na doutrina da separação de poderes, elaborada em torno da Revolução 

Francesa e esteio inicial do positivismo e do constitucionalismo dele advindo, o 

legislativo cria o direito e o judiciário o aplica, de forma autônoma e 

independente, fazendo a ligação entre a expressão geral da soberania, a lei, e o 
                                                
3 Idem, Livro VI, 3. 



caso concreto, o litígio. Diferentemente do executivo, o judiciário só deve agir se 

provocado e deve adstringir-se ao caso concreto. O legislativo e o executivo 

podem agir antes, programar decisões; o judiciário, nunca. 

Logo, como foi observado pelos próprios contemporâneos dos exegetas e 

dos movimentos codificadores, verificou-se a insuficiência dessas teorias para 

explicar a evolução do direito. A Escola Histórica, a da Livre Investigação 

Científica, a do Direito Livre e outras aparecem para criticar o legalismo 

exegético e defender a idéia de que a lei não é a única fonte do direito e a 

generalidade não constitui caráter permanente da norma jurídica: quanto ao 

âmbito pessoal de validade, vai dizer depois Kelsen, as normas podem ser gerais 

ou individuais. Assim, há normas jurídicas individuais e a sentença cria direito 

novo. Essa concepção já vai começar a enfraquecer a separação de poderes. 

2. Teorias da moldura. 

Os positivistas mais críticos do legalismo, que vão desembocar em Kelsen, 

passam assim a advogar a tese do texto da lei como “moldura” de várias 

decisões (Rahmentheorien), sempre o flexibilizando em alguma medida e 

considerando intransponível a necessidade de interpretação. Segundo esse 

entendimento, um conflito concreto teria algumas possíveis decisões diferentes, 

todas igualmente adequadas, desde que dentro do sentido e do alcance dos 

textos aplicáveis e correspondentes procedimentos. Como distinguir, dentre 

essas decisões adequadas ao texto, qual “a” mais correta, é questão sem sentido 

para o jurista, pois todas seriam igualmente adequadas. 

Para o contexto político, a concepção antropológica não é mais iluminista. 

Não só a separação de poderes, mas também o princípio da maioria deve ser 

mitigado, a fim de evitar a eternização do debate e a constante revisão de 

decisões já tomadas. São criados mecanismos para dificultar e mesmo impedir 

essa revisão, tais como sessões duplas, limitações a votações de urgência, 

diferentes percentagens de quorum qualificados, culminando nas cláusulas 



constitucionais pétreas. Desenvolve-se, assim, toda uma axiologia em torno da 

segurança das relações jurídicas e o direito posto adquire caráter mais 

conservador diante dos fenômenos sociais. 

A metodologia continua dedutiva, mas não é mais silogística apofântica e 

sim dialética: esse dedutivismo vê no direito uma ciência, cujo ato de 

conhecimento provém da compreensão dialética que se dá entre a “norma” e o 

fato: a norma, entendida como o texto positivado (a “fonte” do direito), forma 

uma moldura em relação às decisões adequadas. A moldura recorta as decisões 

corretas dentre as decisões possíveis, isto é, exclui as incorretas, mas não pode 

decidir entre as decisões corretas qual a única melhor. Aí entra o poder 

discricionário do decididor: aplicadas as regras formais, não se chega a um só 

resultado, mas qualquer resultado é justo. 

A aplicação do direito procedimentaliza-se. Mas é também importante, 

quanto à lógica das normas, mencionar que sua estrutura passa a ser hipotética: 

se... então..., concepção que apóia menor literalidade e mais importância às 

condições concretas de cada caso. A separação de poderes, no âmbito jurídico, é 

atingida por esse reconhecimento, por parte dos normativistas, de que o juiz cria 

direito, ainda que a proporção de poder do judiciário, em detrimento dos 

poderes executivos e legislativos, varie de autor para autor. 

Assim a generalidade deixa de ser considerada um caráter essencial da 

norma jurídica e a sentença é reconhecida como forma de expressão e criação 

de direito positivo. O mesmo pode ser estendido à decisão concreta do 

administrador. Exemplos de que a dogmática percebeu essas mudanças são a 

classificação das normas jurídicas em genéricas e individualizadas4 e a diferença 

entre lei em sentido formal e lei sentido material, para explicar as “leis 

individuais”; a doutrina chega a propor a expressão “norma jurídica individual 

                                                
4 KELSEN, Hans. Allgemeine Theorie der Normen, Kurt Ringhofer und Robert Walter (Hrsg.). 
Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1979, p. 179-180. 



legislada”, tal é a resistência ao fato de que o procedimento legislativo é também 

utilizado para textos individualizados, como uma pensão ou a concessão de um 

título de cidadão5. Além disso, a generalidade deixa de ser privilégio do 

legislador, pois cada vez mais normas jurídicas genéricas são exaradas pelo 

executivo. 

Daí a imagem da estrutura hierárquica e piramidal do ordenamento 

jurídico e a rejeição da separação entre criar e aplicar o direito. Toda norma 

jurídica é aplicação, em vista das normas que lhe são superiores no sistema, e é 

criação, em relação às normas inferiores. Toda aplicação do direito pressupõe 

interpretação, não há sentido no brocardo in claris... A norma jurídica passa a 

ser considerada gênero do qual a lei é espécie. Outras espécies são a sentença, 

a jurisprudência, o costume, o tratado etc. E Kelsen distingue a proposição 

normativa (Rechtsatz) da norma jurídica (Rechtsnorm) 6, mas não chega à 

distinção entre significante e significado7. 

Observe-se que essa também é a concepção dos procedimentalistas 

contemporâneos, chamados pós-positivistas. A diferença é que, para os 

positivistas, o procedimento são as regras de controle que estão postas, isto é, 

aquele procedimento positivado pelo poder do direito; os pós-positivistas crêem 

em um procedimento superior, ditado pela razão ou pela evolução histórica, o 

qual não depende de positivação para sua validade. Ou seja: para uns o 

procedimento está positivado, dogmaticamente ou não; para outros, o 

procedimento é “válido por si mesmo”, “racional”. Todos já se haviam tornado 

procedimentalistas, desde os primórdios do legalismo. 

                                                
5 AFTALIÓN, Enrique e VILANOVA, José (com la colaboración de Julio Raffo). Introducción al 
derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1994, p. 657. 
6 KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. Wien: Verlag Österreich, 2000 (2. vollständig neu 
bearbeitete und erweiterte Aufl. 1960), p. 73-74. KELSEN, Hans. Allgemeine Theorie der 
Normen, Kurt Ringhofer und Robert Walter (Hrsg.). Wien: Manzsche Verlags- und Univer-
sitätsbuchhandlung, 1979, p. 123. 
7 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica – para uma teoria da dogmática jurídica. São 
Paulo: Saraiva, 2007, 3ª. ed., p. 237-238. 



3. Teorias realistas. 

Começam com a Escola Realista escandinava, que não deve ser 

confundida com o realismo norte-americano, mais judicialista, o qual conduz a 

transição das teorias da moldura ao realismo propriamente dito. Os realistas 

abandonam inteiramente a concepção iluminista: o conhecimento se dá na 

intersubjetividade, depende de um controle público da linguagem, o que também 

envolve fatores de poder. Há ceticismo e relativismo quanto a um conhecimento 

preciso dos fatos e dos direitos. 

A separação de poderes e o princípio da maioria são topoi retóricos, 

lugares-comuns estabelecidos, que provocam adesão no discurso justamente por 

seu caráter impreciso. Ou seja, pode-se sempre invocar um topos nesta ou 

naquela direção, pode-se argumentar pela exceção à regra tópica, há topoi 

antagônicos para situações contraditórias etc. Um exemplo na jurisdição 

constitucional brasileira é que a separação de poderes já foi alegada para que o 

STF não preenchesse a injunção do mandado e foi ignorada para que o Senado 

não precisasse exarar resolução para conceder efeitos erga omnes da decisão 

em ação direta de inconstitucionalidade, decidindo que o art. 52, X somente se 

aplicaria na ação incidente; vale dizer: o STF elimina a lei sozinho. 

Para melhor compreender e explicar esses fenômenos, o realismo vem 

acompanhado de uma visão entimemática e mesmo erística do discurso jurídico8. 

A interpretação do direito é vista pelo realismo como um processo indutivo, e 

não silogístico-dedutivo, diferentemente das teorias da única decisão correta e 

da moldura. A decisão não decorre da norma geral. O julgador primeiro decide e 

depois vai procurar no sistema o fundamento textual de sua decisão. E aí faz 

parecer e mesmo pensa que trabalhou dedutivamente, a partir de uma regra 

previamente posta. 

                                                
8 Idem, p. 325, para uma análise retórica desses conceitos. 



Assim, toda norma jurídica é individual. A lei é apenas um texto, um dado 

de entrada para construção da norma diante do caso concreto. A decisão se 

baseia em argumentos normativos, sim, mas não nas normas alegadas, 

componentes prévios do ordenamento jurídico. A decisão se baseia em normas 

ocultas, topoi de grupos, por exemplo, topoi dos próprios juízes, dos 

administradores, enfim, daqueles que decidem. A decisão é casuística, individual 

e, nesse sentido, irracional, para os mais extremados. Não há decisão correta, há 

decisão efetiva, e não se pode exatamente saber se e como uma decisão vai 

produzir efeitos no mundo da retórica material; nem nesse sentido da 

previsibilidade há uma racionalidade. 

O realismo também enxerga diminuição de importância na atividade do 

legislador e exacerbação da função judicante. O legislador não cria a norma 

jurídica, cria textos, dados de entrada válidos. Só o “aplicador” cria a norma. 

Mais radicalmente ainda do que nas teorias da moldura, não há sentido na 

separação entre criação e aplicação do direito em termos de legislador e 

decididor. 

A norma jurídica não é um gênero, do qual a lei e a sentença, o ato 

administrativo são espécies, como quer o normativismo da moldura, crítico do 

legalismo que identificava norma jurídica e lei. A lei, a jurisprudência, a sentença, 

o contrato, as normas administrativas, os tratados etc. são expressões 

lingüísticas da norma. São em geral textuais hoje em dia essas “fontes do 

direito”, mas podem ser orais, pictóricas, gestuais, como qualquer comunicação. 

A norma é o significado, uma idéia de sentido; suas fontes de expressão são 

significantes. 

4. Conclusão: separação de poderes e complexidade. 

Para o discurso do ordenamento dogmático estatal essas teorias são 

destrutivas, pois diminuem a (aparente) segurança jurídica que se deseja 

transmitir, dando adeus à separação de poderes. Em defesa dos realistas há dois 



argumentos importantes: a um, o realismo apenas detecta essa insegurança, não 

é responsável por ela, e é função da ciência e da filosofia do direito compreender 

e explicar seu objeto, não lastimá-lo; a dois, se o efeito desejado é combater a 

insegurança, o primeiro passo é entender por que essa imprevisibilidade. 

Resta aos realistas mais radicais ampliar o mais possível a dissociação 

entre a decisão e o texto de que ela alegadamente foi deduzida e afirmar a tese 

de que o juiz do caso dispõe de infinitas possibilidades. Como dito, a validade e a 

generalidade passam a ser atributos do texto e não da norma, a qual é sempre 

criada diante do caso concreto, individualizada em torno dos conteúdos 

semânticos emprestados por todos os partícipes daquela relação jurídica, dentre 

os quais o texto alegado é apenas um dos pontos de partida. Tais premissas 

textuais da decisão, quando existem, constituem estruturas caóticas e 

fragmentárias, meras justificativas posteriores para decisões tomadas a partir de 

outros fundamentos, também caóticos e fragmentários, que não os textos 

válidos que se alegam. As premissas existenciais, como as preferências 

valorativas, ideologias e preconceitos dos envolvidos desempenham a função 

mais determinante, sem pretensões de racionalidade no sentido de 

universalidade. 

Tal sorte de controvérsia sobre os papéis dos poderes democráticos não 

deve ser vista como superada na atualidade, pois não é à toa que se debatem as 

teses da decisão única do juiz “Hércules” de Dworkin, da moldura do 

procedimento racional de Alexy, da teoria estruturante de Müller, da pré-

compreensão da hermenêutica filosófica, dos pragmatismos e 

desconstrutivismos. No centro da problemática hermenêutica no direito estão 

certamente seus paradigmas de “racionalidade”, as tentativas de estabelecer 

limites, o problema do critério. 

Mais do que idiossincrasias ou purismos de escolas, essa evolução teórica 

espelha fenômenos característicos da era contemporânea. A complexidade 



crescente e a pulverização dos espaços significativos comuns, com a 

correspondente exacerbação do individualismo ético, vão fazer com que, dentro 

de um ordenamento jurídico já sobrecarregado, sobrecarregue-se também a 

atividade criadora do julgador e aumente seu poder discricionário, tão temido 

pelos primeiros exegetas. A proibição do non liquet (obrigatoriedade de decidir), 

que se torna um dos principais esteios da dogmática jurídica na modernidade, 

está, em ultima instância, a cargo do judiciário. 

Ao lado disso, o juiz deixa de ser considerado neutro, pois, na sociedade 

complexa, espera-se dele (e do Estado em geral) uma concretização de 

sucessivas gerações de direitos, que não têm mais caráter meramente 

declaratório e de respeito passivo, como os direitos fundamentais individuais, 

mas exigem intervenção para serem realizados, como é o caso dos direitos à 

saúde e ao meio ambiente. Isso faz o judiciário assumir também um papel 

político, como se percebe da superexposição de juízes nos meios de 

comunicação, outro fator que não tem apenas interesse sociológico, mas 

também diz respeito ao tema dos papéis dos poderes. 

A progressiva diferenciação entre texto e norma, a crescente 

procedimentalização formal das decisões e o aumento de poder do judiciário 

tornam-se, assim, três fatores importantes e estreitamente conexos, dentro do 

ambiente jurídico contemporâneo, a tornar obsoleta a tradicional separação de 

poderes. Se não é só o juiz o responsável, pois nem só em lides se concretiza a 

constituição, como quer Peter Häberle9, certamente o papel dos juízes e, 

sobretudo, dos tribunais superiores vai ter uma importância diretora e indutora 

muito maior do que a que tem diante da mera litigância eventual. 

O debate sobre a função do judiciário também está por trás de toda a 

discussão hermenêutica, a questão fundamental sobre como os paradigmas de 

                                                
9 HÄBERLE, Peter. Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, in HÄBERLE, Peter. 
Verfassung als öffentlicher Prozeß – Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen 
Gesellschaft. Berlin: Duncker & Humblot, 1978, p. 155-181. 



racionalidade podem constituir a válvula de escape e calibração da legitimidade 

ou verem-se inutilizados pelo casuísmo trazido por uma exacerbação da 

discricionariedade dos julgadores e da importância dos participantes na lide 

concreta. 

Esse crescimento de seu papel não significa que o judiciário se venha 

mostrando à altura da sobrecarga, muito pelo contrário. Mesmo em países com 

menos problemas estruturais do que o Brasil, juristas e filósofos como Ingeborg 

Maus vêm clamando sobre o perigo de uma “moral do judiciário” e advertindo 

sobre a inviabilidade de este poder exercer o papel de “superego da sociedade 

órfã” 10. Tornar o juiz mais adstrito ao texto da lei e fiscalizar suas decisões, mais 

à francesa, tem sido apontado como caminho viável, num interessante olhar de 

volta, embora em outro contexto, à aurora do positivismo. O crescimento mais 

recente de mediação, arbitragem e outros procedimentos extrajudiciais de 

controle de conflitos também aponta para as disfunções que atormentam os que 

precisam da atuação do judiciário. 

Nos países subdesenvolvidos, um outro sem-número de problemas 

prejudica a eficiência e, simultaneamente, a legitimidade da separação dos 

poderes constituídos. Assim, a ineficácia judicial conduz a uma crise de 

legitimação do judiciário, decorrente tanto de fatores internos – como o 

anacronismo de sua estrutura organizacional e o despreparo de seus agentes – 

como de fatores externos – como a insegurança da sociedade em relação à 

impunidade, corrupção, discriminação e aplicação seletiva das normas jurídicas. 

Isso traz o problema das maiores responsabilidades do julgador perante a 

sociedade, o que passa por críticas e debates ao modelo de escolha e nomeação 

de juízes, em todos os seus níveis, pelas fórmulas de participação, como a figura 

do quinto constitucional, dentre outras, culminando na tese do controle externo 

                                                
10 MAUS, Ingeborg. Justiz als gesellschaftliche Über-Ich – Zur Funtion von Rechtsprechung in der 
“vaterlosen” Gesellschaft. In FAULSTICH, Werner; GRIMM, Gunter (Hrsg.): Sturz der Götter. 
Frankfurt am Main: Suhkamp, 1989, p. 121-149. 



do judiciário, até hoje mal vista por muitos magistrados. Mas mesmo no contexto 

secular dos privilégios de funcionários públicos no Brasil, a sociedade civil 

merece certamente um controle muito mais rígido dos magistrados e tribunais, 

assim como do executivo e do legislativo, demonstrando a força retórica da 

separação de poderes. 


