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CADERNOS CEDEC – NOVA SÉRIE 

Cadernos Cedec é publicação seriada, de periodicidade trimestral, que tem o ob-
jetivo de divulgar resultados de estudos e pesquisas sobre temas diversos de inte-
resse do CEDEC, realizados por seus associados, por pesquisadores convidados 
e pela comunidade acadêmica. 

Iniciada, em 1983, a publicação dos Cadernos chegou a 121 números, em 2016. 
A partir de 2017, os Cadernos Cedec iniciam Nova Série, com redefinição de 
seus objetivos, modelo e forma para adequar a divulgação do conhecimento às 
condições atuais das mídias digitais.

Trata-se da publicação de trabalhos com escopo e extensão mais amplos que 
artigos de periódicos científicos. A ênfase se refere à apresentação detalhada de 
problemas e objetivos de pesquisas, sua formulação teórico-metodológica, dados 
levantados e análises ampliadas dos resultados alcançados. Os Cadernos também 
incluem dossiês temáticos e a memória de seminários e debates sobre temas da 
atualidade e de outros eventos realizados pelo CEDEC e/ou por instituições 
parceiras. 

O Conselho Editorial passa a integrar novos membros, brasileiros e estrangeiros. 
Com isso, será possível assegurar a pluralidade de temáticas e de perspectivas 
teóricas e metodológicas, mantendo a diretriz institucional que privilegia a qua-
lidade da pesquisa em temas prioritários. 

Os Cadernos Cedec passam a ser publicados exclusivamente em mídia digital. 
Sua identidade visual e projeto gráfico foram remodelados e as publicações serão 
inseridas em plataforma de editoração eletrônica (SEER) para facilitar o acesso 
aos leitores e sua indexação em bases de dados. 

Os Cadernos Cedec adotam as mesmas normas de publicação que a Revista Lua 
Nova (http://www.cedec.org.br/luanova/artigos/), mas com extensão de 35 a 80 
páginas ou de 75 a 175 mil caracteres.
Dado o seu caráter institucional, os Cadernos Cedec recebem apenas propostas 
de publicação apresentadas por integrantes de seu Conselho Editorial e de seus 
associados. 
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Apresentação Geral

Os Cadernos Cedec n°s 125 e 126 trazem artigos e outros trabalhos produzidos entre 

2012 e 2018 sobre o STF na política brasileira01. Para adequar a publicação dos tex-

tos às diretrizes editoriais dos Cadernos, eles foram divididos em dois números, que compreendem 

os períodos de 2012 a 2016, da campanha pela moralização da política ao golpe parlamentar do 

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e de 2017 a 2018, do após golpe à eleição presidencial. 

Os artigos apresentam tomadas de posições – muitas vezes com nítida perplexidade –em relação 

a parte dos eventos que envolveram o STF a partir de 2012. Naquele momento já era evidente que o 

investimento público no Judiciário para a moralização da política ampliava o distanciamento do STF 

do seu rarefeito protagonismo anterior a 2003. As decisões do STF sobre questões políticas relevantes 

mostravam seletividade e incoerências suficientes para criticarmos aquela cruzada, mesmo que só mais 

tarde elas tenham se afastado de qualquer padrão de jurisprudência constitucional digno desse nome. 

Em geral, defende-se a realização da democracia constitucional do pós-1988 e se faz 

a crítica política ao STF e a outros juristas por se afastarem de seu papel e deixarem de reali-

za-la. As análises foram feitas inicialmente em termos de fatores institucionais e concepções 

doutrinárias, em que o próprio discurso dos juristas nos convidava a trabalhar no contraste en-

tre o elogiado “ativismo” de uma corte neoconstitucionalista e a “autocontenção” de ministros 

‘positivistas’. Anteviam-se as tendências críticas no aumento dos conflitos com outros poderes, 

nas tensões internas no STF, no acirramento das divergências doutrinárias entre juristas etc. En-

quanto a discussão pública era sobre o ativismo e a judicialização da(s) política(s), colocávamos 

a questão da capacidade institucional de o tribunal cumprir as promessas do novo padrão e os 

efeitos políticos de seu possível fracasso. Ao longo do tempo, o foco passou para os eventos ime-

diatos e processos de curta duração, discutindo as relações do STF e os juristas com a política, o 

significado de suas decisões e as consequências de sua atuação para o agravamento da crise. As 

01 Nossas pesquisas se beneficiam de financiamentos do CNPq, no quadro da bolsa de produtividade em pesquisa 
nos períodos 2012-2015, 2015-2018 e 2018-2021, com os projetos Mudança institucional e pensamento constitucio-
nal I, II e III, e de bolsa da Capes de estágio sênior no exterior no IHEAL-Universidade Paris 3, no ano de 2015-16.
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análises foram combinadas com reflexões históricas, numa tentativa de buscar antecedentes e 

paralelos, que conduziram a reflexões mais gerais sobre estado de direito e democracia no Brasil. 

A forma de expressão adotada não resulta só do posicionamento político e da perplexidade 

analítica do autor, mas evidencia o desconforto, ou inconformidade, daquele que escreve e que de-

fende – sem saber a direção – a necessidade de pensar politicamente, e de outra forma, o tema do 

direito e da justiça no Brasil. A perplexidade resultava da crença – ou da esperança não-refletida – 

de que, apesar dos desvios e insuficiências em situações políticas particulares, a institucionalização 

após 1988, estabilizada pelas formas jurídicas, impunha uma espécie de racionalização da política. A 

república atual não comportaria situações análogas às do passado, em especial a Primeira República.

A polarização ideológica, a instabilidade política e as mudanças nas relações entre as 

posições políticas dos juristas e as doutrinas constitucionais tem implicações para as nossas pesqui-

sas. Por esse motivo, foi incluído o artigo “O direito da direita”, de 2005 em que o constitucio-

nalismo dirigente é associado a posições políticas progressistas ao mesmo tempo em que a noção 

de Constituição garantia associa-se ao positivismo jurídico e ao pragmatismo enquanto modali-

dades do conservadorismo político. Nos anos recentes, não é mais possível fazer essas associações 

de forma tão direta, dado que o neoconstitucionalismo passou a ser usado enquanto justificação 

teórica para a promoção de valores em desconfiança ou em detrimento à política democrática. 

Foi mantida a redação original dos textos, escritos como artigos acadêmicos ou artigos 

de opinião publicados nos sites Carta Maior (www.cartamaior.com.br) e Jota (www.jota.info). 

Agradeço a Joaquim Palhares e Felipe Recondo, editores dos sites, e a Fernando Fontainha co-

ordenador da coluna “Direito e Sociedade” no site Jota. E aos colegas e amigos que escreveram 

comigo alguns dos artigos: Márcia Baratto, Roberto Fragale Filho e Sebastião Velasco e Cruz.
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Judiciário e moralização da política – Três reflexões sobre 
as tendências recentes no Brasil01 

Resumo: O artigo apresenta três ensaios de análise sobre as tendências recentes de reforma do 

Judiciário, do protagonismo de órgãos, entidades e movimentos de juristas em prol da morali-

dade pública e a dinâmica governo e oposição no Brasil pós 2003. São enfocadas a reforma do 

Poder Judiciário, a atuação do CNJ e do STF nos casos da Lei da Ficha Limpa e da Ação Pe-

nal n° 470. Apontam-se as inovações que apresentam a mobilização e o uso dos poderes dos 

tribunais para o combate à corrupção, mas também as tensões e conflitos resultantes do estrei-

tamento das oportunidades de discussão no âmbito processual, nas relações entre o órgão de con-

trole, as cúpulas dos tribunais e os juízes e, enfim, as relações entre o STF e os agentes políti-

co-partidários. Os ensaios têm o objetivo de estimular a reflexão mais realista sobre temas de 

moralidade pública que têm o poder de suscitar consenso irrefletido e o apelo à ação imediata, 

mas que produzem efeitos profundos e irreversíveis para os que são atingidos por denúncias.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Reforma do Judiciário, 

combate à corrupção

Introdução 

O presente artigo analisa as tensões nas relações entre as instituições judiciais e gov-

ernamentais, emergentes após 2003 num contexto de reformas judiciais e de mo-

bilização do Judiciário para a promoção da moralidade na política02. As três reflexões que seguem 

01 Artigo publicado em Pensar (UNIFOR), v.18, p.708-38. 2013. Disponível em: http://periodicos.unifor.br/rpen/
article/view/2807

02 O presente artigo tem como base comunicação apresentada na mesa-redonda Sistemas de Justiça na América do 
Sul e as transformações nas instituições democráticas, realizado em 14/08/2013 no PPG em Direito Constitucional da 
Unifor – Universidade de Fortaleza. 
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procuram apanhar estas mudanças e tensões: as relações entre eficiência e legitimidade substantiva 

no processo judicial; os limites do órgão de controle interno e que se torna eixo para mobili-

zações cívicas; e as tensões políticas da atuação recente do STF em temas de moralidade públi-

ca03. Elas têm caráter de ensaios interpretativos e apresentam grande variedade de evidências 

empíricas e, portanto, servem para estimular a formulação de problemas e hipóteses de pesquisa. 

Como pano de fundo, tem-se o investimento das forças políticas no Judiciário para a de-

mocratização do país e o quadro criado pela ordem constitucional pós-1988. Desde a Revolu-

ção de 1930, foi atribuído ao Judiciário, entre outros, os papéis de manter o equilíbrio das re-

lações entre os entes constitucionais, e de organizar e assegurar as condições para a democracia 

política, por meio da organização do processo eleitoral e do controle do uso faccioso das insti-

tuições governamentais contra o protesto social e a oposição política. Com a Constituição de 

1988, o Judiciário recebeu novos papéis, postos por uma concepção substantiva e promocio-

nal de estado de direito e de democracia. No entanto, a transição combinou mudanças e con-

tinuidades, dentre as quais a autonomia política, administrativa e financeira dos demais tri-

bunais, a ampliação das atribuições do STF e dos efeitos, gerais e imediatos, de suas decisões, 

sem que se alterassem sua forma de organização e suas relações com os outros poderes do Esta-

do no que tange ao insulamento institucional do Judiciário e à forma de organização do STF.

O crescente protagonismo do Judiciário em questões relativas à moralidade política nos últi-

mos anos pode ser explicado por fatores externos e internos. Dentre os fatores externos destacam-se 

as mudanças legislativas (especialmente as reformas do judiciário, mas também legislação sobre crime 

organizado e lavagem de dinheiro), as relações entre governo e oposição e destes com elites judiciais e o 

movimento associativo dos juristas. Os fatores internos referem-se às relações entre as direções dos 

tribunais e o órgão de controle, assim como as relações entre os juízes e as direções dos tribunais04. 

03 O texto retoma em parte e desenvolve análises formuladas em trabalhos anteriores, que serão citadas ao longo do 
artigo. Koerner, Inatomi e Baratto (2010). Judiciário, Reformas e Cidadania no Brasil. Estado, Instituições e Democracia: 
República. A d. S. Cunha, B. A. d. Medeiros; e L. M. C. d. Aquino. Brasília, IPEA, Livro 9, vol. 1: 131-74. Koerner, 
A. (2012). O Judiciário nos dez anos do PT. Os 10 Anos do Governo do PT: Por um balanço crítico. W. L. Rego. IFCH- 
Unicamp, (inédito); Koerner, A. (2013). “Ativismo Judicial? Jurisprudência Constitucional e Política no STF pós-88.” 
Novos Estudos Cebrap 96(julho): 69-85; Koerner, A. e L. B. d. Freitas (2013). “O Supremo na Constituinte e a Consti-
tuinte no Supremo.” Lua Nova 88: 141-85.

04 As vertentes do neoconstitucionalismo e o ativismo, com seus novos procedimentos e técnicas de análise e inter-
pretação da legislação, que ampliam as possibilidades de atuação dos juízes, serão abordadas do ponto de vista de suas 
implicações para os objetivos políticos dos protagonistas.
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Desde 1988 vê-se uma tendência geral de fortalecimento do papel da justiça pública na regu-

lação das relações sociais. Essa tendência é consistente com políticas em outros setores da administra-

ção pública, em que cresceram se melhoraram as carreiras de funcionários, suas condições de trabalho 

e o investimento na qualidade dos serviços públicos. As reformas judiciais dos anos 2000 ampliaram 

as possibilidades de ação dos tribunais, mas também tensões políticas internas e a polarização externa. 

As tendências de fortalecimento das instituições judiciais foram acentuadas após 200305. 

Por um lado, havia a convergência normativa do programa do governo Lula com a ação de juristas 

progressistas no sentido de ampliar o alcance e a efetividade dos direitos fundamentais e programas 

da Constituição. Por outro lado, havia incentivos para que o governo federal investisse nas institui-

ções judiciais, convergindo taticamente com os propósitos das elites judiciais e o associativismo dos 

juristas. Isso porque as eleições Presidenciais de 2002 resultaram em realinhamento partidário, com 

a alteração da coalizão no governo. O novo governo estava em oposição ao regime governamental 

existente e sua proposta era modifica-lo. Contava com apoio frágil no Congresso, a presença de elites 

comprometidas com a coalizão derrotada no aparelho de Estado e poderia enfrentar riscos de invasão 

de suas prerrogativas pelos opositores. Dada a sua baixa capacidade de modificar pela via congressual 

a estrutura jurídica do regime governamental existente, o novo governo investiu noutras frentes. 

Para as elites judiciais e o associativismo dos juristas, essa situação representava uma oportu-

nidade política para promoverem pautas de fortalecimento das instituições judiciais, contornando-

-se as divergências e tensões que bloqueavam a reforma judiciária desde o início dos anos noventa. 

Para contornar suas dificuldades e reforçar apoios, o governo Lula incentivou mudanças pela via 

judicial. Com o apoio de juristas e do associativismo progressista, buscou desde logo aproximar-se das 

elites judiciais e promoveu a formação de consensos, simbolizados pelos dois pactos republicanos para a 

reforma do Judiciário. As ações do governo nesse campo continuaram nos anos seguintes, com mudan-

ças na gestão e procedimentos judiciais, a promoção, pelo Ministério da Justiça, de estudos e iniciativas 

de reformas legislativas e apoio do governo a entidades e movimentos de defesa e a promoção de direitos. 

Porém, a aliança tinha muitos aspectos táticos, uma vez que governo e elites jurí-

dicas não compartilhavam alianças políticas e posições sobre questões substantivas. Os te-

mas centrais do neoconstitucionalismo, adotado pelos juristas progressistas, poderiam 

05 Cfe. Koerner, A. (2013). “Ativismo Judicial? Jurisprudência Constitucional e Política no STF pós-88.” Novos Estudos 
Cebrap, 96: 69-85.
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ser apropriados e reorientados. Os tribunais poderiam promover sua própria agenda, 

objetivos e lógica de atuação e inovar sua orientação jurisprudencial investir em outros domínios.

O ponto de maior tensão passou a ser o da moralidade política. As iniciativas de com-

bate à corrupção receberam amplo apoio de juristas e magistrados como parte de uma mo-

bilização genérica para a moralização da política e da administração pública, mas suscitaram 

apoios menos entusiásticos e maiores resistências quando as iniciativas passaram a visar o pró-

prio Poder Judiciário. Mas as campanhas pela moralidade e a eficiência no Judiciário afetaram 

as acomodações existentes, alteraram coalizões políticas, coibiram-se práticas arraigadas e des-

vios tolerados pelos controles internos. Provocaram-se, pois, novas tensões e conflitos das eli-

tes judiciais regionais com as lideranças governamentais e a direção do Judiciário nacional. 

As denúncias de corrupção envolvendo o governo federal em 2005 significaram a inversão de 

papéis nesse campo, dado que a oposição política tomou a iniciativa no combate à corrupção, apoiada 

por movimentos cívicos, juristas e elites judiciais. Deste modo, os tribunais mostraram-se mais recep-

tivos a demandas sobre a questão, mas também abertos à polarização produzida no campo político. 

A mobilização da moralidade política acentua as tensões na estrutura institucional con-

formada pela ordem constitucional pós-1988, pois com ela ocorrem mudanças nas relações in-

ternas do Poder Judiciário, e com as outras instituições governamentais. Vêm a primeiro plano as 

tensões presentes na Constituição de 1988, tematizadas apenas parcialmente no debate constituinte 

e nas reformas posteriores, como o insulamento institucional com a precariedade dos instrumen-

tos de controle externo, o modelo de carreira e a hierarquia interna, assim como a legitimidade 

de um tribunal formado por juízes vitalícios que acumula atribuições constitucionais de Corte 

Constitucional, tribunal de cassação, alta corte de justiça e órgão de cúpula do Poder Judiciário06. 

Outro tema a ser considerado é o das contradições de uma prática judicial e pensamento con-

stitucional que, ao se distanciar da jurisprudência liberal-conservadora capaz de se acomodar tanto ao 

regime autoritário e ao neoliberalismo, baseia-se em modelos abstratos de Estado Democrático de Di-

reito para atuar incisivamente sobre a política, sem considerar as condições e os impactos políticos de seu 

novo padrão de atuação, com o que se torna parte de um processo de mobilização política polarizada. 

06 Koerner, A. and L. B. d. Freitas (2013). “O Supremo na Constituinte e a Constituinte no Supremo.” Lua Nova, 88: 
141-85.
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1 As reformas do Judiciário de 2005 a 201007

Os debates sobre a reforma judiciária no início dos anos noventa recolocaram alguns dos 

temas dos períodos anteriores à Constituição de 1988. Tal como os revolucionários de 1930, ao am-

pliarem os poderes do Judiciário, os movimentos reformistas consideravam que seriam necessárias 

mudanças profundas não só no Poder Judiciário e nas suas relações com os outros poderes e o acesso 

à justiça, mas também a requalificação, no sentido de maior abertura à participação política e às de-

mandas dos cidadãos pela administração pública. Assim, um Judiciário eficiente e capaz de promover 

a efetividade dos direitos não seria tanto um conjunto de organizações com métodos racionalizados 

de gestão dos processos e com o trabalho racionalizado, mas seria um poder cuja atuação fosse coor-

denada com os outros poderes na produção normativa de um Estado democrático de direito, capaz de 

incidir nas atividades das grandes organizações da administração pública, e que fosse aberto e sensível 

às demandas dos cidadãos, com suas desigualdades sociais e diversidade de concepções normativas. 

Porém, essas mudanças em profundidade no Judiciário não aconteceram. Pelo contrário, 

mantiveram-se restrições, legais ou construídas pela doutrina e jurisprudência, que limitavam o 

acesso ao Judiciário, o alcance dos processos constitucionais de garantia de direitos, a baixa coor-

denação entre os diversos ramos e órgãos do Judiciário. Manteve-se o seu insulamento institu-

cional, que é mais acentuado do que em outros países, e abrange as diversas dimensões institu-

cionais do Judiciário: a organização dos tribunais, a atuação nos processos, o governo dos juízes 

e a administração do Judiciário. Ou seja, de modo geral, manteve-se o padrão jurídico das suas 

relações com a administração pública e os atores sociais. Assim, mantiveram-se as causas que pro-

vocavam as deficiências no andamento de processos judiciais envolvendo entes de direito público 

e sua baixa permeabilidade às dimensões estrutural, social e de diversidade normativa dos con-

flitos. Elas seriam em parte contornadas pela ampliação organizacional da Justiça Federal, não 

fosse a concomitante expansão dos litígios envolvendo as políticas econômicas governamentais08.

O padrão de relações do Judiciário com a administração pública seria tensionado tam-

bém porque, no contexto da reforma do Estado, a administração pública passou a orientar-se 

07 Cfe. Koerner, Inatomi e Baratto (2010). Judiciário, Reformas e Cidadania no Brasil. Estado, Instituições e Demo-
cracia: República. A d. S. Cunha, B. A. d. Medeiros; e L. M. C. d. Aquino. Brasília, IPEA, Livro 9, vol. 1: 131-74.

08 Como medidas de combate à inflação, reformas administrativa e da previdência, privatizações, desregulamentação 
da economia, mudanças tributárias. 
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no sentido de buscar o equilíbrio financeiro, limitando-se as receitas orçamentárias e cortando-

-se gastos com funcionários públicos, investimentos, manutenção de equipamentos públicos, 

e com os direitos dos cidadãos. Agências públicas, como a previdência social, procuravam res-

tringir os benefícios aos cidadãos, adotando tanto quanto possível interpretações restritivas dos 

seus direitos. Nos processos judiciais, atuavam com lógica empresarial, valendo-se sistematica-

mente de suas prerrogativas processuais enquanto entes de direito público, explorando as lacunas 

das regras processuais, a ineficiência do Poder Judiciário e se valem das vantagens decorrentes da 

sua condição de grandes organizações, tal como o fazem as concessionárias privatizadas de ser-

viços públicos, e grandes companhias de vários setores da economia, em particular os bancos. 

Num contexto de reestruturação produtiva na indústria e nos serviços, isso resultou em verda-

deira ‘explosão da litigiosidade’ nas áreas trabalhista, previdenciária e de relações de consumo. 

A Emenda Constitucional n° 45 adotou algumas mudanças importantes e positivas, como 

a criação do direito à razoável duração do processo, a extensão da competência da Justiça do Tra-

balho, os controles sobre os tribunais de justiça estaduais, os princípios para a expansão da oferta 

de serviços judiciários, a publicidade e a fundamentação dos atos administrativos dos tribunais. 

Outras mudanças foram positivas, mas parciais, como a criação do CNJ e a eleição de metade dos 

membros dos órgãos especiais pelos seus pares. Outras são problemáticas e insuficientes, como a 

Súmula de Efeito Vinculante, por enfrentarem de forma limitada, e com riscos políticos relevantes 

(dada a posição e a forma de organização do STF09), a problemática da coordenação das decisões 

judiciais com a produção normativa e seu efeito vinculante mais imediato para a administração 

pública e os jurisdicionados. Essas limitações se mostram no fato de que permanecem sem solução 

grandes “gargalos” do processamento dos litígios, como os precatórios e os executivos fiscais, e 

inovações no sentido de tornar a justiça mais ágil tiveram efeitos problemáticos para o reconhe-

cimento e a efetividade dos direitos sociais, como é o caso dos juizados especiais previdenciários. 

Foi realizada a análise da reforma judicial brasileira entre 2005 e 2010, na qual levantou-se 

09 A posição do STF, com membros vitalícios e nomeados pelo Presidente da República que combina o papel de órgão 
de cúpula do Judiciário e a concentração de poderes de contrôle concentrado da constitucionaldiade com os de revisão 
de todos os tipos de processos que transitam na justiça do país pode levar aquele órgão a utilizar as Súmula de Efeito 
Vinculante com objetivos de disciplina dos órgãos inferiores do Poder Judiciário ou da administração ou para tornar 
efetivas políticas públicas específicas. A coordenação com o governo é facilitada pela concentração dos poderes e a per-
manência dos ministros do STF por longo tempo em seus cargos, pois isso os torna menos permeáveis às tendências nos 
partidos políticos, na comunidade jurídica e na opinião pública.
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um total de 222 medidas, que foram classificadas segundo seus domínios, meios e objetivos. Por 

“domínios” se entendem áreas do direito (civil, penal, processual civl, processual penal, processual 

em geral e administrativo). Por “meios”, considera-se a oralidade, a desformalização, a simplifica-

ção, a informatização, a conciliação, a supressão de recursos, a uniformização da jurisprudência, a 

especialização de processos e organizações judiciais, a melhoria da infra-estrutura, as normas para a 

carreira de magistrado, o consenso de cúpulas sobre a política judiciária e outros. Em “objetivos”, 

encontram-se a produção de normas procedimentais para a coordenação de decisões (diretrizes para 

a ação conjunta com outros poderes do Estado e a sociedade, prevenção de litígios e generalização 

dos efeitos das decisões), a ampliação do acesso ao Judiciário, o reconhecimento de direitos (setores 

subalternos e discriminados), a racionalização do Judiciário (eficiência e modernização da gestão), a 

efetividade das decisões10, a responsividade dos juízes (o controle externo e as garantias de carreira), o 

fortalecimento da cidadania e formação de cidadãos e outros11. A classificação não tem caráter exaus-

tivo, pois as reformas compreendem várias medidas, e estas podem entrar em mais de uma classe. 

A maioria dos meios utilizados acaba servindo para alcançar o objetivo de racionalização 

ou eficiência do Poder Judiciário. Os objetivos de produção de normas para coordenação de de-

cisões, prevenção de litígios, ampliação do acesso, reconhecimento de direitos e fortalecimento da 

cidadania estão em apenas alguns recursos e não se encontram, em geral, nos projetos de lei, mas 

nas recomendações e orientações de caráter não obrigatório, e nas iniciativas particulares de juízes e 

tribunais. Nota-se que, para a ampliação do acesso à Justiça, é negligenciada a especialização12, utili-

zando-se, sobretudo, os meios informais de atuação, como a conciliação, simplificação e oralidade. 

A partir de 2008, a Secretaria de Reforma do Judiciário passou a cuidar não somente de pro-

postas legislativas, mas também da execução de programas de ampliação do acesso à Justiça. Articulada 

com o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), a SRJ passou a visar ações volta-

das para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, entendido em quatro tipos principais 

de ações: o combate à violência contra mulheres, para efetivar a Lei Maria da Penha (Lei 11.340); 

a construção de meios alternativos de resolução de conflitos, como o projeto “Justiça Comunitária” 

10 Efetividade das decisões aqui tem o sentido de garantir a execução de sentenças finais.

11 Como o objetivo de fortalecer a área de comunicação e propaganda do Judiciário.

12 Sobre a especialização dos tribunais como parte das políticas de ampliação do acesso à Justiça, ver Cappelletti, M. e 
B. Garth. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris. 1988.
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do Distrito Federal; a assistência jurídica aos presos e familiares; e a capacitação dos profissionais 

do sistema de Justiça para lidar com temas de direitos humanos e mediação pacífica de conflitos. 

Essas ações da SRJ foram complementadas pela assinatura, em 13 de abril de 2009, do 

segundo pacto entre os três Poderes estatais, o “II Pacto Republicano de Estado por um sistema 

de Justiça mais acessível, ágil e efetivo”. Seu intuito é incentivar a produção de projetos de lei e a 

expansão de iniciativas privadas de juízes e tribunais, no que novamente tanto a SRJ quanto o CNJ 

e outros órgãos passam a colaborar diretamente. Os objetivos do segundo pacto não diferem dos ob-

jetivos firmados no primeiro, versando especialmente sobre o acesso à Justiça, a busca de eficiência 

do Poder Judiciário e a maior efetividade do sistema penal no combate à violência e criminalidade. 

O padrão de reformas é apenas reativo às mudanças na demanda e na estrutura do Es-

tado, na medida em que busca aumentar o controle externo sobre os juízes e a eficiência do 

Poder Judiciário, mas não coloca em questão o modelo das relações entre os poderes que se 

constituíram no Estado brasileiro contemporâneo. Não se tematizam os problemas da coorde-

nação dos poderes, a baixa permeabilidade das agências administrativas do Estado às demandas 

e necessidades dos cidadãos e nem as questões postas pela temática do acesso à justiça – a qua-

lidade da prestação jurisdicional, a variedade de modelos de prevenção e resolução de conflitos 

e a efetividade dos direitos de cidadania, nem se leva em consideração as relações hierárquicas 

internas ao Poder Judiciário e seus efeitos para o padrão da prestação jurisdicional que é realizado.

Dado o perfil das medidas adotadas e os objetivos fixados para a continuidade da reforma, 

colocam-se questões sobre o seu alcance e efeitos e o perfil das reformas futuras. Como as reformas 

futuras conjugarão medidas para aumentar a eficiência do Judiciário com a efetitividade dos direitos 

e garantias constitucionais? As medidas simplificadoras do processo judicial adotadas até o momento 

continuarão a ser centrais em reformas que visam ampliar o acesso ao Judiciário e promover os direi-

tos humanos? Ou será necessário redefinir a eficiência do Judiciário, considerando-se outros objetivos 

além da modernização e racionalização da gestão? É desejável que as propostas que extrapolam a ra-

cionalização e modernização da gestão continuem a depender de medidas informais que resultam de 

iniciativas particulares de juízes e tribunais? Ou elas devem ganhar corpo legal e vão levar a mudanças 

efetivas também nas instituições estatais e nas condições mais amplas para o exercício dos direitos?13  

13 Sobre essas questões, ver Koerner, A., C. Inatomi, e K. S. Barreira. Dez anos de racionaliza-
ção da gestão judicial no Brasil: efeitos e perspectivas. Revista Direito e Práxis, v.6, n.12, p.326-364. 
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2 O CNJ: órgão de controle ou liderança em campanhas cívicas?

O CNJ foi criado pela EC 45 para controlar a atuação administrati-

va e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juíz-

es. É um órgão de cúpula federal, composto por juízes de todas as instâncias, indica-

dos pelos tribunais superiores, membros de profissões jurídicas (advocacia e promotoria), 

indicados pelas respectivas cúpulas federais e dois cidadãos indicados pelas casas do Congresso. 

O CNJ buscou dar alcance geral à sua ação corretiva, adotando resoluções sobre a ad-

ministração dos tribunais. Intensificou a coleta de informações, a partir das quais seriam fixa-

das metas de produtividade para os juízes. Ao ser empossado na presidência do CNJ, em 

março de 2008, o ministro Gilmar Mendes apontou a necessidade de construir consensos 

com os dirigentes do Judiciário. Então, o CNJ passou a provocar mudanças na gestão do Ju-

diciário, promovendo o planejamento estratégico e medidas para melhorar a eficiência dos 

serviços. A reforma regimental de 2008-2009 proporcionou instrumentos para tal propósito. 

Uma questão geradora de tensões internas foi o controle dos tribunais em vista do aumento 

da sua eficiência. Como parte da construção de consensos, o CNJ promoveu o Encontro Nacional 

do Judiciário, realizado em Brasília, em 25/08/2008, que tratou da modernização do Judiciário, o 

aperfeiçoamento da gestão dos tribunais e a melhoria da prestação jurisdicional, a fim de unificar 

as “diretrizes estratégicas de atuação, com base na cooperação mútua entre as instituições”. Do 

Encontro resultou a “Carta do Judiciário”, firmada pelos presidentes de tribunais, na qual se com-

prometem “com o planejamento e com a execução, de forma integrada, de um conjunto de ações 

voltado ao aperfeiçoamento da instituição e à efetividade da prestação jurisdicional”. Suas diretrizes 

seriam, entre outras: a celeridade, a facilitação e a simplificação da prestação jurisdicional e do 

acesso à Justiça, a ampliação dos meios de alcance à informação processual.  Seriam realizadas re-

uniões preparatórias regionais, cujos resultados seriam debatidos e validados em novo encontro para 

consolidar e elaborar o planejamento estratégico do Poder Judiciário. No 2° Encontro Nacional do 

Judiciário, realizado em Belo Horizonte, em fevereiro de 2009, o compromisso se traduziu em 10 

Metas a serem atingidas até o final do ano. A Meta 2 era: “[i]dentificar os processos judiciais mais 

2015 e Koerner, A., K. S. Barreira e C. Inatomi. A reforma gerencial do Judiciário no Brasil: medi-
das, efeitos e impactos para os direitos dos cidadãos. Acta Sociologica, v.72, n.jan-abr, p.13-42. 2017.
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antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31.12.2005 (em 

1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. Seu objetivo seria assegurar o direito constitucional à “razoável 

duração do processo judicial”, o fortalecimento da democracia, além de eliminar os estoques de 

processos responsáveis pelas altas taxas de congestionamento14. Mas a Resolução n° 70, de março de 

2009, determinou o cumprimento das metas até o final do ano, com o que objetivos consensuais 

de um plano estratégico tornavam-se regras obrigatórias para os tribunais. O 2º Pacto Republicano 

para tornar mais acessível e ágil o sistema de Justiça vinha dar nova legitimidade à iniciativa. O que 

se viu foi que os tribunais determinaram o estrito cumprimento da resolução, o que levantou debates 

e críticas às medidas, quanto à sua constitucionalidade, adequação e consequências para a qualidade 

da jurisdição. Isso porque as medidas para aumentar a eficiência envolve necessariamente a consid-

eração da efetividade dos direitos e esta remete às condições mais gerais de exercício dos direitos.

O que a iniciativa de 2009 evidencia é que o CNJ tem instrumentos limitados para 

controlar a atuação dos tribunais. Além de revelar os limites do poder normativo e de planeja-

mento estratégico do CNJ, desgastou sua capacidade de construir consensos com as cúpu-

las do Judiciário e perdeu legitimidade junto aos juízes de primeira instância. Assim, des-

de então o CNJ encontrou resistências dos tribunais a suas iniciativas neste campo resultaram 

em metas menos ambiciosas e que não foram atingidas em grande parte dos tribunais. 

Como se viu com a análise da Meta 2, a iniciativa do CNJ de promover mudanças admin-

istrativas profundas no Judiciário, levanta o problema da sua capacidade de levar a cabo essas refor-

mas, dado que depende, ao menos, do apoio das cúpulas dirigentes estaduais. Por sua vez, políticas 

que promovam controles mais estritos sobre o desempenho dos juízes e o controle dos desvios na 

administração do Judiciário alteram as relações destes com as cúpulas e levam à questão da legitimi-

dade dos órgãos dirigentes do Poder Judiciário. O que, por sua vez, levanta os temas da democracia 

interna do Poder Judiciário, ou seja, a participação dos juízes na formação dos órgãos dirigentes e 

nas decisões sobre o planejamento e recursos e o da democratização “externa”, ou seja, a participação 

de representantes de outros poderes políticos e da sociedade nas decisões sobre política judiciária.

14 As demais metas tratam da eficiência operacional; acesso à justiça; responsabilidade social; alinhamento e integração; 
atuação institucional; gestão de pessoas; e Infraestrutura. Ver em http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolu-
cao/rescnj_70_ii.pdf. Acesso em 18/2/2010.
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Em análise sobre a atuação do CNJ, Roberto Fragale15 apresenta as limitações deste novo órgão 

para o controle e a formulação de políticas para o Poder Judiciário. Ele pesquisa as lógicas de ação que 

implicam a captura e neutralização desse órgão de controle pela cúpula dos poderes em Brasília, que 

já representava uma reduzida abertura à participação e ao controle externo. Apenas os representantes 

da justiça federal tinham vínculos com as redes associativas, enquanto os representantes da sociedade 

civil teriam proximidade com os partidos e da justiça estadual, proximidade com a própria cúpula do 

Judiciário nacional, o STF e o CNJ. No processo de construção da agenda, aponta que a construção 

da agenda é gerada endogenamente pelo CNJ, com papel relevante para a liderança exercida pelo seu 

Presidente, ele mesmo o Presidente do STF, e que o seu processo decisório é prisioneiro da represen-

tação corporativa e centralizada da composição do conselho. Indica uma oscilação entre dois papéis, 

a de formulador de policy e a de controle, ou a sobreposição da esfera administrativa e judicial. 

O modelo institucional do CNJ admitiria, teoricamente, que a pauta e as decisões do órgão 

fossem abertas à participação de agentes externos. No entanto, a tendência predominante parece ser 

a de que o CNJ tornou-se um órgão subordinado à cúpula do Judiciário federal, o STF, e que não ex-

erce o controle externo sobre a magistratura, mantendo intactas e reforçando as estruturas de poder 

autônomas que se exercem no interior de cada tribunal. Fragale critica as decisões do CNJ a respeito 

da carreira, deveres funcionais e processos de trabalho dos juizes, que revelam uma concepção buro-

crática, individual e isolada da decisão judicial. Elas tendem a encapsular o magistrado, criando ob-

stáculos a sua participação mais ativa em espaços associativos profissionais ou da sociedade em geral. 

As tensões entre o CNJ e os dirigentes dos tribunais tornaram-se agudas a respeito do 

tema do controle do nepotismo e da corrupção no Judiciário. A atuação inicial do CNJ voltou-

se, sobretudo, ao recebimento de reclamações sobre juízes e tribunais, à verificação da confor-

midade dos atos administrativos dos tribunais com os princípios da administração pública e ao 

controle disciplinar sobre juízes. Promoveu a informatização dos tribunais, o aprimoramento 

de estatísticas e relatórios, e semanas de conciliação para agilizar processos. Sua primeira que-

da-de-braço com os tribunais foi ao determinar a aplicação imediata da regra da eleição para 

os órgãos dirigentes (art. 93-XI, com prevista pela EC-45), contra os que a consideravam 

como não autoaplicável. Em seguida, coibiu o nepotismo e o desperdício de recursos públicos. 

15 Fragale, R. (no prelo). Judiciário em Construção. Rio de Janeiro, Garamond.
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A corregedoria recebeu reclamações de desvios funcionais, abuso de poder e ex-

cesso de prazo de processos, reexaminou processos disciplinares, e fixou regras padroni-

zadas para funcionários. Procurou aproximar-se das suas homólogas nos tribunais, visan-

do uma atuação integrada e efetiva, buscando resultados concretos para o cotidiano do 

Judiciário, tomando medidas disciplinares e buscando combater a morosidade e a impunidade. 

A partir de 2007, a corregedoria tem uma atuação mais ativa, promovendo inspeções nos esta-

dos e audiências públicas para receber reclamações dos cidadãos contra os serviços judiciários. 

O combate à corrupção tornou-se o tema central da gestão da Ministra Eliana Calmon como 

Corregedora, em que se confrontou com o próprio Presidente do CNJ, o ministro César Pelluso, a res-

peito dos poderes do órgão. A Corregedoria do CNJ saiu fortalecida dos episódios de confronto com a 

presidência e com os tribunais estaduais. A Corregedora se baseava numa concepção sobre o papel dos 

magistrados em que se afirma um novo perfil protagonista para os juízes. Esse protagonismo dos juízes 

tem sido promovido também em campanhas institucionais do Poder Judiciário, em mobilizações cívicas 

de suas associações de classe (voto consciente), e novas ênfases na formação nas Escolas da Magistratura.

O combate à corrupção, para a Corregedora do CNJ, ia além do controle interno, pois visava 

todo o aparelho do Estado, Ela defendia a união dos órgãos de controle para combater a corrupção no 

setor público, trabalho conjunto com o qual seria possível criar uma fortaleza contra a corrupção. Ela 

apostava no caráter promocional e pedagógico da campanha, ao defender a participação da sociedade bra-

sileira no combate à corrupção, pois o exercício da cidadania não deveria se limitar ao voto nas eleições16.

O CNJ passou a promover campanhas que envolvem a efetividade dos direitos de cidada-

nia, atuação dos órgãos judiciais, nos setores da administração públicas que são controlados pelo 

Judiciário e em outros campos. A esse respeito, o CNJ promoveu campanhas visando a maior efetiv-

idade dos direitos de cidadania e à coordenação de ações do Judiciário com outros entes públicos17. 

16 Palestra em 23/08/2012 no VIII Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Na-
cional dos Órgãos de Controle Interno (Conaci), em São Paulo, disponível no site do CNJ (www.cnj.jus.br).

17 Em 2012, o CNJ promovia as seguintes campanhas: Campanha Maria da Penha, para a divulgação da lei e o mon-
itoramento da sua aplicação; Saúde e Meio Ambiente, programas para a prevenção de conflitos judiciais na área da saú-
de, campanhas antidrogas e a adoção de políticas públicas em prol da melhoria da prestação jurisdicional nas atividades 
de Gestão Socioambiental; Sistema Carcerário e Execução Penal, que compreende ações para reinserir presos e egressos 
do sistema penitenciário na sociedade civil ; o Mutirão Carcerário, voltado a conhecer o sistema de justiça criminal, 
revisar as prisões, promiver a reinserção e elaborar  proposições de reformas na justiça criminal ; Cidadania, Direito de 
Todos, voltada ao registro civil de nascimento dos povos indígenas; Infância e Juventude, que compreende programas 
para estimular o reconhecimento de paternidade e promover a regularização do registro civil de jovens e crianças em 
situação para adoção e os acolhidos em abrigos; o Cadastro Nacional de Adoção, para auxiliar juízes das varas da infância 
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Essa atuação cívica tem sido justificada por vários integrantes da cúpula do Judiciário como 

a missão dos tribunais, adequada à sociedade atual, em substituição aos demais poderes e que deve 

ser privilegiada em relação às suas funções tradicionais de resolução de conflitos interindividuais. 

Para a então corregedora Eliana Calmon, o Judiciário deveria utilizar sua força para mudar a real-

idade brasileira, afirmando que este seria o papel do Judiciário na sociedade e que os magistrados 

deveriam utilizá-lo para tentar mudar a realidade brasileira18. Em palestra na Escola Paulista da 

Magistratura, em maio de 2013, o ministro Ricardo Lewandowski afirmava que o protagonismo 

do Judiciário era o seu papel neste novo século. Partiu da premissa histórica de que o século XIX foi 

da proeminência do Legislativo, o séc. XX, do Poder Executivo e que o século XXI seria o do Poder 

Judiciário. Sua tarefa seria controlar os demais poderes e substituir a inação desses poderes para a 

proteção e promoção dos direitos. O papel do juiz não seria o de se deter em casos individuais de 

baixa relevância, mas de incidir na promoção de políticas públicas para a promoção dos direitos. 

Por sua vez, as associações de magistrados mantêm ativa e crescente atuação em defesa da mel-

horia das suas condições de trabalho, de mudanças institucionais no Judiciário junto ao CNJ e ao Leg-

islativo19. Eles tem se engajado em campanhas cívicas e proposições de mudanças institucionais, não só 

do Judiciário, mas também para a ampliação dos direitos, individuais e coletivos. Assim, nos anos 2000 

emergem novos temas e desafios para a atuação dos magistrados que se constituam como corpo consciente 

de sua inserção no espaço público, permeável às demandas sociais e aberto às diferenças entre os sujeitos. 

A combinação dessas mudanças tem algo de paradoxal. Por um lado, reformas que procur-

am racionalizar o funcionamento dos tribunais e, por outro, iniciativas que buscam associar o Ju-

diciário, o movimento associativo e os juízes individualmente em iniciativas para a efetivação dos 

direitos de cidadania. Eles se tornam ‘parceiros’ de agências públicas e de cidadãos em campanhas 

neste sentido. O paradoxo está em que as reformas racionalizadoras tendem a esvaziar as oportuni-

dades de discussão nos espaços em que se exerce a jurisdição, nos quais se restringem as oportuni-

dades de controvérsia entre diferentes concepções de justiça e bem público. Mas é enfatizado o 

e da juventude na condução dos procedimentos de adoção; o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, 
reúne dados fornecidos pelas Varas de Infância e Juventude de todo o país sobre os adolescentes nesta situação ; o Regis-
tro Civil,  que é uma campanha de mobilização nacional para o registro civil de nascimento e a documentação básica. 

18 Palestra na feira abertura do Seminário Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, em 22/8/2012, em Brasí-
lia. Disponível no site do CNJ (www.cnj.jus.br)

19 Ver Fragale (no prelo) e Caldeira (2010)
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papel promocional do Judiciário e dos juízes enquanto ‘elites responsáveis’, associadas à mudança 

social para a promoção de determinados direitos e bens públicos. Em outros termos, é valorizado 

um perfil de juízes técnicos no enfoque dos casos e na condução de processos, mas também como 

uma espécie de ‘engenheiros sociais’, ativamente engajados na produção de determinados objeti-

vos coletivos. Tem-se, então, um papel que é promocional de bens públicos, mas pode ser redutor 

dos espaços para a manifestação e o reconhecimento das diferenças no próprio processo judicial. 

Esse paradoxo é acentuado por outras características do Judiciário brasileiro, a hierarquia 

interna e seu insulamento institucional. As reformas judiciárias e a atuação do CNJ tendem a for-

talecer o padrão hierárquico nas relações internas a cada tribunal, ao mesmo tempo em que o órgão 

não é capaz de aumentar a permeabilidade do Judiciário à participação da sociedade, o que seria in-

dispensável para tornar mais efetivos a programação e os controles sobre os dirigentes dos tribunais. 

Daí que a atuação do CNJ no combate à corrupção e ineficiência incidiu num ponto politicamente 

sensível para os dirigentes dos tribunais, sem ser capaz de limitar a autonomia dos tribunais no 

campo da política judiciária. Este ponto já provocara enfrentamentos anteriores, como a CPI do 

Judiciário, patrocinada pelo senador Antônio Carlos Magalhães. A associação de controle externo 

com denúncias da corrupção e nepotismo no Judiciário fortaleceu resistências e reações das elites 

judiciais regionais ao CNJ, às orientações reformistas do governo e à cúpula do Judiciário federal. 

Essas tensões dizem respeito às relações do CNJ com as cúpulas dos tribunais, e a sua 

capacidade de gerir as relações entre juízes e direção dos tribunais. Com os outros pode-

res e as lideranças políticas, o problema é a orientação e as consequências do protagonis-

mo do CNJ e dos juízes na promoção dos direitos e o combate pela moralidade pública. 

Quais as repercussões dessas resistências e as lutas políticas em torno do combate à corrupção? 

Quais os seus efeitos para as relações do STF com os outros poderes políticos da República? 

3 O STF e os conflitos entre os poderes políticos

Nos anos noventa, os debates entre constitucionalistas assumiram a forma de uma oposição 

geral entre duas correntes, por um lado, os positivistas, que associava os dissidentes do liberalismo insti-

tucional, os juristas que apoiaram o autoritarismo, e, por outro, os comunitaristas, ou pós-positivistas. 
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Essa oposição doutrinária tendia a ser recoberta pela do apoio ou oposição ao regime liberalizante20. 

No governo Sarney e nos dois mandatos de Fernando Henrique mantiveram-se no STF 

ministros nomeados pelos militares e a maioria dos novos integrantes eram alinhados ao liberalis-

mo institucional. Assim, até o início do governo Lula, apenas três ministros – Sepúlveda Pertence, 

Maurício Corrêa e Nelson Jobim – haviam participado ativamente da luta pela democratização.

Outras pesquisas notaram a seletividade e heterogeneidade das decisões do Tribunal no 

período21. No quadro político do início dos anos noventa – de instabilidade política e crise do 

desenvolvimentismo – o STF conformou a jurisdição constitucional de modo a limitar a frequên-

cia e o alcance de sua atuação, em comparação com a programada pela Constituinte. Ministros 

do antigo regime e os de orientação liberal elaboraram um regime jurisprudencial que concorreu 

para a estabilização democrática e a constituição de um regime liberalizante. Ou seja, o STF com-

binou efetivação e neutralização de regras constitucionais segundo os domínios e o seu sentido 

estratégico para a direção política do governo federal, voltado às reformas liberalizantes do Estado. 

As reformas depois de 2003 consolidaram o STF como jurisdição constitucional con-

centrada, permitiram maior controle da agenda e a ampliação dos impactos das decisões. O 

governo Lula sinalizou a modificação do caráter do STF, ao buscar uma composição mais plu-

ral e engajada à concretização da Constituição. Aos tradicionais critérios de escolha dos minis-

tros segundo sua origem regional, carreira jurídica e o apoio de lideranças políticas naciona-

is relevantes, somaram-se atributos pessoais ou histórias de vida: gênero, etnia, atuação ou 

apoio a movimentos sociais. Alguns nomeados eram próximos aos partidos de esquerda e mov-

imentos populares, mas outros eram juízes ou juristas profissionais sem atuação política, liga-

dos a lideranças de partidos de centro ou entidades de representação das profissões jurídicas.

As perspectivas de bloqueio pelo STF das políticas do novo governo não eram claras, 

dados a maior fragmentação partidária e insulamento das profissões jurídicas, que tor-

nam menos diretos seus vínculos com partidos e ideologias do que nos EUA. Além disso, as 

20 Os parágrafos que seguem retomam em parte o artigo Koerner, A. (2013). “Ativismo Judicial? Jurisprudência Cons-
titucional e Política no STF pós-88.” Novos Estudos Cebrap 96(julho): 69-85.

21 Carvalho, Ernani. Revisão Abstrata da Legislação e Judicialização da Política no Brasil. (Tese de doutorado). Ciência 
Política, FFLCH/USP, São Paulo, 2005; Pacheco, Cristina C., O Supremo Tribunal Federal e a Reforma do Estado: Uma 
análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998). (Tese de Doutorado). Depto. de CIência Política, Universidade Estadual de Campinas, 2006; Vianna, Luís 
Werneck et al.A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro, Revan, 1999.
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questões emergentes implicariam que os próprios ministros do STF redefinissem suas posições 

e se manifestassem de novas maneiras. Depois de 2003 houve importante renovação do Su-

premo Tribunal Federal, dada a aposentadoria de vários ministros. Assim, os incentivos ex-

ternos encontravam renovação interna para facilitarem uma nova orientação jurisprudencial. 

No sentido das reformas processuais e a Emenda Constitucional n° 45, houve impor-

tantes mudanças no padrão de litigação no STF. O Tribunal passou a ter uma atuação mais 

consistente com a afirmação de direitos constitucionais, decidindo uma série de questões políti-

ca e normativamente controversas22. Os instrumentos utilizados para controle da constitucio-

nalidade tornaram-se mais diversificados, aumentou o número de casos ingressados e julgados, 

e aumentou o número de leis federais invalidadas. A participação nos processos constituciona-

is foi ampliada e decisões relevantes desbloquearam questões controversas na sociedade. A juris-

prudência teve impactos mais concretos, pois o tribunal cuidou de supervisionar a conformidade 

dos demais entes a ela23. Os termos neoconstitucionalismo e ‘ativismo judicial’ são utilizados 

para justificar uma perspectiva principiológica na interpretação e aplicação das normas jurídi-

cas, o protagonismo dos tribunais na efetivação dos direitos em nome da suposta omissão dos 

outros poderes do Estado, e a orientação concretizante dos direitos nas decisões judiciais.

Esse novo tribunal, com juízes com outra formação e concepção sobre o papel da justiça con-

stitucional e a interpretação da Constituição, atuou de forma convergente com o governo em questões 

relativas à maior efetividade de direitos e promoção de políticas sociais. A agenda reformista do gov-

erno encontrava repercussão na atuação positiva do STF nesses campos. Ao promoverem a efetivação 

da Constituição, concretizando os princípios da Constituição de 1988 não realizados por omissão do 

legislador, os ministros do STF reforçaram seus apoios políticos e sociais. Assim, conformou-se um 

22 Uma lista não exaustiva inclui os casos da sobre a Macha da Maconha; de Raposa Serra do Sol; de Racismo e antisse-
mitismo (STF-HC 82.824, de 2004); a constitucionalidade das pesquisas científicas em células embrionárias humanas 
(STF-ADC 12  DJ 20.08.2008), direitos de uniões homoafetivas, a prisão de depositário infiel. Controvérsias políticas 
são os caos da “Ficha Limpa”, a constitucionalidade da Lei de Anistia, o caso Cesare Battisti, o direito de greve no setor 
público e aposentadoria especial aos servidores públicos (MI 721, MI 670, MI 708 e MI 712); a fidelidade partidária 
(STF-MS 26.602, de 2008), o direito de a minoria requerer a instauração de comissôes parlamentares de inquéritos 
(STF- MS 24.831, de 2006), Proibição de nepotismo na Administração Pública (STF-ADC 12, de 2008).

23 Pogrebinschi, Thamy. Judicialização ou Representação? Política, direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier. 
2011 Sunfeld, Carlos A. et alli. Controle de Constitucionalidade e Judicialização: o STF frente à Sociedade e aos Poderes. 
Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 2010; Costa, Alexandre et alli. A quem interessa o con-
trole concentrado de constitucionalidade? Um perfil das decisões de procedência em ADIs. 7° Encontro da Associação 
Brasileira de Ciência Política. Recife, Pe 2010.
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novo regime jurisprudencial articulado com o regime governamental promocional do governo Lula. 

As denúncias de compra de votos e de práticas clientelísticas envolvendo a base aliada do gov-

erno, em 2005, representaram uma oportunidade para a oposição política inverter os papéis no jogo 

político e passar a promover a moralidade política. A oposição política patrocinou a causa do combate 

à corrupção no debate público, como tentativa de tornar o tema questão crítica das eleições de 2006. 

Porém, apesar dos escândalos, as eleições de 2006 mostraram o fortalecimento do apoio eleitoral 

ao governo e a consolidação de uma aliança que assegura sua maioria parlamentar no plano federal.

As denúncias esfriaram as relações do governo Lula com movimentos sociais e cívicos e a 

juristas progressistas engajados na promoção dos direitos e a luta contra a corrupção, e redefiniram 

as relações destes com o campo político. Esses movimentos, aos quais se associaram elites judiciais 

reativas, apoiaram as fortes pressões da oposição política e da mídia sobre o governo Lula. Essa nova 

aliança passou a investir em espaços institucionais do Judiciário, procurando reforçar seu papel no 

combate à corrupção, a ética na política, ou eleições limpas. A arena institucional do Judiciário se 

mostrou receptiva à mobilização da moralidade política, na medida em que os tribunais se mostraram 

mais ativos em relação ao tema, que recebia o apoio das entidades e associações de juízes. Assim, se os 

movimentos pela ética na política são mais antigos e amplos do que a oposição política ao governo, 

a sua atuação política adquiriu novos significados e implicações nesse contexto. Do mesmo modo, 

as relações na arena do Judiciário se alteraram e receberam novos sentidos e implicações políticas.

A questão do combate à corrupção tem sido tema central do debate público brasileiro des-

de a transição24. O combate à corrupção é tema com forte conotação positiva, pois se baseia num 

consenso genérico e difuso pela moralidade política e produz adesão imediata dos interlocutores, 

que se vêem compelidos a se manifestarem favoravelmente a iniciativas que visem patrociná-la. 

Acusações de corrupção, abuso ou desvio de poder são armas políticas de alto calibre, pois 

produzem efeitos certeiros sobre a reputação e as perspectivas de carreira política e tendem a limitar 

o apoio político e as formas e opções de ação dos governos. Mas corrupção é nome que se dá a práti-

cas muito distintas e que têm impactos e significados diferentes para a máquina pública. Cabem no 

nome genérico desde o financiamento ilegal de campanhas até o uso de cargos e recursos públicos 

para benefício pessoal ou favorecimento de terceiros. Nos últimos anos, foram adotadas inúmeras 

24 Koerner, A. (2012). O Judiciário nos dez anos do PT. Os 10 Anos do Governo do PT: Por um balanço crítico. W. L. 
Rego. IFCH-Unicamp, (inédito).
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iniciativas para coibir práticas corrupção, como a lei para o financiamento de campanhas políticas, 

o controle de lavagem de dinheiro, a controladoria geral e a recente lei de acesso à informação. 

São significativos os julgamentos do STF no caso da “Lei da Ficha Limpa”25. A partir de 

casos de fraude, violações e corrupção eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, movimentos da so-

ciedade civil, associações e entidades de profissionais do direito, com o apoio de integrantes do 

Judiciário e de outras instituições judiciais, lançaram o Movimento de Combate à Corrupção Elei-

toral (MCCE), pela impugnação das candidaturas de indivíduos condenados por graves crimes26. 

Em 2008, a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) propôs a ADPF nº 144, que deman-

dava a inelegibilidade mesmo sem o trânsito em julgado de ações com decisão condenatória de 

conteúdo grave ou desabonador (criminais ou de improbidade). A decisão do STF foi desfavo-

rável, por nove votos a dois (vencidos Ayres Britto e Joaquim Barbosa). Em resposta, o MCCE 

desencadeou um movimento nacional que, sob a bandeira da moralidade pública, iniciou pro-

jeto de lei para criar a restrição desejada, que obteve o apoio de mais de um milhão e seiscentas 

mil assinaturas em todo o país e que foi incentivado por autoridades judiciais, inclusive do STF. 

A mobilização levou à aprovação da Lei da Ficha Limpa, uma típica lei à qual os parlamenta-

res não poderiam se opor sem altos custos eleitorais. O projeto da Lei da Ficha Limpa foi apresentado 

ao Congresso Nacional no final de setembro de 2009, aprovado por unanimidade nas duas casas e 

sancionado em 04 de junho de 2010, a apenas quatro meses antes do primeiro turno eleitoral daquele 

ano. Pela nova lei tornam-se inelegíveis candidatos que tenham recebido decisão judicial condenató-

ria, penal ou eleitoral, proferida por órgão colegiado, mesmo que não transitada em julgado, isto é, 

ainda que pendente de decisão de tribunal superior. Dada a data da aprovação da Lei da Ficha Limpa, 

ela deixava de atender o chamado princípio da anualidade (artigo 16 Constituição Federal), segun-

do o qual não são aplicáveis as alterações nas regras eleitorais aprovadas a menos um ano da eleição.

A lei foi redigida com delegações amplas para o Judiciário implementá-la. A orientação 

jurisprudencial existente nesse domínio poderia levar a supor que o Judiciário tenderia a limitar 

o impacto das novas regras. Até o início dos anos 2000, o STF adotava uma postura auto-res-

25 Cfe. Iório Filho, R. M. and F. Duarte (2012). O Supremo Tribunal Federal e a Lei da Ficha Limpa: uma questão de 
déficit democrático. VIII Encontro da ABCP - Associação Brasileira de Ciência Política. Porto Alegre.

26 Sobre o movimento pelo combate à corrupção eleitoral, ver Caldeira, César. “Regras da disputa eleitoral: quem 
decide o quê, quando e como”. Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.1-316, nov.2010.
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tritiva, em continuidade com o seu papel do Judiciário, desde a Revolução de trinta, de garantir 

as condições para a competição política e organizar o processo eleitoral. Mas a partir de 2002 o 

STF e o TSE passaram a tomar decisões que tiveram impactos substantivos sobre as eleições27. 

A aplicação da lei pelos tribunais eleitorais para impugnar candidaturas às eleições de 2010 

gerou grande impacto sobre o processo eleitoral. Em reação, os atingidos provocaram o TSE e o 

STF com recursos e ações28 que, entre outros pontos, arguiram a inconstitucionalidade da lei porque 

violava a presunção de inocência e sua inaplicabilidade às eleições de 2010. As decisões dos recursos 

nos tribunais superiores (STF e TSE) foram bastante contraditórias e demoradas, criando incertezas 

para os candidatos e eleitores nas eleições de 2010, que se estenderam desde o momento do registro 

das candidaturas até depois da posse dos eleitos. Depois de votações que terminaram empatadas e 

de manobras e pressões para o tribunal definir o problema, o STF decidiu no RE nº 633703, em 

23-3-2011 que a Lei da Ficha Limpa só valeria para as eleições de 2012 e os ‘barrados’ em 2010 

poderiam assumir. O voto decisivo foi dado pelo ministro Luis Fux, recém-empossado no cargo. 

O caso da Ficha Limpa é significativo do engajamento de associações de juristas e magistrados, 

coligadas a outros movimentos sociais visando a promoção da moralidade política, e que encontrou 

ressonância entre os ministros do TSE e do STF, com fortes incertezas sobre o processo eleitoral, po-

tencializados pelos próprios tempos e procedimentos de decisão dos tribunais. Embora a decisão fi-

nal tenha sido aceita e considerada correta pelas lideranças políticas, tanto do ponto de vista de fazer 

prevalecer a anterioridade para a alteração da legislação eleitoral quanto para a criação, pelo Con-

gresso, de regras rigorosas para promover a moralidade política a partir da iniciativa popular, é signi-

ficativo que cinco ministros votaram em bases principistas, querendo fazer prevalecer o princípio da 

moralidade sobre o princípio da anualidade tradicionalmente aplicado no Brasil, e um dos pontos 

fundamentais dos pactos para a eliminação de casuísmos eleitorais desde a Revolução de Trinta. Isso 

indica um engajamento dos ministros em uma política genérica de moralização do Estado, distan-

ciando-se da tradição que fez consolidar a estabilidade das normas e procedimentos eleitorais, garan-

27 Cinco decisões importantes do TSE: a verticalização das coligações partidárias, a definição do número de vereadores, 
a inconstitucionalidade da cláusula de barreira, a redefinição do fundo partidário e o estabelecimento da fidelidade par-
tidária. Todas foram objeto de reação político-legislativa pelo Congresso. Caldeira, César. “Regras da disputa eleitoral: 
quem decide o quê, quando e como”. Revista da EMARF, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.1-316, nov.2010.

28 Recurso Extraordinário RE nº 633703 Ação Declaratória de Constitucionalidade ADC nº29, Ação Declaratória de 
Constitucionalidade ADC nº30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº4578.
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tidas pelo Judiciário, como um imperativo da ordem política eleitoralmente competitiva no Brasil. 

Assim, abriu-se espaço para se redefinir o papel do Judiciário na competição política, e a mobi-

lização passou a visar a promoção de valores substantivos pelas decisões judiciais. Formaram-se, então, 

novos pontos de tensão na jurisprudência do Tribunal sobre questões críticas nas relações entre governo 

e oposição. Mais recentemente, o combate à corrupção passou das regras de competição política e 

a administração pública para incidir sobre prerrogativas parlamentares e atribuições do Congresso. 

Outro ponto são os impactos institucionais provocados pela Ação Penal n° 470. Desde o 

primeiro semestre de 2012, já se apresentou uma série de problemas, tais como a não decisão prévia 

sobre pontos omissos ou controvertidos dos procedimentos; os embates quanto à fixação de data e 

da agenda para o julgamento; a decisão sobre o não desmembramento do processo, contrariando de-

cisões anteriores do STF sobre a questão; as divergências sobre o impedimento ou não de vários mi-

nistros no julgamento; o encaminhamento do chamado voto ‘fatiado’; e a polêmica adoção da teoria 

do domínio do fato, que levou à condenação de vários acusados com base em indícios e testemunhos. 

As implicações institucionais desse julgamento para o STF po-

dem ser vistos pelos temas do foro privilegiado, da publicidade e da acumu-

lação de atribuições do STF enquanto tribunal de única ou última instância. 

A regra segundo a qual os ocupantes de determinados cargos têm direito a foro especial, 

para serem julgados por tribunais superiores, faz parte de nossa história. Adotada desde a Cons-

tituição de 1824 e preservada pela de 1891, as Constituições posteriores ampliaram os ocupan-

tes de cargos beneficiados por ela. Mesmo no regime militar ampliou-se o seu alcance, com o 

objetivo de tornar mais expeditas as punições a parlamentares e ocupantes de cargos públicos29. 

A Constituição de 1988 ampliou os cargos que eram beneficiados pelo foro privilegiado, 

que foi ampliada em 1999 para compreender os comandantes militares (art. 102, I, c  com re-

dação dada pela EC n° 23, de 1999). Quanto às imunidades parlamentares, a Constituição de 

1988 combinou a necessidade de licença da Casa para o início do processo em qualquer crime 

e o foro privilegiado no STF. Em 2001, a regra foi modificada, para permitir que o STF possa 

iniciar o processo e um partido demandar a sustação à casa respectiva, que seria aprovado pelo 

29 A Súmula 394, do STF, de 1964, estendeu o foro especial para os processos iniciados após a cessação do mandato 
por crimes durante o exercício funcional, a Emenda Constitucional n° 1, de 1969, limitou a inviolabilidade dos parla-
mentares, excluindo dela os crimes contra a segurança nacional e ao período das sessões legislativas, estendendo a eles o 
foro especial no STF para os crimes comuns (art. 32, §§ 1° e 2°).
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voto da maioria de seus membros (art. 52, § 3°, com redação dada pela EC n° 35, de 2001).

Tradicionalmente, o foro privilegiado foi justificado como uma proteção para o próprio 

Estado, para preservar os titulares de responsabilidades públicas contra o uso faccioso da justiça. 

A sua extensão aos parlamentares modificava seu significado de uma prerrogativa de classe para o 

de uma proteção à representação popular. Nas Constituições de 1934 e 1946, o foro privilegiado 

foi ampliado para os membros dos tribunais federais e os desembargadores estaduais, à extensão 

da imunidade aos parlamentares e seus suplentes, o que foi associado com outras novas atribuições 

conferidas à Justiça federal para controlar o uso faccioso dos poderes nos estados e garantir os direi-

tos da oposição política e a contestação civil. O fortalecimento do foro privilegiado e as imunidades 

parlamentares na Constituição de 1988 foi nessa mesma lógica, o de proporcionar garantias adi-

cionais á representação política. Como nos períodos anteriores, os processos em foro privilegiado 

foram criados para desestimular que a acusação e o julgamento penal de responsáveis políticos 

fossem exercidos, confundindo-se a proteção jurídica e a preservação de prerrogativas de classe.

No entanto, desde a transição democrática, a luta contra a corrupção atinge novos sentidos, con-

denando-se sistematicamente os desvios no exercício das funções públicas, do ponto de vista da maior 

efetividade dos controles e da participação cidadã. O foro especial era associado a privilégio de classe, com 

a ‘classe política’ enquanto beneficiária de imunidades associadas a suas oportunidades diferenciais de 

acesso aos cargos públicos. Um dos pontos da luta contra a corrupção era o combate ao foro privilegiado.

Com o início do governo Lula, inverteram-se as posições dos principais contendores políticos 

no governo e na oposição. O escândalo do mensalão deu novos contornos à luta contra a corrupção, 

o próprio STF foi investido da punição dos acusados, com o que o foro privilegiado deixou de ser um 

obstáculo e passou a ser um ponto de apoio para os movimentos de combate à corrupção. Na AP n° 

470, contrariando suas decisões anteriores e apesar das divergências jurisprudenciais, o STF assumiu 

para si o encargo de examinar o caso em sua integridade e julgar todos os acusados. O acolhimento 

pode ser visto não tanto como uma aliança da maioria dos ministros do STF com a oposição, mas 

como a sua permeabilidade a demandas de moralidade e sensibilidade a movimentos da opinião 

pública, associada à sua aceitação de usar uma gama mais ampla de técnicas jurídicas, mesmo em 

campos mais estritos, como o do direito e processo penal. Não é que se tornem pragmáticos, mas 

usam de forma mais aberta argumentos pragmáticos e a adaptação/moldagem de técnicas jurídicas.  
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Pelo que se verifica até o momento, qualquer que seja o resultado final do processo – que 

resultou em pesadas condenações dos acusados – o Supremo Tribunal Federal irá enfrentar impor-

tantes conseqüências institucionais. Inicialmente, pelos impactos de processos penais desse tipo 

para sua própria capacidade de gerir os casos de ‘corrupção’ que lhes serão encaminhados e cuja 

resposta será crescentemente demandada. Será um bom tema de análise o andamento de outras 

ações penais no STF (a começar pelo chamado ‘mensalão mineiro’) e a comparação da orientação 

dos atuais e futuros ministros em relação aos pontos controvertidos do julgamento da AP n° 470. 

O segundo ponto diz respeito às insuficiências dos próprios procedimentos adotados. 

Como uma alta corte de justiça de instância única, pode-se dizer que o STF padece de dois pro-

blemas contrários: insuficiência e excesso de publicidade. A publicidade é insuficiente, pois não 

se adotam procedimentos de produção pública de provas, tal como nos júris do common law e 

tribunais internacionais. A produção e exame público das provas é um procedimento essencial para 

que as partes e o público possam certificar-se da qualidade e da validade das evidências produzi-

das e para restringir as possibilidades de seu uso tópico e seletivo pelas partes e pelos julgadores. 

Esta necessidade é tanto maior quando os julgadores adotam metáforas e argumentos pragmáticos. 

Porém, há excesso de publicidade, quando se considera como foram tomadas as decisões sobre 

procedimentos para a organização e andamento das sessões. A publicidade teatralizou as toma-

das de posição e o enfrentamento entre ministros, configurando uma arena polarizada antes mes-

mo da apreciação substantiva do caso. As questões de liderança institucional e de relacionamento 

entre os ministros vieram a primeiro plano, tornando-se uma arena de enfrentamento de ‘egos’.

Enfim, a concentração de poderes do STF, que o tornam um polo para a polariza-

ção dos conflitos políticos. Isso tem implicações relevantes, pois é difícil que se aceite a impar-

cialidade e objetividade de um tribunal que é, ao mesmo tempo, corte constitucional e, nessa 

condição, copartícipe da produção normativa do Estado e tribunal penal, que julga não só 

os processos de responsabilidade, mas todos os casos penais que envolvem os demais responsá-

veis políticos. Se os papéis de corte constitucional e tribunal de justiça penal podem ser com-

patíveis quando são reservados a casos de responsabilidade penal do chefe de Estado e, even-

tualmente, outros poucos altos dirigentes do país, eles tendem a ser conflituosos quando a 

responsabilização penal se torna mais frequente e atinge um conjunto maior de dirigentes políti-
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cos30. Isso porque os julgamentos do tribunal incidem sobre a própria composição do legislativo31.

As lideranças políticas não ficarão inertes diante dos problemas apresenta-

dos pelo julgamento da AP n° 470. Por isso, ocorrerão desdobramentos como a prop-

osição de projeto de lei para regular esse tipo de processo no STF, a definição mais clara 

das prerrogativas e deveres dos ministros em relação à mídia e aos demais poderes do Es-

tado, a definição de regras nos processos de responsabilidade dos ministros do STF. 

As relações entre ministros do STF, parlamentares e a Presidência da República tenderão a 

continuarem tensionadas. Num cenário positivo, a decisão do STF terá fortes repercussões positivas 

junto à população, o que incentivará as lideranças políticas a promoverem no Congresso reformas leg-

islativas referentes a fundos públicos para o financiamento de partidos e campanhas políticas, assim 

como o fortalecimento do controle do uso dos recursos públicos. Essa dinâmica virtuosa significaria 

um processo de mudança dos ‘costumes políticos no país’. Seria a efetivação do programa reformista das 

práticas políticas que é propugnado por juízes e juristas, por movimentos cívicos e lideranças políticas.

Porém, parece que essa dinâmica virtuosa não é a mais provável, primeiro, porque parece que 

ela não ‘fecha bem’ com as práticas e os interesses políticos dos demais agentes do sistema político. 

No nosso sistema multipartidário e de eleições proporcionais, as alianças do chamado presidencial-

ismo de coalizão envolvem trocas de apoio por participação no governo, com implicações implícitas 

de autonomia para tomar as decisões relativas a cada pasta ou órgão público. Essa autonomia está 

vinculada às relações entre interesses públicos e privados na política brasileira, em que o acesso priv-

ilegiado ao Estado representa uma parte relevante das oportunidades de investimento e lucro para o 

empresariado. Em outros termos, é pouco provável que a atuação do Judiciário para reformas cívicas 

das práticas políticas tenha impactos mais profundos sobre a cultura política. O mais provável é 

que haja reações políticas para que o Congresso limite o protagonismo dos tribunais nesse campo. 

Num cenário conflituoso, o STF torna-se uma arena adicional na qual se desenrolam as 

lutas político-partidárias. Daí pode resultar o sobre-investimento de seu papel de corte de justiça, 

30  Em vários países, a corte constitucional tem algumas funções de alta corte de justiça, enquanto são os tribu-
nais comuns que exercem o papel de justiça penal dos dirigentes políticos. Foram consultadas as constituições de países 
europeus e só o Tribunal Constitucional austríaco tem poderes de controle da constitucionalidade, de julgamento de 
responsabilidade política e de tribunal penal.

31 Este problema estava implícito, mas foi pouco tematizado, no debate sobre se a condenação penal de parlamentares 
implicaria a perda automática dos seus mandatos ou se esta depende de decisão da casa respectiva do Congresso. 



30

Cadernos CEDEC,  n. 125, 2018

para se promover a responsabilidade de dirigentes políticos em escândalos mais ou menos am-

plos. As lideranças políticas passariam a escolher ministros com vínculos político-partidários mais 

fortes, para que tenham atuação mais combativa e afinada com seus objetivos políticos. Conse-

quentemente, esses ministros enfrentariam fortes resistências dos oponentes políticos, materializada 

em tentativas de desqualificação e acirramento das arguições dos novos nomeados no Senado. O 

processo de seleção tornar-se-ia mais próximo do que ocorre nos Estados Unidos, de caráter ma-

joritário, para posições num tribunal que tem papéis consensualistas. Pode-se imaginar as conse-

quências de vários ministros com características de partidarismo que fiquem por volta de 30 anos 

no tribunal. Ou, inversamente, o STF pode ser objeto de desinvestimento, com a aliança das forças 

partidárias para realizar reformas que visem a limitar seus poderes, criando normas que impeçam 

sua atuação mais efetiva. Se o STF vier a declarar a inconstitucionalidade dessas normas, exercen-

do seu papel de tribunal constitucional, será posto como enfrentamento com o legislativo, defesa 

corporativa de seus superpoderes ou tutela sobre a vontade da maioria. Em outros termos, tal como 

aconteceu com as CPIs, as forças partidárias atuarão para neutralizar os instrumentos de decisão 

judicial. Seja por reformas legislativas ou constitucionais ou por ações estratégicas face ao tribunal.

A dinâmica mais recente tem acentuado os conflitos entre juízes e governo. Mas o novo papel 

assumido pelo STF também entra em divergência com a oposição e suas bases conservadoras, que 

tenderão a resistir a esse novo padrão de atuação. O mais provável é que, dadas as formas consensuais e 

práticas privatistas da política brasileira, haja o encaminhamento para uma acomodação entre lider-

anças políticas e elites judiciais, que limite o alcance e o impacto da mobilização da moralidade política 

nos tribunais, reafirmando o papel do Poder Judiciário como organizador das condições formais para 

a competição política e garantia contra as violações de direitos individuais e coletivos, em que juris-

dição constitucional concentrada é exercida de modo compatível com a lógica dos freios e contrapesos. 
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O direito da direita01 

“O império das circunstâncias impõe circunspecção ao magistrado na apre-
ciação dos fatos e na interpretação das normas legais. É preciso que ele tenha 

prudência quanto aos efeitos sociais e moderação na atribuição de sentido aos 
princípios jurídicos, para evitar que sua decisão provoque alarme e exasperação 

entre os proprietários”.

“O juiz conhece os casos e os julga à luz da letra da lei, exclusivamente. Ele 
deve ser indiferente às conseqüências sociais e às reações políticas que suas 

decisões podem provocar”. 

Essas duas frases sintetizam duas concepções de direito, duas racionalidades jurídicas, a 

prudencial e a legalista, que adotamos para caracterizar as formas de ação dos juristas 

conservadores. Elas parecem à primeira vista contraditórias, mas se as considerarmos para além da 

sua expressão, revelam-se suas características comuns e sua complementaridade na prática, pois 

é com a combinação ou a oscilação entre uma e outra racionalidade que podemos caracterizar o 

direito da direita. Usamos este termo para denominar concepção básica de organização social e 

das relações de dominação fundamentais, com a qual se preserva a configuração, extremamente 

desigual e violenta, de relações de poder e de interesses entre indivíduos e grupos em nossa socie-

dade. Refere-se também à maneira pela qual esse direito é operado por uma parcela importante de 

uma categoria profissional, a dos juristas, que tira sua legitimidade social e seu sustento da atual-

ização de um instrumental jurídico cujas ficções servem para preservar a ordem social existente. 

Considera-se que as concepções prudencial e legalista são historicamente sucessivas, pois 

a primeira seria a concepção de um direito pouco sistemático, exercido no século XIX por uma 

magistratura pré-profissional, porque política e socialmente dependente, enquanto a segunda seria a 

versão moderna, racional e profissional do direito, tal qual posto na lei e praticado pelos magistrados 

e outros juristas. Mas elas não são sucessivas, pois as encontramos ao longo de toda a nossa história. 

No Império, a duplicidade/concomitância entre a racionalidade legalista e a prudencial era moeda 

01 Artigo de outubro de 2005. Publicado com o título O Direito pelo Avesso em Caros Amigos Especial. São Paulo, 
v.26, p.20 - 21, 2005.
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corrente, dado que a escravidão significava um direito contraditório em seus princípios (a liberdade 

natural dos seres humanos é um princípio fundamental do direito moderno), em seus instrumentos 

(pois conviviam leis de liberdade dos cidadãos e de escravidão cuja prática enfrentava inúmeros 

problemas cotidianos), em seus agentes (a escravidão implicava a legitimidade jurídica da violência 

praticada por alguns sujeitos privados) e na configuração mais geral de valores e interesses (como os 

confrontos entre as perspectivas uma elite central voltada à resolução dos problemas de construção  do 

Estado nacional e os das elites provinciais e regionais que se dedicavam à promoção de seus interesses 

setoriais e mais imediatos). Assim, se encarado pela racionalidade legalista, o juiz era um funcionário 

do Estado Imperial cujo mandato era definido como a estrita aplicação da lei, mas, da ótica da racio-

nalidade prudencial, ele era também delegado do governo, membro de um dos partidos políticos, ali-

ado de algumas famílias – proprietárias de terras e escravos – e lideranças da política local02.  

As duas racionalidades estão presentes num mesmo texto, a ‘advertência’ feita em 1854 pelo 

Ministro da Justiça Nabuco de Araújo aos magistrados a respeito da aplicação da lei de proibição do 

tráfico de escravos de 1831. Para ele, o império das circunstâncias impunha que, a bem dos interesses 

coletivos, o governo alertasse os magistrados neste sentido, porque, se não convém que se julgue contra 

a lei, « convém também evitar um julgamento em prejuízo e com o perigo dos interesses, um julga-

mento que causaria alarme e exasperação aos proprietários » (apud Nabuco, J., 1936, I: 167, 180-1). O 

próprio Nabuco de Araújo é um dos promotores da independência e profissionalização da magistra-

tura no Império, que objetivava a efetividade dos direitos, necessária para a construção de uma ordem 

liberal. Magistratura que teve uma parcela de seus integrantes valendo-se de sua autonomia ampliada 

para promover a alforria de escravos segundo a letra da lei e o princípio da liberdade natural de todo 

ser humano, contrariando a estratégia dominante de uma transformação gradual da ordem escravista. 

O que elas têm em comum é que consideram socialmente ineficazes os princípios do 

direito postos na Constituição e nas leis, pois pressupõem que há instrumentos e mecanismos 

de poder capazes de neutralizar leis e decisões judiciais que afetem os interesses de pessoas com 

dinheiro, poder político ou influência, ou sejam percebidas como negativas por elas. A con-

cepção prudencial adota uma posição ‘realista’ e antecipa-se a essas reações, enquanto a legalis-

ta mostra-se aparentemente indiferente a elas, esperando que outros mecanismos mantenham as 

02 Desenvolvemos esses temas em nossos trabalhos Judiciário e Cidadania na Constituição da República Brasileira e 
Habeas Corpus, prática judicial e Controle Social no Brasil (1841-1920).
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coisas no seu devido lugar. Nessas concepções, os juristas são responsáveis pela manutenção da 

ordem social, e elas diferem entre si apenas na medida que a concepção prudencial afirma ex-

plicitamente esse papel, enquanto a legalista reconhece de forma implícita que os profissionais 

do direito teriam um papel politicamente neutro dentro da divisão do trabalho posta pela ordem 

constituída. Com isso, a legalista limita-se a reproduzir comandos legais supostamente objetivos 

e aposta que outros agentes garantirão a preservação da ordem e a restituição do equilíbrio à con-

figuração das relações sociais, caso elas venham eventualmente a ser atingidas por suas decisões.

É comum que essas concepções apareçam de forma combinada como, por exemplo, na 

época da promulgação da Constituição de 1988 quando os juristas a consideravam atrasada, irre-

alista, e com poucos efeitos práticos. Analisavam ‘tecnicamente’ a Constituição e apontavam suas 

falhas e efeitos negativos, afirmando que caberia aos juristas – aqueles que detêm o conhecimento e 

a legitimidade de interpretar as leis – dar a verdadeira medida da Constituição, ‘aparar suas arestas’, 

tendo em vista a estabilidade política, o funcionamento do Judiciário e a própria viabilidade prática 

do texto constitucional. Mesmo antes da promulgação da Constituição propunham não levar ‘ao 

pé da letra’ os instrumentos processuais, como o mandado de injunção e a declaração de inconsti-

tucionalidade por omissão, criados para garantir a defesa dos direitos e a efetivação prática da Con-

stituição pelo Legislativo. Alguns juristas consideravam irrealistas os direitos sociais, inviável sua 

implementação, enquanto os dispositivos de proteção da economia nacional seriam ultrapassados. 

Outros pensavam que a função social da propriedade rural era limitada à verificação da produção 

econômica, considerando a grande propriedade, fundada na monocultura altamente mecanizada 

permitia maior produtividade do que a divisão da terra em pequenas propriedades, com múltiplas 

culturas, cuja expansão não mais seria que um projeto arcaico. Assim, em sua posição de intérpretes 

autorizados das leis, os juristas transformavam em teses jurídicas as posições políticas dos conser-

vadores rejeitadas pela Constituinte. E, já naquela época, propunham a reforma das partes social e 

econômica da Constituição na revisão prevista para 1993. Mais tarde, apoiaram as reformas neo-

liberais, alegando serem inevitáveis no ‘mundo globalizado’, com a suposta necessidade de reduzir 

o ‘custo Brasil’, representado pelos direitos trabalhistas, os encargos sociais e as instituições inefi-

cientes. Promovem, assim, uma visão individualista e privatista do direito e do Estado, e adotam 

uma lógica para as instituições que é utilitária e socialmente indiferente. Assim, aliam-se aos que 
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defendem teses de revisão constitucional ampla, que elabore um texto constitucional ‘enxuto’, do 

qual sejam expurgados os compromissos sociais e os instrumentos de participação da Constituição 

de 1988. Olvidam, no entanto, os limites ao poder de revisão, pois, como afirma Luís Edson Fac-

chin (2005: 10), do mesmo modo que “o poder reformador constituído deve guardar coerência com a 

vontade política da maioria, o poder constituinte apenas deve ser compreendido em sincronia com esta 

sendo, pois, sentido e norte de toda experiência jurídica”. Isso implica que “a mudança constitucional de 

uma Constituição democrática somente pode ser pela via do respeito à democracia”. Essa consistência 

não é, porém, encontrada nas propostas de reforma, cujo ponto central é o da redução dos requisitos para 

a emenda à Constituição, sem enfatizar, no entanto, a necessidade de reforçar a participação política... 

O misto de racionalidade prudencial e legalista esteve presente nas deliberações e decisões 

do STF sobre os atos governamentais de estabilização da economia e de reforma do Estado nos 

anos noventa. Os ministros do STF estabeleceram regras extremamente rigorosas para que os par-

tidos de oposição, confederações e outras associações pudessem se utilizar das ações de controle da 

constitucionalidade para contestar medidas (provisórias) do governo federal e decisões do Con-

gresso. Adotaram um legalismo estreito para nem sequer receber as ações constitucionais e, com 

isso o STF deixou de se manifestar sobre a maior parte das questões constitucionais relevantes 

nos últimos quinze anos. Ações judiciais que buscavam decisões que preservassem os direitos de 

milhares – senão milhões – de pessoas deixaram de ser julgadas pelo STF, porque seus minis-

tros as consideravam “ineptas”, jargão jurídico utilizado para dizer que os autores da ação deix-

aram de apresentar alguns documentos (faltou a procuração!), seus argumentos eram vagos, ou 

porque as ações eram inadequadas. Isto significa que, em questões constitucionais nas quais es-

tavam postos em jogo, pela reforma do Estado, o sentido fundamental da Constituição e a ga-

rantia dos direitos dos cidadãos e trabalhadores, o STF encarava as ações com a ótica de um juiz 

que julga um conflito entre duas pessoas, ou seja, com o cuidado de garantir a qualidade das 

decisões judiciais e evitar atritos com os outros poderes do Estado na manutenção da ordem. 

Para deixar de julgar o conteúdo das ações os Ministros do STF - dentre outros juizes e ju-

ristas - alegavam que a separação de poderes, o ‘texto da lei’ e a natureza judicial de suas atribuições 

eram obstáculos para levarem em conta, em suas deliberações, as dimensões ‘social’, ‘moral’, 

‘econômica’ ou ‘política’ das questões sob seu julgamento. No entanto, essas dimensões não são 
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externas ao nosso direito positivo, pois elas foram incorporadas aos princípios e regras da Constitu-

ição e nas expressas atribuições constitucionais atribuídas aos nossos juízes. Noutros casos – ou em 

outros momentos dos processos judiciais – os Ministros do STF reconheceram expressamente que 

medidas (provisórias) de estabilização da economia ou de reforma do Estado eram incompatíveis 

com os princípios constitucionais ou contraditórias com as normas de nosso ordenamento jurídi-

co. Não tiraram, porém, a conseqüência jurídica desse reconhecimento, que seria a declaração da 

inconstitucionalidade das medidas governamentais. Pelo contrário, declaravam constitucionais as 

medidas, antecipando os ‘graves efeitos negativos para a economia pública’, ou a intranqüilidade 

dos agentes econômicos (os cidadãos-proprietários), que poderiam ser criados por decisões judiciais 

desfavoráveis às medidas governamentais. Praticavam um balanço de interesses com o qual consid-

eravam aceitáveis as lesões provocadas por elas aos direitos dos assalariados, dos aposentados e dos 

servidores públicos, entre outros grupos sociais atingidos. Noutras ocasiões, os ministros do STF 

afirmavam os princípios constitucionais em suas deliberações e até os colocavam na fundamentação 

da sentença, para ‘alertar’ os responsáveis dos outros poderes políticos (o Presidente da República e 

os parlamentares) que sua atuação estava em desacordo com a Constituição, mas não tiravam a con-

seqüência jurídica lógica que seria a declaração judicial da constitucionalidade do ato. São inúmeros 

os relatos e as críticas às decisões do STF, devendo-se destacar a atuação de Paulo Bonavides neste 

sentido. O STF tem sido estudado em teses de direito constitucional e ciência política, mas ainda 

estamos longe de compreender as motivações dos Ministros e a extensão dos efeitos que suas de-

cisões causaram para a dinâmica política e o sentido social da democracia constitucional brasileira. 

A combinação entre racionalidade legalista e prudencial também está presente na prática 

quotidiana do sistema judicial, quando os juizes rejeitam pedidos de progressão da pena, devido 

ao descumprimento, pelo condenado, de um requisito qualquer, por constar que cometeu alguma 

falta disciplinar ou porque o laudo criminológico (que muitas vezes não passa de uma entrevista 

de 15 minutos) conclui que tem personalidade agressiva ou que o ‘tratamento’ para sua ressocial-

ização não foi completado. Porém, esse mesmo juiz legalista não leva em conta o descumprimen-

to de quase todas as outras condições institucionais, postas na legislação, para o funcionamento 

adequado das prisões, as quais não garantem sequer a integridade física e psicológica dos con-

denados e ainda menos as condições para sua “ressocialização”. Aliás, os próprios juízes deixam 
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de cumprir uma parte das condições institucionais para a execução da pena, ao não fiscalizarem 

as condições das prisões, não promoverem convênios nos municípios que possibilitem a rein-

serção social dos condenados que recebem livramento condicional ou que cumpriram suas penas. 

A ampliação do acesso ao Judiciário, através pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

deu-se sob o enfoque do combate à morosidade e a busca de produtividade. Toma-se a eficiência 

como sinônimo de qualidade e reforça-se a representação do direito como técnica. Com isso, juiz-

es e outros profissionais do direito adotam um enfoque técnico-legalista para tratar de conflitos 

sociais, para os quais são pouco sensíveis e cujas especificidades são incapazes de compreender. 

Consideram esses conflitos sociais como de baixa ou nenhuma relevância, pois aparentemente não 

envolvem ‘matéria jurídica complexa’ e, assim, de olho na produtividade, tratam-nos segundo a óti-

ca legalista (“está escrito na lei, então...”) ou a prudencial (“Aceite o acordo, meu senhor! Não seja 

intransigente, pois é o melhor que se pode dar – e, caso não o aceite, não venha aqui depois para 

reclamar...” dos incômodos, dos custos ou da demora da decisão). Esse enfoque, que predominou 

no debate sobre a reforma judiciária, significa a expansão da racionalidade gerencial no Judiciário, 

que, para ter rapidez e baixos custos no tratamento dos litígios, estimulam a informalidade, o 

tratamento simplificado, a solução imediata, tornando uma virtude a combinação de legalismo 

e racionalidade prudencial. Decide-se o processo judicial e procura-se obter a aquiescência dos 

envolvidos sem sequer abordar o conflito social subjacente. Respeita-se a letra da lei, mas não se 

consideram os efeitos sociais mais amplos das soluções adotadas nem se avalia a sua compatibi-

lidade com os princípios e regras que estruturam a concepção social, democrática e participati-

va de nosso ordenamento jurídico-constitucional. As decisões sobre conflitos coletivos é, talvez, 

a marca mais saliente dessa incapacidade pois, em casos de ocupação de terras, veem-se diante 

do dilema de conceder a ordem de reintegração de posse ou de ‘engavetar’ o processo. Em am-

bos os casos, esperando que o conflito não se amplie e que outros agentes promovam a mediação 

entre as partes e o encaminhamento de uma solução para o conflito. Apenas poucos recorrem à 

interpretação constitucional e socialmente situada do conflito – segundo a qual não é o caso de 

reintegração de posse porque se trata de um conflito coletivo e o objetivo dos ocupantes não é a 

posse em si mas o protesto político – do caso e conduzem eles mesmos à mediação do conflito.

Assim, regras e exceções operam de forma combinada, mas não se pode afirmar que elas 
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tenham um sentido social único, como se a regra fosse para os pobres e a exceção, para os mais ricos 

e poderosos. Isso é o que vemos em casos como a concessão, pelo STF, do habeas corpus a Paulo 

e Flávio Maluf, em que os juízes se compadecem dos ‘sofrimentos’ de seus iguais, somente, e, ao 

mesmo tempo, o Judiciário se rende àqueles que exercem seu poder privado para obstaculizar o 

seu trabalho. Domínio do poder privado evidenciado pela tese de que o crime de sonegação fiscal 

se encerra com o pagamento do tributo devido à Receita. Porém, a relação entre regra e exceção 

inverte-se em outras situações, nas quais a exceção serve para negar a proteção jurídica aos mais 

pobres, como são as situações de violência na abordagem policial ou na criação das Comissões de 

Conciliação Prévia para os litígios trabalhistas. Neste caso, a garantia do respeito à regra pelo esque-

ma institucional do direito do trabalho é desconstruída pelo mito do mercado de trabalho, segundo 

o qual são mais eficientes e equitativas as convenções formadas entre os contratantes (suposta-

mente) iguais, e que é a arbitragem o esquema mais adequado para a solução de seus desacordos. 

Alguns analistas, como Gilberto Bercovici e Annie Dymetman, nomeiam nossa situação 

de Estado de exceção permanente e, na esteira dos trabalhos de Francisco de Oliveira, associ-

am-no à inviabilidade da democracia social nas condições do capitalismo na periferia. Sem dúvi-

da, as condições para o fortalecimento da democracia constitucional ficaram muito mais difíceis, 

depois da abertura da economia, a reorganização da produção, a reforma do Estado e a combi-

nação de democracia eleitoral e de governo por medidas provisórias. Porém, preferimos nomear 

liberal conservador esse direito da direita que promove essa combinação perversa de regra e ex-

ceção, com a qual é bloqueado o potencial de desenvolvimento democrático e social das insti-

tuições jurídicas. Pois é em nossa própria tradição jurídica e política que, nas novas condições 

econômicas, encontram-se os recursos com os quais o direito da direita se revigora e se renova.

O direito da direita é, pois, a maneira pela qual uma parcela importante dos juristas, en-

quadrados pelo seu sentido comum teórico, movidos pelos seus interesses corporativos, ou os inter-

esses das classes sociais e dos grupos políticos aos quais são afins, põem em prática as leis, os proced-

imentos e as organizações do Estado tendo em vista a manutenção da ordem. Para isso, eles utilizam 

uma mescla de racionalidade prudencial e legalista, na qual omitem princípios, ‘esquecem’ de ex-

pressar seus objetivos, ou os manifestam de forma seletiva ou parcial. Mas a expressão não oculta o 

sentido da acomodação dos conflitos, a preservação das relações de poder e das desigualdades sociais. 
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Para o direito da direita, a Constituição não é mais do que um conjunto de normas ou pre-

ceitos que a atividade dos juristas promoverá como adaptação passiva à realidade social. A afirmação 

do normativo contra o real é constitutiva do direito moderno, na medida que este é um exercício de 

imaginação que aceita a historicidade das relações sociais e incorpora a seu projeto a tarefa de trans-

formá-las. Ela é inerente à própria enunciação de um texto constitucional, que é uma forma política 

geral, resultante da formulação politicamente pactuada de uma organização política que garante di-

reitos, adota a participação democrática e promove a igualdade social. Mas os juristas conservadores 

tomam a constatação da evidente distância entre o normativo e o real como ponto de partida para 

colocar o segundo contra o primeiro, reivindicando o predomínio do real sobre o ideal pactuado. Eles 

formulam isso a partir de um sistema de referências a-histórico, pretensamente técnico e neutro politi-

camente mas, sobretudo, indiferente às desigualdades sociais e à violência das relações de dominação. 

É um direito cuja prática não tem a marca do direito moderno ou contemporâneo, 

pois suas deliberações e decisões não se caracterizam pela fundamentação argumentada em 

princípios, pela consistência com máximas ético-morais socialmente compartilhadas, pelo des-

dobramento lógico de regras gerais e a tomada de decisão pela conclusão conseqüente em 

relação a elas, ou pela consistência entre as bases de aplicação e o conteúdo de decisões entre di-

versos campos. Suas características são, antes, opostas, num misto que combina um direito ca-

suista, cuja fundamentação normativa é positivista, mas que apresenta uma dispersão das bases 

e da organização de seus campos que lembram a fragmentação “pós-moderna” dos grandes re-

latos com que se atribui sentido a nossas identidades sociais. Mas nele se afirma uma espé-

cie de darwinismo social, para o qual a efetividade das relações de força prevalece e se torna 

critério para determinar o sentido e o escopo da normatividade posta na Constituição e nas leis. 

Esse é o direito predominante nas instituições judiciais, e noutras partes do aparato estatal, 

com o qual se pratica um misto prudencial e legalista, com a constitucionalidade mitigada pelos 

usos e técnicas herdados, assim como as conveniências de interesses que se afirmam de forma lo-

calizada e os arranjos particulares entre agentes públicos e privados. É uma prática institucional 

dotada de grande capacidade de reprodução e que tem sido potencializada pela expansão de fac-

uldades de direito nos anos noventa, às quais uniram-se os interesses dos empresários do ensino, 

de profissionais do direito, dotados muitas vezes de limitada formação acadêmica, e de uma classe 
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média que investem na sua formação profissional a fim de dominar o instrumental, fantasiados 

como poderes quase mágicos, que lhes permitiria ampliar seu quinhão na partilha da riqueza social 

com a expectativa, assim, de obter aquela “dignidade e importância que lhe permitiam atravessar 

a vida inteira com discreta compostura, libertando-o de uma caça incessante aos bens materiais”. 

Essa condição, a que se refere Sérgio B. Holanda (1972: 328) é a do bacharel em direito em meados 

do século XIX e não a dos tempos atuais, como se vê pela precarização da situação dos advoga-

dos (Bergoglio 2005). Mas é o que se promete em escolas de legalidade, onde se ensinam as mais 

conservadoras teses constitucionais, concepções morais e teorias da sociedade, a legalidade como 

mera técnica e, principalmente, promove-se a socialização dos estudantes segundo os estereótipos 

de profissional de direito: liberal-conservador, profissionalmente competitivo, socialmente indif-

erente, que controla as técnicas para ser admitido por uma das profissões do campo. No entan-

to, é dotado de frágeis bases teóricas e éticas, possuindo limitados recursos para que atue em sua 

vida profissional com a compreensão das múltiplas dimensões dos conflitos que deverá enfrentar.

Com a análise das características comuns e da combinação dessas racionalidades nos diver-

sos momentos da prática jurídica revelam-se os efeitos de poder que produzem para a conservação 

da sociedade assim como os seus limites. Esses efeitos mostram-se de múltiplas formas, pelo que essa 

combinação perversa exclui, bloqueia, restringe, obstaculiza. O direito da direita resolve litígios, 

soluciona problemas imediatos e prolonga a ordem social, mas é uma atuação aprisionadora para os 

juristas, que limita a capacidade de ação dos seus agentes, restringidos às formas de ação compatíveis 

com o estereótipo do profissional legalista, politicamente neutro, passivo, cuja preocupação se limita 

ao que aparece – ou ao que convencionalmente pode aparecer – nos processos judiciais. O direito da 

direita limita o potencial transformador dos direitos de cidadania numa sociedade democrática, na 

qual a mobilização pelos direitos produz transformações no sentido dos princípios, impele a criação 

de normas jurídicas e de instrumentos de participação popular nas decisões. Os juristas conservador-

es procuram enquadrar as inovações provocadas por esses movimentos à ordem existente de signifi-

cações através da combinação de duas concepções aparentemente contraditórias de direito. Assim, 

esta combinação aparece como um jogo sutil da técnica jurídica, no qual é posta em ação uma mesma 

racionalidade mitigadora dos direitos sociais e bloqueadora do potencial transformador do direito.

Enfim, as duas racionalidades e sua combinação perversa coincidem no que a elas fal-
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ta: o compromisso com os princípios do direito social e democrático, com os instrumentos e 

os objetivos de transformação social, incorporados à Constituição de 1988 e em muitas leis do 

nosso país. No entanto, é esse compromisso, e não só o objetivo de preservação da ordem ou 

a promoção dos interesses corporativos dos juristas, que está subjacente à própria luta pela for-

mação do Poder Judiciário independente, de profissionais do direito bem treinados, prestigia-

dos e bem remunerados, que dispõem de garantias para uma atuação profissional autônoma. 

Isso se vê em três momentos cruciais de nossa história: as propostas liberais pela reforma judi-

ciária durante o segundo reinado, a criação da justiça eleitoral e o fortalecimento do Judiciário 

nos anos trinta, e, principalmente, a ampliação, pela Constituição de 1988, das atribuições e 

dos instrumentos de ação do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Defensorias Públicas. 

Não é possível que seja mantida uma prática jurídica aparentemente sem princípios, que se 

justifica como prudência ou legalismo, mas cujas bases são a manutenção de uma ordem desigual, 

violenta e autocrática. Ou seja, em nome de sua independência profissional, os juristas conser-

vadores têm atuado no sentido de bloquear a efetivação dos princípios da democracia social e 

de facilitar mudanças que têm efeitos deletérios para a já precária situação da maioria. Uma at-

uação responsável apenas com os proprietários e com a ordem atual de papéis e posições sociais. 

Não sugerimos eliminar as dimensões legal e prudencial do julgamento jurídico, o que, 

aliás, seria impossível. Essas noções não são excludentes como se fosse aceitável uma racionali-

dade jurídica prudencial, mas não informada por princípios nem regulada pela legalidade, ou uma 

racionalidade legalista cujo julgamento não incorporasse, mesmo implicitamente, os princípios 

jurídicos e as condições sócio-políticas da decisão. Não seria possível, enfim, uma racionalidade 

principista desconectada da legalidade e das condições sócio-políticas de sua efetivação. O projeto 

de direito adequado a uma constituição social e democrática socialmente transformadora deve ser 

a composição dessas dimensões. Ele pode ser esboçado por uma concepção principista de direito, 

que elabora os fundamentos, os limites e os objetivos aceitáveis para o jurídico, a partir dos quais 

trata a legalidade sem fetiches, que levando em conta de uma ótica crítica as relações de poder e 

desigualdades sociais, abordando as situações segundo uma ótica prospectiva. Procede-se, assim, 

à construção de soluções, promovendo a participação dos envolvidos, porque se reconhece que é 

a mobilização social do direito o fator que desencadeia mudanças nas relações políticas e sociais.   
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Metáfora inadequada, história distorcida, tutela intol-
erável01

O Ministro Dias Toffoli usou há poucos dias, expressão que vem se tornan-

do habitual na política e na justiça brasileira. O STF seria o poder moderador da repúbli-

ca, oferecendo a solução aos embates políticos e controvérsias morais da sociedade. 

Poder moderador seria sinônimo de poder neutro, tal como pensado por Benjamin Con-

stant. Mas na tradição política brasileira ele é sinônimo de tutela, significa a presença de uma força 

externa ao processo político, implica a minoridade dos sujeitos, bloqueia mudanças em nome de 

princípios, valores ou interesses ao quais o tutor teria acesso exclusivo e seria o intérprete supremo.

A idéia de tornar o STF poder moderador tem ao menos um século. Ela foi proposta por 

pensadores autoritários e cogitada durante a distensão controlada. Esteve presente nos debates 

constituintes em 1934, 1946 e 1987-8.  mas não foi aprovada, pois implicaria transformar o 

caráter judicial do STF. Assim, se o papel do STF foi ampliado, sua identidade judicial foi preser-

vada, e não por acaso. Em nossa história, o STF alcançou maior valor quando se afirmou em seu 

papel judicial e o exerceu em toda a sua plenitude. E se diminuiu quando, ao se aliar ou aqui-

escer a outros poderes tutelares da sociedade, deixou de exercê-lo ou pretendeu assumir outros.

Nossa República não tem poder moderador, porque, ao longo do movimento históri-

co em que se instituiu, suas lutas voltaram-se, precisamente, contra ele e eliminaram os que 

pretenderam exercê-lo. A invenção da república democrática visa a plena autonomia dos su-

jeitos. Nela não há tutela, ninguém está acima das leis nem pode se exteriorizar aos processos 

políticos e sociais em que todas as formas de vida afirmam-se e são contestadas, produzem no-

vas identidades e normas, e também problemas, tanto críticos como sem solução definitiva.

Como conceituar a justiça constitucional numa sociedade democrática? A ordem consti-

tucional é construção coletiva, revisável e criticável, e a justiça constitucional atualiza os parâmet-

ros normativos para os conflitos, como parte desse processo amplo, sem sujeito e sem fins. Ela 

01 Publicado no site Estadão Noite de 11/04/2014
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se afirma quando julga de forma justificada, segundo regras e princípios, sujeita à crítica e à re-

visão de especialistas e à aceitação de sua correção e legitimidade pelos indivíduos e grupos sociais. 

É preciso indagar por que juízes e juristas vêm promovendo o STF como poder moderador da 

sociedade. Por que, com o processo democrático representativo estável, de exercício dos direitos e cívicos 

e de plena afirmação, pelos sujeitos, de seus projetos distintos de vida, o STF vem a ser colocado como 

moderador tutelar externo da sociedade? Daí o problema prático de se deter a tendência atual de os 

ministros do STF se imiscuírem no processo político-partidário, espetacularizarem a instituição, seus 

símbolos e formas, tentarem dirigir a sociedade, erigindo-se em guardiões das virtudes republicanas.
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A fala, o ethos e o papel constitucional do juiz01

Em sua entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes reitera a práti-

ca de se posicionar sobre os assuntos correntes da política e procurar pautar o de-

bate sobre o Judiciário. A intervenção dos ministros do STF no debate político tornou-se co-

mum em nosso país desde a transição democrática, mas esse comportamento representa um 

desvio em relação ao deve espelhar as funções constitucionais de que estão investidos os juízes. 

A imparcialidade e a objetividade do julgamento são inseparáveis da reserva e cautela de juízes 

em relação às narrativas que os agentes adotam ao tomarem posições em seus embates políticos. Esse 

distanciamento permite que seu juízo sobre os casos venha a ser formulado com base na norma e no 

direito, preservando sua autonomia possível em relação as suas preferências, inclinações e alianças. 

Não se trata de restaurar o mito da neutralidade e passividade do Judiciário, mas de lembrar, para 

além das regras jurídicas e protocolos relativos ao cargo, o ethos que decorre de sua própria institu-

ição como juiz, em que é partícipe autônomo e não legitimado eleitoralmente da produção da nor-

ma constitucional nas questões sobre as quais a sociedade se encontra fundamentalmente dividida. 

Mas o ministro Mendes – e nesse ponto ele é acompanhado por vários de seus colegas – 

adota perspectiva distinta. Em nome da preservação de um debate eleitoral centrado em temas 

construtivos, interfere substantivamente na fala e desequilibra as oportunidades dos protagonistas. 

Coloca-se como avaliador das mensagens institucionais do governo, equiparando-as à prática de 

crimes. Sugere insidiosamente a parcialidade de seus colegas de TSE e do STF (no caso do julga-

mento de embargos na AP n° 470), atribuindo-lhes conluio com o governo. Responde a discur-

so do ex-presidente Lula, realizado em plena campanha presidencial, e procura desqualificar seu 

interlocutor com o uso de termos apropriados à política da República Velha. Justifica suas frases 

de efeito colocando-as como recurso para entreter a plateia das sessões do TSE, e não como man-

ifestações de suas preferências políticas. Uma coisa é certa: seu engajamento tende a aprofundar a 

01 Artigo de novembro de 2014. http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-fala-o-ethos-e-o-papel-constitu-
cional-do-juiz/4/32152 
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perda da aura respeitabilidade inerente a seu cargo, afetando inevitavelmente a Corte em que atua. 

O ministro nos brinda com nova blague ao sugerir o risco de que o STF se torne uma 

corte bolivariana, uma espécie de tribunal de mero apoio à política governamental02. Decerto o 

caráter contramajoritário atribuído ao STF por analogia à Corte Suprema não se equipara ao de 

uma câmara de oposição às políticas governamentais, e menos ainda o de que seus integrantes ex-

erçam pinga-fogo nas polêmicas do dia. Pelo contrário, as cortes constitucionais podem ser melhor 

caracterizadas como coprodutoras da norma constitucional, como uma das instâncias nas quais 

se dá o equilíbrio dos entes constitucionais, a produção das políticas, a proteção dos direitos in-

dividuais e coletivos, a programação e reflexão sobre os objetivos compartilhados da nossa polity. 

O risco de o STF tornar-se uma corte domesticada ao governo é mínimo, pelo fato de 

que sua atuação e composição refletem as forças de nosso sistema político, que as nomeações fu-

turas tenderão a preservar. Primeiro, a fragmentação do sistema partidário e das forças políticas, 

nos planos federal e estadual. A mídia exerce um áspero controle das ações governamentais, com 

pauta convergente em grande parte com a da oposição. O STF é a cúpula de um poder insti-

tucionalmente insulado e dividido em várias parcelas, que detêm salvaguardas e recursos para 

a tomada de decisão independente, e contrária ao seu órgão de cúpula. Os profissionais do di-

reito estão organizados em fortes movimentos corporativos com vínculos orgânicos com parti-

dos e lideranças políticas de todas as correntes. Eles compartilham princípios e valores liberais, 

expressos nas formas constitucionais da República, e que tomam como naturais e necessários, 

mas adotam orientações distintas em temas sensíveis, do ponto de vista político, social ou moral.

Enfim, ao contrário do que aponta o ministro, o risco não é o de domesticação dos tribunais pelo governo. 

O problema que se coloca é o uso faccioso das oportunidades de ação proporcionadas pelos instrumentos judiciais 

para desestabilizar e paralisar o governo. Na falta de partidos ou movimentos unificados que conduzissem historica-

mente as transformações políticas, a nossa República foi construída sobre múltiplos espaços e mecanismos de caráter 

consensual, cujo funcionamento depende da construção de convergências políticas. As atribuições ampliadas das 

instituições judiciais fazem parte desses mecanismos de ajuste, para evitar bloqueios, desvios e paralisia nos processos 

decisórios. Resta evitar que seus agentes se tornem produtores de impasses para cuja solução eles foram instituídos. 

02 Sobre este ponto, ver Baratto, M. e A. Koerner; O que é e como decide uma corte bolivariana. Outubro de 2015. 
Publicado em: http://jota.info/ZYRJH e http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Principios-Fundamentais/O-que-e-e-co-
mo-decide-uma-corte-bolivariana-/40/34890.
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O que é e como decide uma corte bolivariana?01 

Há quase um ano, o ministro Gilmar Mendes afirmava que o STF corria o risco de 

se tornar uma “corte bolivariana”. A afirmação se dava no contexto da reeleição 

da presidente Dilma Rousseff, em virtude da qual ele viria a ser o único ministro daquele tribu-

nal nomeado antes dos governos Lula e Dilma, se mantida a regra da aposentadoria compulsória 

aos 70 anos estabelecida pela Constituição de 1988. Mas a idade de aposentadoria foi aumentada 

para 75 anos, por uma reforma constitucional, viabilizada pela perda de apoio político da pres-

idente no Congresso. Vários ministros ganharam sobrevida e o Tribunal volta a se assemelhar a 

uma gerontocracia, tal como a Suprema Corte norte-americana ou o STF da República Velha. 

A afirmação de que a instituição não deveria se converter numa ‘corte bolivariana’, nesse con-

texto, significaria que a composição da corte constitucional totalmente indicada por um presidente 

ou por presidentes do mesmo partido levaria à servilidade da instituição aos interesses do chefe do 

executivo ao qual os ministros estariam politicamente alinhados por conta da indicação. Mas o termo 

‘corte bolivariana’ tinha conotações que remetiam a vários preconceitos: ideológico, de classe e profis-

sional. Ele era contraposto a tribunais constitucionais de países democráticos avançados, compostos 

por juízes homens, brancos e formados em grandes escolas, representantes dos valores de classe média e 

apoiadores dos direitos fundamentais da sociedade capitalista. Esse seria o modelo para o Brasil. Por sua 

vez, a “corte bolivariana” seria um ente indefinido, retrógrado e suspeito de ideologia e parcialidades. 

É certo que o termo ‘bolivariano’ está associado ao novo perfil de líderes democráticos 

de esquerda dos anos 2000. Desde as eleições de Hugo Chaves na Venezuela, Evo Morales 

na Bolívia, e Rafael Correa no Equador, o termo tem sido utilizado por analistas e atores 

do debate político para descrever propostas e retóricas políticas que prometem amplas 

reformas e sociais igualitárias e inclusivas. Ele remete aos ideais de libertação nacional de 

Simón Bolívar, personagem histórico ao qual o nome do Estado da Bolívia faz homenagem. 

Os críticos conservadores consideram-nos governos que flertam perigosamente com ideias co-

01 Artigo de outubro de 2015, em coautoria com Márcia Baratto. Publicado em: http://jota.info/ZYRJH e http://
cartamaior.com.br/?/Editoria/Principios-Fundamentais/O-que-e-e-como-decide-uma-corte-bolivariana-/40/34890.
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letivistas, atrasadas, e que possibilitam arbitrariedades. As instituições públicas desses países atuariam 

segundo os desígnios de seus líderes, contrariando a democracia representativa e o estado de direito.

Esse contraste sugere a questão proposta neste artigo. O que é e como decide uma corte 

bolivariana? A resposta permitirá afastar alguns preconceitos e examinar outras possibilidades de 

defesa e promoção de um projeto constitucional democrático. Para tanto, será analisado o perfil 

institucional do Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e uma das decisões recentes dessa 

corte sobre o conflito envolvendo o Território Indígena e Parque nacional Isidoro Sécure (TIPNIS).

As reformas políticas da década de 1990, que instituíram reformas econômicas e, sobretu-

do, a ampliação da participação popular no Estado via a criação de conselhos representativos para 

comunidades indígenas, foram consideradas insuficientes e desastrosas pelos movimentos sociais 

da vasta coalizão que levou Evo Morales ao poder em dezembro de 2005. Convém destacar que, 

desde o último censo, 60% da população da Bolívia declararam-se indígenas e esse reconhecimento 

identitário moldou o perfil do Estado na Constituição de 2009. Essa nova ordem constitucional 

reconheceu que as nações indígenas e seus direitos originários, a defesa do meio ambiente e exi-

gências de desenvolvimento econômico e políticas sociais ocupam o mesmo patamar de direitos 

fundamentais e são a base de todo poder político estatal. O grande projeto político a ser realizado 

pela união das diversas nações numa única comunidade política é a descolonização do Estado e da 

sociedade. Esse discurso político é essencial para entender a atuação do tribunal constitucional.

Uma das mais expressivas mudanças institucionais diz respeito à inclusão da jus-

tiça comunitária tradicional no Judiciário, reconhecendo ao TCP o poder de realizar o 

controle de constitucionalidade de regras e decisões baseadas nos diversos direitos indí-

genas aplicados no território boliviano. O novo órgão constitucional herdou parte das com-

petências do antigo Tribunal Constitucional e de outros órgãos de cúpula do judiciário 

boliviano. Ele foi moldado para ser uma corte constitucional apta a receber o novo perfil plurina-

cional e nomeadamente pós-colonial do estado boliviano concebido pela Constituição de 2009.

O TCP é composto por sete juízas e juízes titulares e sete juízas e juízes suplentes, to-

dos eleitos via pleito direto organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que ocorreu pela pri-

meira vez em 2011. O acesso para a eleição se dá via propositura de candidatura pré-seleciona-

da pela Assembleia Plurinacional, que deve obedecer a dois tipos de cotas para os candidatos: 
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50% devem ser mulheres, e dentre os pré-selecionados deve haver candidatos oriundos da jus-

tiça comunitária e/ou indicados por organizações indígenas. Ao final da eleição, duas juízas ou 

juízes deverão ser, obrigatoriamente, de origem indígena. O sistema usa o critério da autodecla-

rarão para identificação dos candidatos. Entre os requisitos para a candidatura estão: ser forma-

do em direito e ter experiência com direito constitucional, administrativo ou direitos humanos. 

Convém salientar que não existe campanha para a eleição, as informações sobre cada can-

didato são disponibilizadas pelo órgão eleitoral que organiza o pleito. Os cargos não são vitalí-

cios, e cada juíza ou juiz permanece por seis anos no cargo, sendo vedada a reeleição. O mode-

lo institucional de nomeação recebeu muitas críticas dos opositores de Evo Morales, sobretudo 

pela pré-escolha dos candidatos pela Assembleia Plurinacional e pela eleição direta para a seleção 

das juízas e juízes. No centro da crítica, acusações de que o novo sistema não prioriza a merito-

cracia, o que comprometeria a qualidade da justiça realizada por julgadores eleitos para o TCP. 

Dado que Evo Morales está no terceiro mandato – que foi considerado legal pelo TCP, com 

amplo apoio popular, embora enfrente conflitos difíceis com a oposição, seriam as juízas e juízes do 

TCP cooptados pelo Presidente, ou coagidos a decidir em favor dos seus interesses? Seria possível aferir 

algum grau de autonomia para o TCP, dado o seu perfil institucional e o contexto político onde atua? 

O conflito sobre a construção de uma estrada no TIPNIS é um bom termômetro da 

relação entre o TCP e o governo boliviano, pois ele dividiu a base social de movimentos indí-

genas de apoio ao Presidente. O território de TIPNIS é habitado por diversos grupos e nações 

indígenas que hoje disputam a possibilidade de construção da estrada Villa Tunari-San Ignacio 

de Mojos. O grupo liderado pela Sub-central de TIPNIS almeja a retirada do projeto de cons-

trução e pode ser caracterizado como uma clássica associação de indígenas tradicionais que plei-

teia a manutenção e o isolamento de suas terras. Ele argumenta que TIPNIS deve permanecer 

protegido de projetos de desenvolvimento econômico, potencialmente desastrosos para a sua pre-

servação. Os grupos articulados pelo Conisur (Conselho Indígena del Sur) e apoiados pelo go-

verno de Evo Morales, identificados como indígenas-campesinos, demandam à liberação da 

construção da estada, como medida necessária para o escoamento da produção de coca que é o 

principal meio de sustento de muitas comunidades da região. O projeto se iniciou em 2011 e 

está paralisado desde meados de 2014, após vários embates jurídicos nacionais e internacionais. 
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No meio desse conflito, o TCP recebeu mais de 20 pedidos, que questionaram a consti-

tucionalidade do processo de abertura da estrada em TIPNIS. Entre os pedidos, constam denún-

cias de repressão a lideranças indígenas, inconstitucionalidade das leis que tentam regulamentar 

a consulta e a construção da estrada. O tribunal assumiu uma clara função de mediador: deter-

minou que o Estado Boliviano construísse uma solução pactuada com as organizações indígenas 

e ambientais em disputa, incluindo processos de consulta para todas as comunidades envolvidas. 

No processo decisório, o tribunal recebeu diversas petições de organizações indígenas 

de ambos os lados do conflito e realizou audiências públicas com as comunidades indígenas en-

volvidas. O TCP tomou como base normativa de suas decisões o direito internacional dos di-

reitos humanos, sobretudo no que diz respeito ao direito de consulta às comunidades indígenas, 

como peça fundamental para a interpretação da Constituição boliviana. A justificativa é que os 

direitos indígenas implicam o reconhecimento das autoridades indígenas como autoridades po-

líticas, aptas a decidir sobre o seu futuro e o uso dos seus territórios. Essas garantias da ordem 

constitucional boliviana são inafastáveis, e medidas de legitimidade de todo o poder estatal. 

Ao exigir que as organizações sociais indígenas deveriam ser efetivamente ouvidas para expli-

citar o que significam os direitos indígenas, o TCP deu legitimidade a uma concepção dos direitos in-

dígenas tradicionais associada a uma defesa ambientalista forte de preservação de reservas de florestas 

naturais. Ao executivo, afirma o Tribunal Constitucional Plurinacional, cabe respeitar os parâmetros 

de direitos fundamentais e de direitos humanos previstos na Constituição Boliviana, do qual os direitos 

indígenas são um capítulo importante, e conseguir uma solução pactuada para a disputa em TIPNIS. 

A mediação realizada pela corte constitucional boliviana, no contexto de inten-

sa polarização entre os diversos movimentos indígenas na Bolívia, tem permitido que co-

munidades indígenas e organizações ambientalistas sejam bem sucedidas, até o momen-

to, na sua tentativa de evitar a construção da estrada. O vice-presidente da Bolívia já 

admitiu que o processo de consulta sobre a construção da estrada em TIPNIS foi equivocada 

e que o governo central abrirá novas rodadas de negociação, o mostra que o TCP tem encon-

trado meios de questionar e fiscalizar ações do governo central, neste caso em específico, con-

tra medidas governamentais que também contam com o apoio comunidades indígenas cocaleiras. 
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Assim, o TCP trabalha com diferentes fundamentos normativos, e não se limita ao texto 

da Constituição, a direitos naturais e menos ainda à vontade do Presidente. A forma de decisão 

mostra que ele atua no interior das pressões e contrapressões entre governo, oposição e grupos po-

líticos, de modo a contribuir à construção de decisões que atendam ao mesmo tempo aos direitos 

humanos, aos princípios constitucionais e aos procedimentos da deliberação política, e que sejam 

aceitáveis para os contendores. A decisão final ainda está para ser tomada, mas vemos um tribunal 

que não é um mero órgão usado para referendar as vontades do grupo no poder, nem que se coloca 

no papel de uma instância supostamente contramajoritária, que, de um ponto de vista neutro e 

isolado dos conflitos políticos, coloca a defesa de princípios abstratos em contraponto às decisões 

dos representantes eleitos. Desse modo, o TCP indica que há possibilidades de se pensar e praticar 

a justiça constitucional para além da oposição tradicional entre constitucionalismo e democracia. 
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A transparência das eleições, os tempos do juiz e a objetiv-
idade do direito01

À primeira vista parece paradoxal o fato de que a prestação de contas de campanha 

de Geraldo Alckmin tenha sido rejeitada pelo tribunal eleitoral de seu estado, ao 

mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação apre-

sentada pela campanha da Presidenta Dilma Rousseff. Isso indica que, para determinar o senti-

do político das decisões judiciais, é, geralmente, necessário ir além do que supõe uma visão de-

masiado esquemática que atribui votos de juízes seja à sua posição jurídico-doutrinária, seja, 

pelo contrário, às suas atitudes e ideologias, a adesão a lideranças políticas, alianças, pressões etc. 

É sintomático que nesses dois casos – assim como em tantos outros – a escolha popular venha 

sendo crescentemente colocada sob a égide de controles realizados por corpos de funcionários, e que 

sua validade e efetivo reconhecimento venha a depender de sua apreciação. A criação de comitês de 

organização, supervisão e validação das regras e atos, bem como a resolução de conflitos nas eleições 

é necessária na moderna democracia de massas e seu propósito é garantir a competição política. Eles 

foram criados já no século XIX para evitar a manipulação das eleições pelos donos das terras, do poder 

ou do dinheiro e assumiram diferentes formas, dentre as quais a justiça eleitoral, tal como existe em 

nosso país. Porém, nos últimos anos, o papel da justiça eleitoral vem sendo ampliado por pressões 

de movimentos pela moralização da política, inovações legislativas, e interpretações dos tribunais e 

ministério público. Atribui-se à justiça eleitoral o papel de não só organizar e supervisionar o processo 

eleitoral, mas também o de controlar as condições subjacentes às eleições. A justiça eleitoral faz cam-

panhas para o voto consciente, realiza a apreciação prévia de atos e eventos da campanha supostamente 

espúrios e, ainda, procura exercer em tempo real o controle sobre as finanças das campanhas eleitorais. 

Os movimentos para o controle das eleições são complementares no que têm como modelo 

o cidadão que se vale apenas de seus processos subjetivos de deliberação para apreciar as opções de 

campanha, que decide de forma autônoma, isolada e com base nos programas políticos dos candida-

01 Artigo de dezembro de 2014. http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Principios-Fundamentais/A-transparencia-das-
-eleicoes-os-tempos-do-juiz-e-a-objetividade-do-direito/40/32445 



52

Cadernos CEDEC,  n. 125, 2018

tos. Os controles teriam o propósito de neutralizar as paixões e interesses, permitindo ao eleitor maior 

acuidade ao apreciar as qualidades, os créditos e as obrigações assumidos por cada candidato. Dessa 

forma, o cidadão seria idealmente purificado das paixões da campanha política, afastado dos confli-

tos de interesses, colocado como espectador dos embates provocados pelas polaridades em disputa.  

Porém, a criação de controles implica sempre o problema de como controlar os con-

troladores, para impedir a seletividade, o desvio ou o abuso dos seus poderes. Toda campanha 

eleitoral de massa implica um esforço coletivo de organização, de mobilização de idéias, inter-

esses, paixões, engajamentos e embates políticos, cujo caráter central é a sua dimensão dinâmi-

ca e produtiva para ativar uma expressão massiva e articulada do eleitorado. Esse esforço em 

condições mutáveis torna-se sujeito à censura prévia de guardiões da virtude republicana e à 

apreciação formal da documentação gerada nessas condições quase caóticas. É como se planil-

has e recibos fossem a garantia da validade das eleições e a legitimidade popular dos eleitos de-

pendesse da aprovação de guarda-livros que chancelam os seus atos durante a campanha. 

Sabe-se que o acompanhamento financeiro estrito, em tempo real, das campanhas visa neu-

tralizar os efeitos do poder econômico, associado ao poder político, sobre o eleitor, coibindo proced-

imentos como o “caixa dois”, doações encobertas, compra de votos, triangulações de recursos etc. A 

forma mais importante pela qual o poder econômico está presente nas campanhas eleitorais é o finan-

ciamento realizado por empresas. Um ponto alto do movimento cívico pela ética na política é repre-

sentado pela ação da OAB junto ao STF para a declaração de inconstitucionalidade do financiamento 

de campanhas eleitorais por empresas, pessoas jurídicas que não são titulares de direitos de cidadania.

Parece irônico o fato de que o ministro-relator do TSE que indicou a aprovação com res-

ervas da prestação de contas da candidatura da presidenta Dilma Rousseff, tenha sido o mesmo 

que bloqueou a decisão daquela ação, no início deste ano, quando foi a julgamento no plenário 

do STF. Apesar de a votação já ser majoritária, a declaração de inconstitucionalidade pelo tribu-

nal não veio, porque o julgamento foi interrompido por pedido de voto-vista apresentado pelo 

ministro Gilmar Mendes. Segundo a imprensa, o relator do TSE mobilizou força-tarefa de vários 

órgãos para examinar minuciosamente a prestação de contas e acabou por indicar a aprovação 

com ressalvas da prestação de contas da campanha eleitoral, porque em alguns pontos ela não re-

speitava as regras relativas às prestações parciais, o que foi justificado pela campanha pelo fato de 
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que não é possível, dentro da dinâmica complexa e variável de uma campanha eleitoral nacional, 

respeitar ponto a ponto a execução e controle do fluxo de compromissos, prestações e pagamentos. 

Ou seja, a preocupação que levou à criação de procedimentos estritos de controle, que justific-

aram a aprovação com ressalvas das contas de campanha da candidata Dilma, foi a de limitar o poder 

econômico. Mas o principal fator que provocou essas preocupações e controles legítimos poderia ter 

sido suprimido – ou muito limitado – no início do ano, pela declaração de inconstitucionalidade do 

financiamento de campanhas por empresas, que no entanto foi interrompido pelo pedido de voto-vis-

ta do ministro. Com isso, ele impediu a eliminação do fator determinante das preocupações com os 

efeitos do poder econômico nas campanhas. É como se, ao invés de exercer seu papel de partícipe no 

processo de objetivação do direito, o juiz preferisse examinar as ações individualmente, caso a caso. 

O fato é preocupante pelo que revela da dinâmica dos tribunais superiores. O ministro-re-

lator é rigoroso – com fundamento legal, naturalmente – na avaliação da prestação de contas de 

eventos dinâmicos e coletivos como são as campanhas eleitorais uma precisão do fluxo de entra-

das, saídas e prestação de contas do uso dos recursos. Porém, não adota o mesmo rigor no fluxo 

dos processos que dependem de sua apreciação e voto, e dormitam em seu gabinete. O Judiciário, 

ou o STF, seria imune ao dever de prestação de contas à sociedade das suas ações e omissões, 

para evitar que intenções ou interesses espúrios venham a conduzir ou incidir sobre seus atos?

É grave, pois esses eventos são reveladores das possibilidades abertas em nossas institu-

ições para que o comportamento dos juízes de tribunais superiores venha a assumir, de forma 

intencional ou não, caráter faccioso. O contraste no tratamento da mesma questão – o controle 

dos recursos de campanha – pelo mesmo indivíduo, Gilmar Mendes, ministro do STF e relator 

do processo no TSE é elucidativo desse risco. O ministro fez uso de sua capacidade de veto para 

bloquear a decisão num caso fundamental para as eleições. Não prestou contas dos seus atos – o 

pedido de voto-vista e os motivos da demora em devolver o processo a julgamento. Porém, não 

se furtou à oportunidade de exigir que os mandatários eleitos cumprissem os requisitos legais so-

bre as suas campanhas, de divulgar na mídia os supostos defeitos e suas eventuais consequências. 

Essa inconsistência, tanto em suas ações e omissões relativas aos recursos de campanha quanto 

atenção à sociedade na prestação de contas pelos seus atos, parece revelar o comportamento es-

tratégico do ministro. Seria possível generalizar essa constatação e afirmar que o comportamento 
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dos juízes dos tribunais superiores, ao menos em questões eleitorais, é perfeitamente possível e 

mesmo provável, uma vez que não há, em nosso sistema constitucional instrumentos capazes de 

controla-los de modo efetivo, nem sequer exigir justificação suficiente de suas ações e omissões.

Em conclusão, a preocupação com a transparência nas eleições de 2014 revela que se pretende 

condicionar a validade das eleições não mais à expressão da vontade popular, mas à adequação a re-

gras e procedimentos supervisionados pelos tribunais e funcionários. Os tempos dos juízes tornam-se 

determinantes para definir a validade das eleições tanto quanto a objetividade do direito. Mas a ob-

jetividade do direito não foi possível, porque a enunciação da regra dependeu de comportamentos 

estratégicos em função de interesses conjunturais. No entanto, os motivos que regem a combinação 

de atos e omissões do juiz permanecem insondáveis. É preciso, pois, restaurar procedimentos impar-

ciais do andamento dos processos e julgamentos no STF, de modo que o processamento dos casos, 

os fundamentos de validade e critérios de decisão sejam conhecidos e controlados pela comunidade 

política. Talvez seja bom lembrar que, em outras épocas, a plena afirmação de poderes sem contraste, 

que se exercem aleatoriamente e com propósitos insondáveis foi o prenúncio de sua decadência.
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Do Controle Externo à Participação Cidadã: Por uma re-
visão do modelo do Judiciário Brasileiro01

Quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado, houve expectativas oti-

mistas quanto às suas potencialidades para a construção da boa governança judi-

cial. Nesse momento em que se celebra uma década do CNJ, é hora de analisar as tendências de 

sua composição e atuação. Pensamos que o CNJ constitui um primeiro e ainda tímido passo de 

mudanças e que seus limites estão inscritos no seu modelo em que falta a participação cidadã.

No início dos anos 1990, o problema da democratização do Poder Judiciário foi, desde 

logo, focado no tema do “controle externo” e os diversos aspectos do problema que mereceri-

am ser enfrentados e debatidos foram colocados de lado. Esse rumo resulta da confluência de 

dois processos políticos distintos. A Constituição de 1988 reconheceu ampla autonomia fun-

cional, institucional e financeira para o Judiciário, sem a ampliação da participação, da trans-

parência e controle democrático. Desde o Governo Geisel os militares buscaram instrumen-

talizar o Judiciário para a abertura controlada e, para isso, instituíram a centralização da direção 

e controles jurisprudenciais, políticos e disciplinares sobre os juízes. Em contraposição, o mov-

imento associativo de juízes e outras carreiras jurídicas aliaram-se à oposição ao regime e suas 

demandas corporativas passaram a ser associadas à redemocratização. Isso assegurou a con-

tinuidade das formas de organização, das práticas e dos juízes que serviram ao regime. Eles tin-

ham novas bases para rejeitar questionamentos e poderiam adaptar a instituição à sua maneira.

O contexto político a partir do governo Collor era de “crise de governabilidade e refor-

ma neoliberal do Estado” associado à própria “crise do Judiciário”. Decisões judiciais de pro-

moção de direitos baseadas na Constituição eram questionadas e o Judiciário era visto como le-

niente face aos escândalos de corrupção, que por vezes incluíam os próprios juízes. O modelo 

01 Escrito em coautoria com Roberto Fragale Filho em dezembro de 2014. Versão condensada de artigo publicado na 
coletânea organizada por Rui Stoco e Janaina Penalva, Dez Anos de Reforma do Judiciário e o Nascimento do Conselho 
Nacional de Justiça. SP: Revista dos Tribunais. 2015, p.61-68. Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Edito-
ria/Estado-Democratico-de-Direito/Do-Controle-Externo-a-Participacao-Cidada-Por-uma-revisao-do-modelo-do-Ju-
diciario-Brasileiro/40/32478 
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institucional existente não admitia questionamentos e as propostas de reforma, simplifica-

das como “controle externo”, apareciam como ameaças à autonomia do Judiciário e dos juízes.

Mas o tema da participação cidadã no Judiciário não é sinônimo de controle exter-

no e nem é contrário à democratização. Ele é constitutivo das instituições representativas 

contemporâneas, nas quais, desde as revoluções burguesas rejeitava-se a magistratura toga-

da como expressão do Antigo Regime e se demandava que os cidadãos fossem julgados pe-

los próprios pares, que se traduzia nas instituições do tribunal do júri e da justiça de paz. Nas 

últimas décadas, verificou-se a pluralização dos modelos institucionais e formas de partici-

pação para compatibilizar a profissionalização dos juízes com a democracia representativa.

No Brasil, a participação cidadã no Judiciário é coetânea à própria formação do Estado nacio-

nal, desde os conselhos locais da Colônia, os projetos de Constituição e o Código de Processo Crim-

inal de 1832, mas foi bastante limitada pela reação conservadora. A justiça de paz e os jurados foram 

mantidos, mas passaram a ser identificados às fragilidades do Judiciário, propugnando-se o monopólio 

da jurisdição para os juristas e, a partir dos anos trinta, a participação no molde corporativista.

Sob qualquer ângulo que se adote, o Judiciário brasileiro é mais insulado e exclusivo de 

juristas em comparação com os seus congêneres em outros países. Neles, cidadãos leigos ou es-

pecialistas atuam como juízes não só em pequenas causas, mas em vários tribunais, inclu-

sive de segunda instância. Para evitar a homogeneização dos magistrados, adotam-se várias 

formas de seleção, em várias fases da carreira, bem como reservas de vagas e representantes de 

comunidades, movimentos políticos ou associações profissionais. Outros pontos visam di-

minuir a competição interna entre os juízes e aumentar o tempo de sua permanência nas varas.

Os conselhos da magistratura foram moldados para assegurar a autonomia jurisdicional 

do juiz e evitar ingerências dos outros poderes. Eles concentram as funções de política judiciária 

(administração da justiça, governo dos juízes), mas não têm funções judiciais (segunda instância, 

controle do governo e do legislativo). No Judiciário brasileiro, ocorre o contrário, pois a direção 

do Judiciário concentra poderes e é controlada externamente apenas pelos efeitos de sua atuação.

A ADI nº 3.367, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), questionou a con-

stitucionalidade do CNJ por suposta ofensa ao princípio da separação de poderes. A ação foi rejeitada pelo 
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Supremo Tribunal Federal (STF), mas ela consagrou o CNJ como órgão interno do Judiciário, de nature-

za exclusivamente administrativa, submetido ao controle jurisdicional do STF. A decisão abriu espaço para a 

magistratura capturar o CNJ e nele defender a constitucionalidade de sua atividade normativa, questionar o 

alcance de sua atividade disciplinar e manejar uma plêiade de procedimentos administrativos em seu favor.

Ao longo dos dez anos de existência do CNJ, sua composição tem sido predominantemente 

masculina. Na representação dos juízes, os vínculos com a cúpula revelam-se mais importantes do que 

qualquer traço de representação profissional. Nos últimos anos, os representantes da sociedade civ-

il – eles mesmos bacharéis em direito – vieram de serviços técnicos de assessoria parlamentar e consulto-

ria legislativa. Na prática, tudo isso significa que a sociedade civil não tem uma efetiva representação no CNJ.

A agenda do CNJ tem sido gerada endogenamente, com papel relevante da liderança exerci-

da pelo seu Presidente, ele mesmo Presidente do STF. Seu processo decisório é prisioneiro da represen-

tação corporativa e centralizada da sua composição. O CNJ não exerce o controle externo sobre a mag-

istratura e mantém intactas as estruturas de poder que se exercem no interior de cada tribunal. Suas decisões 

sobre os juízes revelam uma concepção burocrática, individual e isolada da função judicial, e criam ob-

stáculos à sua participação em espaços associativos. O foco dos debates sobre o CNJ deslocou-se, ao lon-

go da década, do controle externo e políticas judiciais para o controle disciplinar e a gestão administrativa.

A atuação do CNJ com foco e propósitos internos ao Judiciário é explicada por aqueles fatores 

de organização e representação. É a apropriação interna que empresta inteligibilidade à sua fala, mes-

mo quando ele parece falar para fora do Judiciário. Não se trata de uma fala construída de fora para den-

tro, mas de uma fala construída de dentro para dentro, ainda que mais atenta às demandas externas.

O CNJ mostra-se apenas como o pálido início de um necessário processo de transformação, para outra 

agenda de democratização e abertura normativa do Judiciário. Horizontalizar o CNJ, aproximando-o realmente 

da sociedade civil, é um primeiro passo para a ampliação da comunidade deliberativa, o que certamente ajudará os 

tribunais a darem conta da crescente accountability que lhes está sendo exigida. Na ausência de uma figura emblem-

ática como o velho Sobral Pinto, que, em abril de 1984, no comício da Candelária, reafirmava que “todo poder 

emana do povo e em seu nome é exercido”, é a voz coletiva e anônima da sociedade civil que deve contribuir para a 

construção de um Judiciário de proximidade, de um Judiciário transparente, enfim, de um Judiciário democrático.
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Abril... 01

 ... de 1892. O Supremo Tribunal Federal se reúne para julgar o famoso habeas corpus n° 300, 

considerado a primeira decisão do tribunal num caso político de grande repercussão. A decisão de 

não concessão da ordem é considerada, pelos que valorizam o controle judicial de normas e atos do 

poder público, uma capitulação do Tribunal à pressão do Vice-Presidente em exercício o Marechal 

Floriano Peixoto. Nesta ocasião, Floriano teria afirmado algo como: “se o Supremo Tribunal conced-

er o habeas corpus, eu não sei quem concederá a ordem para os seus ministros, que dela necessitarão”. 

O evento, ensinado nas faculdades e conhecido por todo bacharel em direito, é um dos moti-

vos pelos quais o Marechal é considerado persona non grata no meio jurídico. A antipatia foi reforçada 

pelas primeiras histórias do STF nos anos sessenta que, em busca de precedentes da atuação do Tribu-

nal contra as violações de direitos praticadas pelo regime civil-militar, interpretaram os atritos entre o 

Tribunal e o governo Floriano nos anos iniciais da República como conflitos entre juristas e militares. 

 A coincidência de datas serve para apresentar algumas considerações, não em def-

esa da truculência do Marechal, mas sobre a inventividade de juristas que se colo-

cam a serviço das forças em embates políticos e seus efeitos para a Constituição. Para 

a discussão é preciso lembrar alguns dados sobre a situação política do momento.

 O Marechal Floriano Peixoto foi eleito Vice-Presidente, como parte do desafio ao Mare-

chal Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisório e candidato à Presidência da Repúbli-

ca nas eleições indiretas que se realizariam no Congresso Constituinte em fevereiro de 1891. 

Deodoro entrara em repetidos conflitos com o Congresso e, para as eleições, fez ameaças ex-

plícitas, a fim de evitar a vitória do outro candidato, o presidente da Constituinte, Pruden-

te de Moraes. Pressionados, os congressistas elegeram-no à Presidência, mas escolheram para a 

Vice-Presidência um militar que se opunha a ele, Floriano Peixoto, então ministro da Guerra.

 Em 03/12/1891, o Presidente Deodoro, com o apoio de governadores interinos, nomeados 

por ele mesmo, decreta o fechamento do Congresso e estado de sítio, com a perseguição dos seus 

01 Texto de abril de 2015. Publicado em http://jota.info/abril, e
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Principios-Fundamentais/A-historia-de-um-Habeas-Corpus/40/33336
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líderes, a censura à imprensa e outras medidas. As lideranças do Congresso voltam a seus estados, 

onde conseguem apoio político, enquanto os militares organizam a resposta armada. Em 23 de 

dezembro, sob a pressão dos encouraçados que iniciam o bombardeio da Capital, Deodoro, doente 

e decepcionado com as cisões entre seus pares, renuncia ao poder ao seu Vice, Floriano Peixoto. 

 O Marechal Floriano Peixoto é, junto com Antônio Conselheiro, o personagem da Pri-

meira República sobre o qual mais se fizeram conjecturas sobre as relações entre raça e com-

portamento. Floriano teria comportamentos ambíguos, omissões oportunistas, traições e pre-

tensões ao governo pessoal, pois apenas o seu caráter sinuoso poderia explicar como se deu a sua 

ascensão à Presidência. As variadas tentativas de explicar essas relações revelam mais os precon-

ceitos raciais e sociais dos analistas do que qualquer informação relevante sobre ele. Mostram 

que as elites intelectuais e políticas não aceitavam que a direção política do Estado fosse ocupa-

da por um sujeito aos quais atribuíam os traços de um caboclo, de origem social relativamente 

modesta, e com hábitos e atitudes pessoais que confrontavam os protocolos do mundo oficial. 

Ele era um troupier, oficial que não fora formado nos moldes das doutrinas científicas da Es-

cola Militar, ascendera na carreira por atos de bravura durante a Guerra do Paraguai e estivera ao lado 

dos republicanos desde a Propaganda. Ele era um outsider no establishment político. Primeiro, por 

seu comportamento arredio, pouco comunicativo e seus hábitos pessoais. Em seguida, pelas políti-

cas em benefício da plebe urbana do Rio de Janeiro, que fez desde o início do seu governo e que se-

riam acompanhadas de outras, incentivar a produção nacional, sanear e regrar as cidades, fortalecer 

as comunicações e transportes e, ainda, investir na capacidade de defesa do país. Enfim, por ser 

aguerrido político que rejeitava a conciliação, não cedia às pressões nem fazia acordos com rebeldes.

Porém, Floriano Peixoto fora eleito Vice-Presidente “para o primeiro período presidencial” se-

gundo a regra do art. 1° das Disposições Transitórias da Constituição de 1891. As elites políticas teriam 

que esperar as eleições de 1894 e assim suportar a sua permanência no governo por mais três anos. Em-

bora inicialmente tenha havido consenso de que ele tinha direito a permanecer até o final do seu man-

dato, nas semanas seguintes passaram a circular interpretações da Constituição segundo as quais seria 

necessário convocar eleições imediatas, pela combinação das regras dos arts. 42 e 47 da Constituição. 

O argumento era que Floriano fora eleito estritamente para o cargo de Vice-Presi-

dente para substituir apenas temporariamente o Presidente. Se a substituição fosse perma-
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nente, haveria a mudança da natureza do cargo ao qual ele fora investido. Dado que Deodoro 

renunciou antes de dois anos de exercício no cargo, deveria ser aplicada a regra da parte per-

manente, que previa a realização de eleições. Essa doutrina, defendida inclusive pelo “prín-

cipe” dos nossos juristas, Rui Barbosa, circulou na imprensa, no Clube Militar e no Congres-

so. Os próprios ministros aconselharam Floriano que a melhor saída seria a realização de 

eleições, ao que ele teria respondido que apenas duas forças seriam capazes de tirá-lo do seu 

cargo: “a lei ou a morte”. A sua permanência no cargo foi, afinal, reconhecida pelo Congresso. 

Logo depois do contragolpe de 23 de novembro, os militares aliados a Deodoro, liderados 

pelo almirante Eduardo Wandenkolk, agitam-se para derrubar o governo02. Eles se valem das di-

ficuldades econômicas do governo e das reações às deposições dos governadores e demissões de 

funcionários que apoiaram o golpe. Eles usam a pressão legal no Congresso e na imprensa, e pro-

movem levantes em 13 e 14 de dezembro, que se repetem em 19 de janeiro seguinte, com motins 

em navios e fortalezas militares da Capital Federal, além de tentativas de tomada do poder nos 

estados. O governo consegue reprimir os levantes e recebe apoio do Congresso, que entra em re-

cesso em 21 de janeiro, como uma autorização branca para ele agir sem embaraços parlamentares. 

Entre janeiro e abril, os deodoristas promovem novas tentativas de derrubar Floriano, com base 

na tese da necessidade de novas eleições.  Recebem apoio de lideranças do Congresso e da imprensa, 

divulgam rumores constantes de contragolpe e preparam uma grande conflagração, que deveria acon-

tecer no dia 1° de abril. No entanto, a tentativa fracassa e no dia 06 os treze generais que apoiam o movi-

mento golpista lançam Manifesto, no qual, atribuindo-se o papel de intérpretes da Constituição, afir-

mam que só haveria a restauração da paz “com a eleição do Presidente da República, feita o quanto antes, 

como determina a Constituição e a lei eleitoral”. Floriano decreta a detenção e reforma dos generais. 

Em 10 de abril, os deodoristas planejam novo golpe, por meio de uma manifestação popular 

que se tornaria passeata até o palácio presidencial. Floriano dirige-se pessoalmente à manifestação e, 

com o apoio de forças policiais, dá ordem de prisão ao seu líder, o tenente-coronel Mena Barreto. 

Este atende à ordem e os demais manifestantes se dispersam. Naquela noite, o Vice-Presidente em 

exercício decreta o estado de sítio no Distrito Federal e suspende as garantias constitucionais, deter-

minando a prisão dos principais envolvidos, que são também demitidos de seus cargos e comissões.

02 O relato se baseia em Carone, Edgard. A República Velha – Evolução Política (1889-1930). São Paulo: Difel, 1983, 
4ª ed., pp. 62-8, 85-97.
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Rui Barbosa impetra habeas corpus no STF, com base na doutrina da supremacia judicial, defendendo 

que o Judiciário poderia conhecer os atos de decretação do estado de sítio e apreciar as medidas tomadas mesmo 

durante a sua vigência. Ele aponta, entre outros pontos, falhas procedimentais, ilegalidades nas detenções e a 

extensão indevida das medidas. Afirmava-se que Rui Barbosa, ele próprio rompido com Floriano desde a de-

posição do governo da Bahia que apoiou o golpe de Deodoro, e seus aliados davam apoio velado aos golpistas. 

No dia 27, o STF denega a ordem de habeas corpus, por considerar que não cabia ao Ju-

diciário intervir em casos de sítio, que os efeitos deste se mantinham depois do fim de sua vigên-

cia etc.  Afirma-se que a pressão política teria sido determinante para a decisão, mas a orien-

tação do Tribunal foi mantida, com variações, ao longo da Primeira República. Ou seja, se a pressão 

mudou o quórum da decisão, é pouco provável que tenha sido capaz de alterar o seu resultado. 

Por sua vez, os militares, inconformados com a permanência de Floriano no exer-

cício do seu mandato fazem novas tentativas de derrubar o governo. Em setembro de 1893, 

ocorre a Revolta da Armada, sob a liderança dos almirantes Wandenkolk, Saldanha da Gama 

e Custódio de Mello, que fecha a baía de Guanabara e bombardeia a Capital.  Os revolto-

sos aliaram-se aos federalistas no Rio Grande do Sul e o conflito se prolongou por longos meses.

O contexto do habeas corpus n° 300 indica a instabilidade da situação e a agude-

za dos conflitos políticos. Eles foram incendiados por interpretações criativas da Constitu-

ição, formuladas por juristas, para apoiar a deposição de Floriano. Não se tratava de atri-

tos entre civis e militares, mas da defesa de um governo constitucional, apoiado pela maioria do 

Congresso, que, efetivamente, praticava ilegalidades e fazia pouco caso do judicial review, contra gru-

pos de militares e civis levantados em armas para depô-lo e, provavelmente, restaurar a monarquia.  

Não se pode pretender que o passado se repete e a história seja a mestra da vida, mas ela nos oferece 

alguns pontos para a reflexão crítica: não tomar pelo seu valor de face a memória heróica recebida e nem o 

maniqueísmo com que os problemas do dia nos são apresentados; a jurisdição constitucional não é sinôn-

imo de pacificação dos conflitos, mas uma arena que pode torna-los torna ainda mais agudos; e, enfim, 

nós,  aprendizes de juristas, devemos desconfiar das teses inventadas pelos virtuoses da dialética, mesmo 

que sejam nossos próprios mestres, pois, tal como cada um de nós, eles estão engajados nos embates políti-

cos do seu tempo. Nosso engajamento é também para evitar que o direito se apague em tempos difíceis.
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Juízes ou justiceiros?01

Na sua biografia de Rui Barbosa, pulicada em 1943, João Mangabeira afirmou que 

o  STF foi o poder que “mais falhou” na República, por não ter exercido os po-

deres políticos que lhe cabiam como supremo intérprete da Constituição. Segundo ele, Rui Bar-

bosa teria dito que “mudaria a República” se houvesse no STF uma maioria que exercesse as suas 

atribuições constitucionais. Mas se o STF atuou cautelosamente para afirmar os seus próprios po-

deres e os dos demais juízes, fracassou ao não proteger os direitos individuais. “[J]amais ali se 

reuniram ...sete homens de coragem moral e física para arrostarem a impopularidade, enfrenta-

rem o Governo, ou desprezarem o perigo, e confessarem o direito, garantirem a liberdade, de-

fenderem a Constituição e, por esse meio salvarem o regime, cuja guarda lhes fora confiada”02.

A crítica calou fundo na memória dos juristas brasileiros. Alguns respondem que a atu-

ação do STF foi heroica na Primeira República, quando teria sido o “bastião das liberdades in-

dividuais”, por meio da chamada “doutrina brasileira do habeas corpus”. Outros procuraram 

justificar as decisões do tribunal, lembrando ameaças aos ministros feitas por governantes mil-

itares, o ethos dos juízes formados numa tradição jurídica diferente da norte-americana etc. 

Mas as decisões arbitrárias do STF na Primeira República não foram sempre motivadas por 

pressões do governo, não se deram apenas quando havia militares na Presidência e não ocorreram ape-

nas em casos da política federal. As ilustrações podem ser inúmeras, e não apenas para o período anterior 

a 1930. Basta lembrar que o STF deu mão forte a Arthur Bernardes na perseguição aos apoiadores do seu 

oponente, Nilo Peçanha, nas eleições presidenciais de 1922. Nesta ocasião, o STF ajudou a derrubar 

os oligarcas estaduais, a perseguir militares dissidentes e a reprimir duramente as lideranças populares. 

O ponto central da crítica de Mangabeira ao STF não é a falta de coragem pessoal dos 

seus ministros em face de ameaças provenientes do Presidente da República. Também não é a 

01 Artigo de março de 2016. Publicado em http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Principios-Fundamentais/Juizes-e-
-nao-justiceiros/40/35737 

02  Mangabeira, J. Ruy, o Estadista da República. São Paulo: Livraria Martins Editôra. 1946, p. 68
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suposta timidez, omissão ou autocontenção dos ministros, que não souberam se valer dos po-

deres que lhes foram atribuídos pelo monumento da Constituição. O central está na incapaci-

dade de os ministros “confessarem o direito, garantirem a liberdade, defenderem a Constituição”. 

Trata-se de seu fracasso em se tornarem artífices da construção da justiça na cidade: de deter-

minarem a posição, institucional e simbólica, da lei; de assumirem a figura do juiz, que adota 

uma espécie de ascese em relação ao fluxo dos eventos, aos interesses de grupos em disputas; 

de elaborarem os contornos definidos dos instrumentos e técnicas que lhe foram conferidos; 

de colocarem em primeiro plano o compromisso com a integridade da ordem constitucional.  

A coragem que faltou aos juízes da Primeira República foi a necessária para não utiliza-

rem a lei de forma arbitrária, em função dos interesses dos grupos facciosos aos quais eles es-

tavam, de uma maneira ou de outra, associados. Ao se excederem ou se omitirem no exercício 

dos seus poderes, favorecendo seja o governo seja grupos oposicionistas, eles jogavam o mes-

mo jogo que os demais agentes, cuja regra era conhecida e deplorada por muitos deles. Era a 

regra da política facciosa, que alimentou as arbitrariedades, a perseguição de oponentes, 

a violência generalizada, o desapreço popular e o desprezo pelas instituições republicanas.

A partir da Revolução de 1930 as lideranças políticas brasileiras apostaram em que a or-

dem constitucional seria assegurada por um Poder Judiciário independente. O Poder Judiciário 

recebeu autonomia, os seus juízes detêm prerrogativas que asseguram suas imunidades, e os seus 

poderes foram fortalecidos para o controle, revisão das decisões, do governo e de outros agen-

tes políticos ou sociais, para a prevenção da política facciosa. As nossas constituições democráti-

cas têm muitos pontos nesse sentido: a justiça eleitoral, os poderes do STF em habeas corpus, o 

controle judicial de leis e atos governamentais, o mandado de segurança contra decisões de gov-

ernadores. Entre esses instrumentos estão as imunidades parlamentares e o foro privilegiado. 

Mas as prerrogativas dos juízes foram violadas após 1964, as imunidades parlamentares 

foram distorcidas e o foro privilegiado significou impunidade até um passado recente. Desvios cuja 

superação justificou muitas das regras na Constituição de 1988 e das reformas posteriores. Essas mu-

danças não devem levar a esquecer, porém, que o pacto básico que investiu no Judiciário independen-

te a partir de 1930 visou colocar fim à guerra civil e instituir uma ordem constitucional democrática 

e competitiva no país, na qual seriam assegurados os direitos fundamentais de cidadania para todos. 
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É nesse processo histórico que está o sentido do investimento político no Judiciário independente e 

nos juízes com poderes ampliados de controle sobre as decisões políticas. Se esse pacto básico atribuiu 

aos juízes o papel fundamental de possibilitar o regramento pacífico das diferenças políticas entre os 

grupos sociais que integram a comunidade política, ele também definiu o sentido político daquela 

instituição: o fortalecimento da democracia. É nele que estão os fundamentos de legitimidade dos 

poderes dos juízes, o seu dever de fidelidade à Constituição e os objetivos que devem guiar a sua ação.

Neste momento em que os conflitos políticos se acirram, as paixões se acen-

dem e o tempo dos acontecimentos se acelera, os juristas não estão à parte. Vemos a pro-

liferação de doutrinas mirabolantes, usos tópicos de regras jurídicas, a distorção de orien-

tações jurisprudenciais. A retórica dos princípios é usada para atropelar as regras legais, 

alimentar as suspeitas e justificar atos arbitrários dirigidos contra os adversários. Juízes pare-

cem entrar alegremente na ciranda, movimentam-se como se fossem hábeis dançarinos, e al-

guns se fantasiam, talvez, como sagazes maestros, capazes de dirigir e dar sentido ao turbilhão.

Se justiça significa alguma coisa, seu ponto de partida é a idéia de igualdade perante a lei: in-

divíduos em situação semelhante não serão sujeitos a tratamento diferenciado; não serão discrimina-

dos em virtude de seu estatuto, condição social, ou opiniões políticas; os seus casos serão examinados 

segundo os parâmetros comuns de construção da realidade; a sua responsabilidade será examinada 

pelos seus atos e não por supostas inclinações ou intenções; os princípios e regras não serão inter-

pretados ou aplicados de maneira distinta daqueles adotados em casos anteriores da mesma espécie.

O Judiciário brasileiro atual não tem limitações à sua competência, e recebeu instru-

mentos preventivos, com os quais produz decisões de efeitos imediatos e gerais. Ele decide sobre 

situações fluidas, cujos contornos são muito pouco nítidos, em termos das intenções, recursos, 

ações efetivas dos agentes, assim como das suas consequências. As decisões supõem a definição 

de cenários, a elaboração de hipóteses e projeções sobre o futuro, a apreciação de probabili-

dades, a ponderação de efeitos das alternativas previstas. Torna-se crucial o uso consequente dos 

critérios, dos instrumentos e das justificativas das decisões, e que elas sejam consistentes com 

as doutrinas, com os precedentes, as técnicas de objetivação e os padrões do próprio julgador, 

utilizados para casos semelhantes. Em suma, esses poderes acrescidos potencializam os riscos de 

arbitrariedades decorrentes de alianças facciosas. Eles tornam ainda mais relevantes a virtude 
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da prudência dos juízes, a sua responsabilidade pessoal e a qualidade técnica das suas decisões.

A atual crise política tem o STF como arena privilegiada, pois ele decidirá questões cen-

trais para o seu desfecho. Ao longo desses anos, o Tribunal vem sendo capaz de se constituir 

como uma instância judicial reconhecida e respeitada no cerne das instituições brasileiras. Seus 

ministros vêm elaborando uma jurisprudência de proteção às liberdades, de garantia à democ-

racia e de estabilidade da ordem constitucional. Assumiram posição de distanciamento face à 

política facciosa e às pressões da opinião pública. No entanto, exceções a esse padrão têm sido 

frequentes e são preocupantes, pois mostram a permeabilidade da instituição às pressões políti-

cas imediatas. Esperemos que a crítica de João Mangabeira permaneça coisa do passado, 

mas ela é um alerta para os juízes terem a coragem de assumir a posição de fautores da justiça. 

Nós, cidadãos, somos evidentemente capazes de conhecer e criticar a atuação dos 

juízes. Sabemos aprecia-las e distingui-las da ação de justiceiros. Sabemos que a forma at-

ual de instituição do Judiciário brasileiro não tem como base real as justificativas abstratas 

dos seus apologistas. Sabemos, sobretudo, que ninguém visou criar uma instância tute-

lar à política democrática. Pelo contrário, ela é resultado de acordos realizados no passado, 

e, pois, um momento das lutas para ampliar a democracia e a igualdade social no nosso país.
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E o STF se omitiu...01

O período entre a tarde da terça-feira e o início da tarde de quarta-fei-

ra, nesses dias 10 e 11 de maio de 2016 ficará conhecido como o mo-

mento decisivo no qual o STF foi chamado a bloquear o golpe, formatado num pro-

cesso de impeachment, contra a presidenta Dilma Roussef. Mas o STF se omitiu... 

Aparentemente, na tramitação entre o ingresso do pedido, distribuição, exame pelo re-

lator e julgamento da liminar não houve tempo para que o nosso tribunal supremo suspendesse 

ou anulasse a decisão da câmara e impedisse o início da sessão do Senado. Depois de conta-

dos os votos nesta casa, o fato estará consumado e só restará o registro resignado de que uma 

eventual decisão judicial não teria impedido o afastamento, dada a vantagem numérica dos 

apoiadores do golpe. Não teria? Não saberemos, mas do que temos certeza é que a omissão 

do tribunal nesta data ficará na nossa história política e constitucional ao lado decisões so-

bre Olga Benário, a autorização da cassação do PCB e o reconhecimento do golpe de 1964.

Não devemos nos enganar: ao se omitir, o STF não se acovardou, pois uma omissão como 

a de hoje não se deve ao fato de que os ministros foram coagidos e faltaram garantias, mas porque 

apoiam vergonhosamente o golpe. Para exercerem devidamente o seu papel de juízes consti-

tucionais, os ministros do STF não precisariam de nenhuma garantia além das que já dispõem: 

as prerrogativas individuais, autonomia institucional e os recursos materiais fornecidos pelo Es-

tado, caso sejam, eventualmente, necessário para preservar sua segurança e integridade física. 

A omissão de hoje equivale à negação do pedido, porque o significado e implicações de ambas 

são as mesmas: implicam a recusa, pelo juiz, da garantia constitucional dos direitos do acusado e dos 

direitos da minoria para que sejam preservadas as regras que asseguram sua convivência com a maioria. 

Os ministros do STF não precisam de nenhuma garantia para se omitir tal como não a necessitariam ao 

recusar o pedido de liminar da presidenta Dilma. Eles repetem suas omissões anteriores, e confirmam o 

01 Artigo de 11 de maio de 2016. Publicado em http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FPolitica%2FE-o-STF-se-
-omitiu-%2F4%2F36094 
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que elas significam: a sua aliança com a farsa promovida pelas lideranças de oposição, a opinião produzi-

da pela mídia e a máquina de constrangimentos movida pelos setores hegemônicos em nossa sociedade.  

Não, os ministros do STF não se acovardaram, eles se omitiram porque se ali-

aram à máquina golpista. Provavelmente pactuaram entre si de que não decidiriam as 

ações judiciais referentes aos graves conflitos políticos atuais a fim de preservarem o prestí-

gio da instituição e os seus cargos. Porém, macularam a instituição a que pertencem, e con-

firmam a história de uma corte suprema manca e tribunal constitucional de fancaria. 

Talvez seja preciso esclarecer que a autocontenção judicial é coisa bem distinta da omissão 

oportunista. A autocontenção é quase a expressão do orgulho de juízes que limitam o campo das 

suas decisões à preservação de direitos fundamentais, não adotam interpretações extensivas – e 

muito menos oportunistas – das leis, e não contrariam as decisões da maioria sobre políticas públi-

cas, a não ser que seja estritamente necessário para preservar os direitos individuais. No Brasil, a 

distinção entre direitos e políticas é menos nítida do que nos Estados Unidos porque lá os dire-

itos sociais não são incluídos entre os direitos assegurados pela Constituição. De todo modo, é 

evidente que, quando estão em jogo os direitos civis, tal como o direito de defesa e o princípio 

de inocência, é imperativo que os juízes julguem a causa. E um juiz autocontido não deixará de 

fazê-lo, pelo contrário, exercerá suas atribuições em sua plenitude. Nesse tipo de caso, o juiz deve 

acolher ou não o pedido, isto é, julgar, de modo a evitar danos irreparáveis para os que têm seus 

direitos violados. A omissão oportunista faz coisa bastante distinta, pois joga com os prazos, recorre 

a formalidades, cria distinções casuísticas ou qualquer manobra para deixar de julgar e esperar con-

fortavelmente que as engrenagens do poder social esmaguem os que com ela não se conformam. 

O tribunal constitucional foi criado como um substituto do poder constituinte para interp-

retar as normas constitucionais e resolver os conflitos a fim de manter o compromisso entre as forças 

políticas que permitiu a instituição da democracia constitucional. Este é o papel político atribuí-

do por Kelsen ao tribunal constitucional: o de preservar a regra que torna possível a convivência 

entre maioria e minorias. As forças políticas podem, por meio de outras normas da constituição, 

atribuir outras funções para o tribunal constitucional, como a defesa de valores substantivos, a pro-

moção de objetivos coletivos etc. Mas um tribunal constitucional só faz jus ao seu nome se exerce 

aquele papel fundamental, pois, sem a preservação da regra, a convivência torna-se impossível. 
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Não se trata, portanto, de defender a judicialização da política ou o ativismo judi-

cial, mas de evidenciar as implicações mais elementares da forma de organização da democ-

racia constitucional, que foi adotada em nosso país muito antes de 1988. Trata-se de de-

fender que o tribunal decida de forma consequente com o papel constitucional que recebeu.

Em vários casos do passado o STF usou suas atribuições para preservar direitos, assegu-

rar a política presidencial. Na Primeira República, recebeu pedidos de habeas corpus enviados por 

telegrama e, depois de 1964, o seu presidente concedeu uma ordem de habeas corpus por decisão 

liminar, um instrumento que não existia em lei. Para garantir as privatizações durante o gover-

no Fernando Henrique, o STF reuniu-se em caráter de urgência e manteve plantão para decidir 

pedidos de liminar. Porém, noutras situações omitiu-se diante de situações criadas por decisões 

arbitrárias dos seus ministros, como quando o ministro Mendes contrariou as regras internas e 

extrapolou seus poderes para relaxar a prisão do banqueiro Dantas, suspendeu por um ano a de-

cisão da ação de inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha e suspendeu a no-

meação do ex-presidente Lula há quase um mês, sem qualquer decisão do plenário. Em nenhum 

desses casos foi chamado à ordem pelo seu presidente, não foi criticado em público pelos seus 

colegas, não foi pressionado pela imprensa para ser impedido de atuar nos casos contra o governo. 

No mandado de segurança apresentado pela presidenta Dilma, por que o presiden-

te do STF deixou de examinar in límine e não chamou uma sessão extraordinária para ju-

lga-lo na manhã desta quarta-feira, dada a urgência e o caráter irreparável da situação cria-

da? Por que o relator, Teori Zavaski, não tomou a decisão a tempo para que ela pudesse ser 

examinada pelo plenário antes do início da sessão do Senado? Aliás, por que ele demorou 

quase cinco meses para decidir sobre o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha? 

Se o tribunal supremo de uma democracia constitucional não serve para assegu-

rar os direitos fundamentais e preservar as condições de convivência das forças políticas na de-

mocracia constitucional, para que serve, então? Para que os seus ministros usem o prestígio do 

cargo para promover os interesses de seus parentes? Para que condenem politicamente um réu 

mesmo quando têm dúvida sobre a sua culpa? Para que influenciem a opinião pública, ao ex-

pressar ilegalmente as suas opiniões pessoais sobre conflitos políticos que lhes serão sub-

metidos a julgamento? Para oscilarem suas orientações doutrinárias segundo os interess-
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es em jogo nos casos em que julgam? Sua omissão é retribuição ao Congresso pelos cinco anos 

adicionais no cargo? Por promessas de aumento ou de ampliação das verbas para o Judiciário?

Aos nossos juízes não falta qualificação pessoal para julgarem conflitos privados. Os 

ministros atuais seriam ótimos juízes numa monarquia constitucional do século XIX ou num 

regime parlamentar do início do século XX em que atuariam como agentes da reprodução do 

sistema, preservariam direitos mas não seriam chamados a decidir conflitos políticos. Essas 

situações seriam bem adequadas para o seu apego à pompa da instituição, aos rituais e liturg-

ias do cargo, ao seu prestígio pessoal. Porém, nada disso serve na democracia constitucional, em 

que o conflito social foi institucionalizado e o tribunal tem o papel de manter a regra de con-

vivência para preservar o sistema em equilíbrio dinâmico. Se os juízes permitem, por ação ou 

omissão, que o jogo das forças políticas leve ao rompimento da regra, eles pensam que preservam 

o prestígio da instituição e o equilíbrio das formas atuais de dominação social. No entanto, o 

que eles fazem, junto com as forças golpistas, é conduzir a ordem constitucional para o colapso. 
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Teratologia jurídica, complô e golpe contra a democracia 
brasileira01

O  artigo reproduzido parcialmente abaixo foi escrito há dois meses para ser publicado na 

imprensa francesa, mas permaneceu inédito. Não procuramos explicar as razões pelas 

quais a imprensa internacional deu tão pouco espaço para as denúncias de que o impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff é um golpe contra a democracia no Brasil. O texto permanece atual, pois 

a divulgação da gravação de conversa telefônica do senador Romero Jucá, um dos principais artífices 

do golpe do impeachment entre os parlamentares, revela o que faltava naquele momento para explicar 

a teratologia jurídica: o complô político que liga atores, atos omissões e fatos aparentemente dispersos.

 Teratologia jurídica significa a arte de criar entes impossíveis perante o direito. Nos últimos anos, ela se ex-

pandiu no Brasil, não pela obra de leigos ou iniciantes desajeitados, mas de juristas experientes. E mesmo de juízes, 

aos quais caberia garantir os direitos fundamentais e assegurar a integridade da ordem jurídica da democracia. 

Essa situação tem sido promovida pela Operação Lava-Jato – as investigações de autoridades fed-

erais sobre as denúncias de corrupção na Petrobrás. Iniciada há quase dois anos, a Operação desdobrou-se 

em várias frentes e aparece como uma campanha de regeneração moral, sem objeto fixo e sem fim à vista.

Mas é falsa moral, pois a Operação tem objetivos políticos evidentes. As suas investigações se 

voltaram desde o início exclusivamente contra políticos e empresários associados ao governo federal. 

Cometeram-se repetidas violações de direitos dos acusados, como é amplamente divulgado e conhecido.

Os investigadores divulgam evidências ilegalmente, de forma seletiva e em sintonia com os acon-

tecimentos políticos. As acusações são difundidas, e recebidas pelo público, como verdades emanadas 

de julgamentos imparciais em processos regulares, com ampla defesa e baseados em provas objetivas. 

As violações são possíveis porque ocorrem num ambiente político muito favorável. O el-

emento chave é a decisão dos derrotados de não aceitarem o resultado das eleições presiden-

ciais de 2014. Inconformados, tentaram evitar a diplomação da Presidenta Dilma Rous-

01 Escrito em coautoria com Sebastião Velasco e Cruz. Artigo de outubro de 2016. Publicado em http://cartamaior.
com.br/?/Editoria/Politica/Teratologias-juridicas-e-crise-da-democracia-brasileira/4/35826 
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seff e, frustrados nesse intento, lançaram-se em uma campanha de massa pela sua deposição. 

No plano jurídico, o foco principal é o impeachment da Presidenta que há suas semanas foi afastada 

da Presidência há por decisão do Senado Federal. Esse passo representa uma clara violência ao Estado de di-

reito. É preciso afirmar e repetir: no presidencialismo, o afastamento por impeachment é efeito de condenação 

pela prática de grave crime de responsabilidade contra a Constituição. Não há crime, não há provas e a sanção 

demandada – a destituição da Presidência – é desproporcional a qualquer falta que seja imputada a ela. 

Mas o alvo principal da campanha é o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, líder popular sem paralelo 

na história nacional. Apesar da intensa campanha de difamação, ele permanece como o mais forte candidato 

às eleições presidenciais de 2018. Para prevenir o risco de uma quinta derrota eleitoral, a oposição procura de-

struir sua imagem, despi-lo da condição de homem público, expô-lo como culpado dos mais nefandos crimes. 

Não acreditamos em bruxas, mas estamos certos de que elas existem. É preciso descrer nos 

fantasmas jurídicos que ocupam a cena para ver a face dos que os sustentam. A luta contra a cor-

rupção é usada para contestar a vontade popular expressa nas urnas. O impeachment da Presi-

denta Dilma não tem fundamento. As medidas contra Lula são arbitrárias. Esse jogo é a parte 

visível de um programa para a reorganização conservadora da sociedade brasileira. Ele consti-

tui uma ameaça, não tanto ao governo e ao PT, mas ao Estado de direito e à democracia. 

O Brasil vive uma crise profunda. Há um golpe jurídico-político em andamento e seus por-

ta-vozes tentam difundir do Brasil a imagem de um país unificado contra um governo corrupto. Mas a 

corrupção não é do governo e o Brasil é hoje uma nação dividida. A resistência é ampla e vai se manifestar 

com mais força no futuro próximo. Ela não cessará se os intentos da frente oposicionista forem atingidos.

Depois de executado o afastamento da Presidenta pelos comparsas do golpe, foi revelado o 

complô e os seus objetivos mais amplos. No dia 23 foi publicada gravação de uma conversa telefônica 

em que o senador Romero Jucá revela a Sérgio Machado que o complô para afastar a Presidenta da Pre-

sidência tem o propósito de encerrar a Operação Lava-Jato. A operação já realizou o objetivo específico 

de manchar a reputação política de Lula e enfraquecer o PT e seus aliados populares. Assim, os demais 

investigados pela operação aliaram-se com os potencialmente envolvidos, os políticos da oposição, para 

afastar o governo, promover a impunidade e renovar os esquemas de corrupção do Estado brasileiro. 

O senador Romero Jucá menciona que conversou com ministros do STF para a condu-

ção do complô. A raiz da sequência contraditória das decisões do STF está desvendada. Ela se 
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explica porque a maioria dos ministros do STF apoia o golpe, e por isso eles julgam imediata-

mente alguns processos, enquanto deixam outros casos esperarem uma decisão por muito tempo. 

Em alguns casos afirmam altivamente o seu poder normativo sobre a política enquanto noutros 

optam pela autocontenção. Explica-se, sobretudo, a imobilidade do plenário do STF no man-

dado de segurança proposto pela Presidenta Dilma Rousseff contra o processo de impeachment, 

que sofre de duas nulidades insanáveis: o notório desvio de finalidade da atuação do proces-

so pelo Presidente da Câmara, Eduardo Cunha e a violação do direito de defesa da Presidenta 

por terem os partidos decidido obrigar seus parlamentares a aprovarem a abertura do processo, 

contra a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A regra para as decisões e omis-

sões do STF é uma só: favorecer o complô golpista e contrariar o governo legitimamente eleito. 

É indispensável que a situação existente seja revertida, ou seja, que a Presidenta 

Dilma volte ao exercício da Presidência. Deverão ser realizadas investigações para 

processar e condenar os envolvidos neste complô político, incluídos os ministros do 

STF. Para isso, é necessário realizar novas eleições para o Congresso, pois a legislatura 

atual não tem qualquer fiabilidade política ou moral para realizar tal processo. 


