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RESUMO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inaugurou, há três décadas, um 

novo ordenamento jurídico, caracterizado pela afirmação da democracia representativa liberal, 

mesclada com expressiva ampliação dos direitos sociais em contraposição ao regime 

autoritário anterior, marcado pela ditadura civil-militar que perdurou de 1964 a 1985. O 

objetivo desta pesquisa é compreender, a partir de elementos da Sociologia Jurídica, do 

Direito e da Sociologia Política, em perspectiva intersetorial, as relações estabelecidas nas 

dinâmicas de formação e de atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto no plano 

institucional, quanto no tocante ao perfil dos agentes que o integram, sobremaneira nas 

interfaces dos jogos de composição e conflito de poder com o Legislativo e o Executivo 

brasileiros que se acentuaram na última década, a partir da crise econômica internacional de 

2008, que tem abalado o sistema capitalista financeiro e gerado tensões nos mais variados 

modelos de democracia encontrados no mundo contemporâneo. O objetivo principal que 

orienta a pesquisa qualitativa, apoiada em levantamento bibliográfico e documental, é a 

identificação de campos político, hegemônico e ideológico que marcam a atuação do 

Judiciário brasileiro, tomando-se como objeto central de estudo a conformação e os 

agenciamentos próprios do Supremo Tribunal Federal, na medida em que constitui a 

instituição máxima da estrutura judiciária no Brasil, na qual as posições sociais das elites 

jurídicas e a administração da burocracia judiciária podem ser analisadas a partir de categorias 

distintivas desse grupo social, concernentes a posições de classe, status, poder, trauma 

coletivo e performance, nas leituras derivadas de Weber (1997; 1999) e Alexander (2016a; 

2016b), e, por outro ângulo, à metodologia de análise da linguagem bakhtiniana e das formas 

de aquisição e acumulação de capitais sociais, culturais e econômicos, habitus, gostos, estilos 

de vida, figuração, processo e interdependência, ao se considerarem as contribuições teóricas 

de Bourdieu (2000; 2006), Elias (1993; 1994a; 1994b; 1997; 2001; 2004) e Wacquant (2002). 

 

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Elites jurídicas. Democracia. Judicialização. 



 

ABSTRACT 

 

The Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 inaugurated, three decades ago, 

a new legal system, characterized by the affirmation of liberal representative democracy, 

mixed with a significant expansion of social rights as opposed to the previous authoritarian 

regime, marked by the civil-military dictatorship that lasted from 1964 to 1985. The objective 

of this research is to understand, from elements of Legal Sociology, Law and Political 

Sociology, in an intersectoral perspective, the relations established in the dynamics of 

formation and of the action of the Federal Supreme Court, both at institutional level, as well 

as the profile of the agents that integrate it, especially in the interfaces of the games of 

composition and conflict of power with Legislative and the Executive in Brazil that have 

intensified in the last decade, as a result of the international economic crisis of 2008, which 

has shaken the system of financial capitalism and generated tensions in the most varied 

models of democracy found in the contemporary world. The main objective that guides the 

qualitative research, supported by a bibliographic and documentary survey, is the 

identification of political, hegemonical and ideological fields that mark the Brazilian 

Judiciary's performance, taking as its central object of study the conformation and agencies of 

the Federal Supreme Court, insofar as it constitutes the most relevant institution in Brazilian 

Judiciary, in which the social positions of the legal elites and the administration of the judicial 

bureaucracy can be analyzed from the distinctive categories of this social group, concerning 

class positions, status power, collective trauma and performance in the readings derived from 

Weber (1997; 1999) and Alexander (2016a; 2016b), and, on the other hand, to the 

methodology of bakhtinian’s language analyses and to the forms of acquisition and 

accumulation of social, cultural and economic capitals, habitus, tastes, lifestyles, figuration, 

process and interdependence, when considering the theoretical contributions of Bourdieu 

(2000; 2006), Elias (1993; 1994a; 1994b; 1997; 2001; 2004) and Wacquant (2002). 

 

Keywords: Federal Supreme Court. Legal elites. Democracy. Judialization. 
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NOTA DE LEITURA 

 

 

Os termos em itálico identificam expressões em latim e categorias técnico-científicas 

especializadas, ao passo que as aspas identificam citações da literatura, bem como 

estrangeirismos e trechos das entrevistas reunidas. Por fim, as citações de matérias 

jornalísticas se destinam a ilustrar os fatos apresentados ao longo da dissertação, de modo que 

as hiperligações (“hyperlinks”) possam guiar o leitor para algumas das possíveis fontes da 

mídia nacional que tratam dos fatos tratados no texto principal ao qual se referem. Não se 

pretende, deste modo, sustentar ou comprovar quaisquer dos argumentos centrais da pesquisa 

com as diversas reportagens coligidas, cujas informações e subjacentes orientações 

ideológicas não foram submetidas a estrito controle de falseabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Almejaram-se compreender nesta pesquisa, a partir de elementos da Sociologia 

Jurídica, do Direito e da Sociologia Política, em perspectiva intersetorial, as relações 

estabelecidas nas dinâmicas de formação e da atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto no 

plano institucional quanto no tocante ao perfil dos agentes políticos que o integram, 

sobremaneira nas interfaces dos jogos de composição e de conflito de poder com o 

Legislativo e o Executivo brasileiros, acentuados na última década a partir da crise econômica 

internacional de 2008, que tem abalado o sistema capitalista financeiro e gerado tensões nos 

mais variados modelos de democracia encontrados no mundo contemporâneo, com foco 

especial nas gestões das últimas três presidências do Supremo Tribunal Federal. 

A proposta deste ensaio, apoiado em levantamento bibliográfico e documental, 

repousa na investigação do constitucionalismo e da judicialização construídos pelo Supremo 

Tribunal Federal na contemporaneidade e dos sentidos da burocratização do Estado que têm 

sido promovidos, com ênfase na análise das formas de dominação institucional e da 

interferência política exercida pela mais alta corte do Judiciário brasileiro, em especial no 

período de suas últimas presidências, tomando por subsídios teóricos os estudos 

desenvolvidos por Arantes (1999; 2002), Araújo (1997), Araújo e Magalhães (2000), Asensi 

(2010), Carvalho (2004), Casara (2015; 2018), Castro (2009), Engelmann (2006; 2012; 2016; 

2017), Engelmann e Penna (2006), Falcão et al. (2011; 2013), Fernandes (1982; 1986), 

Fernandes (2010), Fontainha et al. (2016; 2017), Fridman e Vaccaro (2014), Hartmann e 

Ferreira (2015), Koerner (2007), Koerner e Freitas (2013), Leme (2015), Lewandowski 

(2014), Lopes (2011), Maciel e Koerner (2002), Oliveira (2004; 2011; 2012a; 2012b), Perez 

(2012), Recondo (2018), Recondo e Weber (2019), Sadek (2002; 2004), Streck (2009; 2016; 

2018), Vianna e Burgos (2003), Vianna et al. (1999; 2006; 2014), Vieira (1993; 1994; 2002; 

2008; 2018), Wacheleski (2015), Zauli (2011) e a revisão da literatura internacional. 

O objetivo principal que orienta a pesquisa qualitativa é a identificação de um campo 

político e ideológico que marca a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 

tomando-se como objeto central de estudo a conformação e os agenciamentos próprios desta 

corte constitucional de caráter híbrido que, concomitantemente, constitui a instância máxima 

do Judiciário no Brasil. Tomam-se como elementos de análise as posições sociais das elites 

jurídicas e a administração da burocracia judiciária, a partir de categorias distintivas desse 

grupo social, concernentes a posições de classe, status, poder, performance e trauma coletivo 
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nas leituras derivadas de Weber (1999; 2002) e Alexander (2016a; 2016b) e, por outro ângulo, 

à aquisição e acumulação de capitais sociais, culturais e econômicos, habitus, gostos, estilos 

de vida, padrões e discursos, ao se considerarem as contribuições teóricas de Bakhtin (2006), 

Bourdieu (2000; 2006), Elias (1993; 1994a; 1994b; 1997; 2001; 2004) e Wacquant (2002). 

Cumpre ressaltar, nada obstante, que a escolha de determinados aspectos formativos 

para exame nos perfis de agentes de que trata esta pesquisa não impõe menor relevância da 

consideração de estudos que tomem por base características familiares, etárias, geracionais, 

trajetória social, procedência regional, carreira acadêmica, gênero, raça, classe social dos 

ministros do STF e da forma como possam interferir na seleção de pautas de julgamentos, nas 

decisões proferidas e no grau de ativismo judicial que venha a ser identificado. 

Complementando-se o quadro teórico-metodológico, mobilizam-se constructos e 

diretrizes procedimentais extraídas da percuciente constatação de Fernandes (2010), no 

sentido de tomar as ideias jurídicas como objeto empírico, para além dos enfoques de estrito 

formalismo e instrumentalismo, como restou postulado por Bourdieu (2000), haja vista que o 

formalismo supõe a independência absoluta do Direito em relação ao mundo social e o 

instrumentalismo define o Direito como reflexo ou utensílio a serviço da classe dominante: 

 

O caminho será, portanto, abordar as ideias e o poder, a representação do 

conflito das ideologias dos grupos e subgrupos da classe dominante na 

formação acadêmica e na execução em direito, mas aplicando a estrutura dos 

“sistemas simbólicos”. A formação, que vai além dos currículos e do 

“intérprete autorizado”, busca a hegemonia do discurso e gerará o 

“intelectual orgânico” (conceito de Antonio Gramsci1), formado por uma 

rede de capitais simbólicos (Bourdieu) e que passa a ser reprodutor e 

mantenedor desta hegemonia. (FERNANDES, 2010, p. 21-22) 

 

Segundo propõe Bakhtin (2006), na obra Marxismo e filosofia da linguagem, 

depreende-se que o discurso pode ser tomado como elemento de análise, da maneira 

sintetizada por Fernandes (2010, p. 25) e Machado e Freitas (2013), cabendo destacar que 

“toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de 

alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém” (BAKHTIN, 1986, p. 113) [...] “dentro 

da situação social, em que a comunicação verbal é sempre acompanhada, ou completada, por 

atos sociais de caráter não verbal (gestos de trabalho, atos simbólicos, cerimônias e etc.)”:  

 

Bakhtin afirma que “a enunciação realizada é como uma ilha emergindo de 

um oceano sem limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa 

 
1 GRAMSCI, Antônio. Obras escolhidas. V. 2. Coleção Teoria. Lisboa: Estampa, 1974. 
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ilha são determinadas pela situação da enunciação e seu auditório”2. A 

enunciação, portanto, é uma realidade da linguagem e de sua estrutura 

socioideológica. O significado, segundo Bakhtin, não está na palavra ou na 

alma do interlocutor, mas na interação deste com o receptor, como uma 

faísca elétrica que só se produz no contato de polos opostos.  

Bakhtin vai ainda mais longe, desce às minúcias dos textos, demonstrando 

que as formas literárias transportam ideologia, alterando a forma de 

percepção na réplica interior e no comentário efetivo. “Qualquer que seja a 

orientação funcional de um determinado contexto – quer se trate de uma 

obra literária, de um artigo polêmico, da defesa de um advogado, etc. – nele 

discernimos claramente essas duas tendências, o comentário efetivo, de um 

lado, e a réplica, de outro”. Backhtin [sic] faz análise profunda das forças 

que modificam a forma de réplica e comentário, incluindo aspectos sociais 

do receptor que influenciam sua interiorização e exteriorização, como a 

fome. Neste contexto, é possível discernir o grau de firmeza ideológica, de 

autoritarismo e de dogmatismo que acompanha o discurso. 

Os componentes emocional e imaginário contidos na ideologia, e até mesmo 

sua ação subconsciente, serão levados em conta, de forma a ampliar aquele 

conceito metodológico. [...] Frederic Jameson refere-se, sobre o mesmo 

alargamento do conceito de ideologia, à colonização do inconsciente3. 

(FERNANDES, 2010, p. 25-26) 

 

Quanto às dimensões empíricas da pesquisa, cabe descrever o processo de pesquisa e 

as fontes utilizadas. A pesquisa do material bibliográfico que constitui as fontes principais do 

trabalho de construção da dissertação foi elaborada, de início, no projeto de dissertação e 

começou a ser executada logo a partir do início do curso de mestrado, concomitantemente aos 

trabalhos desenvolvidos na disciplina de Metodologia de Pesquisa, sob a orientação do 

professor doutor Jair de Souza Ramos. 

Foram utilizadas para subsidiar a revisão de literatura, ademais, evidências históricas, 

fotografias digitais, gravações em áudio, em vídeo e imagens de arquivo e outras fontes 

derivadas do acompanhamento contínuo das atividades do STF que abrangem a coleta e 

análise de materiais impressos e informatizados produzidos pelo campo acadêmico da 

Sociologia, do Direito e da Ciência Política. 

De resto, dados impressos e digitalizados serviram de base empírica para a pesquisa, 

não somente do STF, como também do CNJ, a exemplo da publicação Supremo em ação4; 

bem como obras da Fundação Getúlio Vargas, como as que materializam os projetos História 

oral do Supremo5, Supremo em pauta6 e Supremo em números7, disponíveis para consulta 

 
2 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. por Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira, 

colab. Lúcia Teixeira Wisnik e Carlos Henrique Chagas Cruz. 12ª ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 129. 
3 JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. 
4 Portal do CNJ. Disponível em: <http://cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/supremo-em-acao>. Acesso em: 10 jul. 

2019. 
5 História oral do Supremo (1988–2013). Disponível em: <https://historiaoraldosupremo.fgv.br/>. Acesso em: 

28 ago. 2018. Trata-se de uma base de dados qualitativos sobre o STF que contém entrevistas realizadas com 21 

ministros que atuaram na corte entre 1988 e 2013. Numa iniciativa da FGV Direito Rio, em conjunto com a 
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integral no repositório digital da FGV e no CPDOC8, bem como biografias de ministros na 

base de dados do STF e publicações jornalísticas veiculadas pelas variadas mídias, nacionais e 

internacionais, que cobrem diariamente as atividades no Tribunal. 

No tocante à pesquisa dos julgamentos do STF, sobretudo dos que são relativos ao 

período entre 2008 e 2019, coligiram-se informações do portal eletrônico do STF, entrevistas 

com ministros do STF e demais agentes com passagem relevante pela Corte, com destaque 

para o período das últimas três presidências, que se inserem no cenário amplificado da crise 

do sistema capitalista internacional inaugurada no ano 2008. 

Conforme apresentam Madeira e Engelmann (2013, p. 204), evidencia-se a 

importância da Sociologia Jurídica e desse olhar crítico sobre o Direito, uma vez que “toda a 

teoria sociológica sempre esteve preocupada com o conhecimento sobre a manutenção e a 

alteração das relações de poder na sociedade”, compreendidas as transformações econômicas, 

políticas e culturais e as formas de organização da vida social. 

Este entendimento relaciona-se profundamente com o de Oliveira Júnior (1996, p. 

12), para o qual, juntamente com a visão “descritivista da Ciência Jurídica é preciso assumir 

 
Direito GV e o CPDOC, almejou-se reconstruir e reinterpretar a história recente do STF com o uso do método-

fonte-técnica da História Oral, a fim de oferecer uma biografia institucional do STF com o marco temporal da 

vigência da Constituição Federal de 1988, consubstanciada numa biografia coletiva daqueles que o integram e o 

integraram nesse período. Conforme esclarecem o pesquisador Fernando Fontainha e o ex-ministro do STF 

Nelson Jobim, o escopo maior dessa pesquisa empírica não foi estabelecer uma discussão conceitual e normativa 

sobre a relação entre Direito e Política. Consistiu, outrossim, na reconversão do capital manejado nos campos 

jurídico e político por atores concretos e proeminentes no Poder Judiciário, de modo que fossem estabelecidas 

“conexões entre a trajetória dos seus ministros e ex-ministros – e não sua biografia ou sua história de vida – e a 

corte”. Procurou-se evidenciar uma dupla perspectiva: individual e institucional, Foram tomados quatro 

momentos significativos de cada entrevistado a serem explorados na composição de uma história oral do STF: 

sua trajetória prévia, o ingresso, o cotidiano e o hard case. Ressalta-se, por fim, que os estudos trataram do 

pertencimento ao Supremo com o uso da noção de elite, muito embora, por força de seu contexto institucional, o 

STF signifique muito mais do que o locus onde se reúne a elite judiciária brasileira. 
6 Supremo em pauta. Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/supremoempauta> Acesso em: 09 ago. 2018. A 

FGV DIREITO SP constituiu uma equipe de professores próprios, além da colaboração e eventuais especialistas 

externos, para desenvolver e executar o projeto permanente Supremo em Pauta, que se encontra vinculado 

institucionalmente ao Núcleo de Justiça e Constituição, coordenado pelos professores Luciana Gross Cunha e 

Dimitri Dimoulis. 
7 Supremo em números. Disponível em: <http://www.fgv.br/supremoemnumeros/>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

O projeto Supremo em Números, idealizado pelo professor Pablo Cerdeira em 2010, é desenvolvido pela Escola 

de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) com o apoio da Escola de Matemática Aplicada (EMAp). Surgiu 

da convergência entre a produção empírica de conhecimento jurídico e a aplicação de tecnologias de computação 

para melhor compreender informações em larga escala, a fim de produzir estudos quantitativos inéditos sobre o 

STF – “dados minerados em razão daquilo que revelam sobre aspectos centrais do que o Supremo decide, bem 

como quando e quanto decide”, sob supervisão de Joaquim Falcão, Michael Freitas Mohallem  e Ivar Alberto 

Hartmann, professores e pesquisadores da FGV. Semelhantes iniciativas de análises quantitativas sobre o 

Judiciário são realizadas tanto no âmbito interno, como o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de 

Justiça, quanto no exterior, podendo-se citar a União Europeia, os Estados Unidos e o México, seja por agentes 

governamentais ou não, a exemplo de universidades e demais organizações privadas. 
8 CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil . Disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral/base>https://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral/base>. Acesso em: 09 ago. 

2018. 
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uma postura prescritivista, própria de uma Sociologia Jurídica crítica, em busca da efetividade 

do direito e portanto da concretização da cidadania”, acrescentando ainda que: 

 

[...] a efetividade política dos direitos não pode se dar sem qualquer critério, 

descolada de princípios jurídicos. E aqui princípios jurídicos fruto de uma 

construção histórica dos direitos, através da positivação da lei. A política e o 

direito são as duas faces de uma mesma moeda, que é o poder, e precisam 

andar juntas. Por isso, politização do direito sim, mas juridicização da 

política também, porque senão o absolutismo se impõe. A atuação política 

precisa, para usar uma expressão weberiana, de uma racionalidade legal, pois 

a pura visão tradicional e carismática significa um retrocesso no tempo e no 

espaço. Bobbio fala de uma importância das regras do jogo para a 

democracia. (OLIVEIRA JÚNIOR, 1996, p. 12-13) 
 

Diante do exposto, o primeiro capítulo oferece um panorama da história e da 

estrutura institucional do Judiciário brasileiro, com destaque para as permanências do regime 

autoritário na burocracia estatal, reflexo da ditadura civil-militar que se estendeu de 1964 até 

meados da década de 1980, e situa o Supremo Tribunal Federal no cenário contemporâneo 

instituído a partir da nova ordem constitucional, sem olvidar a complexa incorporação dos 

novos princípios democráticos consagrados na Carta Constitucional de 1988. A exposição 

prossegue na caracterização das relações institucionais do STF com os Poderes Legislativo e 

Executivo, sem relegar ao segundo plano o Ministério Público. 

O segundo capítulo contextualiza a emergência de fenômenos como a judicialização 

da vida, com destaque para o papel político do STF; a politização da justiça, a juridicização e 

a criminalização da política e as gradações de ativismo judicial, tanto nos limites 

jurisdicionais internos, quanto no panorama internacional, em especial na América Latina. 

O terceiro capítulo propõe o conceito de Supremo Cortesão, ao estabelecer efetiva 

diferenciação das sociedades de corte de natureza clássica, definidas por Norbert Elias 

(2001), em oposição às sociedades contemporâneas, nas quais se identificam dinâmicas 

sociais e políticas que se pautam pela atuação de cortes constitucionais neste novo milênio, de 

cuja atividade decorrem a judicialização da vida social e o ativismo judicial que tornam as 

mais variadas instituições nacionais e os indivíduos jurisdicionados quase reféns das 

interpretações proferidas pelas cortes judiciárias e de uma nova forma de figuração de 

cortesãos. 

Abrem-se, na sequência, em sessões do terceiro capítulo, debates sobre a 

caracterização de elites jurídicas e sobre o perfil dos ministros do STF, após analisados 

aspectos gerais da vida pregressa ao ingresso na Corte, indicação, sabatina, nomeação e 

eventual afastamento; da pretensa aristocratização do Judiciário e a proposta figura de 
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“cortesãos da Sexta República brasileira”, tal como se apresentam as composições da Corte 

nas três últimas gestões presidenciais do STF9. Ao dispor sobre o modus operandi do 

Supremo Tribunal Federal, debate-se acerca da consistência da univocidade dos 

pronunciamentos do colegiado em face das controvérsias a respeito das decisões monocráticas 

dos ministros do STF; os conflitos de interesses entre agentes políticos; e, finalmente, 

apresentam-se as propostas de reformulação do STF debatidas no Congresso Nacional, nas 

mais variadas mídias e as apresentadas pelo próprio Tribunal. 

O quarto capítulo dispõe sobre algumas das pautas de maior evidência tratadas pelo 

Supremo Tribunal Federal na última década, agrupadas pelas agendas de direitos civis, 

direitos socioeconômicos e direitos políticos, conforme apresentadas nas três sessões em que 

se dividem os estudos de casos. Deste modo, depois de oferecido um painel geral da atuação 

do STF nas temáticas de direitos civis, socioeconômicos e políticos, o que se pretende 

aprofundar nas subseções deste capítulo é o tratamento de um case emblemático que 

corresponda a cada uma dessas dimensões destacadas, a partir da análise das pautas de 

julgamento determinadas pelas últimas presidências do STF e das decisões produzidas nesse 

período10.  

A primeira sessão do quarto capítulo trata da atuação do STF na agenda dos direitos 

civis e aprofunda o debate do reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas e da 

autorização para que sejam celebrados casamentos e adoções distintos do caráter 

heteronormativo. Propõe-se analisar as motivações que conduziram a uma aprovação 

unânime11 da matéria pelo plenário da Corte, os desdobramentos da decisão, a resistência dos 

órgãos inferiores do Judiciário e o exercício da função contramajoritária do Supremo em favor 

da defesa de direitos de minorias. Por outro lado, debate-se a reação de parte da comunidade 

 
9 Como um dos efeitos da interferência da mais alta instância do Judiciário na política brasileira apresentam-se 

estudos desenvolvidos por sociólogos, historiadores, economistas e politólogos que levam em consideração o 

impacto das transformações na sociedade brasileira operadas pelas jornadas de junho de 2013 e pelos 

condicionantes do afastamento da presidenta da República Dilma Rousseff em 2016. Tomam-se por referência o 

sequestro das condições de governabilidade promovido pelo Congresso Nacional, referendado pelo Judiciário 

com amplo apoio de setores da grande mídia, de “think tanks” nacionais e internacionais, como o Instituto 

Millenium, e demais organizações financiadas pela iniciativa privada, como os movimentos MBL, Vem Pra Rua 

e Endireita Brasil. Por outro lado, investigam-se quais determinantes específicos do último quinquênio – 2013 a 

2018 – sejam decisivos para compreender as motivações da atuação do Supremo Tribunal Federal em face dos 

desdobramentos da Lava Jato, cujo período coincide com os últimos três mandatos completos de presidentes do 

STF e estende-se ao atual, que ainda está em curso. 
10 Cabe destacar que esta pesquisa qualitativa abrange, de forma mediata, a atuação de ministros que 

compuseram a corte nesse lapso temporal que alcança dez anos retroativos, nos quais o STF esteve sob a 

presidência dos ministros Gilmar Mendes (de 23/04/2008 a 23/04/2010), Cezar Peluso (de 23/04/2010 a 

19/04/2012), Ayres Britto (19/04/2012 a 17/11/2012), Joaquim Barbosa (de 18/11/2012 a 31/07/2014), Ricardo 

Lewandowski (de 31/07/2014 a 12/09/2016) e Cármen Lúcia (de 12/09/2016 a 13/09/2018), bem como o início 

da gestão atual do ministro Dias Toffoli (de 13/09/2018 aos dias presentes). 
11 Exceção feita apenas ao voto do ministro Dias Toffoli, que se declarou impedido de votar em ambas as sessões 

sucessivas que decidiram a matéria. 
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jurídica e da sociedade civil que considerou a medida uma demonstração de hiperativismo do 

Tribunal em matéria dos ditos “costumes”, por ter proferido, supostamente, o acórdão em 

contrariedade ao texto constitucional (STRECK, 2009; 2018). 

A segunda sessão do quarto capítulo aborda a atuação do STF na agenda dos direitos 

socioeconômicos e se lança na apreciação detida da aquiescência da terceirização da 

atividade-fim nas empresas, inserida no bojo de outras reformas trabalhistas aprovadas pelo 

Congresso Nacional no ano de 2018. Apresentam-se os entendimentos, até então prevalentes, 

da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o posicionamento majoritário da doutrina 

trabalhista, contrária a tal modalidade de terceirização de serviços, situam-se os imediatos 

desdobramentos jurídicos da decisão do Supremo, bem como seus impactos sobre a sociedade 

e as relações de trabalho.  

A terceira sessão do quarto capítulo procura examinar a atuação do STF na agenda 

dos direitos políticos e resgatar, em detalhes, o histórico do julgamento da chamada “cláusula 

de barreira”12, aprovada pelo Congresso Nacional em 1995, que passaria a ser aplicada nas 

eleições de 200613, a fim de surtir plenos efeitos em fevereiro de 2007, quando tomariam 

posse os novos parlamentares federais e estaduais eleitos. Ocorre que, após mais de uma 

década de apreciação de ações que contestavam a medida restritiva que incidia sobre a 

organização dos partidos políticos14, a inovação legislativa veio a ser declarada 

inconstitucional pela unanimidade dos ministros do STF em 7 de dezembro de 200615. 

Diante da normatização da “cláusula de desempenho”, nos termos da Lei nº 

13.165/2015 e da Emenda Constitucional 97/2017, aborda-se de que modo a imposição deste 

regramento inovador para partidos políticos e candidatos eclodiu nas Eleições Gerais de 2018, 

já sendo sentidos seus efeitos parciais na atual legislatura no Congresso Nacional (2019–

2022) e, em breve, deverão ser plenamente experimentados nas Eleições Municipais de 2020. 

Dessa forma, são analisadas as expectativas do mundo político e do meio jurídico acerca do 

 
12 Alternativamente chamada “cláusula de exclusão” e “cláusula de desempenho”. 
13 A “cláusula de barreira”foi criada pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95). Estabelecia em seu art. 13 

que "tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as casas legislativas para as quais tenha elegido 

representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, 

cinco por cento dos votos apurados (...), distribuídos em, pelo menos, um terço dos estados, com um mínimo de 

dois por cento do total de cada um deles". 
14 Congresso em Foco. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/clausula-na-

barreira/>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
15 O Estado de S. Paulo. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-clausula-de-

barreira,20061207p60033>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
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tratamento legislativo conferido à matéria e as impressões manifestas pelo STF até o 

momento16. 

Na sequência, são apresentadas as considerações finais desta pesquisa, que apontam 

para as perspectivas de reestruturação e de agenciamento do Supremo Tribunal Federal em 

face das expectativas de reformulação das instituições democráticas propostas a partir das 

Eleições Gerais de 2018 e da posse dos novos agentes políticos do governo federal, em 

articulação com as iniciativas dos recém-empossados presidente e vice-presidente do STF, 

ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux, respectivamente, cujos discursos convergem para 

articulações indicativas de significativas propostas de modificação do Estado brasileiro. E, em 

sede de conclusão, são apresentadas algumas das alternativas postas em debate para superação 

de impasses que estariam constantemente determinando os alegados desequilíbrio, crise, 

choque e desarmonia entre os Poderes da República. 

  

 
16 Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/560735-ELEICOES-DESTE-ANO-TRAZEM-

CLAUSULAS-DE-DESEMPENHO-PARA-CANDIDATOS-E-PARTIDOS.html>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
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1 COMPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS DO JUDICIÁRIO 

 

 

1.1 HISTORICIZAÇÃO DO STF E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 198817 inaugurou, há três 

décadas, um novo ordenamento jurídico, caracterizado pela mescla da afirmação da 

democracia representativa liberal com expressiva ampliação dos direitos fundamentais e 

sociais dos cidadãos, no qual sobressai a reestruturação das entidades institucionais de direito 

público interno que passaram a articular uma nova conformação do Estado brasileiro, o que o 

contrapõe, em termos programáticos, aos agenciamentos e às estruturas do regime autoritário 

anterior, marcado pela ditadura civil-militar18 que perdurou de 1964 a 1985. 

O alto endividamento externo, a eclosão da terceira crise internacional do petróleo, a 

inflação elevada, o desemprego, a crescente violência no campo, as greves articuladas pelo 

movimento sindical, o retorno de políticos e intelectuais anistiados, a gradual reorganização 

partidária, as dissidências na base partidária governista e a pressão por eleições presidenciais 

diretas (CHAGAS, 2011, p. 182) foram alguns dos fatores que obstaram a usual escolha de 

um sucessor completamente alinhado ao governo do general João Figueiredo, último 

presidente da República militar, cujo compromisso público seria dar continuidade a uma 

abertura política “lenta, gradual e segura”19 para a democracia (CHAGAS, 2013, p. 84-88). 

 
17 BRASIL (1988). Histórico da Sexta República no Brasil (Nova República) e da Constituição da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, no portal da Câmara dos Deputados. Disponível 

em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/a6republica.html>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
18 NETTO, José Paulo. Pequena história da ditadura militar brasileira (1964-1985). São Paulo: Cortez, 2014. 

p. 74): “O regime derivado do golpe do 1º de abril sempre haverá de contar, ao longo da sua vigência, com a 

tutela militar; mas constitui um grave erro caracterizá-la tão somente como uma ditadura militar — se esta tutela 

é indiscutível, constituindo mesmo um de seus traços peculiares, é inegavelmente indiscutível que a ditadura 

instaurada no 1º de abril foi o regime político que melhor atendia os interesses do grande capital: por isto, deve 

ser entendido como uma forma de autocracia burguesa (na interpretação de Florestan Fernandes) ou, ainda, como 

ditadura do grande capital (conforme a análise de Octávio Ianni). O golpe não foi puramente um golpe militar, à 

moda de tantas quarteladas latino-americanas [...] ”. 
19 O general Golbery do Couto e Silva foi o grande ideólogo dos processos de anistia “ampla, geral e irrestrita” e 

da transição (“distensão”, “abertura democrática”) para a redemocratização de forma “lenta, gradual e segura”, 

ainda no governo de Ernesto Geisel (1974–1979). Entre o fim do governo de Ernesto Geisel e o início do 

governo de João Figueiredo, foi baixado o Decreto-lei nº 1.632/78, que proibiu a greve nos serviços públicos e 

em atividades essenciais de interesse da segurança nacional, foram promulgadas a Emenda Constitucional nº 11 

(que revogou o Ato Institucional nº 5, contudo permitiu ao presidente decretar “medidas coercitivas 

emergenciais”, como o Estado de Sítio, e criou o decurso de prazo para a entrada em vigor dos decretos-lei do 

Executivo se as medidas não fossem votadas pelo Congresso Nacional em 60 dias), uma nova Lei de Segurança 

Nacional (6.620/78), a Lei de Anistia Política (Lei nº 6.683/79) e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 

6.767/79) e a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35/79). 
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Nessa toada e, sobremaneira, em março de 1983, após a mobilização nacional 

expressiva em apoio à “emenda Dante de Oliveira”20 e sua incontinenti rejeição por falta de 

quórum parlamentar, que foi acompanhada em tempo real, a despeito de forte censura dos 

meios de comunicação e interditos judiciais, nas praças, pelo rádio, pela televisão e nos 

jornais, a insatisfação popular só foi amainada mais de um ano depois, em janeiro de 1985, 

com a eleição presidencial, ainda por via indireta, da chapa negociada21 entre Tancredo Neves 

(PMDB-MG) e José Sarney (PFL-MA), no sentido de apascentar as variadas correntes 

oposicionistas e iniciar a redemocratização do Brasil. 

Entretanto as circunstâncias dramáticas e frustrantes que levaram José Sarney a ser 

empossado22 como o primeiro presidente da República civil desde 1964 – e não Tancredo 

Neves ou outra autoridade indicada na linha de sucessão presidencial23 definida 

constitucionalmente – e o agravamento das condições sociais e econômicas do país, imerso 

em recorrentes tensões políticas, irromperam na inauguração da Nova República, considerada 

a sexta etapa da história republicana brasileira – ou Sexta República – que, substancialmente, 

para o sociólogo e parlamentar constituinte Florestan Fernandes (1982, p. 70) gerou mais uma 

 
20 Memória Biblioteca Nacional. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1984_00018.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2018. Trata-se da Proposta 

de Emenda Constitucional nº 5, de 2 de março de 1983, rejeitada em 26 de março de 1983, que propunha a 

modificação dos artigos 74 e 148 da Constituição Federal de 1967 (alterada pela Emenda Constitucional nº 1, de 

1969), a fim de convocar as “Diretas Já”, movimento como ficou conhecida a conclamação popular pela 

retomada de eleições diretas para os cargos de presidente e vice-presidente da República. 
21 José Ribamar Ferreira de Araújo Costa (José Sarney), ex-presidente do Partido Democrático Social – PDS, o 

partido de sustentação do governo de João Figueiredo, foi eleito pelo Colégio Eleitoral vice-presidente da 

República na chapa de Tancredo Neves, em 15 de janeiro de 1985, e empossado, interinamente, como presidente 

da República em 15 de março de 1985, em virtude do presidente eleito ter ficado impedido de assumir por grave 

enfermidade, o que se estendeu até 21 de abril de 1985, quando faleceu Tancredo Neves e foi sucedido, 

definitivamente, por José Sarney com anuência dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
22 O Estado de S. Paulo. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/roldao-arruda/general-conta-

como-garantiu-a-posse-de-sarney-na-presidencia/>. Acesso em: 06 jan. 2018. “Anos mais tarde soube-se que o 

impasse foi resolvido pelo novo ministro do Exército, indicado dias antes por Tancredo, o general Leônidas 

Pires. Ao chegar ao hospital, ele disse que os militares queriam o respeito à Constituição. Isso significava que 

Sarney, que havia se desligado do PDS, o partido de sustentação do regime militar, para apoiar Tancredo, é 

quem deveria assumir. O general citou no hospital o parágrafo único do Artigo 76 da Constituição, que dizia: 

‘Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força 

maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Congresso Nacional’.” 
23 Portal do Senado Federal. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/443216/PS%20jan_mar85%20-

%200050.pdf?sequence=1>.  Acesso em: 06 jan. 2018. Matéria jornalística de O Estado de S. Paulo, de 20 mar. 

1985, indica que o deputado federal Ulysses Guimarães, por ser o presidente da Câmara dos Deputados poderia 

assumir a presidência da República até a posse do presidente eleito, Tancredo Neves, ou permanecer em 

exercício até que fossem realizadas eleições diretas, que restaram uma vez mais adiadas por acordo entre 

políticos e militares: “Não houve um golpe de mão, como parte da velha República começa a insinuar, para a 

posse de José Sarney no lugar de Tancredo Neves, dia 15. É verdade que a Constituição, no caso, permitia dupla 

interpretação. O presidente da Câmara, singularmente Ulysses Guimarães, poderia ter assumido, ou feito valer 

seus direitos, com base na tese de que o poder ficaria vago, com o término do mandato de João Figueiredo e de 

Aureliano Chaves, e de que: Sarney só poderia assumir se Tancredo o fizesse primeiro, pois era o seu substituto 

ou o seu sucessor. Houve, na realidade, uma decisão política, da qual o maior artífice foi o próprio presidente da 

Câmara”. 
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rearticulação da dominação de classe através do Estado, um pacto conservador que o 

“jornalista Jânio de Freitas chamou ‘pacto transado’ – houve uma transação em torno do 

pacto” [que reuniu à oposição moderada] “uma parte da ditadura, através dos chefes militares 

que eram ditos civilizados”. (FERNANDES, 1986). 

Superadas as incertezas sobre a condução da presidência da República, continuaram 

a avolumar-se os reclamos na sociedade brasileira por um novo pacto constitucional que 

redefinisse os termos regentes da Federação e os alicerces institucionais do incipiente regime 

democrático, o que foi equacionado pelo envio de mensagem presidencial ao Congresso 

Nacional24, da qual resultou a Emenda Constitucional nº 26, de 198525, destinada a convocar 

uma Assembleia Nacional Constituinte. A instalação da ANC marcou o ápice de um processo 

de conflitos sociais e políticos impulsionados pelas elites dirigentes em direção às massas 

populares e retroalimentado pelas camadas populares de trabalhadores, estudantes e estratos 

médios em direção aos mesmos grupos dirigentes. 

Essa nova correlação de forças da sociedade brasileira marcou com tons 

democráticos uma distinta estratificação de poder que desembocaria numa figuração social 

renovada, que precisaria diferenciar-se do desenho institucional do regime autoritário. A nova 

Carta Magna despontou como grande sinalizadora da sedimentação do regime democrático 

inaugurado em 1985, por significar uma alternativa para a composição das forças políticas 

que vinham acirrando os conflitos socioeconômicos e as desconfianças sobre as condições de 

governabilidade assacadas pelo oficialato nos quartéis militares desde a hesitante “abertura 

democrática” da primeira metade da década de 1980. 

Nesse contexto histórico de significativa efervescência política, lutas e demandas, 

que se espraiam até o limiar do século XXI, variadas formas de ação coletiva, dentre as quais 

se destacam os movimentos sociais, foram centrais para configurar o desenho institucional 

democrático assentado na Constituição de 1988 (GOHN, 2011, p. 344-346), o que revela 

novidades como a positivação de princípios e direitos fundamentais individuais, coletivos, 

 
24 Portal do Senado Federal. Fontes de informações sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Quais 

são, onde buscá-las e como usá-las. Brasília, 1993, p. 11. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/fontes.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2018: “No processo 

de redemocratização da vida política nacional, o Presidente José Sarney encaminhou mensagem ao Congresso 

Nacional, em 28 de junho de 1985, com a proposta de convocação de uma assembléia [sic] nacional constituinte. 

Aprovada, dela resultou a Emenda Constitucional n° 26, de 27 de novembro de 1985. Assim, os parlamentares 

eleitos no pleito de 15 de novembro de 1986 - 487 Deputados Federais e 49 Senadores – e mais 23 dos 25 

Senadores eleitos em 1982, num total de 559, deram início ao trabalho constituinte, na modalidade 

congressional, em 1° de fevereiro de 1987, data da instalação da ANC, tendo-o concluído em 5 de outubro de 

1988, quando o Presidente da Assembléia [sic] Nacional Constituinte, em sessão solene, promulgou a 

Constituição Federal”. 
25 A Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985 encontra-se disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc26-85.htm>. Acesso em: 

06 jan. 2018. 
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transindividuais e sociais, o reconhecimento dos direitos de minorias indígenas, quilombolas, 

dentre outras comunidades tradicionais, a afirmação do princípio federativo e a estruturação 

do SUS26. 

Considerada pelo deputado federal Ulysses Guimarães (PMDB-SP), eleito para 

presidir a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, “o documento da liberdade, da 

dignidade, da democracia e da justiça social”27, a vigente Constituição de 1988 foi 

apresentada, já em sua promulgação, como a “Constituição Cidadã”, por consistir no marco 

jurídico de reformulação das bases de fundação do Estado brasileiro e da ampliação dos 

instrumentos de exercício da cidadania. Merece destaque, nada obstante, que não somente se 

buscou oferecer ao país um rol de novos princípios e normas compromissórias, tendentes a 

instrumentalizar a democracia ressurgente28, mas, como consectários relevantes, passaram a 

ser redefinidas a estrutura, a finalidade, a composição e as competências de órgãos e 

instituições que pudessem dar exequibilidade aos imperativos dos novos parâmetros de 

cidadania introduzidos pela ordem jurídica reclamada pelo Estado Democrático de Direito em 

vias de instauração. Nesse sentido, Sadek (2002) esmiúça seu conceito de sistema de justiça29: 

 

A constituição e o desenvolvimento de uma área temática centrada nas 

instituições que compõem o sistema de justiça correlacionam-se fortemente 

com o Estado de Direito, com a democracia formal e sua consolidação. [...] 

A agenda da Ciência Política como das demais Ciências Sociais só passou a 

incorporar estudos sobre o Judiciário e sobre as outras instituições que 

compõem o sistema de justiça nos anos de 1990, quando o regime 

democrático passou a ser considerado um valor em si mesmo e quando os 

efeitos da Constituição de 1988 tornaram-se visíveis. (SADEK, 2002, p. 

236) 

[...] 

A Constituição de 1988 e os papéis atribuídos ao Judiciário, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública, à Procuradoria da República, à Advocacia 

 
26 Com relação aos primórdios da criação do SUS, “[...] a grande mobilização da sociedade pela reforma do 

sistema de saúde teve como marco a oitava CNS, em 1986. Em seus grupos e assembleias foram discutidas e 

aprovadas as principais demandas do movimento sanitarista: fortalecer o setor público de saúde, expandir a 

cobertura a todos os cidadãos e integrar a medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim um 

sistema único” (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 25). 
27 Portal do Senado Federal. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao25anos/um-dia-historico.htm>. Acesso em: 06 jan. 

2018. 
28 FERNANDES, Florestan. A ditadura em questão. São Paulo: T. A. Queiroz, 1982, p. 72-73. O autor 

apresenta uma análise cética acerca das possibilidades de composição de classes e do futuro da democracia no 

Brasil nos moldes preconizados pela transição liderada pela ARENA, seguida pelo PDS e, posteriormente, por 

PFL e PMDB (“abertura democrática”). Fernandes propunha que a organização política independente das classes 

trabalhadoras e a criação de partidos próprios (partidos de classe), não atrelados aos partidos burgueses (partidos 

de massas), seriam decisivos para resguardar “o trabalhismo, o socialismo ou o comunismo quer do papel de 

‘massa de manobra’, quer da gravitação incessante em torno dos interesses estáticos da ordem burguesa”. 
29 FERNANDES, Fernando Augusto. Poder e Saber: campo jurídico e ideologia, 2010, p. 31. Segundo o autor, 

a expressão da língua inglesa “judicial system” é utilizada como equivalente a Poder Judiciário, principalmente 

nos Estados Unidos, pelos cientistas políticos e operadores do sistema em geral. 
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Geral da União, às polícias, aos advogados, enfim aos operadores do Direito, 

representam uma mudança radical, não apenas no perfil destas instituições e 

de seus integrantes, mas também em suas possibilidades de atuação na arena 

política e de envolvimento com questões públicas. [...] Esse Judiciário, com 

baixíssima realidade política, ganhou vitalidade na ordem democrática ou, ao 

menos, foram-lhe propiciadas condições de romper com o encapsulamento 

em que vinha vivendo desde suas origens. No que se refere às demais 

instituições do sistema de justiça, a conversão foi ainda maior: conquistaram 

recursos de poder e um espaço que extrapola (em excesso, diriam alguns) os 

limites de funções exclusivamente judiciais. (SADEK, 2002, p. 253-254) 

 

E tem sido o Poder Judiciário, dentre as instituições estatais reformuladas desde o 

final dos anos de 1980, um dos que vem despertando mais expressivo interesse de estudo, não 

apenas por juristas e demais operadores do Direito, mas por cientistas sociais de variadas 

formações e, mais recentemente, tem se tornado objeto da curiosidade e da atenção da opinião 

pública, dos setores jornalísticos da mídia e de diversos profissionais de toda a sociedade 

civil, mormente em face de fenômenos como a judicialização da vida social e da 

juridicização da política. 

Nada obstante, em situações de crise acentuada, como atravessou o Brasil desde o 

final da década de 1980 até o início dos anos 90, o Supremo Tribunal Federal desempenhou 

um papel mais comedido, que demonstrava a decisão de não interferir na condução política do 

país, a fim de que tal postura institucional naquela época de transição pudesse contribuir para 

a consolidação do regime democrático, o que se assemelha à situação da Península Ibérica, 

onde se passou do autoritarismo para a democracia, observando-se um prudencialismo, 

conforme apontado por Araújo (1997, p. 30-31), ainda que se reconheça no caso brasileiro e 

noutros países da América Latina, um duplo movimento: inicialmente de abertura 

democrática, de redemocratização, e, a seguir, de transição de uma estratégia 

desenvolvimentista para uma orientação voltada para o mercado (LEME, 2010). 

Exatamente por tais circunstâncias que marcaram a fase de “transição 

democrática”30, percebe-se por que houve tão pouca modificação na estrutura e no 

funcionamento da mais elevada Corte brasileira (KOERNER; FREITAS, 2013): 

 

Enfim, a mobilização dos ministros para manter o STF tal como existia e 

para bloquear outras inovações na Constituinte pode ser entendida, por um 

lado, como parte da estratégia geral dos conservadores em manter intacta a 

estrutura institucional existente e, assim, assegurar que a ANC não 

ultrapassaria os limites de uma revisão constitucional. À medida que não 

houvesse a reorganização política fundamental dos poderes constituídos, o 

caráter derivado e limitado da Constituinte seria implicitamente confirmado. 

 
30 MARINI, Ruy Mauro. Possibilidades e limites da Assembléia Constituinte. In: SADER, Emir (org.). 

Constituinte e democracia no Brasil hoje. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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A preservação do STF era a da própria ordem constitucional moribunda de 

que era o intérprete supremo. Assim, a própria insistência dos ministros na 

manutenção institucional do STF expressava sua aliança com os 

conservadores. Por outro lado, o apoio dos conservadores à demanda dos 

ministros pela preservação do STF resultava da intenção destes de frear as 

mudanças na Constituinte e era a contrapartida ao apoio dos ministros à 

agenda que defendiam, especialmente no que concernia ao reiterado uso 

estratégico que faziam do STF para bloquear decisões que consideravam 

indesejáveis por parte da ANC. 

A transição brasileira é marcada pela capacidade dos dirigentes do regime e 

os militares de limitarem o andamento e o alcance da redemocratização; pela 

permanência dos quadros do regime em instâncias decisórias cruciais do 

Estado e pela renovação da aliança entre aqueles, políticos conservadores e 

empresariado ao longo do processo. A Constituinte é um momento crucial na 

transição, no que se faz a ruptura simbólica ao se inaugurar uma nova ordem 

e ser inovadora em matéria de direitos e organização democrática do Estado, 

mas também carrega as marcas do conservadorismo e do autoritarismo 

político. Essa combinação está presente nas instituições judiciais, para a qual 

os juristas atuaram em aliança com todas as correntes políticas, enquanto os 

ministros do STF e dirigentes de tribunais aliaram-se com políticos de direita 

aos de centro. (KOERNER; FREITAS, 2013, p. 181) 
 

O crescimento do interesse das elites nacionais e a valorização dos estudos 

constitucionais retroalimentou a apropriação da política pelos constitucionalistas, que se 

aperceberam do potencial de mobilizar a expertise constitucional como ferramenta de poder 

simbólico para atuação política e consolidação do novo ordenamento jurídico, o que pode 

contribuir para a sedimentação do princípio da supremacia da Constituição ou, ao menos, 

tornar-se “uma arma de combate no âmbito de batalhas políticas conjunturais”, não apenas no 

Brasil, mas também na Argentina, como apontam pesquisas realizadas por autores como 

Engelmann e Penna (2016, p. 519-520). 

Outra característica que transcende a análise do caso brasileiro – e mesmo latino-

americano – pode ser identificada em países europeus nos quais foram constatadas transições 

do autoritarismo para a democracia sem ruptura institucional, como em Portugal e na 

Espanha. O decorrer da experiência democrática neste novo século não determinou, por 

exemplo, que se evitassem a crise de representatividade política dos cidadãos e os choques 

identitários em meio à globalização, nem tampouco que a xenofobia, o racismo e a política do 

escândalo assumissem a tônica das campanhas eleitorais de europeus e norte-americanos, que 

o Reino Unido buscasse deixar a Comunidade Europeia por meio do Brexit, ou, ainda, que se 

distancie sobremaneia a “oportunidade histórica de fazer da Espanha um país moderno e 

tolerante”, (CASTELLS, 2018). 

Desta feita, conquanto fosse sedutor analisar as transformações operadas ao longo 

desse período de três décadas na sociedade brasileira, a partir da reestruturação do Poder 
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Judiciário proposta pela Constituição Federal de 1988, sobremaneira por se almejar um novo 

modelo inclusivo, tendente a ampliar o exercício da cidadania, após a superação do longo 

interregno de arbítrio experimentado no regime ditatorial, não se revelou viável tratar de 

objetos tão díspares e complexos que operam segundo lógicas completamente singulares, 

reunidos sob o manto das especificidades de órgãos que compõem o Judiciário brasileiro, a 

exemplo de tribunais estaduais, distritais, regionais, de contas, eleitorais, superiores, 

conselhos judiciais civis e militares, bem como magistrados singulares, sejam estaduais, 

distritais ou federais, e que respondem pela maior carga processual mais expressiva (DA 

ROS, 2014; INGRAM, 2016; MACAULAY, 2011; MADEIRA, 2014). 

Buscou-se, diante de todo o exposto identificar um objeto de pesquisa que pudesse 

ensejar os fenômenos mais representativos que perpassam o universo do Judiciário, a fim de 

demonstrar as virtudes e as vicissitudes que permeiam boa parte das instituições judiciárias, 

sobretudo na contemporaneidade. Nesse contexto de adversidades que marcou o período de 

transição para o regime democrático, cumpre que sejam resgatados conceitos mobilizados por 

Alexander (2016a), a fim de oferecer uma contribuição sociológica adequada para a 

compreensão das dificuldades de superação do modelo judiciário autoritário por meio da 

construção de identidades sociais capazes de superar os traumas coletivos individuais 

identificados com as velhas estruturas: 

 

Intellectuals, artists, politicians, and social movement leaders create 

narratives about social suffering, not only during but also after the fact. 

Creating new ideal interests, trauma narratives can trigger significant repairs 

in the civil fabric. They can also instigate new rounds of social suffering in 

turn. 

The cultural construction of collective trauma is fueled by individual 

experiences of pain and suffering, but it is the threat to collective rather than 

individual identity that defines the suffering at stake. Individual suffering is 

of extraordinary human, moral, and intellectual import; in itself, however, it 

is a matter for ethics and psychology. My concern is with traumas that 

become collective, with how they can be conceived as wounds to shared 

social identity. 

This is a matter of intense cultural work. Suffering collectivities – whether 

dyads, groups, societies, or civilizations – do not exist only as material 

networks. They must be imagined into being. The pivotal question becomes 

not who did this to me, but what group did this to us? Intellectuals, political 

leaders, and symbol creators of all kinds make competing claims. They 

identify protagonists and antagonists and weave them into narratives 

projected to audiences of third parties. 

Individual victims react to traumatic injury with repression and denial, 

gaining relief when these psychological defenses are overcome, bringing 

pain into consciousness so they are able to mourn. For collectivities, it is 

different. Rather than denial, repression, and working through, it is a matter 

of symbolic construction and framing, of creating stories and characters, and 
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moving along from there. A ‘we’ is constructed via narration and coding, 

and it is this collective identity that experiences and confronts the danger. 

Millions of individuals may have lost their lives, and many more might have 

experienced grievous pain. Even then, however, the construction of a shared 

cultural trauma is not automatically guaranteed. The lives lost and pains 

experienced are individual facts; shared trauma depends on collective 

processes of cultural interpretation. 

Lost wars, economic depressions, and mass murders can be understood 

according to drastically varying accounts that imply sharply antithetical 

social prescriptions. If traumas can be re-imagined and re-presented, the 

collective identity will shift. There will be a searching re-remembering of the 

collective past, solidarity can be expanded, and much needed civil repairs 

can be made. Only such a full enunciated trauma process can prevent the 

same terrors from ever happening again. (ALEXANDER, 2016a, p. 14) 

 

 

1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO STF COM OS PODERES DA REPÚBLICA 

 

 

Abramovay (2012, p. 32) ressalta que os Poderes da República não estabelecem 

relações a partir de atribuições expressas, predefinidas e impermeáveis. O permanente 

ambiente de diálogo constitucional público é um modo de estabelecer o balanço entre os 

Poderes, o convívio democrático e o combate ao arbítrio, consoante Fisher (1988; 2007, p. 

84): “[...] the theory of constitutional limits – of powers enumerated and clearly defined – has 

lost ground to a number of stubborn forces. Even at the outset, more than two centuries ago, 

the lines between the three branches of the federal government were not crisps demarcations”. 

Estudo seminal desenvolvido por Oliveira (2004) esclareceu o papel desempenhado 

pelo STF no processo de transição democrática, tomando por base empírica a pesquisa de 

reportagens jornalísticas desse período da política nacional: 

 

Na imagem que os meios de comunicação veicularam do Tribunal e de seus 

ministros predominaram as questões políticas, não sendo muito enfatizada a 

relação do STF com questões sociais. Ele foi identificado como um ator 

essencialmente político. Quando o assunto em pauta era a transformação do 

STF em Corte Constitucional, percebeu-se que, apesar dos conflitos 

ideológicos verificados entre os ministros, foi estabelecido uma espécie de 

consenso, pois a sobrevivência do Tribunal como poder estava em sua 

sobrevivência como cúpula do poder Judiciário. Com base na análise das 

notícias e considerando as limitações que os intrumentais de pesquisa aqui 

utilizados colocaram, é possível inferir que o STF tornou-se um ator de suma 

importância no processo de redemocratização e consolidação da democracia 

no Brasil, sendo que essa postura teve apoio na identidade profissional dos 

ministros e em seus conhecimentos técnicos para diferenciar-se dos outros 

poderes políticos. Assim, o apelo à autoridade do conhecimento jurídico 

como distinção não vem em oposição à política, mas sim em 
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complementação. Os ministros não negam o papel político que podem, 

devem e buscam exercer, e, sim, procuram diferenciá-lo a partir dos 

valores da imparcialidade, da transparência e da segurança jurídica. 

Com isso visam a desempenhar um papel de importância no cenário político, 

oferencendo valores que os políticos convencionais não podem fornecer. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 116) (grifo nosso) 

 

Por outro lado, autores como Vieira (2008; 2018) entendem que o STF excede, em 

dados momentos históricos, o seu pretenso papel de moderação entre os demais Poderes 

constituídos e assume acentuado protagonismo na condução pública de temas políticos, o que 

se consagrou com o uso do termo supremocracia, circunstância que ensaia romper com a 

postura de submissão ao Poder Executivo, nitidamente percebida durante o regime autoritário 

que precedeu a ordem constitucional vigente. Em face da identificação do mal-estar 

institucional proporcionado pelo agigantamento das competências da Corte no período pós-

Constituinte, o que vem reduzindo o grau de representatividade do sistema político, Vieira 

(2008, p. 457) propõe o autocontrole dos poderes exercidos pelo STF como forma de resgatar 

a autoridade e a eficácia de suas medidas. 

 

 

1.3 A ORGANIZAÇÃO E A COMPOSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

O Supremo Tribunal Federal constitui o órgão de cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro, ao qual compete precipuamente a guarda da Constituição. É composto por onze 

membros, cuja indicação e nomeação incumbem ao presidente da República, que os escolhe 

livremente dentre brasileiros natos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, no pleno gozo dos direitos políticos, a serem 

investidos no cargo vitalício após serem sabatinados e aprovados pela maioria absoluta do 

Senado Federal, só podendo ser afastados da Corte em caso de crime de responsabilidade ou 

em decorrência da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade31. 

Enquanto o Superior Tribunal de Justiça dispõe de 33 ministros para o desempenho 

de suas finalidades institucionais, originárias e recursais, no tocante à legislação 

infraconstitucional, registrando-se o recebimento médio de 300.000 feitos novos 

 
31 Os requisitos para posse e afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal estão disciplinados pela 

Constituição Federal da República Federativa Brasileira, em seus artigos 12, § 3º, inciso IV; 40, §1º, inciso II; 

52, inciso II; 101; bem como no art. 100 do ADCT. 
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anualmente32; o Supremo Tribunal Federal conta com 11 ministros33 para processar e julgar 

80.000 feitos novos, em média, por ano34 35 (dados do relatório Supremo em Ação 201836). 

Cabe destacar que, excetuado o ministro que preside a Corte, um dos que recebem 

uma quantidade menor de processos por conta de suas atribuições de gestão administrativa e 

de representação da Corte, os demais 10 ministros recebem 8.000 feitos, em média, todo 

ano37, sendo certo que os ministros que atuam no Tribunal Superior Eleitoral também têm 

direito a um abatimento parcial na distribuição de novos feitos. 

Com relação ao volume de ingresso de processos, o atual presidente do Supremo 

externou durante entrevista, há poucos meses, que: “Recebemos 80 mil processos por ano e 

ainda querem responsabilizar o Supremo por uma judicialização seja da economia ou da 

política. Não é responsabilidade nossa, mas da sociedade, da Constituição e das leis que são 

aprovadas”38. 

Essa realidade surpreendente não é um dado novo, que possa ser associado a 

qualquer dinâmica social ou política dos últimos anos apenas, considerando que pesquisa 

efetuada por Sadek (2004, p. 18) já registrara um incremento vertiginoso na quantidade de 

processos recebidos, distribuídos e julgados, assim como no total de acórdãos publicados 

entre 1989 a 2002. Houve, todavia, um crescimento desproporcional: de 10,89 vezes no 

volume de processos recebidos; e de somente 4,76 vezes na quantidade de julgamentos. 

A despeito do afunilamento da estrutura com efetivo poder decisório no STF, é 

inegável que a Corte mais elevada do Poder Judiciário brasileiro crescera vertiginosamente 

nas três últimas décadas, alçando na atualidade39 o quantitativo de 2.515 postos de 

colaboradores – o que equivale a uma média de 229 auxiliares, imediatos ou mediatos, para 

cada um dos ministros, distribuídos da seguinte maneira: 

 
32 Segundo dados do STJ, “em 2018 foram julgados 511,7 mil processos, uma média de 15,5 mil para cada um 

dos 33 ministros. Ao longo do ano passado, a Corte recebeu 338,7 mil novos processos”. Ver EBC. Disponível 

em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-05/volume-crescente-de-processos-no-stj-preocupa-

ministros-e-juristas>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
33 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaMembroTribunal/anexo/TransparenciaMembrosdoTribunal.pdf

>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
34 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-ago-27/numero-processos-tramite-stf-caiu-

metade-nove-anos>. Acesso em: 12 jul. 2019. 
35 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/acervostf2.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
36 Supremo em ação. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/houve-queda-numero-processos-

tramitacao.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2019. 
37 Época. Disponível em: <https://epoca.globo.com/antes-do-mensalao-ministros-do-stf-tinham-mais-processos-

para-julgar-equipe-menor-23462168>. Acesso em: 10. jul. 2019. 
38 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/justica/toffoli-cultura-da-

judicializacao/>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
39 Os quantitativos de pessoal foram coligidos no Portal do STF, com dados de 31 de maio de 2019. 
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▪ 27 magistrados convocados40; 

▪ 1.089 servidores públicos com cargos efetivos41, dos quais 723 ocupam cargos 

comissionados ou funções gratificadas (com vínculo)42; 

▪ 41 servidores ocupantes de comissionados ou funções de confiança sem vínculo43; 

▪ 88 servidores cedidos ao tribunal44; 

▪ 1 servidora em exercício provisório no tribunal45; 

▪ 943 funcionários terceirizados46; 

▪ 326 estagiários (dos quais 260 são de nível superior e 66 de nível médio)47. 

Além dos servidores públicos e demais colaboradores mencionados anteriormente, o 

STF ostenta em seu quadro de pessoal 392 aposentados e 176 pensionistas, considerados, 

dentre esses, apenas os dependentes de servidores públicos48; 74 servidores cedidos a outros 

órgãos49; e 9 servidores com exercício provisório em outros órgãos50. 

Como assinalado alhures, o Supremo Tribunal Federal é, sabidamente, a corte mais 

elevada do sistema judicial brasileiro, cujas decisões assumem prevalência sobre quaisquer 

outros juízos nacionais e constrangem, inclusive, a Administração Pública. Há de se observar, 

 
40 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaMagistradoConvocado/anexo/TransparenciaMagistradosConvo

cados.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
41 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaServidorEfetivo/anexo/TransparenciaServidoresefetivos.pdf>. 

Acesso em: 05 jun. 2019. 
42 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaQuantitativoPessoal/anexo/QUANTITATIVOCJeFC.pdf>. 

Acesso em: 05 jun. 2019. 
43 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaQuantitativoPessoal/anexo/QUANTITATIVOCJeFC.pdf>. 

Acesso em: 05 jun. 2019. 
44 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaCedidoSTF/anexo/TransparenciaCedidosaoSTF.pdf>. Acesso 

em: 05 jun.2019. 
45 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaExercicioProvSTF/anexo/TransparenciaExercicioProvnoSTF.p

df>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
46 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaPostoTrabalho/anexo/TerceirizadosSTFcomCPF20170608.pdf>

. Acesso em: 05 jun. 2019. 
47 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaQuantitativoPessoal/anexo/ESTAGIRIOS.pdf>. Acesso em: 05 

jun. 2019. 
48 Portal do STF. Disponível em: 

<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaQuantitativoPessoal/anexo/QuantitativodePessoalServidores.p

df>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
49 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaCedidoOutroOrgao/anexo/TransparenciaservidoresdoSTFcedid

osaooutrosorgaos.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
50 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/transparenciaExercicioProvOutrosOrgaos/anexo/TransparenciaExercicioProv

emoutroorgao.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019. 
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nada obstante, que os critérios eminentemente políticos para ingresso de ministros no 

Supremo, tornados em essência agentes políticos, diferem de forma acentuada dos adotados 

para provimento de cargos na carreira da magistratura nacional, o que marca uma nítida 

ruptura nos parâmetros adotados para promoção hierárquica dos juízes e desembargadores que 

desempenham cargos na burocracia estatal. 

Esta configuração institucional, inspirada na estrutura da Suprema Corte norte-

americana, congrega acentuado determinante político, tanto do Executivo quanto do 

Legislativo no processo de escolha de ministros, que não são escolhidos, necessariamente, 

dentre magistrados dos demais tribunais superiores, numa perspectiva de promoção funcional, 

é o fator que mais evidencia o caráter político na composição do STF, segundo apontam 

autores como Tavares Filho (2006). Mendes (1999) considera “inevitável, pois, que a 

composição do Tribunal reflita a representatividade parlamentar dos partidos políticos”, 

inclusive pela circunstância de que a nomeação do ministro aprovado na sabatina do Senado 

Federal é ato meramente declaratório de competência do presidente da República. 

Na atual composição do STF, há ministros indicados por presidentes da República de 

distintas vertentes ideológicas e partidárias, como: José Sarney (Celso de Mello); Fernando 

Collor de Mello (Marco Aurélio Mello); Fernando Henrique Cardoso (Gilmar Mendes); Luiz 

Inácio Lula da Silva51 (Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e José Antonio Dias Toffoli); 

Dilma Rousseff (Rosa Weber, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin) e Michel 

Temer (Alexandre de Moraes). 

Considerando-se o maior tempo que exerceram suas carreiras jurídicas originárias, 

dentre os ministros que compõem o STF atualmente, verifica-se que 6 (seis) são egressos da 

advocacia (Gilmar Mendes52, Cármen Lúcia, José Antonio Dias Toffoli, Luís Roberto 

Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes53), 4 (quatro) da magistratura (Marco Aurélio 

 
51 O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, ao longo de dois mandatos, 8 (oito) ministros 

para o Supremo Tribunal Federal: inicialmente três advogados (Carlos Ayres Britto, Eros Grau e Cármem 

Lúcia); um juiz estadual (Cezar Peluso); um desembargador estadual (Ricardo Lewandowski); um membro do 

MPF (Joaquim Barbosa); um ministro aposentado do STJ (Carlos Alberto Menezes Direito), bem como o seu 

sucessor, egresso da AGU (José Antonio Dias Toffoli). Segundo Lopes (2011), essa quantidade expressiva de 

indicações é o fundamento das alegações de “aparelhamento” e “partidarização” do STF. 
52 Portal do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=36>. 

Acesso em: 10 dez. 2018. Há de se ressaltar que o ministro do STF Gilmar Mendes integrou o Ministério Público 

Federal (1985-1988), antes de ser indicado pelo presidente da República Fernando Henrique Cardoso para ser o 

primeiro ocupante do cargo de advogado-geral da União (2000-2002) e, subsequentemente, para suceder o 

ministro Néri da Silveira no STF. 
53 O ministro Alexandre de Moraes exerceu a advocacia até o fim de 2014, contudo chegou a atuar como 

promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo entre 1991 e 2002; posteriormente veio a 

ocupar cargos no Conselho Nacional de Justiça, de 2005 a 2007, e no Executivo, tanto no governo do estado de 

São Paulo quanto no governo federal. 
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Mello54, Ricardo Lewandowski55, Rosa Weber56 e Luiz Fux57), e 1 (um) apenas com longa 

carreira unicamente no Ministério Público (Celso de Mello). 

Apesar de terem sido aventadas, durante a Assembleia Constituinte de 1987, 

proposições para reconfigurar o Supremo Tribunal Federal, a fim de transformá-lo num 

tribunal constitucional especializado58, algumas das competências do tribunal de cúpula do 

Judiciário brasileiro assemelham-se às cortes constitucionais europeias, segundo Vieira 

(2002), o que lhe assegura uma feição de corte híbrida. 

Par e passo com a redefinição do papel constitucional do STF, ao qual foram 

atribuídas competência original e recursal de caráter extraordinário59, sendo esta última 

incidente sobre decisões de tribunais inferiores que constituam ofensa a ditames 

constitucional, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, foi criado o Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, ao qual se incumbiu, por meio do recurso especial, a competência 

para interpretar e aplicar a lei federal em última instância. Deste modo, manteve-se o controle 

misto de constitucionalidade na estrutura reformulada do Poder Judiciário brasileiro, de 

natureza difusa no âmbito dos juízes singulares e tribunais inferiores e de caráter concentrado 

no STF, ao qual se reputa a condição de “guardião da Constituição”60. 

Nesse sentido, Mendes (1999) apresenta o STF como um tribunal sui generis no 

sistema constitucional brasileiro, ao destacar que atua tanto no controle difuso de 

 
54 O ministro Marco Aurélio Mello exerceu a advocacia privada entre 1973 e 1975, integrou o Ministério Público 

do Trabalho, entre 1975 e 1978, e a magistratura do Trabalho, entre 1978 e 1990, cujos ingressos se deram pelo 

quinto constitucional durante o governo Ernesto Geisel. 
55 O ministro Ricardo Lewandowski iniciou a carreira como advogado privado, entre 1974 e 1990, 

concomitantemente ao exercício de cargos na administração pública ligados ao governo do Estado de São Paulo, 

em cuja unidade da Federação também exerceu a magistratura entre os anos de 1990 e 2006, escolhido pelo 

quinto constitucional pelo então governador Orestes Quércia.  
56 A ministra Rosa Weber ingressou por meio de concurso público de provas e títulos na magistratura do 

Trabalho em 1976 e permaneceu até sua indicação ao STF em 2005. 
57 O ministro Luiz Fux, antes de tornar-se magistrado, por meio de concurso público de provas e títulos, foi 

promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entre 1979 e 1982. 
58Consoante registrado por Lopes (2011, p. 154-156), op. cit., nos meses que precederam a Constituinte de 1987, 

muitos foram os juristas que se manifestaram, sobretudo pela imprensa, acerca da competência do STF, a fim de 

que passasse a assumir atribuições jurídico-políticas de uma Corte Constitucional, o que chegou a constar no 

primeiro relatório, que seguiu as diretrizes dos anteprojetos de José Afonso e da Comissão Arinos, a “comissão 

de notáveis”. Assim, o anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo dispunha que 

o STF seria integrado por 16 (dezesseis) ministros, sendo 5 (cinco) indicados pelo Presidente da República, 6 

(seis) indicados pela Câmara dos Deputados e 5 (cinco) indicados pelo Presidente da República dentre 

integrantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga pelo STF. Entretanto, o segundo substitutivo do 

Relator Bernardo Cabral demonstrou o resultado dessa pressão do Judiciário, ao manter-se a composição de 11 

ministros indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado Federal. 
59 Ver I Relatório Supremo em números. O múltiplo Supremo. In: FALCÃO, Joaquim et al. O Supremo em 

números. Série Novas Ideias em Direito. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011, p. 19-25. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10312/I%20Relat%c3%b3rio%20Supremo%20e

m%20N%c3%bameros%20-%20O%20M%c3%baltiplo%20Supremo.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. Acesso 

em: 09 ago. 2018. 
60 Ver art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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constitucionalidade, ao ostentar a posição de última instância recursal no que tange à matéria 

constitucional, quanto figura como tribunal de controle abstrato de leis e atos normativos em 

face da Constituição Federal, exercendo o controle concentrado de constitucionalidade. Como 

destacado por Lopes (2011, p. 157), a Constituição de 1988 delineou o STF como um tribunal 

em que se constatam elementos de jurisdição constitucional da Europa e dos Estados Unidos 

da América. 

Vieira (2002) classifica as competências do STF consoante as formas de prestação 

jurisdicional: com controle abstrato da constitucionalidade (ADPF, ações diretas de 

constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão); voltada 

à proteção de direitos (mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e habeas 

data); e sem controle da constitucionalidade. 

Percebe-se que a ampliação do sistema de controle de constitucionalidade conferiu 

maior relevância ao papel político-institucional do STF, considerando-se a expansão do rol de 

legitimados para propositura de ADI e a criação da ADI por omissão, da ADC, da ADPF e da 

súmula vinculante, destacando-se a exigência de que o Ministério Público Federal atue em 

todas essas causas com independência, nos moldes garantidos constitucionalmente. Com 

relação à adoção de súmulas vinculantes pela Corte, ante a pretensa necessidade de 

racionalizar as decisões das instâncias inferiores da Justiça, verifica-se que o Supremo tem 

refreado, paradoxalmente, o papel salutar que a judicialização da política nas demais 

instâncias exerce em relação ao aperfeiçoamento da democracia (APPIO, 2003, p. 92-93). 

Desta forma, uma “onda de racionalização do Judiciário” é apontada por Rodriguez (2013, p. 

198-199), que ainda assim não segue isento da progressiva exposição midiática de inevitáveis 

críticas e contestações. 

Cabe registrar que o sistema de controle de constitucionalidade (judicial review) e os 

debates sobre ativismo judicial tiveram início nos Estados Unidos, em 1803, a partir do caso 

Marbury vs. Madison, quando o Chief Justice John Marshall estatuiu o conceito de 

supremacia da Constituição e o poder-dever dos juízes de negarem a aplicabilidade de leis 

que considerassem contrárias à Constituição (CONTINENTINO, 2016, p. 115-116).  Ocorre 

que o Judiciário “vem afirmando sua supremacia, que acaba entrando em choque com a ideia 

de supremacia constitucional”, além de ir frontalmente de encontro à noção de 

responsabilidade política dworkiniana. (TASSINARI, 2012, p. 33). Consoante ressalta 

Pamplona (2011), as ações possuem reflexos que nem sempre podem ser antevistos: 
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A atividade do juiz de encontrar a resposta correta, passível de ser 

encontrada segundo os ensinamentos de Dworkin, demanda exercício 

interpretativo do qual não se pode excluir uma carga valorativa, porque a 

atividade de interpretação depende do indivíduo que a exerce, seus valores 

são essenciais e determinantes para o resultado. (PAMPLONA, 2011, p. 

233) 

 

Curiosamente, as decisões da Suprema Corte norte-americana não se efetivam por 

meio do controle de normas em abstrato, uma vez que são apreciados casos concretos, com 

base no controle difuso de normas. Sem embargo, nos termos apontados por Cappelletti 

(1984), no sistema anglo-saxão de common law, o efeito dos julgamentos não é apenas inter 

partes, haja vista que os precedentes têm força vinculante (stare decisis). 

Quanto aos modelos europeus de tribunal constitucional, difundidos a partir de 1920, 

o controle de constitucionalidade é exercido por uma corte que não integra a estrutura 

judiciária. Lopes (2011, p. 159) pontua que, na França, desde a Constituição de 1958, o 

Conseil Constitutionnel possui uma feição política, desprovida de caráter jurisdicional, cuja 

composição compreende os ex-presidentes da República e outros 9 membros: 3 nomeados 

pelo presidente da República, 3 pelo presidente da Assemblée Nationale e 3 pelo presidente do 

Senát. 

Com relação ao sistema de “controle abstrato de normas” na Alemanha, o Tribunal 

Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) constitui-se de dois Senados, ambos de 

mesma hierarquia, compostos cada qual por 8 juízes, eleitos pelo Parlamento Federal 

(Bundestag) e pelo Conselho Federal (Bundesrat), sendo cada um dos Senados dividido em 

câmaras com 3 juízes61, que são competentes para realizar exame prévio sobre a 

admissibilidade de recursos constitucionais (LOPES, 2011, p. 159). 

Percebe-se que as mudanças institucionais mantêm relação com as lutas por 

estratificação de poder, assim como a corporação exerce influência sobre os agentes, mesmo 

que sejam produzidos insulamentos burocráticos por vezes. A Emenda Constitucional nº 

88/201562 (PEC da Bengala) ilustra esta figuração de disputas por hierarquização de poder, 

 
61 Segundo Lopes (2011, p. 159), op. cit., três integrantes de cada Senado são escolhidos dentre os juízes de 

outros Tribunais Federais. Os juízes indicados pelo Conselho Federal (Bundesrat) são eleitos diretamente,de 

modo que cada Estado contribua com votos de forma unitária. Quanto aos juízes indicados pelo Parlamento 

Federal, que não podem ser destituídos, faz-se eleição indireta por um colégio de doze parlamentares, composto 

de forma proporcional, para que adotem decisões por uma legislatura, a serem tomadas por maioria qualificada 

de dois terços, o que pressupõe a busca dos grandes partidos. 
62 Conhecida como “PEC da Bengala”, a Emenda Constitucional nº 88/2015, promulgada em 08 de maio de 

2015, originou-se da Proposta de Emenda à Constituição 42/2003, de autoria do ex-senador Pedro Simon 

(PMDB-RS), que amplia de 70 para 75 anos o limite de idade para a aposentadoria compulsória dos 

agentes políticos do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores (Conselho Nacional de Justiç a, 

Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do 

Trabalho) e do Tribunal de Contas da União, embora tenha mantido a aposentadoria compulsória aos 70 anos 
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especialmente no que concerne à nomeação de membros do Judiciário e dos demais tribunais, 

haja vista ter evitado que a ex-presidenta da República Dilma Rousseff63 substituísse uma 

série de ministros de tribunais superiores e do TCU, dentre os quais cinco ministros do STF, 

em virtude de completarem 70 anos de idade, ao longo de seu segundo mandato presidencial, 

que foi interrompido por decisão do Senado Federal de 31 de agosto de 201664. Os ministros 

do STF substituídos compulsoriamente pelas regras constitucionais vigentes antes da Emenda 

Constitucional nº 88/2015 seriam: Celso de Mello (01/11/2015), Marco Aurélio Mello 

(12/07/2016), Ricardo Lewandowski (11/05/2018), Teori Zavascki (15/08/2018) e Rosa 

Weber (02/10/2018). 

Na fase de promulgação da aludida emenda, o senador Renan Calheiros, ex-

presidente do Senado Federal, chegou a declarar que aquela alteração constitucional 

vulneraria o poder da ex-presidenta da República e de seu respectivo vice-presidente65. 

Todavia, sabe-se hoje que, diante do impeachment aprovado em 31 de agosto de 2016, o 

grupo sociopolítico que deu sustentação ao ex-presidente da República Michel Temer foi o 

maior atingido pela impossibilidade de nomear novos ministros ao STF66, evidenciando que, 

na luta política por estratificação de poder, não se consegue controlar tudo, ou seja, sempre 

persistem riscos e incertezas como efeitos não previsíveis que incidem sobre a orientação das 

ações (BECK, 2010, p. 27-28). 

Todavia essa estratégia política de diminuir ou aumentar a quantidade de ministros 

da Corte mais influente do Poder Judiciário brasileiro ou almejar o afastamento dos agentes 

políticos do STF não alinhados ao comando do Executivo de plantão permanece como um 

trunfo a ser usado pelos grupos políticos majoritários no Congresso Nacional dotados de força 

suficiente para promover alterações constitucionais. Não por outras razões, ressurgem 

iniciativas parlamentares para redefinir a idade-limite para desempenho do cargo de ministro 

 
para os demais servidores públicos. Tal limite de idade foi igualado para todos os ocupantes de cargos não 

eletivos na Administração Pública, na forma da Emenda Constitucional nº 88/2015, a partir da promulgação da 

Lei Complementar nº 152/2015, originada do PLS nº 274/2015 de autoria do ex-senador José Serra (PSDB-SP). 
63 EBC. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2015-05/pec-da-bengala-limita-

indicacoes-de-dilma-ao-supremo>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
64 Portal do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/31/dilma-

rousseff-perde-o-mandato-e-temer-e-confirmado-presidente>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
65 EBC. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/05/renan-diz-que-dilma-e-temer-

perderam-poder-com-aprovacao-da-pec-da-bengala>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
66 O ex-presidente da República Michel Temer somente pôde indicar ao STF o ministro Alexandre de Moraes, 

que tomou posse em 22 de março de 2017, em decorrência do falecimento do ex-ministro Teori Zavascki em 19 

de janeiro de 2017. 
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do Supremo, o que se noticia como a “revogação da PEC da Bengala”67.  

 
67 Estado de Minas. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/13/interna_politica,1030311/deputada-do-psl-propoe-

revogar-pec-da-bengala-por-stf-mais-conserva.shtml>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
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2 A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Conforme apontam Castro (2009) e Lopes (2011, p. 162), alguns dos fatores que 

proporcionaram a ampliação dos temas sobre os quais a Justiça firma orientações 

jurisprudenciais e marcam o fenômeno da judicialização da vida social foram as guerras 

mundiais, a derrocada das experiências históricas de socialismo na União Soviética e nos 

países que se tornaram independentes no Leste europeu, a difusão dos direitos humanos, o 

desenvolvimento da jurisprudência constitucional, a expansão do capitalismo e de suas 

instituições diante do poder hegemônico norte-americano, o neoliberalismo, dentre outros. 

O fenômeno da judicialização da vida acompanha a crescente regulação das ações 

desenvolvidas em sociedade, individuais e coletivas, consoante apontado por Chevallier 

(2001): 

 

Même si le “droit de régulation” apparaît comme “un autre droit”, son 

développement n’en contribue pas moins à alimenter le processus 

d’explosion juridique que connaissent les sociétés contemporaines : attesté 

par de multiples signes, l’élargissement incessant du champ de la juridicité 

entraîne une “juridicisation” croissante des conduites ; le droit tend à devenir 

le vecteur privilégié d’encadrement et d’orientation des actions individuelles 

et collectives, en prenant le relais d’autres modes de régulation. 

(CHEVALLIER, 2001, p. 844) 

 

Engelmann (2006, p. 125) indica, ao analisar pesquisas francesas e norte-americanas, 

que o espaço judicial tem sido usado para a promoção de causas coletivas em meio à dinâmica 

de internacionalização, a exemplo dos estudos realizados na década de 1990 por Sarat e 

Scheingold (1998; 2001), que envolvem a noção de cause lawyer (advogado de causas). 

Notadamente, a Sociologia do campo jurídico na França contribui para o aprofundamento 

desses estudos analíticos, em especial os desenvolvidos por Dezalay (1993; 2001; 2002), 

Israel (2001a; 2001b) e Roussel (1998; 2002; 2003). 

Ao analisar a sociedade alemã no século XX, Maus (2000, p. 190) aduz que para “o 

crescente animus litigandi contribuem até mesmo os movimentos sociais de base democrática 

que não renunciam a seus pontos de vista morais em favor do aparato estatal”. E prossegue 

em considerações acerca das delérias associações entre justiça e moral (MAUS, 2000): 

 

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral 

da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social — 

controle ao qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado 
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em uma forma de organização política democrática. No domínio de uma 

Justiça que contrapõe um direito "superior", dotado de atributos morais, ao 

simples direito dos outros poderes do Estado e da sociedade, é notória a 

regressão a valores pré-democráticos de parâmetros de integração social. 

(MAUS, 2000, p. 187) 
 

A judicialização da vida na contemporaneidade marca um processo de figuração 

complexa e, muitas vezes, contraditória entre a dinâmica de fortalecimento do Judiciário e a 

necessidade de responder às demandas sociais que não sejam atendidas pelo Legislativo, o 

que situa tal fenômeno numa dupla condição cujos limites são tênues. Especialmente porque, 

na realidade brasileira, não se pode desconsiderar que a inatividade legiferante do Congresso 

Nacional, por si só, já pode significar um posicionamento político de negativa de modificação 

do status quo. 

 

 

2.1 O ESTADO, A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA E A DEMOCRACIA NA AMÉRICA LATINA 

 

 

A propósito dos debates entre os autores nas décadas de 1960 e 1970, merecem 

destaque a acentuada circulação de pesquisadores, como cientistas sociais, historiadores 

geógrafos e economistas, e a centralidade da América Latina como objeto de estudo e 

interpretação, o que se tornou menos pronunciado em face do fortalecimento e 

institucionalidade das Ciências Humanas, em geral, no interior dos países dessa região do 

mundo, a partir de meados da década de 1970, ao passarem a discutir em maior profundidade, 

mas de modo local, suas peculiaridades, a despeito da progressiva conectividade de 

informações do mundo cibernético (LEME, 2015). 

Há, sem embargo, intensificação das pesquisas e dos debates acadêmicos, 

procedendo-se à revisitação de temas antes pacificados em campos que contavam com menor 

disputa no meio intelectual. Um dos constructos que vêm despertando a atenção, 

sobremaneira entre autores brasileiros, em face de recentes debates acerca das interações entre 

Estado, mercado e sociedade, é o patrimonialismo, que surge mobilizado nas obras de 

variados autores, como Holanda (2014, p. 175-176) e Faoro (2012, p. 819-838), tal qual 

destacado por consagrados intérpretes do Pensamento Social Brasileiro como Antônio 
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Cândido, consoante assinalado por Bresser Pereira (2000) no paper “Relendo Raízes do 

Brasil”68: 

 

É nesse contexto que Sérgio Buarque faz a referência a Max Weber, e, 

segundo Antônio Cândido, “pela primeira vez no Brasil os conceitos de 

“patrimonialismo” e “burocracia” são usados” (p. XLVI). A crise de 

transição será marcada por estas categorias. Sérgio Buarque observa que 

“não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidades, 

formados por tal ambiente (família patriarcal), compreenderem a distinção 

fundamental entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se 

caracterizam justamente pelo que separa o funcionário ‘patrimonial’ do puro 

burocrata conforme a definição de Max Weber”. (p. 105) E acrescenta 

Sérgio Buarque: “No Brasil somente excepcionalmente tivemos um sistema 

administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses 

objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, 

ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares 

que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco 

acessíveis a uma ordenação impessoal”. (BRESSER PEREIRA, 2000, p. 7-

8). 

 

Nada obstante, no entendimento de outros autores, como pontuado por Ricupero 

(2011, p. 169), a categoria analítica patrimonialismo teria sido concebida de forma 

diferenciada por Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro, o que endossa a seguinte 

afirmação de Faoro (1993) 

 

Não há dúvida, portanto, que não o termo “patrimonial”, mas a análise do 

Estado brasileiro (sic) sob o prisma do patrimonialismo, começa com Os 

Donos do Poder (quer na versão da 1ª ed. de 1958, quer nas versões que 

seguem a 2ª ed. de 1975). É o que assinala um autor insuspeito (José 

Guilherme Merquior, As Idéias [sic] e as Formas, 1981, p. 287). (FAORO, 

1993, p. 18). (grifos do autor) 

 

Ocorre que a adoção conceitual, anacrônica em considerável medida, de 

patrimonialismo, por parte de autores atuais para localizar as seculares mazelas que 

contaminariam o Estado brasileiro, desde suas origens mais remotas, não é louvada 

atualmente de forma consensual, considerando-se que prestigiados pensadores 

contemporâneos, como Souza (2015), sociólogo potiguar que vem se dedicando à pesquisa da 

questão, chega a criticá-la de modo impetuoso 

 

 
68 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Relendo Raízes do Brasil. In: Paper “Notas de Leitura e Releitura de 

Livros Clássicos sobre o Brasil”, 2000, p. 1-12. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/2000/00-71.RelendoRaizesDoBrasil-Holanda.pdf >. Acesso em: 31 

jan. 2018. 
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O ataque tem que ser realizado contra o suposto e, na realidade, falso 

“inchaço” e “aparelhamento” do Estado sempre que este é usado não para 

ser privatizado pelo 1% mais rico, como sempre foi o caso, mas sim para a 

maioria da população. A narrativa do Estado demonizado e do mercado 

virtuoso, primeiro construída “cientificamente” como analisamos em detalhe 

neste livro, e depois reproduzida de modo “naturalizado” e “autoevidente” 

como truísmo aceito por todos, seja nas práticas de todas as instituições seja 

nas esquinas de todo o país, criando o pano de fundo perfeito para o assalto à 

inteligência nacional. Os próprios ministros de Estado do governo usam 

Raymundo Faoro e sua balela sobre o patrimonialismo para amparar seus 

discursos, tanto de defesa do Estado como de ataque e de apelo ao desmonte 

estatal, finalmente aceito e implementado pela própria presidente posta na 

defensiva por essa mesma narrativa. Maior prova de que essa interpretação 

de mundo tornada prática continua comandando nosso horizonte de 

pensamento e de ação, é impossível. (SOUZA, 2015, p. 198-199). 

 

Não se podem desconsiderar, igualmente, os vícios do denominado capitalismo de 

compadrio69 70 e do presidencialismo de coalizão71, por serem aspectos que obstam o avanço 

da sociedade brasileira, o que indica a necessidade de que sejam superados. Entretanto, 

elementos como regulação econômica e financeira, organização política, educação, exercício 

da cidadania, redução de desigualdades sociais, desenvolvimento planejado, além de outros 

tantos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais, são inarredáveis e precisam ser 

amadurecidos e dinamizados pela sociedade, no sentido inequívoco de eliminar o fosso 

abissal que separa e hierarquiza a maior parte dos brasileiros em posições de classe 

extremamente desfavoráveis a uma reduzida elite econômica. 

O Estado que decorrerá dessa recomposição social pressupõe um círculo virtuoso, o 

qual refletirá o estado de consciência dos cidadãos que se forjarem em tal dinâmica, não 

bastando que dominados cedam aos dominantes por força da lei, mas que os cidadãos se 

reconheçam em suas potencialidades e desempenhem as virtudes almejadas pela sociedade, 

por se tratar da própria vontade de tais indivíduos. O cenário brasileiro não deixa de refletir 

essa realidade, segundo Engelmann (2016) indica em seguidas pesquisas recentes 

 

Obviamente o problema não está no “combate a corrupção” em si mesmo e 

nos processos de accountability que se intensificam no Brasil na última 

década (ver Araújo e Sanchez (2005), Pereira (2005), Filgueiras & Aranha 

 
69 REGO, Carlos Eduardo Reis Fortes do. Crony capitalism e as instituições no Brasil: laços entre o setor privado 

e o Estado brasileiro como requisitos de sucesso empresarial. Rev. Eletrônica Artigos Jurídicos e Direito em 

Debate (REAJDD), v.  VI, 2017. p. 1. 
70 SHORE, Cris. Culture and Corruption in the EU: Reflections on Fraud, nepotism and Cronyism in the 

European Comission. In: HALLER, Dieter and SHORE, Cris. Corruption. Anthropological Perspectives. 

London/MI: Pluto Press/Ann Arbor, 2005. 
71 Conceito cunhado há três décadas pelo cientista político e sociólogo Sérgio Abranches, cf. site 

folha.uol.com.br. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/04/1877508-sociologo-

sergio-abranches-analisa-a-lava-jato-e-a-crise-da-democracia.shtml>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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(2011), Praça (2011) e Praça & Taylor (2014)). A questão está nos usos do 

combate à corrupção e na versão de Estado de Direito que essas diferentes 

burocracias públicas promovem ou são induzidas a promover. Uma 

modalidade que, ao se associar a uma cruzada simbólica contra a política, 

promove uma versão punitiva do Estado de Direito que inclui a 

criminalização crescente da atividade política com custos altos 

especialmente para o sistema representativo. Entre os exemplos desse 

fenômeno, podemos mencionar o ativismo anticorrupção com sanções que 

intervém antes do final dos processos judiciais. As conduções coercitivas, 

prisões preventivas e o mecanismo da “delação premiada” impuseram-se 

como método para obter provas sobre atos de corrupção deixando em 

segundo plano as garantias individuais dos investigados. A sucessão de 

vazamentos dos inquéritos e processos judiciais para a grande-mídia, por seu 

lado, contribuiu para a legitimação da imagem de uma corrupção 

generalizada do governo e do Partido dos Trabalhadores. A partir de usos 

seletivos de informações obtidas com os investigadores, a grande mídia 

alimentou continuamente a construção de um grande escândalo político. O 

conjunto desses episódios, portanto nos coloca diante de uma conjuntura 

instável quanto ao alcance desse processo para o regime democrático 

(ENGELMANN, 2016, p. 12). 

 

Madeira (2014), por seu turno, acrescenta fatores endógenos ao Brasil que 

influenciaram na dinâmica de incremento do fenômeno da judicialização e nas correlações de 

força entre Defensoria Pública, Judiciário, Ministério Público e Advocacia: 

 

In the Brazilian case, the achievement of [Public Defender’s Office’s] 

independence can be explained based on two theoretical references of 

judicial empowerment. In ideational terms, the reform and attainment of 

independence originate from a long process of fighting for democracy and 

for guaranteeing rights in Brazil, even before the end of the military regime. 

The presence of pressure groups, associations and political actors in the 

institutionalisation of democratic policies in Brazil has shown itself to be 

vital, as has the great pressure exerted by international bodies, which have 

been eager for justice systems reforms and for executive bodies that are 

actually independent. From the governance point of view, there has been a 

visible change in the patterns of Brazilian federalism in the last few decades, 

from the granting of independence to the three subnational entities 

(federation, states and municipalities), resulting in a strengthening of 

regional inequalities, to a more recent one by the federal Executive 

attempting to establish uniformity, often using judicialisation as support. The 

PDOs’ independence can be seen as an attempt to standardise public 

assistance to the most vulnerable sectors in the states, thus aiming at 

guaranteeing more equitable access to justice in the country. This process 

did not occur without struggles and conflict, especially among the justice 

system’s actors themselves, revealing an overt clash between the Public 

Defender’s Office, the State Prosecutor’s Office and the Brazilian Bar 

Association. (MADEIRA, 2014, p. 66) 
 

Para além da revisitação das formulações de intérpretes do pensamento latino-

americano, sobretudo quanto aos aspectos atinentes ao conhecimento sociológico sobre 
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desenvolvimento e sobre Estados latino-americanos, cumpre tratar do ativismo judicial e da 

judicialização da vida, fenômenos em crescente evidência na América Latina, e dos rumos da 

democracia e dos seus multifacetados contornos, na atual fase avançada do sistema capitalista 

financeiro, os quais vêm sendo objeto de incessantes debates por pensadores de todo o 

mundo, o que lança reflexões aprofundadas sobre novas formas e limites de representação 

política, o controle social sobre os corpos e as crescentes supressões de direitos e garantias 

individuais e coletivos. Deste modo, segundo ponderação oferecida por Dworkin (2000), 

 

Sem dúvida, é verdade, como descrição bem geral, que numa democracia o 

poder está nas mãos do povo. Mas é por demais evidente que nenhuma 

democracia proporciona a igualdade genuína de poder político. Muitos 

cidadãos, por um motivo ou outro, são inteiramente destituídos de 

privilégios. O poder econômico dos grandes negócios garante poder político 

especial a quem os confere... devemos levar em conta ao julgar quanto os 

cidadãos individualmente perdem de poder político sempre que uma questão 

sobre direitos individuais é tirada do legislativo e entregue aos tribunais. 

Alguns perdem mais que outros apenas porque têm mais a perder... 

(DWORKIN, 2000, p. 27) 

 

Rancière (2014), por seu turno, identifica, ao discorrer sobre os entraves ao 

aperfeiçoamento da democracia nas sociedades ocidentais, desde a Antiguidade aos tempos 

atuais, articulações entre a atuação de agentes nas sociedades contemporâneas, novas formas 

de estratificação social e a imperiosidade de que se concebam como potência transformadora, 

irredutíveis a atuarem como instrumento de dominação de uma fração da sociedade sobre 

outras: 

 

A democracia não é nem a forma de governo que permite à oligarquia reinar 

em nome do povo nem a forma de sociedade regulada pelo poder da 

mercadoria. Ela é a ação que arranca continuamente dos governos 

oligárquicos o monopólio da vida pública e da riqueza a onipotência sobre a 

vida. Ela é a potência que, hoje mais do que nunca, deve lutar contra a 

confusão desses poderes em uma única e mesma lei da dominação. 

Recuperar a singularidade da democracia é também tomar consciência de 

sua solidão. A exigência democrática foi sustentada ou dissimulada durante 

muito tempo pela ideia de uma sociedade nova, cujos elementos seriam 

formados no próprio seio da sociedade atual (RANCIÈRE, 2014, p. 121). 

 

Esse tema das interfaces das democracias atuais com o permanente estado de 

exceção é aprofundado pelas teses de Agamben (2007), segundo o qual a exceção advém da 

tradição democrático-revolucionária e não do absolutismo. E tem se valido de uma aparência 

de adequação às instituições democráticas tradicionais, como o sufrágio universal, a 

existência de partidos políticos e a liberdade de expressão, a fim de configurar que: 
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Diante do incessante avanço do que foi definido como uma “guerra civil 

mundial”, o estado de exceção tende sempre mais a se apresentar como o 

paradigma de governo dominante na política contemporânea. Esse 

deslocamento de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de 

governo ameaça transformar radicalmente – e, de fato, já transformou de 

modo muito perceptível – a estrutura e o sentido da distinção tradicional 

entre os diversos tipos de constituição. O estado de exceção apresenta-se, 

nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre democracia e 

absolutismo (AGAMBEN, 2007, p. 13). 

 

Vale aduzir, quanto a este espectro que aflige as democracias na atualidade, 

relevantes considerações de Agamben (2015) acerca das transformações experimentadas pelo 

conceito de democracia nas décadas recentes, tecidas em ensaio publicado, originariamente, 

no jornal italiano La Repubblica, ao tratar da crise de legitimidade que as sociedades 

democráticas contemporâneas enfrentam 

 

Os poderes e as instituições não estão hoje deslegitimados porque caíram na 

ilegalidade; ao invés, o contrário é verdade, ou seja, que a ilegalidade é tão 

difundida e generalizada porque os poderes perderam toda consciência da 

sua legitimidade. Por isso, é inútil acreditar que se possa enfrentar a crise das 

nossas sociedades por meio da ação – certamente necessária – do poder 

judiciário: uma crise que investe contra a legitimidade não pode ser resolvida 

apenas no plano do direito. A hipertrofia do direito, que pretende legislar 

sobre tudo, ao invés, trai, através de um excesso de legalidade formal, a 

perda de toda legitimidade substancial. A tentativa da modernidade de fazer 

coincidir legalidade e legitimidade, buscando assegurar através do direito 

positivo a legitimidade de um poder, é, como fica claro pelo irrefreável 

processo de decadência em que as nossas instituições democráticas entraram, 

totalmente insuficiente. (AGAMBEN, 2015, on line72) 

 

Nessa mesma linha, como indica Valim (2017) apoiado nas observações do jurista 

Pedro Estevam Serrano, 

 

[...] o estado de exceção na “rotina das sociedades democráticas”73, em 

convivência com as prerrogativas excepcionais previstas para situações de 

“defesa do Estado ou da sociedade”. Não só o Poder Executivo, por 

intermédio de medidas de polícia administrativa, mas também o Poder 

Judiciário se convertem em fonte de exceção (VALIM, 2017, p. 36). 

 

Hollanda (2011, p. 43-44) identifica que a feição contemporânea de democracia 

apresenta significativa contribuição do realismo elitista e se consagra como objeto de 

 
72 Blog Boitempo. On line. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/20/agamben-crise-de-

legitimidade/>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
73 SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. Autoritarismo e golpes na América Latina: breve ensaio sobre 

jurisdição e exceção. São Paulo: Alameda, 2016, p. 27. 
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consenso político, consideradas as marcas formais da democracia, cujo “regime de governo 

instituiu o possível no lugar do desejável. A democracia foi ressignificada como competição 

entre elites”. E, nesse sentido, Gonzáles Casanova (2008, p. 6) contribui para o debate dessa 

reconfiguração das sociedades latino-americanas: 

 

A los antiguos opresores se suman los liberadores cooptados y corrompidos, 

que no toman las decisiones con consulta y apoyo de las bases y que 

resuelven las contradicciones internas sin que las bases hagan suyas las 

soluciones por contradictorias que sean. Los procesos regresivos llevan a la 

formación de grupos y líderes privilegiados que se insertan en los sectores 

medios y en las mafias, elites y oligarquías ampliadas. En nuestro tiempo 

esos procesos llevan a la recolonización transnacional y globalizadora en que 

se combinan las deudas adquiridas con el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, con los golpes militares y de cuerpos de elite 

entrenados en las escuelas especiales de la guerra sucia, o con los políticos 

modernos de las “universidades de excelencia” que realizan la transición a 

una democracia de las minorías, con la “libertad de comercio” considerada 

como esencia de la libertad humana, y con las corporaciones y complejos 

militares-industriales-financieros reconocidos como los verdaderos 

soberanos. (GONZÁLEZ CASANOVA, 2009, p. 426-427) 

 

E prossegue Gonzáles Casanova (2009) ao caracterizar a política latino-americana 

contaminada pela democracia de minorias: 

 

La conocida retahíla de mentiras tecnocráticas engaña con cada uno de sus 

términos y en el discurso que con ellos hilvana. Toma de Schumpeter el mito 

de que es democracia aquella en que los ciudadanos eligen entre dos partidos 

tan parecidos como el Demócrata y el Republicano en los Estados Unidos, 

cuando en realidad ambos corresponden a un gobierno de “oligarquías”, 

“clases políticas”, “elites” y “complejos empresariales-militares” 

gobernantes que tienen dos partidos a su servicio con los que dividen al 

pueblo. Toman de Huntington el mito oportunista de que se trata de “los 

costos inevitables” de la “modernización”, de la “civilización”. Toman de 

Fukuyama el mito de que la actualidad es “un proceso sin alternativa” que va 

a durar una eternidad. Y toman de los discursos del Banco Mundial y sus 

intelectuales, el mito de que sus políticas, lejos de contribuir a aumentar los 

problemas de la humanidad, constituyen “un esfuerzo científico”, “técnico”, 

“honesto” para resolver “tanto” “los problemas de los ricos” “como” “los 

problemas de los pobres”, “tanto” “los problemas de los países ricos” como 

“los de los países pobres”. (GONZÁLEZ CASANOVA, 2009, p. 170-171) 
 

No curso dos estudos comparados de teoria da democracia, há classificações 

concorrentes que se destacam como alternativas de superação da dicotomia tradicional entre 

democracia e autoritarismo e da classificação tricotômica entre democracia, autoritarismo e 

totalitarismo que prevaleceu na Ciência Política no decorrer do século passado, todas sujeitas 

a acalorados debates que ainda impossibilitam a aceitação de uma tipologia consensual. 
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Mainwaring (2001), ao cotejar distintos regimes políticos latino-americanos 

posteriores à Segunda Guerra Mundial, enquadraram-nos numa tipologia tricotômica que 

contempla países nos quais vigoraria a democracia, o autoritarismo ou a semidemocracia, nas 

hipóteses em que o processo de caracterização do regime democrático estiver em vias de 

consolidar-se. Eventualmente, a semidemocracia pode revelar-se como semiautoritarismo, em 

face de uma dinâmica de desdemocratização, a depender da maior ou da menor 

vulnerabilidade dos marcadores que denotam características democráticas essenciais: a) 

realização de eleições livres, periódicas e transparentes; b) manutenção da cidadania ampla; c) 

observância das liberdades civis e dos direitos políticos; d) organização de forças militares 

sob o controle civil. 

Por outro lado, em lugar de utilizarem-se da tipologia de Mainwaring (2001), há 

cientistas políticos como Puhle (1999) e Croissant et al. (2000) que preferiram adotar, às 

vésperas do início do século XXI, o não menos controverso conceito da democracia 

incompleta, derivativo do tipo ideal de democracia consolidada ou plena – a embedded 

democracy – que engloba a noção funcionalista conformadora de um círculo virtuoso, em que 

os caracteres interconectados de um dado sistema de governo, identificados como direitos, 

garantias ou liberdades individuais e sociais, participação no sistema eleitoral, dentre outros, 

operam no sentido de conferir maior ou menor coesão ao regime político democrático, 

segundo uma metodologia empiricista. Nada obstante, outros estudiosos do tema, como é o 

caso de Krennerich (2003; 2005, p. 119-121), oferecem críticas consistentes acerca da adoção 

do conceito de democracia incompleta, haja vista que em poucos países não situados no 

Ocidente poderia ser identificada uma democracia consolidada, ou seja, que funcione 

plenamente. 

 

 

2.2 A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E A ATUAÇÃO DO STF 

 

 

A judicialização da política conta com estudos aprofundados desde o início do 

século XX no mundo todo, notadamente nos países anglo-saxões74, ao passo que, no Brasil, 

veio a consolidar-se como perspectiva teórica e analítica a partir dos anos 1990, sobretudo 

com os estudos de Vianna et al. (1999; 2014), que tomaram por base de suas pesquisas as 

análises empíricas do fenômeno, ao demonstrar como opera a invasão da lógica racional-legal 

 
74 Países de tradição jurídica da common Law. 
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no ordenamento sociopolítico. “Esses dois fenômenos colocariam o poder Judiciário na 

posição de nova arena de disputa e de conflitos no cenário público brasileiro” (OLIVEIRA, 

2004, p. 101). 

Em termos históricos, o Judiciário notabilizou-se por uma postura inercial, tendente a 

restringir sua atuação institucional ao teor das normas jurídicas, sem margem para 

subjetivismos ou proatividade, na forma do juiz “boca da lei”75 apontado por Montesquieu 

(1993), “a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar 

sua força, nem seu rigor”, o que difere diametralmente do cenário contemporâneo, no qual o 

Judiciário revela um papel proeminente na execução de políticas públicas. 

Segundo Carvalho (2004), a judicialização está correlacionada à ocorrência de 

condicionantes políticos como separação de Poderes, regime democrático, inoperância de 

instituições majoritárias, manipulação do poder de veto judicial à execução de políticas 

públicas por grupos de interesse, sejam situacionistas ou oposicionistas, com fundamento na 

pressão por questões econômicas ou sociais. Trata-se de um constructo com ampla margem de 

fluidez e, por isso, autores como Vanessa de Oliveira (2005) preferem limitar sua 

aplicabilidade apenas a situações em que o Judiciário interfira por meio de decisões na seara 

política. 

A despeito das variações de perspectivas e pressupostos metodológicos de 

investigação da ideia de judicialização da política, é possível delinear alguns atributos 

relativamente comuns. Tal judicialização não é abordada de modo consensual pelos autores 

que tratam do fenômeno76, ressalvado o aspecto de que ocorra uma “invasão do Direito sobre 

o social” (VIANNA; BURGOS; SALLES, 2006, p. 3), por meio da qual o Judiciário assume 

o papel de garantidor de meios para manutenção e ampliação e direitos individuais, 

transindividuais, coletivos ou sociais. De acordo com Zauli (2011), a judicialização da 

política no Brasil: 

 

[...] envolve um processo de procedimentalização do Direito que, ao permitir 

a participação dos cidadãos na produção do Direito contribui para que as 

decisões judiciais assimilem um caráter deliberativo que lhes proporciona 

níveis mais elevados de legitimidade procedimental. O que se passa com o 

poder Judiciário é uma mudança institucional que produz uma maior 

 
75 A expressão “bouche de la loi” difundiu-se após a Revolução Francesa de 1789. MONTESQUIEU. O 

Espírito das Leis, Livro XI, cap.6. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1993, p.179. 
76A falta de homogeneidade na mobilização do conceito de judicialização da política decorre de divergências em 

relação a: 1) métodos e técnicas de interpenetração entre política e justiça; 2) pressupostos analíticos e 

categoriais de investigação empírica; 3) referenciais teóricos de coleta e análise dos dados; 4) grau e escala de 

investigação. 
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abertura desse poder à sociedade e contribui para o aprofundamento da 

dimensão participativa da democracia brasileira. (ZAULI, 2011, p. 206) 

 

Quanto à realidade nacional, ao tratar dos avanços do poder jurídico frente ao poder 

político, Fabiana Luci de Oliveira (2012a, p. 42) situa a reconfiguração institucional do 

Supremo Tribunal Federal promovida pela Constituição de 1988 como marco na mudança do 

papel político dessa instituição bicentenária, “reforçando sua condição de arena de disputa 

entre sociedade e Estado, entre órgãos e Poderes do próprio Estado”, ainda que autores como 

Vianna et al. (1999, p. 47) ressaltem que este fortalecimento do protagonismo do Supremo 

não decorre de uma atuação proativa dos ministros dessa corte, sobretudo por meio do 

controle abstrato da constitucionalidade das leis, não possa ser atribuída, quer à vontade da 

sociedade civil organizada, “antes, bem mais que agora, alheia às possibilidades democráticas 

da intervenção do Judiciário na arena pública, quer a uma proposta amadurecida no interior do 

Poder judiciário”. 

Oliveira (2012a, p. 166-167) desenvolveu pesquisa seminal acerca da busca de 

espaço pelo Supremo Tribunal Federal entre os Poderes em meio ao processo de 

redemocratização, já em face do novo ordenamento constitucional inaugurado em 1988, 

quando a opinião pública reconhece a mudança de perfil do Supremo, o que coincide com o 

período em que se modifica o perfil biográfico dos ministros e a competência constitucional 

do tribunal. Vale registrar que o trabalho de Oliveira (2012a) concentra-se na análise da 

atuação do Supremo Tribunal Federal no período de transição do regime autoritário para o 

regime democrático, entre 1979 e 1999, que é considerado um interregno de “grande silêncio 

por parte do Supremo, e dos tribunais em geral, em trabalhar em função da reconstrução do 

estado de direito e da democracia” (VIEIRA, 1993, p. 73). 

A Constituição de 1988 desponta como marco da crescente preeminência do 

Supremo na arena política brasileira, à medida em que ganha maior poder de influenciar na 

condução de políticas públicas e no desenho do Estado brasileiro. Sem embargo, os ministros 

desse tribunal tenderiam a cultivar uma ideologia profissional e um conhecimento técnico-

jurídico que os conduziriam a atuar politicamente sem se tornar “politizados” (OLIVEIRA, 

2012a, p. 16) ou, ao menos, não é o caráter político que transparece em primeiro plano no rol 

de competências constitucionais da Corte. 

Uma vasta literatura internacional indica o crescimento do poder de interferência da 

justiça nos mais variados espaços políticos e sociais (GUARNIERI; PEDERZOLI, 1996; 

CICHOWSKI; STONE, 2003), em face de um fenômeno recente, de âmbito mundial, 

conceituado como judicialização, cujos efeitos se espraiam na sociedade e no controle do 
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Estado, seja pela regulação de setores do mercado e da vida social, como em relações entre 

agentes da saúde, da educação ou da produção, seja na delimitação da esfera de atuação do 

poder público. A judicialização, contudo, não decorre somente da maior influência dos 

juízes na sociedade e na política, mas de uma reestruturação de Poderes estatais, das 

condições e das competências suficientes para exercê-los, ainda que não sejam os juízes 

os únicos ou mais destacados agentes que se impõem nessa nova configuração de 

contenciosos. O Poder Judiciário tornou-se um dos objetos centrais da política, numa fase 

inicial desse fenômeno, a partir do final da década de 1980, ao consagrar-se como uma 

força preponderante na regulação política, dividindo espaço com os demais Poderes, a 

partir do desempenho de novas competências constitucionais, destacadamente o controle 

estrito do Parlamento e da administração pública (ENGELMANN, 2017, p. 53). 

Pizzorno (1998) destaca, dentre as dinâmicas relacionadas com a judicialização: 

a) a crescente atividade legiferante dos juízes; b) a tendência de delegação ao Judiciário 

de poderes originários do Legislativo e Executivo; c) a maior acessibilidade à justiça para 

que os cidadãos solucionem demandas de outras esferas estatais; d) a intensificação do 

controle de constitucionalidade; e) o “controle de virtudes pelos juízes”, por meio do qual 

as atividades políticas se sujeitam a correição judicial (PIZZORNO, 1998, p. 12-13). 

Todavia, tratam-se de processos de difícil mensuração, sobretudo em decorrência da 

modificação de indicadores estatísticos no decorrer do tempo, ainda que possa parecer uma 

tendência evolutiva irrefreável nas democracias contemporâneas (SEVERIN, 1999). 

A judicialização se revela uma arma discursiva para e pela prática (ROUSSEL, 

2003) de acentuado conteúdo normativo, que oscila entre aspectos que se desdobram de modo 

inclusivo (consolidação do estado democrático de direito, declínio da arbitrariedade, 

florescimento dos direitos individuais) ou restritivo (governo dos juízes, americanização da 

sociedade, sociedade do contencioso) desde o final dos anos 1980, quando a Justiça e os 

magistrados franceses passaram a ganhar preeminência na mídia, em face da atuação à frente 

da apuração de sucessivos escândalos na política (ROUSSEL, 1998). 

 

L’examen attentif des «affaires» qui pimentent la conjoncture politique 

actuelle conduit à constater, pourvu que l'on prête attention aux acteurs 

judiciaires de ces mobilisations, que les rapports des magistrats au jeu 

politique se sont transformés. Nombreux durant la période de “première 

cohabitation” (1986-1988), les scandales politiques connaissent de nouveaux 

développements à partir notamment de l'affaire Urba - qui met en cause le 

financement du Parti socialiste dans la Sarthe - en 1991, tandis que sont 

poursuivis, inculpés, voire incarcérés, nombre d'élus et certains des plus 

hauts personnages de l'État, tels un ministre ou un président de l'Assemblée 

nationale. Des juges d'instruction, de plus en plus souvent cités dans les 
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médias, acquièrent une rapide notoriété ; peu à peu, on voit des magistrats 

chargés d' “affaires” donner des interviews et prendre la parole dans les 

médias. (ROUSSEL, 1998, p. 245-246) 

 

Sem embargo, a descontinuidade desse processo de judicialização, desprovido de 

linearidade e univocidade, pode ser demonstrada de variadas formas, seja no tocante ao 

polêmico uso do véu nas escolas francesas ou aos dilemas no campo de pesquisa da Bioética, 

seja, por outro lado, no que tange à descriminalização de certos ilícitos, como a eutanásia,  ou 

a desjudicialização de alguns procedimentos, tal qual a confissão de delitos e a mediação 

(ENGELMANN, 2017, p. 46). 

“Prefigurando um grave risco de uma ditadura judicial no Brasil” (HORTA, 2011), 

diversos têm sido os alertas de que o fortalecimento do Judiciário não deve descambar para a 

supressão da representatividade, das prerrogativas e das competências dos demais Poderes. 

Horta et al. (2012) ressaltam a tendência de que o Direito brasileiro vem sendo castrado de 

sua politicidade, de sua historicidade e de sua culturalidade, o que tende a acentuar a 

preponderância de um Direito supostamente racional, lógico, técnico e subjugado aos 

tribunais: 

 

Não sendo submetidos (a Magistratura, o Ministério Público e demais órgãos 

jurisdicionais) ao crivo do voto, estas aristocracias do serviço público 

podem perpetuar-se facilmente pela via de concursos públicos onde se 

cobram dos candidatos uma sofisticada adesão ao discurso hegemônico nos e 

dos próprios tribunais. Quando não se verifica um espantoso nepotismo 

sanguíneo, o sistema supersticioso dos concursos (PONTES DE 

MIRANDA, 1972: 340) cuida habilmente de instaurar um nepotismo 

intelectual e “neutramente” ideológico. O positivismo jurídico estabelece os 

marcos de um direito racional, apolítico, a-ideológico, a-histórico: um direito 

puro, bem ao interesse do pensamento oligárquico e conservador. O sistema 

jurisdicional, especialmente no Brasil, é, portanto corrompido 

estruturalmente, armado de modo a assegurar absoluta preponderância às 

elites forenses até mesmo na vida política brasileira (reservando-se ao 

Supremo Tribunal Federal a função, ainda central na cultura constitucional 

brasileira, de poder moderador77). (HORTA ET AL., 2012, p. 126-127) 

(grifo nosso) 

 

Ainda que se reconheça que a judicialização da política e a politização da justiça 

estejam interligadas e redundem na ampliação do Poder Judiciário e da capacidade de seus 

agentes decidirem questões políticas (DAMASCENO, 2011, p. 114), não são poucos os 

autores que destacam a crescente intervenção de juízes na seara política como um dos 

 
77 Segundo Horta et al (2012), o espectro recalcitrante de um poder moderador no cenário político brasileiro é 

disputado, entre “gladiadores de substancial peso: o bloco financeiro-midiático, as forças armadas e o poder 

judiciário, com clara e perigosa preponderância deste último”. 
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aspectos deletérios do fenômeno da judicialização, que é capaz de não apenas interferir, mas 

também paralisar a execução de políticas públicas, a exemplo do que externam Souza e 

Lamounier (2006): 

 

A liberdade de que desfrutam os juízes, até os de primeira instância, para 

tomar decisões diferentes em casos similares e o poder a eles concedido para 

paralisar políticas públicas vêm estimulando a sociedade a buscar no 

Judiciário a solução de seus conflitos sociais e políticos. O resultado tem 

sido os males gêmeos conhecidos no debate público como a “judicialização 

da política” e a “politização do Judiciário”, males esses que sobrecarregam 

os tribunais e comprometem sua capacidade de ser imparciais. Em adição a 

isso, o alcance da verificação de constitucionalidade é tal que os tribunais 

são inevitavelmente dragados para a arena política. O Judiciário pode 

deliberar sobre a constitucionalidade não apenas de leis ordinárias aprovadas 

pelo Legislativo ou das medidas provisórias editadas pelo Executivo, mas até 

de emendas constitucionais, dado o seu poder de questionar qualquer um 

desses instrumentos em relação quer ao mérito quer ao método de 

deliberação pelo qual as decisões foram tomadas (SOUZA E LAMOUNIER, 

2006). 

 

O Judiciário torna-se o referencial para solução de conflitos sociais, assumindo o juiz 

a centralidade na efetivação de direitos (ASENSI, 2010, p. 42). Nessa linha, Bourdieu (2000) 

apresenta o campo jurídico no qual o juiz, consoante o modelo liberal clássico fundado no 

princípio inercial de jurisdição, ocupa a posição central em torno da qual orbitam duas partes: 

 

[...] nesta luta em que se defrontam visões do mundo diferentes, e até mesmo 

antagonistas, que, à medida de sua autoridade, pretendem impor-se ao 

reconhecimento, e, deste modo, realizar-se, está em jogo o monopólio do 

poder de impor o princípio universalmente reconhecido de conhecimento do 

mundo social, o nomos como princípio universal de visão e de divisão (nemo 

significa separar, dividir, distribuir), portanto, de distribuição legítima 

(BOURDIEU, 2000, p. 236). 

 

São muitos os autores que buscam diferenciar judicialização da política e ativismo 

judical, além de frisarem a autonomia do Direito em relação à política, como é o caso de 

Barroso (2018b, p. 176-177). Barcelos (2018, p. 78-79) oferece uma leitura mais ponderada 

do fenômeno da judicialização da política (ou da vida ou do social), que não é tomado como 

um mal em si, por considerá-lo independente dos desígnios do Poder Judiciário, enquanto o 

ativismo judicial seria um elemento volitivo derivado do intérprete-aplicador, a partir do qual 

o direito (ou a sua autonomia) estaria a ser substituído, “materializad[o], ao final e ao cabo, 

por argumentos de moral e de política (e/ou de economia, não raro) em detrimento dos 

argumentos de princípio”. Com relação ainda ao ativismo judicial, Vieira (1994) aduz que: 
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[...] se tornou um estigma do modelo constitucional americano, [e] refere-se 

àqueles períodos em que a Corte desenvolveu uma atuação ativa, 

interpretando e ampliando o sentido da Constituição, de forma a ocupar um 

espaço cada vez maior na arena de decisão política” (VIEIRA, 1994, p. 61) 

 

Castro (2009) pontua que “a judicialização da política ocorre porque os tribunais são 

chamados a se pronunciar onde o funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostra 

falho, insuficiente ou insatisfatório”. Tal raciocínio é complementado por Dallari et al. (1996), 

para os quais o Judiciário, “provocado adequadamente, pode ser um instrumento de formação 

de políticas públicas”, apto a dirimir conflitos sociais para além da composição de múltiplos 

interesses de partidos políticos, demais Poderes da República e agentes das sociedades 

contemporâneas, de modo a ocupar a centralidade do processo de solução de conflitos sociais 

e políticos (ASENSI, 2010, p. 41). 

Conforme o entendimento esposado por Engelmann (2017), destacado estudioso do 

tema: 

 

De forma mais ampla, parece haver um contraste entre a elevada atenção 

acadêmica concedida ao STF, por um lado, e o leque relativamente 

minguado de abordagens teóricas empregadas em seu exame, por outro. 

Como salientado acima, os argumentos desenvolvidos por Tate e Vallinder 

(1995) são bastante simples e mesmo pouco precisos na identificação das 

causas e efeitos da dita judicialização da política78. Ao se enfatizar essa 

perspectiva, todavia, parcela importante dos analistas brasileiros acabou se 

voltando a um debate acadêmico relativamente empobrecido e que pouco 

contribui para elucidar vários temas caros à subdisciplina de comparative 

judicial politics, como o comportamento judicial, a seleção dos magistrados, 

as interações estratégicas entre Poder Judiciário e demais órgãos do Estado, 

a implementação das decisões judiciais, a mobilização do direito, o ativismo 

judicial, a independência, e a responsabilização dos juízes individuais e do 

Poder Judiciário como um todo, entre vários outros79. (ENGELMANN, 

2017, p. 85) 

 

 Não se pode omitir no debate acerca do fenômeno em tela, todavia, a crítica 

apresentada por Maciel e Koerner (2002), segundo a qual a judicialização da política acaba 

por tornar-se um conceito com pouca precisão, todavia de fácil aceitação pública, o que pode 

determinar inadequação na análise das relações entre o Judiciário e o campo político ou entre 

aquele e os demais agentes políticos e instituições brasileiras. 

 

 
78 Trabalhos mais recentes buscam melhor conceituar a judicialização da política, ao evitar o que Tate e 

Vallinder (1995) reputaram “expansão global do poder judicial”, conceito que se aproxima de ativismo e de 

independência judiciais (cf. KAPISZEWSKI; TAYLOR, 2008). 
79 Carências teóricas nos estudos sobre o STF e demais instituições do sistema de justiça brasileiro têm sido 

observadas desde o início dos anos 2000 (KOERNER, 2007; KOERNER & MACIEL, 2002). 
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2.3 A POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA E O PAPEL POLÍTICO DO STF 

 

 

Cruz (2003) registra que o controle de constitucionalidade surge no Brasil a partir do 

direito positivo, quando da inserção de normas jurídicas na Constituição, a exemplo do que se 

verificou na adoção dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988, ao 

contrário do modo como se deu nos Estados Unidos, em que se operou como fruto de 

interpretação judiciária80. 

Cumpre ressaltar que o caráter político do Supremo Tribunal Federal decorre da sua 

prerrogativa de declarar o sentido e o alcance das regras jurídicas, no exercício de uma função 

estatal identificada com a observância dos ditames constitucionais, o que conduziria, em 

princípio, a uma pretensa neutralidade valorativa. A politização da justiça, diversamente, 

advém do distanciamento dessa postura de neutralidade, sobretudo em decorrência dos laços 

com o Poder Executivo federal, de onde, prima facie, emana a indicação dos ministros que 

integram o STF. 

Autores como Zaffaroni (1995, p. 94) entendem o fenômeno da politização da 

justiça como um meio de distribuir o poder político do Estado, por conceberem a prestação 

jurisdicional como um ato de governo e por considerarem essencial a atuação política do 

Judiciário. Por sua vez, Wacheleski (2015) apresenta a justiça como um novo locus de 

exigibilidade da política, que prescinde do consenso político e da participação política nos 

moldes tradicionais de representação no novo teatro que se descortina: 

 

O judiciário expõe no processo um teatro onde atuam novos atores, 

organizações e minorias, sem que para isso haja necessidade de consenso 

político ou representações institucionais, o que não era permitido nos moldes 

tradicionais de participação política. As inter-relações entre atores da 

democracia é medida pelo direito, e não mais pelo Estado, e a justiça, 

enquanto espaço de exigibilidade da democracia, é um ambiente 

prevalecentemente individual e permanente, e não intermitente e coletiva 

como a política. (WACHELESKI, 2015, p. 144) 

 

Os conceitos de drama e performance, depreendidos de Alexander (2016b), são 

precisos no sentido de indicar a complexidade de concatenação dos elementos figurativos de 

uma outra moralidade que passa a acompanhar a nova ordem social: 

 

 
80 Ruy Barbosa é reconhecido por ter difundido na cultura jurídico-política brasileira o Supremo Tribunal 

Federal como guardião dos direitos fundamentais, ao divulgar a obra The American Commonwealth de James 

Bryce. 
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Four decades ago, in a proclamation that seemed counterintuitive for a 

Marxist theorist, Raymond Williams insisted that contemporary societies 

must still dramatize social consciousness. Williams acknowledged that the 

transition from ritual to theatre — performative defusion — was a process 

that had nurtured critical intervention: “Drama broke from fixed signs, 

established its permanent distance from myth and ritual and from the 

hierarchical figures and processions of state.” Yet, even if drama 

“separated,” Williams suggested, it “did not separate out altogether”; for 

“beyond what many people can see as the theatricality of our image-

conscious public world, there is a more serious, more effective, more deeply 

rooted drama: the dramatization of consciousness itself”. Drama is 

fundamental to the search for meaning and solidarity in a postritual world. 

How else can character, virtue, and morality be sustained when the 

metaphysics of cosmological religion has broken down and social rituals are 

sporadic and incomplete? Drama displaces yet also encompasses shreds of 

the premodern religious order. Before theatre, the pragmatics of social 

performance was relatively simple. With the emergence of theatre, in the 

postcosmological world of complexity and defusion, social performances 

became extraordinarily difficult. Social theory must address these 

difficulties, examining how dramatic techniques not only separate and shape 

the elements of performance, but seek to put them back together again. 

(ALEXANDER, 2016b, p. 141-142) 

 

O Supremo Tribunal Federal passou a experimentar um declínio de popularidade, 

sensível abalo no grau de confiabilidade de muitas decisões e questionamento do poder 

político a partir das jornadas de junho de 2013, não somente pela opinião pública, mas pelo 

descumprimento de algumas de suas decisões. Ressalva seja feita ao entendimento corrente de 

variados juristas acerca da preponderância e grau de interferência que pode assumir a opinião 

pública nos julgamentos judiciais, como apresenta o ministro Dias Toffoli ao ser entrevistado 

por pesquisadores da FGV, como registrado por Fontainha et al. (2017): 

 

A opinião pública não é um elemento de decisão. É um elemento de, vamos 

dizer assim, alerta. É um alerta. “Olha, a opinião pública tende para cá, tende 

para lá”. Agora, o que é a opinião pública? Também existe essa questão. Isso 

daí parece aquela situação de Pôncio Pilatos e Jesus. Eu pergunto: “E o que é 

a verdade? O que é a opinião pública?”. Já que eu falei de Jesus, é aquela 

velha história. A opinião pública também condenou Jesus e absolveu 

Barrabás. Se houvesse um plebiscito no país, talvez passasse a pena de 

morte. Essa questão é muito complexa. Ela não é simples. Então, a opinião 

pública é um alerta, mas ela não é parâmetro de decisão. Ela não é parâmetro 

para formar a convicção e a decisão do julgado (FONTAINHA ET AL., 

2017, p. 159). 

 

Por outro lado, o ministro Luiz Fux posiciona-se de modo diametralmente oposto no 

tocante ao tema das conexões apropriadas entre atividade judicante e opinião pública, ao 

contemporizar o peso de tal dinâmica nos Estados Unidos, conforme apresentam Fontainha et 

al. (2016): 
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[...] essa questão da opinião pública é importante. Nos Estados Unidos, que 

talvez seja o país que mais desenvolve esse tipo de estudo sobre a 

legitimação democrática da Suprema Corte, eles têm um entendimento de 

que se a decisão dos processos objetivos ela é coincidente com a opinião 

pública, isso legitima democraticamente, porque o tribunal não tem armas 

nem dinheiro. Então, o juiz manda, depois as pessoas resolvem descumprir 

as decisões do Judiciário, vão descumprir. E aí? Aí, o Supremo vai ficar 

desmoralizado. E eu já tenho, por exemplo... Isso aí, já na carreira de juiz, eu 

tenho ciência e consciência dos meus deveres, mas eu também tenho 

consciência de que eu tenho que fazer valer as decisões judiciais. Então eu, 

por exemplo, não sou truculento, sou sensível, mas se tiver que pegar a força 

policial, mandar cumprir minha decisão, vou até junto, mas vou, entendeu? 

Eu levo bem a sério a função judicante. Mas sou sensível a essa ideia de que 

não pode pautar, mas tem que ouvir as vozes das ruas, o Judiciário deve 

contas à sociedade... 

[MV] — Então, um pouco assim, como é que um ministro do STF... O 

senhor ainda procura conversar com algumas pessoas? O senhor ainda 

toma conhecimento da opinião pública pela imprensa? Como é que faz isso? 

Como é... É curiosidade de estudioso mesmo. Concretamente, como é que 

um ministro do STF faz isso? 

[L F] — Sim. Eu acho o seguinte. Nós não somos muito diferentes das 

pessoas. Nós temos a nossa sensibilidade. Só que eu tenho um plus. Eu 

conheço o processo, eu vi os documentos, eu analisei. Então, por exemplo, 

se o juiz... Isso é muito importante. Se o juiz está julgando um processo 

subjetivo, pode ser um crédito, uma propriedade, pode ser uma ação penal, 

ele tem que julgar de acordo com o que está nos autos. Isso aí... Não pode se 

deixar levar pela opinião pública, porque isso o levaria a abdicar da sua 

função. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Eu já ouvi muito 

palpiteiro, que exerce função irrelevante no país, palpitar sobre isso. “Ah. O 

Supremo está julgando de acordo...” Mentira. Não está julgando de acordo 

com a opinião pública. O Supremo está julgando de acordo com os autos. 

Então, o juiz está julgando um processo criminal, tem que ter provas. Uma 

pessoa que não conhece o processo não pode dar uma entrevista dizendo: 

“fulano foi julgado sem provas”. Não conhece o processo, não viu o 

processo. “Quero celeridade da Justiça.” Celeridade da Justiça é seriedade da 

Justiça também. Se tiver provas, tem que ser condenado. Se não tiver provas, 

não tem que ser condenado. Agora, quem não conhece o processo, eu acho 

que não deve falar, porque aí já é pressão, já é criação... Por isso que eu 

digo, já é uma versão de Schopenhauer sobre as coisas. Falando uma mentira 

várias vezes, ela vai virando verdade. Então, nos processos subjetivos, o que 

vale é o que está nos autos. No processo objetivo, em que estão em jogo 

valores sociais, tem valor a manifestação da sociedade. Tem que ter valor. O 

juiz tem que plasmar uma decisão que a sociedade confie, acredite, cumpra. 

Porque, senão, a força do tribunal é nenhuma. Não tem arma, não tem 

dinheiro... Por exemplo, nós julgamos um caso que, em São Paulo, a OAB 

fazia as vezes da Defensoria Pública. Porque se criou uma reserva de 

mercado. A OAB pagava um valor para cada atendimento. Isso, uma pessoa 

carente. Tinha um milhão de pessoas atendidas pela OAB. Era 

inconstitucional? Era inconstitucional. Claro que era inconstitucional. Não 

precisa nem... A Constituição vai dizer: “A Defensoria Pública tem 

autonomia administrativa e financeira, e faz convênio com quem quiser”. 

Não é obrigada a fazer com a OAB, pode fazer com a FGV. Entendeu? 

Então, nós decidimos. Eu disse: “Bom, tudo bem. Nós estamos decidindo. 

Eu acho que é inconstitucional. É inconstitucional. Mas não pode ser feito ex 
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tunc, porque a voz do Supremo não vai fazer com que amanhã tenham mil 

pessoas sentadas num gabinete, atendendo a um milhão de pobres. Isso vai 

demorar um tempo”. Então, nesses momentos, é preciso ter uma percepção 

social daquilo que se está decidindo. Por isso é que hoje eu procuro 

caracterizar os ministros do Supremo em minimalistas ou consequencialistas. 

Entendeu? Tem horas que temos que ser minimalistas. Tem esse acordo 

moral razoável bem expressivo. Vamos no limite. Olha aqui. Pode 

reconhecer a união homoafetiva. Não fala mais nada. Se pode adotar, se não 

pode adotar. Minimalismo judicial. Defensoria Pública: consequencialismo. 

“O que é que vai dar nisso? Como é que a sociedade vai se organizar para 

resolver esse problema?”. E nunca há uma solução quimicamente pura. Ora a 

pessoa é minimalista, ora é consequencialista, ora é maximalista. E, também, 

uma constatação que sempre faço: “Do Supremo não passa”. Eu, às vezes, eu 

digo assim: “Daqui não passa”. Tem que dar solução aqui. “Ah, mas o 

Supremo é legislador positivo... O legislador negativo não é legislador 

positivo”. Isso não existe mais. Isso está ultrapassado. Porque o Supremo, às 

vezes, tem que expedir decisões aditivas, acrescentar algumas coisas para 

que aquela decisão seja efetiva. É uma marca do neoconstitucionalismo 

moderno. É a efetividade das normas constitucionais e das próprias decisões 

da Suprema Corte. Por exemplo, nunca na história se podia pegar um 

artigo... Pegava-se um artigo do Código Civil e fazia-se uma petição inicial e 

pedia-se dano moral. Agora, a pessoa pega um artigo da Constituição e 

promove uma ação. Porque a Constituição tem regras com normatividade 

suficiente. Nunca houve isso. Então, está na Constituição. “A saúde é um 

direito de todos, um dever do Estado”. Precisa dizer mais alguma coisa? 

Zero. Aí, vem lá a senhora: “Eu quero os medicamentos, porque eu não 

tenho dinheiro para pagar, e não pago as custas porque tenho acesso à Justiça 

e quero o medicamento porque é um direito de todos e um dever do Estado”. 

E entra com mandado de segurança e acabou. Então, hoje, nós vivemos uma 

constitucionalização do Direito81, não é? Quer dizer, a Constituição é o 

epicentro axiológico de toda a ciência jurídica. Tudo passa por ali. A leitura 

moral hoje do Direito é uma leitura que... Antigamente, a gente abria o 

Código Civil, abria o Código Comercial. Hoje, é preciso abrir o Código Civil 

e abrir a Constituição. E ver se aquilo ali passa por ali. E a Constituição tem 

regras e princípios. Eu, por exemplo, experimentei um momento ímpar na 

minha vida. Porque o STJ também julga de acordo com a legislação 

infraconstitucional, não cria muito. Mas eu, por exemplo, cheguei ao 

Supremo, com quinze dias, bateu na minha mesa Ficha Limpa Um. Lei de 

iniciativa popular. “Não queremos políticos sujos, moralidade”. Valores 

maravilhosos para a sociedade. Só que tinha o artigo 16 da Constituição, que 

dizia o seguinte: no ano da eleição, não pode mudar a regra do jogo. Não 

pode mudar a regra do jogo no ano da eleição. (FONTAINHA ET AL., 

2016, p. 83-86) 

 

Vale rememorar que Cittadino (2003, p. 18) indagara, já no início dos anos 2000, se 

havia relação entre a força do direito e o fim da política e se as democracias marcadas pelas 

paixões políticas estariam sendo substituídas por formas democráticas mais jurídicas, mais 

reguladoras. Pareceu-lhe razoável, àquela época, afirmar que não, pois: “Confundir a política 

com o direito é certamente um risco para qualquer sociedade democrática”. 

 
81 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 522-523.  
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Mais recentemente, todavia, Casara (2018, p. 138) aponta a emergência de uma 

sociedade pós-democrática, na qual são evidenciadas nítidas distorções no Poder Judiciário, 

cuja origem aristocrática é destacada, e no Ministério Público, voltado à democracia liberal 

em seu nascedouro, além de ressaltar que membros de ambas as instituições cedem à 

“tentação populista de atender aos anseios midiáticos, de atuar voltado à satisfação da opinião 

pública (ou, quiçá, da opinião publicada pelos Mass Media a partir de interesses econômicos 

facilmente identificáveis)”. 

Não foram poucos os episódios que renderam infindáveis disputas discursivas na 

mídia, nos meios jurídicos especializados e na opinião pública evidentemente. Um claro 

exemplo foram os notórios embates entre o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o ministro 

Marco Aurélio Mello, que determinou monocraticamente o afastamento do referido senador 

da presidência do Senado Federal82, cujo impasse, diante do manifesto descumprimento da 

ordem judicial pela Mesa do Senado Federal, somente foi superado após o Pleno do STF ter 

resolvido pela manutenção do senador Renan Calheiros em seu cargo de presidente, apenas 

retirando-o da linha sucessória da presidência da República83, em função de ter se tornado réu 

em processo criminal no próprio Supremo. 

Merece registro a circunstância de qua a decisão liminar do ministro Marco Aurélio 

não somente deixou de ser formalmente comunicada ao presidente do Senado Federal, mas 

também não foi acatada pela Mesa do Senado, em frontal descumprimento da ordem emanada 

de forma válida do ponto de vista jurídico. Tal situação põe em xeque a higidez do 

entendimento esposado pelo ministro Celso de Mello ao manifestar-se sobre a eficácia das 

decisões do Supremo diante do tema da fidelidade partidária e a propriedade do mandato 

parlamentar, em julgamento anteriormente realizado pela Corte, conforme apresentado por 

Santos (2015): 

 

O ministro Celso de Mello, relator da matéria sobre a legítima propriedade 

do mandato, reagiu à notícia de que a Câmara estaria estudando anistiar os 

possíveis cassados com a seguinte afirmação: “É absolutamente inadmissível 

qualquer ensaio de resistência por parte de qualquer órgão estatal a uma 

decisão judicial, especialmente quando proferida pela mais alta Corte de 

Justiça do País. Não há nenhum tribunal superior ao Supremo Tribunal 

Federal. Trata-se da Corte suprema em matéria de jurisdição constitucional. 

Quem tem o monopólio da última palavra é o Supremo e ninguém mais”. 

(SANTOS, 2015, p. 50) 

  

 
82 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/marco-aurelio-afasta-renan-calheiros-

presidencia-senado>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
83 G1.globo.com. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/maioria-do-stf-vota-pela-permanencia-

de-renan-calheiros-na-presidencia-do-senado.ghtml>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Poucos meses antes, em tom mais apaziguador, o ex-ministro Teori Zavascki 

interveio na “Operação Métis”, diante do embate político84 entre o senador Renan Calheiros 

(MDB-AL), e o juiz federal do Distrito Federal Vallisney de Souza Oliveira, que autorizou a 

prisão de quatro policiais legislativos do Senado Federal no curso de investigação criminal 

movida em face de policiais legislativos do Senado, acusados de, supostamente, beneficiarem 

políticos investigados85. Em desagravo ao magistrado, a ministra Cármen Lúcia, que ocupava 

a presidência do STF, manifestou-se em defesa dele e de todo o Judiciário: 

 

Não é admissível que, fora dos autos, qualquer juiz seja diminuído ou 

desmoralizado. Como eu disse, quando um juiz é destratado eu também sou. 

Exigimos o igual respeito para que tenhamos uma democracia fundada nos 

princípios constitucionais.86 

 

Reações às agressões e vilipêndios perpetrados contra o Supremo se fizeram notar 

sucessivas vezes na gestão da ex-presidente Cármen Lúcia, quando destacou que “o juiz 

brasileiro tem trabalhado pela República”: “Somos humanos, temos erros, e por isso existe o 

CNJ, para fortalecer o Poder Judiciário, coerente com os princípios constitucionais, com as 

demandas e as aspirações do povo brasileiro”87. Enquanto permaneceu na presidência do 

Supremo, a aludida ministra defendeu as prerrogativas dos magistrados e a independência do 

Judiciário em reiterados pronunciamentos – inclusive em cadeia nacional de rádio e televisão 

e na mídia impressa, como veiculado em artigo do jornal O Globo – no qual destacou que “é 

dever constitucional do juiz manter-se distante de disputas político-partidárias e das paixões 

que lhes são próprias, preservando sua isenção”: 

 

Perplexo, o Brasil tem assistido a cenas de contradições entre decisões 

judiciais. O contraditório dá-se entre as partes. A lide é entre elas. A Justiça 

não tem lado, preferências, protegidos nem adversários. As partes conflitam, 

não os juízes. Quando a imagem de juízes em desarmonia é exposta, é 

 
84 O presidente do Senado Federal chamou o magistrado de “juizeco” e o ministro da Justiça no governo Michel 

Temer, Alexandre de Moraes, de “chefete de polícia”, além de ter classificado como “fascistas” os métodos da 

ação empregados na “Operação Métis”.  
85 G1.globo.com. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/10/teori-suspende-operacao-metis-

e-transfere-processo-para-o-supremo.html>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
86 Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/carmen-lucia-rebate-renan-tambem-fui-

agredida-exijo-respeito/>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
87 Portal do TST. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/web/trabalho-

infantil/programa?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action

=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Ftrabalho-

infantil%2Fprograma%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3

Dview%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Ftrabalho-

infantil%252Fprograma%26_3_keywords%3Dcampanha%26_3_groupId%3D0&_101_assetEntryId=23205941

&_101_type=content&_101_groupId=10157&_101_urlTitle=ministra-carmen-lucia-pede-respeito-ao-judiciario-

e-defende-harmonia-entre-os-poderes&inheritRedirect=true>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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compreensível a consternação que toma conta da República. Juiz que toma 

partido, juiz já não é. Se algum dia foi... 

O que dizer, então, quando decisões judiciais se contradizem e tornam-se 

causa de perplexidade e desassossego sociais? E como tornar compreensível 

aos cidadãos a ocorrência dessas situações? 

Quadro de divergências judiciais não é novo no país. E para isso o sistema 

jurídico prevê institutos para restabelecimento da segurança jurídica. A 

compreensão do direito é variada. Lidamos com a palavra da lei. E ela 

depende de interpretação. Mas interpretar não é livre pensar. Menos ainda, 

livre julgar. Julgar é atividade vinculada à Constituição e à lei. E a sociedade 

precisa de segurança jurídica, valor básico do estado de direito. Toda 

insegurança jurídica é injusta. Por isso, as funções do Judiciário têm de ser 

desempenhadas com impessoalidade. É do equilíbrio, da racionalidade, 

coerência e previsibilidade do sistema judiciário — atributos que o juiz 

encontra na lei e apenas nela — que a nação depende para ter segurança 

jurídica. Nem sempre é razoável ou curto o tempo do Poder Judiciário para a 

solução de divergências. Mas é necessário o acatamento ao devido processo 

legal, com seus prazos e recursos [...]88. 

 

Entrementes, considerado o acirramento das tensões políticas e as reações de setores 

conservadores da sociedade brasileira, movimentos organizados nas capitais brasileiras, a 

exemplo do “Vem Pra Rua” e do “Endireita Brasil”89, que contam com expressiva adesão de 

segmentos dos estratos médios da população, têm conduzido pautas90 que se propõem austeras 

e moralizantes, bastante refratárias a instituições como o Supremo Tribunal Federal e o 

Congresso Nacional, assim como se mostram muito identificadas com alguns dos protestos 

iniciados nas jornadas de junho de 2013. 

O que se revela curioso nas manifestações em favor das iniciativas legislativas e dos 

agentes políticos do Executivo federal, organizadas no final do primeiro semestre de 2019, é a 

circunstância de que um número expressivo de manifestantes ligados a ambos os movimentos 

citados postularam, ostensivamente, o fechamento do Congresso Nacional e do STF ou, ao 

menos, que se procedesse ao impeachment de alguns dos ministros do Supremo. E, 

paradoxalmente, postula-se a indicação do ministro de Estado da Justiça e da Segurança 

Pública para a primeira vaga de ministro que surgir no STF, fazendo-se cumprir um pretenso 

acordo firmado pelo atual presidente da República com o atual ministro Sérgio Moro, quando 

 
88 O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/inseguranca-juridica-22880449>. Acesso em: 18 

jul. 2019. 
89 O Movimento Brasil Livre – MBL, que era um movimento identificado com pautas oposicionistas ao governo 

federal, especialmente, em 2013, tem apresentado discordâncias em relação ao teor das reivindicações dos dois 

outros movimentos mencionados, sobretudo no curso do biênio 2018-2019. 
90As mais recentes manifestações organizadas enfatizam o pretenso combate à corrupção e o apoio ao “pacote 

anticrime” apresentadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e às demais propostas de reforma 

encaminhadas pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional, bem como destacaram o apoio 

incondicional a membros do atual governo federal. 
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ainda ocupava o cargo de magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. 

 

 

2.4 A JURIDICIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

 

A atuação do Ministério Público Brasileiro91 tem sido estudada pelos mais diversos 

pesquisadores, em especial após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que é 

considerado o marco normativo da reestruturação desta instituição independente dos Poderes 

constituídos da República, cujo papel histórico de destaque se revelou no manejo da Ação 

Civil Pública (ACP), da Ação de Improbidade Administrativa (AIA) e do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), três das mais relevantes vias jurídicas para efetivar direitos e 

garantias, consistindo ambas as primeiras alternativas judiciais e o terceiro um instrumento 

extrajudicial, na forma do que indicam os estudos de Vianna et al. (1999; 2014), Casagrande 

(2008) e Arantes (2002). 

Casagrande (2008, p. 226) percebe “esta limitação à atuação do Ministério Público 

em juízo, pois de forma geral vem privilegiando a assinatura de termos de ajustamento de 

conduta”, ao passo que Vianna e Burgos (2003) destacam na dinâmica de juridicização o 

“papel complementar e não concorrente em relação ao Judiciário”: 

 

[...] se o Judiciário é chamado, em geral, para resolver situações em que o 

dano já ocorreu, e nas quais os direitos já foram feridos, pode-se dizer que 

uma vocação importante do Ministério Público tem sido a de atuar 

preventivamente” (VIANNA; BURGOS, 2003, p. 444). 

 

Por seu turno, Asensi (2010, p. 50), ao deter-se na pesquisa do fenômeno da 

judicialização, sobretudo nas demandas relativas a serviços da área de saúde, afirma que as 

relações sociais sujeitam-se mais à juridicização, ao serem tratadas sob a ótica de sua 

“institucionalidade jurídica, embora não se procure levá-las a um contexto litigioso judicial”, 

seja por meio de instrumentos como inquéritos civis públicos, procedimentos investigatórios, 

 
91 O Ministério Público Brasileiro pode ser tomado como um ente abstratamente considerado que resulta da 

reunião das seguintes instituições consagradas no texto da Constituição Federal vigente: Ministério Público da 

União – MPU (composto pelo Ministério Público Federal – MPF, Ministério Público Militar – MPM, Ministério 

Público do Trabalho – MPT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT), Ministérios 

Públicos dos Estados da Federação, Ministério Público perante os Tribunais de Contas e Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP. 
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termos de ajustamento de conduta, recomendações, requisições ou mesmo notificações 

informais que atualmente podem ser feitas por telefone ou com o auxílio de recursos de 

informática. 

Percebe-se, contudo, que reiteradamente são detectadas dissonâncias entre o interesse 

público e os interesses corporativos de promotores e procuradores, sobretudo em face de 

debates de natureza remuneratória dos membros da instituição, assim como em questões 

atinentes à atuação ministerial, tanto em juízo quanto extrajudicialmente. Acabam por se 

cristalizarem privilégios que aprofundam as desigualdades sociais diante de uma figuração 

altamente hierarquizada, onde a corporação se perpetua institucionalmente num híbrido de 

prestígio e elite estatal que remonta o Brasil imperial dos bacharéis (HOLANDA, 2014, p. 

157). Vale destacar, em vista do exposto, que Arantes (1999) observara, há duas décadas, o 

elevado grau de politicidade manifestado pelo Ministério Público brasileiro, cuja tendência a 

imiscuir-se na tutela dos interesses da sociedade civil já era nítida: 

 

Independente das indefinições restantes desse novo quadro institucional, o 

fato é que a politização de suas atribuições e o voluntarismo de seus 

integrantes transformaram o Ministério Público em um dos agentes 

principais do processo político no país. Seu combustível, embora reciclado, 

tem alto poder de explosão: a crença de que a sociedade civil é 

hipossuficiente, de que os poderes políticos estão degenerados, e alguém 

precisa fazer alguma coisa. (ARANTES, 1999, p. 98) 
 

 

2.5 A CRIMINALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

 

Rubens Glezer, coordenador do projeto Supremo em Pauta da FGV Direito/SP92, 

pondera que a inconsistência da atuação dos ministros do Supremo gera a percepção de que 

atuam tão politicamente quanto o Planalto e o Congresso Nacional, o que proporciona ao STF 

flexibilidade para atuar em conformidade com as conveniências de conjuntura e  impossibilita 

prever se uma nova postura visa erigir uma regra ou se vai revelar-se episódica. Deste modo, 

segundo o citado pesquisador da FGV, “a regra de hoje pode ser a exceção amanhã e 

novamente a regra depois de amanhã”. 

A judicialização da vida social, a juridicização da política e a politização da justiça 

são fenômenos que se encontram interligados com as crescentes evidências de criminalização 

 
92 O Supremo em pauta. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/supremo-em-pauta/a-politica-

juridica-do-stf/>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
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da política, na exata medida em que toda e qualquer atividade na esfera política se submete ao 

escrutínio inarredável do Judiciário, comumente excedendo o regular controle de 

constitucionalidade e legalidade, no sentido de perquirir as motivações e a conveniência de 

ações estritamente políticas, em especial com a mobilização de instrumentos de investigação e 

repressão policial. 

Roussel (2003) refere-se ao modo pelo qual se consolidaram as especializações da 

magistratura e das instituições de persecução penal na França, desde os anos 1990, o que 

inspira a reconfiguração de modelos de organização e atuação de magistrados e membros do 

Ministério Público em variados países, em especial nas investigações de crimes concernentes 

a matéria financeira e corrupção: 

 

Dans la magistrature, des transformations des modes de définition 

professionnelle en vigueur sont à l'œuvre, en relation avec la constitution de 

nouveaux domaines de spécialité rassemblant des magistrats et d'autres 

professionnels. Tout d'abord, la figure du “bon magistrat” - et surtout celle 

du “bon juge d'instruction” - est remodelée dans ce contexte autour de 

l'image du juge technicien, en lutte contre les puissants. Cette mutation va 

ensuite de pair avec la construction progressive, dans le cours des années 

1990, d'un nouveau domaine d'expertise liant ces magistrats à d'autres 

intervenants - policiers, journalistes, avocats -, à la faveur d'interactions et 

d'actes de reconnaissance réciproques. Ces nouvelles spécialisations sont, 

enfin, en partie officialisées et quelquefois inscrites dans le droit : la mise en 

place de pôles financiers au sein de certains grands tribunaux consolide, par 

exemple, ces mécanismes, même si ceux-ci ne s'y résument pas. 

Ainsi, les “affaires politiques” sont le cadre de l'émergence de nouveaux 

modèles d'excellence judiciaire, qui se constituent autour de l'affirmation 

d'une compétence technique et d'une virtuosité procédurale particulières. Ils 

rassemblent en réalité, à côté des magistrats, tout un ensemble de 

professionnels entre lesquels des interactions répétées se nouent dans le 

cadre de ces dossiers. Magistrats, policiers, avocats investis dans ces 

procédures partagent une vision de leur propre excellence reposant sur le 

renversement des hiérarchies professionnelles ordinaires en référence 

desquelles ces professions s'évaluent. [...] Pourtant, le développement des 

scandales et la notoriété que certains défenseurs acquièrent dans ce contexte 

leur permettent souvent de faire rapidement reposer sur ce type de dossiers la 

majeure partie des activités de leur cabinet. 

Ils ont alors en commun avec les autres acteurs évoqués de construire autour 

de la maîtrise technique et procédurale dont ils sont capables une 

présentation d'eux-mêmes extrêmement valorisante: ils se décrivent comme 

les meilleurs, dans la mesure où ils s'affirment comme les plus fins 

techniciens. La compétence technique constitue ici un instrument efficace de 

distinction permettant de reléguer les autres praticiens dans l'amateurisme - 

constitué a contrario par la définition d'un “véritable professionnalisme” dont 

ils forment la norme - et dans l'imprécision. Ces acteurs se désignent et se 

reconnaissent les uns les autres, à la faveur d'un mécanisme d'institution 

réciproque, comme formant une nouvelle élite de spécialistes, qui ne 

rencontrent également que des mis en cause au-dessus du commun. 

(ROUSSEL, 2003, p. 105-106) 
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As literaturas especializadas do Direito e da Ciência Política, sobretudo na Itália, na 

França e nos países ibéricos, demonstram a inspiração inequívoca para as popularmente 

conhecidas “operações” conduzidas pelas “forças-tarefa” da Polícia Federal e pelo Ministério 

Público Federal brasileiros (e, em menor incidência, pelas demais forças policiais em 

conjunto com os membros dos Ministérios Públicos estaduais), nas quais se constatam 

diversas “fases”, em que se desdobram inquéritos policiais dependentes dos chamados 

“inquérito-mãe”: Mensalão Tucano (1998-inconclusa), Banestado (2003-inconclusa), Castelo 

de Areia (2009-2011), Satiagraha (2004-2011), Mensalão (2005-2012), Lava Jato (2014-

inconclusa), Zelotes (2015-inconclusa), Acrônimo (2015-inconclusa), Timóteo (2016-

inconclusa), Greenfield (2016-inconclusa), dentre outras. 

Streck (2016), ao tratar de investigações deste tipo, além de criticar o poder 

discricionário do presidente do STF de determinar sozinho a pauta do Plenário da Corte e a 

postura de magistrados e demais operadores do Direito que entendem caber ao Supremo e aos 

juízes em geral proferir julgamentos em atenção à “voz das ruas”, assinala que: 

 

De fato, é nesses hard cases da vida (real) que os juízes revelam suas 

convicções pessoais sobre o direito, não esquecendo que também houve uma 

profunda renovação nos quadros da magistratura e do Ministério Público. A 

questão é saber se o direito coincide com as convicções pessoais dos juízes 

(e dos promotores). Entendem o que quero dizer? O que apareceu, tanto na 

AP 470 como na “lava jato” (e isso se estende ao restante do direito)? 

Apareceu aquilo que venho denunciando há muito tempo: A visão do 

judiciário acerca do problema e seus efeitos colaterais em uma sociedade 

fragmentada. Ou seja, indagou-se ao judiciário o que o direito tem a dizer 

sobre esses fenômenos e ele respondeu o-que-cada-membro-do-judiciário-

pensa-sobre-tudo-isso. (STRECK, 2016, p. 35-36) 

 

Diante do exposto, vale destacar que o ministro Luís Roberto Barroso manifestou-se 

quanto ao assunto no seguinte sentido: “Você pode, eventualmente, ser contramajoritário, mas 

se repetidamente o Supremo não consegue corresponder aos sentimentos da sociedade, vai 

viver problema de deslegitimação e uma crise institucional”93. Sem embargo, meses antes, em 

palestra na Associação de Advogados de São Paulo, havia declarado em sentido bem distinto: 

 

Em matéria penal não há espaço nem para criatividade judicial, nem muito 

menos para ativismo judicial e tampouco para clamor público e menos ainda 

para ouvir voz das ruas. Eu não acho que se mude o país com o Direito 

 
93 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-02/barroso-stf-responder-aos-sentimentos-

sociedade>. Acesso em: 10 jun. 2019. 
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Penal, nem com vingadores mascarados. Mas o Direito Penal tem um 

aspecto civilizatório. [...] 

Mais do que em todas as outras, é preciso trabalhar com os fatos e as provas 

que existem. O Brasil misturou ideologia, projetos de poder e desonestidade. 

E nós estamos com muita dificuldade para desfazer esse emaranhado que se 

colocou. [...] 

Direito Penal não pode escolher alvos. Portanto não tem réus que eu goste e 

réus que eu não goste, réu que eu tenha afinidade ou não. Eu tenho a 

pretensão sincera de não ter desviado o meu caminho, nem quando chegou 

em A, nem quando chegou B, nem quando chegou em L. [...] 

Eu temo é nós continuarmos a ser esse país 'mais ou menos' que não 

consegue furar o cerco da renda média. Liderado por uma 'gente mais ou 

menos', que acha que desviar dinheiro público não é muito problema. Com 

isso, todas as relações são comprometidas e contaminadas e cria-se uma 

relação pervertida entre a cidadania e o Estado. [...] 

O que aconteceu no Brasil foi um pacto oligárquico de saque do Estado, 

celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da 

burocracia estatal. [...] 

Hoje há mais gente indignada porque o [juiz federal] Sérgio Moro foi 

receber um prêmio em Nova Iorque do que um político tinha R$ 51 milhões 

no apartamento.94 

 

Diante de sucessivos escândalos no meio político, fartamente explorados pela 

cobertura midiática, que abrangem destacados agentes do Executivo e do Legislativo – e na 

falta de aprofundamento de indícios de desmandos, práticas criminosas e de improbidade 

administrativa no âmbito do Judiciário, das forças policiais e do Ministério Público – 

desponta como um dos fatores que mais contribuem para a criminalização da política a 

postura omissiva do próprio Legislativo, diante da inércia de regulamentar ou reformular 

lacunas normativas que terminam por serem equacionadas no curso de demandas judiciais. 

Deste modo, a criminalização da política se conecta a uma teia complexa de relações sociais 

que decorre do crescente protagonismo político do Judiciário, crescentemente influenciado 

por pautas morais em detrimento da hermenêutica jurídica. 

 

 

2.5.1 A LAVA JATO E A CORRUPÇÃO DA DEMOCRACIA: PONTOS FORA DA CURVA? 

 

 

Lewandowski (2014, p. 23) procura demonstrar que a verdade dos processos resulta 

dos documentos e que “uma decisão seria menos uma constatação das coisas que acontecem 

ou aconteceram fora do processo, mas, sobretudo, daquilo que o próprio processo e o 

processamento faz emergir”. As dinâmicas que se tornaram usais a partir da atuação das 

 
94 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-ago-28/nao-espaco-clamor-publico-direito-

penal-afirma-barroso>. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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forças-tarefas da operação Lava Jato têm demonstrado que a moralidade, a opinião pública e 

as impressões subjetivas de caráter acusatório prevaleçam sobre a presunção de inocência nos 

casos que envolvam grande repercussão midiática. 

Garapon (1999, p. 92-93) observa que há juízes que fazem uso estratégico da mídia, 

seja para auferir maior proximidade da opinião pública, seja para neutralizar críticas à sua 

atuação judicial: [...] A mídia constitui uma autoridade bem real, porém desconcertante, uma 

vez que é inconsistente, inconstante e inconsequente, o oposto de uma instituição referenciada 

e bem situada, estável e operante. 

Conforme pontuado por Rodriguez (2016, p. 61), é preciso produzir bem mais do que 

a mera crítica ao fenômeno da corrupção e as exortações de combate às práticas que se 

reputam desviantes, a fim de que seja elaborada uma teoria que possa refletir sobre suas 

causas e consequências. Devem-se evitar, ademais, no entender de Rodriguez (2016) os 

discursos de pânico moral, que atribuem a corrupção a toda a classe política (acabando por 

esvaziar o espaço de realização da própria política na sociedade, acrescente-se): 

 

Para combater nosso suposto e atávico “jeitinho”, ou seja, para “curar” uma 

sociedade atavicamente doente de corrupção, estamos vendo nascer posições 

radicalmente intolerantes com qualquer tipo de exceção às regras. Posições 

que ameaçam a legitimidade do nosso direito não mais por sua inoperância, 

mas por seu excesso de iniciativa, que pode levar, como já mencionado, à 

punição de fatos claramente irrelevantes. 

[...] 

A política real deve ser racional, mas nunca fundada em verdades definitivas 

sobre a ética, a moralidade ou o direito. A verdade, nesse sentido, é a maior 

inimiga do pensamento crítico (RODRIGUEZ, 2016, p. 74-75). 

 

A proposta oferecida por Rodriguez (2016), ao buscar um ponto de equilíbrio entre a 

absolvição moral e o pânico moral diante do debate público sobre corrupção no Brasil, 

resguarda similitude com o conceito de pânicos morais95 do sociólogo britânico Stanley 

Cohen, que tratou do processo de sensibilização social, por meio do qual uma forma de 

comportamento e uma categoria de desviantes são identificados de modo que leves 

rompimentos de padrões normativos sejam tomados como desvio e, ao serem julgados, 

tornam-se merecedores de forte reação coletiva (COHEN, 1972), cujos efeitos são 

perceptíveis, em especial, na mídia, na opinião pública e na maneira de agir dos agentes de 

controle social, consoante a seguinte dinâmica: 

 

 
95 Ver resgate do conceito de Stanley Cohen por: THOMPSON, Kenneth. Moral Panics. London, Routledge, 

1998. Ver ainda: MISKOLCI, Richard. Estética da Existência e Pânico Moral. In: RAGO, Margareth; VEIGA-

NETO, Alfredo. (Orgs.) Figuras de Foucault. Belo Horizonte, Autêntica, 2006, p. 227-238. 
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Uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a ser 

definido como um perigo para valores e interesses societários; sua natureza é 

apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia de massa; as 

barricadas morais são preenchidas por editores, bispos, políticos e outras 

pessoas de Direita; especialistas socialmente aceitos pronunciam seus 

diagnósticos e soluções; recorre-se a formas de enfrentamento ou 

desenvolvem-nas. Então a condição desaparece, submerge ou deteriora e se 

torna mais visível. Algumas vezes, o objeto do pânico é absolutamente novo 

e outras vezes é algo que existia há muito tempo, mas repentinamente ganha 

notoriedade. Algumas vezes o pânico passa e é esquecido, exceto no folclore 

e na memória coletiva. Outras vezes ele tem repercussões mais sérias e 

duradouras e pode produzir mudanças tais como aquelas em política legal e 

social ou até mesmo na forma como a sociedade se compreende (COHEN, 

1972, p. 9)96. 

 

De volta à situação atinente ao caso brasileiro, cabe reavivar os argumentos de ordem 

histórica traçados por Souza (2016, p. 112; 131), diante dos desdobramentos de sucessivas 

crises institucionais que se sucedem há anos e do descompasso entre os Poderes constituídos: 

 

Como em toda a história republicana brasileira, o mote da corrupção é 

sempre usado como arma letal para o inimigo de classe da elite e seus 

aliados. Isso sempre ocorre quando existem políticas que envolvam inclusão 

dos setores marginalizados – que implicam menor participação no orçamento 

dos endinheirados e aumento do salário relativo dos trabalhadores, o que 

também não os interessa – ou condução pelo Estado de políticas de 

desenvolvimento de longo prazo. A ideia é que a riqueza do país já tem 

dono, ou seja, ela é privada e deve ser privatizada. São esses os dois crimes 

que estão sempre verdadeiramente por trás de toda manipulação da 

corrupção brasileira (SOUZA, 2016, p. 112). 

[...] 

Ocorreu no Brasil um processo lamentável de “desdiferenciação”, ou 

polarização, da esfera jurídica. Ela, que historicamente nasce quando se 

separa da política, processo que Max Weber denomina de passagem do 

direito material ao direito formal, como vimos anteriormente, efetivamente 

regrediu entre nós. Não há mais quem possa dizer onde está o limite entre o 

que é jurídico e o que é político no Brasil de hoje. Esse fato é gravíssimo, já 

que equivale a dizer que não temos, hoje em dia, mais justiça nem aparelho 

judiciário independente. Os juízes fazem política abertamente, representando 

partidos e seus interesses (SOUZA, 2016, p. 131). 

 

Há de se reconhecer que proceder a mudanças no sistema jurídico-penal não pode ser 

tomado por despiciendo ou inócuo, e, a depender de como isso venha a ser efetivado, chega a 

tornar-se providencial, a fim de atender às exigências das modificações na sociedade. 

Entretanto, elementos como regulação econômica e financeira, organização política, 

educação, exercício da cidadania, redução de desigualdades sociais, desenvolvimento 

planejado, além de outros tantos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais, são 

 
96 Traduzido por Richard Miskolci. 
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inarredáveis e precisam ser amadurecidos e dinamizados, no sentido inequívoco de eliminar o 

fosso abissal que separa e hierarquiza a maior parte dos brasileiros em posições de classe 

extremamente desfavoráveis a uma reduzida elite econômica. 

O Estado que decorrerá dessa recomposição social, que pressupõe um círculo 

virtuoso, refletirá o estado de consciência dos cidadãos que se forjarem em tal dinâmica, em 

que não basta que dominados cedam aos dominantes por força da Lei, mas que os cidadãos se 

reconheçam em suas potencialidades e desempenhem as virtudes que deles a sociedade espera 

por se tratar da própria vontade de tais indivíduos. 

A partir do ensinamento de Eugenio Raúl Zaffaroni, um dos maiores teóricos que 

tratam da perpetuação do Estado de Exceção como ameaça ao Estado de Direito clássico, ao 

lado de Giorgio Agamben e Günther Jakobs, criador da expressão Direito Penal do Inimigo, 

Valim (2017) sintetiza sua obra que trata da forma jurídica do neoliberalismo nos seguintes 

termos 

 

Com isso, serão criadas as condições para criar a confiança no Direito. O 

povo, justificadamente, sempre desconfiou das leis, vendo nelas um 

instrumento de dominação habilmente manejado pelas elites, por isso se trata 

de criar e não recuperar a confiança no Direito. É preciso levar o Direito a 

sério, o que significa libertá-lo dos grilhões da exceção e devolvê-lo ao 

povo, único titular da soberania (VALIM, 2017, p. 55-56). 

 

Resgatando-se a constatação das condições de produção examinadas desde Guy 

Debord (1997, p. 13), para o qual a vida das sociedades se apresenta como uma “imensa 

acumulação de espetáculos”, o que fez esvair-se na fumaça da representação tudo que era 

vivido diretamente, Rubens Casara oferece os seguintes subsídios em artigo da revista 

eletrônica Justificando: 

 

Para seguir o programa e atender ao enredo, construído e dirigido a partir do 

“desejo de audiência”, a lei pode ser afastada. O espetáculo aposta na 

exceção: o respeito à legalidade estrita revela-se enfadonho e 

contraproducente; os direitos e garantias fundamentais podem ser afastados. 

As formas processuais deixam de ser garantias dos indivíduos contra a 

opressão do Estado, uma vez que não devem existir limites à ação dos 

mocinhos contra os bandidos (a forma passa a ser um detalhe que pode ser 

afastada de acordo com a vontade do “diretor”). Com a desculpa de punir os 

“bandidos” que violaram a lei, os “mocinhos” também violam a lei, o que 

faz com que percam a superioridade ética que deveria distingui-los. Porém, o 

enredo que pauta o processo e é consumido pela sociedade, com o auxílio 

dos meios de comunicação de massa, não permite reflexões éticas ou 

miradas críticas. Tudo é simplório, acrítico e condicionado por uma tradição 

autoritária (o importante é a sedução exercida pelo poder penal e o reforço 

da ideologia dominante). Nesse quadro, delações premiadas (que, no fundo, 
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não passam de acordos entre “mocinhos” e “bandidos”, em que um 

criminoso é purificado – sem qualquer reflexão crítica – e premiado com o 

aval do Estado), violações da cadeia de custódia (com a aceitação de provas 

obtidas de forma ilegítima, sem os cuidados exigidos pelo devido processo 

legal) e prisões desnecessárias (por vezes, utilizadas para obter confissões e 

outras declarações ao gosto do diretor) tornam-se aceitáveis na lógica do 

espetáculo, sempre em nome da luta do bem contra o mal97.  

 

Ao adaptar a teoria debordiana do espetáculo98, contextualizando-a no cenário 

sociopolítico e jurídico brasileiros da atualidade, Casara (2015, p. 9-12) esclarece que o 

processo penal do espetáculo é uma consequência da razão neoliberal que condiciona a 

atuação dos atores jurídicos, além de constranger-lhes a percepção e a exploração do processo 

como mercadoria. Acrescenta o jurista que a tradição liberal prezava pela observância dos 

direitos e garantias fundamentais, ao passo que o processo penal do espetáculo desponta como 

uma dimensão do entretenimento, por ser oferecido como espetáculo e ter como função 

agradar aos espectadores. 

As vozes dissonantes das diretrizes norteadoras da Lava Jato imputam ao MPF e ao 

Judiciário uma atuação arbitrária, partidarizada e extremamente punitivista, propensa a 

exercer, ao arrepio da legalidade e dos mandamentos constitucionais, o que é definido como 

o exercício das próprias razões, de modo seletivo e descompromissado com a busca da 

verdade real, a qual constituiria um princípio basilar a ser perseguido em se tratando de 

investigação de cunho criminal. 

Perfilam-se nesse coro de críticos99 aos procedimentos adotados em variadas 

instâncias e jurisdições por representantes do Ministério Público e do Judiciário, sobretudo 

nas mídias alternativas de menor público e nas redes sociais, jornalistas e blogueiros como 

Luís Nassif100 101, Kennedy Alencar Duarte Braga102, Paulo Henrique Amorim103 e Paulo 

Moreira Leite104, juristas como Afrânio Jardim Silva Filho105 106, Celso Antônio Bandeira de 

 
97 Justificando. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2015/02/14/processo-penal-espetaculo/>. 

Acesso em: 31 jan. 2018. 
98 FREDERICO, Celso. Debord: do espetáculo ao simulacro. Rev. MATRIZes. Ano 4, n. 1, São Paulo, jul-dez. 

2010, p. 179-191. 
99 Registre-se que as manifestações observadas em tais mídias revelam conteúdo voltado para temas técnicos, 

sobremaneira de política e economia, com engajamento oposicionista ao governo federal empossado em 31 

ago. 2016, por ocasião do impeachment da presidenta da República Dilma Rousseff. 
100 GGN. Disponível em:  <https://jornalggn.com.br/luisnassif>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
101 GGN. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-dos-limites-aos-abusos-da-lava-jato-por-luis-

nassif>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
102 Blogdokennedy.com.br. Disponível em: <http://www.blogdokennedy.com.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
103 Conversaafiada.com.br. Disponível em:  <https://www.conversaafiada.com.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
104 Ocafezinho.com.br. Disponível em: <https://www.ocafezinho.com/2017/02/09/paulo-moreira-leite-temer-

nao-quer-acabar-com-lava-jato-e-sim-mante-la-seletiva-e-anti-lula/>. Acesso em: 31 jan. 2018. Ver também: 

LEITE, Paulo Moreira. A outra história da Lava-jato. São Paulo: Geração, 2015. 
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Mello107 108, Dalmo de Abreu Dallari109, Fábio Konder Comparato110, Pedro Estevam 

Serrano111 e Rubens Roberto Rebello Casara112 113, além de cientistas sociais como Fabiano 

Engelmann114, Jessé José Freire de Souza115, Luis Felipe Miguel116, Roberto Mangabeira 

Unger117 e Renato Ortiz118, entre outros. 

Tomando-se como referência o trabalho em que Engelmann (2016) desenvolve uma 

arguta argumentação acerca dos controvertidos fenômenos de moralização e da 

judicialização da política, os quais, conquanto não constituam algo de recente119, eis que 

ínsitos à atividade jurisdicional de controle de constitucionalidade, bem como aos estudos 

de Ciência Política, têm incidido, reconhecidamente, de modo crescente na América Latina, 

como ressalta: 

 

Entretanto, é necessário adicionar outras dimensões de análise para 

compreender a legitimação mais ampla dos juristas nesse cenário que vai 

além da força de suas prerrogativas institucionais. As demandas por 

“moralização da política” são fundamentadas em grande medida na 

penetração da “interpretação jurídica” no espaço da política. Como analisam 

 
105 Viomundo.com.br. Disponível em:  <http://www.viomundo.com.br/denuncias/afranio-silva-jardim-eu-

reprovaria-o-aluno-que-redigisse-uma-denuncia-como-a-do-mp-de-curitiba-contra-lula-tudo-muito-nebuloso-

incorreto-e-fragil.html>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
106 Emporiododireito.com.br. Disponível em:  <http://emporiododireito.com.br/leitura/os-tribunais-e-o-

ministerio-publico-estao-tao-ruins-que-hoje-ser-legalista-chega-a-parecer-uma-postura-revolucionaria-por-

afranio-silva-jardim>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
107 Fórum. Disponível em:  <https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2016/07/30/celso-antonio-bandeira-de-

mello-fala-sobre-os-abusos-da-lava-jato-contra-lula/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
108 Jb.com.br. Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/07/19/bandeira-de-mello-moro-nao-

tem-habilidade-para-exercer-a-funcao-de-juiz/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
109 Bandnewsfmcuritiba.com. Disponível em: <http://bandnewsfmcuritiba.com/dalmo-dallari-diz-que-lava-jato-

sofreu-um-desvirtuamento-juridico/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
110 Outroladodanoticia.com.br. Disponível em: <http://outroladodanoticia.com.br/2016/10/05/jurista-fabio-

konder-comparato-diz-que-lava-jato-existe-para-proteger-corruptos/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
111 Carta Capital. Disponível em:  <https://www.cartacapital.com.br/politica/operacao-lava-jato-a-cautela-

necessaria-7048.html>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
112 Vermelho.org.br. Disponível em:  <http://www.vermelho.org.br/noticia/275676-1>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
113 Justificando. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/09/16/delacao-premiada-

mercadoria-do-estado-pos-democratico/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
114 Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/judiciario-e-sociedade/o-combate-

corrupcao-e-redes-de-poder-internacional-06012017>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
115 Saibamais.jor.br. Disponível em: <http://www.saibamais.jor.br/2017/10/15/lava-jato-e-mascara-nova-de-

uma-farsa-que-tem-100-anos/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
116 Boitempo. Disponível em:  <https://blogdaboitempo.com.br/2018/01/23/neste-momento-defender-lula-e-

defender-a-justica-e-a-democracia/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
117 Folha.uol.com.br. Disponível em:  <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1759946-impeachment-

gerou-onda-de-odio-diz-mangabeira-unger.shtml>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
118 Newsclip.info. Disponível em: <http://www.newclips.info/video/renato-ortiz-fala-sobre-a-grande-midia-

brasileira-hoje/7rZK2-TuXyA>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
119 Ver acerca da atividade regulatória e política do Poder Judiciário estadunidense o caso Marbury versus 

Madison: MACIEL, Adhemar Ferreira. O acaso, John Marshall e o controle de constitucionalidade. Brasília 

a. 43 n. 172 out./dez. 2006. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/93276/Maciel%20Adhemar.pdf>. Acesso em: 31 jan. 

2018. 
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Roussel (2002), Garraud (2001) e Briquet (2001), as mobilizações contra a 

corrupção na França e Itália na década de 90 brotaram no cenário de 

processos judiciais contra empresários e parlamentares acusados de crimes 

financeiros ou mesmo envolvidos com a máfia. Essa forma de ativismo 

posiciona simbolicamente os magistrados e promotores de justiça 

(representantes do Rule of Law) contra os políticos eleitos e extrapola o 

mero controle da legalidade de atos ilícitos ampliando-se para uma cruzada 

pela “moralização da política” que inclui o apoio de ONGs, da Imprensa e de 

setores sociais deslegitimados eleitoralmente (ENGELMANN, 2016, p. 10). 

 

Ao colaborar na coletânea de Heidenheimer et al. que trata da corrupção política, 

Graeme Moodie (1990) oferece considerações precisas acerca das relações estabelecidas em 

matéria de escândalos políticos e corrupção, o que pode ser resgatado, após a devida 

contextualização às nossas especificidades de tempo e lugar, para melhor compreender 

algumas da dinâmicas que têm sido instrumentalizadas para o uso do escândalo como meio de 

denegrir a imagem pública de acusados e réus, aliado à promoção de iniciativas persecutórias 

tomadas no curso da Lava Jato: 

 

An essential function of scandal (in the sense of ‘defamatory talk’), it has 

been argued, is precisely to strip off the impersonal masks donned by those 

in authority as part of their role. It is concerned, that is, with revealing the 

humanity and specially the human frailty of others – and in politics that 

means mainly of rulers, representatives, and administrators. This may, in 

Bailey’s phrase, be both a gift and a poison: it may serve to liberate or at 

least to constitute salutory criticism, but it may also serve merely to make a 

given society virtually ungovernable. And there are other respects in which 

scandal may be only a limited blessing either to a society or to the academic 

student of corruption120 (MOODIE,1990, p. 882). 

 

O escândalo político se presta, comumente, a configurar lutas por poder simbólico na 

arena midiática contemporânea, assumindo maiores proporções nas sociedades democráticas 

liberais do que em regimes autoritários, cumprindo destacar que alguns escândalos políticos 

se mostram localizados, por surgirem dentro do subcampo político e por permanecerem 

restritos a ele, o que era mais comum no passado, como nas sociedades de corte da Europa 

Moderna, enquanto outros, a maior parte dos escândalos presenciados nas sociedades atuais, 

 
120 Uma função essencial do escândalo (no sentido de "conversa difamatória"), como foi argumentado, é 

precisamente tirar as máscaras impessoais usadas por aqueles investidos em autoridade como parte de seu papel. 

Isto é concernente a revelar a humanidade e, especialmente, a fragilidade humana dos outros – e, na política, se 

aplica principalmente aos governantes, representantes e administradores. Pode ser, como afirma Bailey, um 

presente e um veneno: pode servir para libertar ou, pelo menos, constituir uma crítica salutar, mas também pode 

servir apenas para tornar uma determinada sociedade virtualmente ingovernável. E há outras circunstâncias em 

que o escândalo pode ser apenas uma benção limitada para uma sociedade ou para o estudante acadêmico de 

corrupção. (tradução livre) 
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revelam-se fortemente influenciados pelas organizações de mídia, sendo predominantes os 

escândalos políticos midiáticos (THOMPSON, 2002, p. 137-139). 
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3 O SUPREMO CORTESÃO E AGENTES POLÍTICOS EM DISPUTA 

 

 

O conceito ora proposto de sociedades cortesãs, do qual deriva o emprego de 

Supremo Cortesão, difere substancialmente das sociedades de corte tomadas em sua acepção 

eliasiana, que remetem a localização geográfica e momento histórico precisos: a Europa 

Moderna, em especial a França monárquica. A aplicação que se pretende analógica, 

resguardando-se as semelhanças possíveis nos processos de figuração detectáveis nas 

sociedades contemporâneas, repousam neste novo milênio sobre dinâmicas sociais e políticas 

identificadas na atuação de “cortes constitucionais”, nas quais a judicialização da política e o 

ativismo judicial tornam os jurisdicionados, individuais ou coletivos, reféns das cortes 

judiciárias, ao mesmo tempo em que as necessidades e os agenciamentos desses agentes 

transformam as estruturas do meio jurídico. 

Elias (2001, p. 155) revela-se refratário a adotar o conceito de sistema para referir-se 

às cortes reais de que trata, haja vista que prefere o de figuração, o qual não evocaria as ideias 

de entidade totalmente fechada e dotada de harmonia imanente, o que, segundo o sociólogo 

alemão, denota a neutralidade do conceito, associável a “relações harmoniosas, pacíficas e 

amigáveis entre as pessoas, assim como a relações hostis e tensas. A sociedade de corte é carregada de 

tensões, mas isso não prejudica em nada seu caráter como uma figuração específica de indivíduos”. 

Com relação ao modo pelo qual Elias (2001) apresenta as sociedades de corte 

europeias do período moderno, fundado nos conceitos de figuração, processo e 

interdependência, pode-se trazer como síntese explicativa que 

 

[...] as figurações que os indivíduos formam entre si possuem a 

particularidade de poder continuar existindo, com poucas exceções, mesmo 

quando todos os indivíduos que as constituíram em determinado momento já 

estão mortos e seu lugar já foi tomado por outros. Assim, houve uma corte 

francesa tanto durante o reinado de Luís XIV quanto durante o de Luís XV. 

A última foi formada por outros indivíduos, diferentes dos que compunham 

a primeira. Todavia, uma figuração deu continuidade à outra, no ir e vir dos 

que faziam parte delas. Em que sentido podemos dizer que se trata em 

ambos os casos de uma figuração específica, para a qual se usa o mesmo 

conceito — a figuração de uma "corte" e de uma "sociedade de corte"? O 

que nos autoriza a falar nos dois casos de uma "corte" e de uma "sociedade 

de corte", apesar de serem outros os indivíduos que formam essa figuração, e 

apesar de determinadas alterações na própria figuração, às quais o conceito 

de "desenvolvimento da corte" se refere? O que permanece propriamente 

igual, em tais casos, apesar de todas as mudanças? 

À primeira vista, talvez ficássemos satisfeitos com a resposta segundo a qual 

os indivíduos realmente mudam, mas as relações entre eles não. Entretanto, 

com essa resposta ficamos parados no meio do caminho. O conceito de 
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relação pode ser facilmente explicado como algo que emana apenas deste ou 

daquele homem singular. Mas as relações entre cortesãos, ou a relação entre 

o rei e cortesãos de diferentes níveis, mesmo que as variações individuais 

fossem infinitas, acabavam sendo determinadas por condições específicas, 

inalteráveis para os indivíduos, incluindo o rei. (ELIAS, 2001, p. 155-156). 

 

Retomando-se Elias (1997, p. 143), a “[...] imagem que um indivíduo faz da nação de 

que forma parte é também, portanto, um componente da imagem que ele tem de si mesmo, a 

sua ‘auto-imagem’. A virtude, o valor e o significado da nação também são os dele próprio”. 

Com relação aos processos de transformação de formas sociais, Elias (1994a) apresenta-nos a 

eclosão de novos padrões de conduta a partir da seguinte análise histórica: 

 

Assim, no curso de ascensão da burguesia, por exemplo, o código de conduta 

aristocrático de corte perdeu parte de sua força. As formas sociais tornaram-

se mais relaxadas e, de alguma maneira, mais rudes. Os rigorosos tabus 

observados em certas esferas da classe média, acima de tudo os relativos ao 

dinheiro e à sexualidade, saturaram círculos mais amplos em graus variáveis, 

até que, finalmente, quando desapareceu esse equilíbrio específico de 

tensões, em ondas alternadas de relaxamento e renovada seriedade, 

elementos dos padrões de conduta de ambas as classes fundiram-se num 

código novo e mais estável. (ELIAS, 1994a, p. 267) 

 

Não há como conceber indivíduo deslocado de sociedade, tampouco sociedade 

desconectada da noção de indivíduo, razão pela qual se tornam elementos interdependentes a 

psicogênese e a sociogênese (ELIAS, 1994b). Conforme apresentado por Pereira (2016, p. 2-

5), a “identidade-eu” é indissociável da “identidade-nós”, tal como são múltiplas as 

configurações possíveis dentro da inter-relação “eu-nós”: “[...] A continuidade da sequência 

processual como elemento da identidade-eu é marcada pela memória, preservação seletiva das 

experiências, e pela diferenciação, individualização”. 

O habitus, segundo Elias (1994a; 1994b), se constrói no processo histórico e 

demonstra uma figuração de estratificação de poder na qual o status e o prestígio são 

marcadores mais importantes do que a classe e o econômico nas condutas dos agentes sociais 

ou que o “conjunto de trocas econômicas e simbólicas” (BOURDIEU, 2000). Nessa linha de 

estabelecer difereciações entre Elias e Bourdieu acerca do habitus, prossegue Pereira (2016): 

 

O habitus de Elias é a ligação entre o indivíduo e a sociedade, caracterizado 

pela maneira como são incorporadas as modalidades de percepção e de ação 

coletivamente desenvolvidas no sistema das interações. Está dentro do 

processo civilizador, nas formas de construção da psicogênese, na 

incorporação de grupos no Estado centralizado de formas diferentes e nos 

graus de diferença. [...] Enquanto para Bourdieu, o habitus é produto de uma 

aquisição histórica, que possibilita a correspondência entre posições e 



77 
 

tomadas de posições. É coletivo e transindividual. Marca a incorporação do 

social. O habitus é diferenciado e diferenciador; distinto, distinguido e 

operador de distinções; princípio de classificação; princípio de visão e de 

divisão diferentes. (PEREIRA, 2016, p. 17-18) 

 

“Para Bourdieu, bem como para Elias, trata-se assim de evidenciar a dependência do 

indivíduo em relação aos comportamentos, ao mesmo tempo aprendidos e próprios do grupo a 

que pertence, que não estão relacionados com a livre escolha”, como destacado por Heinich 

(2001, p. 131). Elias (2004), em especial, evidencia que os processos coletivos de 

incorporação não se operam no plano consciente: 

 

No que diz respeito à coexistência social, as ações e pensamentos humanos 

continuam quase no mesmo nível de desenvolvimento daqueles 

comportamentos e pensamentos medievais quanto à peste. Nessas esferas – 

dos relacionamentos sociais – ainda hoje, os indivíduos estão em grande 

medida expostos a pressões e ansiedades que não conseguem compreender 

(ELIAS, 2004, p. 25)121. 

 

No tocante à arena específica de disputas contemporâneas, resguardadas as 

diferenças históricas e temporais dos conflitos travados nas cortes reais europeias do período 

moderno, estudadas por Elias (2004), são também fartos os episódios contemporâneos que 

demonstram choques e crises entre agentes políticos que envolvem e comprometem 

instituições de destaque na República brasileira. 

Ora em postura de ascendência política, ora em situação de presumível subserviência 

aos ditames do jogo político, o Supremo Tribunal Federal se distingue dos demais órgãos do 

Poder Judiciário por dispor da prerrogativa de tomar a decisão final no equacionamento de 

uma série de temas essenciais ao pleno funcionamento da sociedade e ao equilíbrio da 

atividade política. Todavia, constata-se que, não somente no passado ditatorial, em que 

grassava o regime de autoritarismo e o STF se encontrava em situação de inferioridade aos 

demais Poderes (RECONDO, 2018, p. 21), com franca e ampla dominância do Poder 

Executivo, mas também nos dias atuais, à medida que o Poder Legislativo assume 

preponderância e maior coesão interna, diante de sensíveis abalos à dinâmica do 

presidencialismo de coalizão, a força decisória do STF – e do Judiciário como um todo – 

acaba por sofrer decréscimo diretamente proporcional ao incremento de prestígio dos demais 

Poderes. 

 
121 “Aber in bezug auf das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen steht man im Denken und Handeln 

noch weitergehend auf gleichen Entwicklungsstufe, wie sie durch das Denken und Verhalten mittelalterlicher 

Menschen angesichts der Pest repräsentiert wird. In diesem Bereichen finden sich Menschen noch heute in sehr 

hohem Masse Bedrängnissen und Beängstigugen ausgesetzt, die für sie unerklärbar sind” (ELIAS, 2004, p. 25). 
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Uma situação emblemática que ilustra esta correlação de forças políticas nos últimos 

cinco anos pode ser constatada na reificação da Lava Jato como uma instituição nacional 

intocável, dotada de transcendência sobre os interesses individuais, os princípios gerais de 

Direito e o ordenamento jurídico pátrio. São frequentes as defesas fervorosas da Lava Jato por 

parte de autoridades envolvidas em sua condução, sobretudo nas chamadas forças-tarefa, que 

denunciam uma pretensa farsa engendrada por supostos detratores da operação e sabotadores 

das medidas do pacote anticrime122 submetido à apreciação do Congresso Nacional pelo 

governo federal em 2019. 

A retórica de tais agentes políticos, ligados em especial à Polícia Federal, ao MPF, ao 

Judiciário e ao meio parlamentar, muitos dos quais alçados ao primeiro e segundo escalões do 

Poder Executivo federal, denuncia objetivamente que os “inimigos da Lava Jato” estariam 

associados a representantes políticos das “velhas oligarquias” e, inclusive, a “alguns ministros 

do Supremo Tribunal Federal [que] parecem estar dispostos a concorrer para que essas forças 

do atraso prevaleçam”, como destacado por Jorge Barbosa Pontes123, que integra o Ministério 

da Justiça e Segurança Pública, chefiado pelo ministro Sérgio Moro124. 

Curiosamente, ainda que reconhecidamente incongruente com a prática real da 

política125, agentes políticos de variadas orientações ideológicas passaram a referir-se de 

forma maniqueísta à suposta “nova política”, em contraposição à “velha política”, como 

destacado, reiteradamente, na retórica de Jorge Pontes126 e de outros defensores da Lava Jato 

e do pacote anticrime. Outra circunstância que se notabilizou, sobretudo na última década, 

com o desdobramento de operações de grande repercussão midiática como a Ação Penal 470 

(Mensalão) e a Lava Jato, é a absoluta falta de cerimônia de agentes políticos do Congresso 

Nacional127, do Ministério Público128 e da Polícia Federal129 em manifestarem críticas, 

enfrentamentos diversos e, até mesmo, ofensas aos ministros do Supremo e à própria Corte. 

 
122 Portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/elaboracao-legislativa/projetos/anticrime-1>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
123 Jorge Barbosa Pontes é delegado aposentado da Polícia Federal e ocupa o cargo de diretor de Ensino e 

Estatística da Secretaria Nacional de Justiça. 
124 Blogs Fausto Macedo. In: Estadão. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-

imperio-do-mal-contra-ataca/>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
125 Correio Braziliense. Disponível em: 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/04/04/interna_politica,747540/bolsonaro-

abandona-discurso-de-nova-e-velha-politica-e-abraca-a-b.shtml>. Acesso em: 05 abr. 2019. 
126 Portal Anna Ramalho. Disponível em: <https://www.annaramalho.com.br/os-invasores-de-corpos/>. Acesso 

em: 10 abr. 2018. 
127 O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/deputado-do-pt-diz-que-tem-que-fechar-stf-para-

criar-corte-exclusivamente-constitucional-22588979>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
128 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/08/deltan-

dallagnol-sera-investigadopor-criticas-a-ministros-do-stf.shtml>. Acesso em: 09. set. 2018. 
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Tornou-se memorável o ousado desafio do deputado federal Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP) à instituição de cúpula do Judiciário brasileiro, em meio à campanha presidencial de 

2018, quando repercutiram graves aleivosias que insinuaram a subalternidade da Corte aos 

interesses políticos em ascensão, ainda que o parlamentar aludido tenha alegado por suas 

redes sociais uma descontextualização de suas declarações. A atitude de afronta ao STF foi 

repelida em manifestação do decano da Corte, ministro Celso de Mello, bem como noutras 

declarações esparsas dos demais ministros do Tribunal: 

 

Se o STF arguir qualquer coisa... Sei lá, que recebeu uma doação ilegal de 

100 reais do José da Silva... E impugna a candidatura dele... Eu não acho 

isso improvável, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa 

força mesmo? [...] O pessoal até brinca que para fechar o STF você não 

manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo. Se você prender um 

ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular?130 131 

 

O tom das reações de ministros do Supremo variou bastante em relação às críticas 

recebidas do parlamentar do PSL-SP132, cuja atitude foi repelida asperamente pelo ministro-

decano Celso de Mello133, ao divulgar a nota pública mais dura em defesa da Corte: 

 

ESSA DECLARAÇÃO, ALÉM DE INCONSEQUENTE E GOLPISTA, 

MOSTRA BEM O TIPO (irresponsável) DE PARLAMENTAR CUJA 

ATUAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL, mantida essa inaceitável visão 

autoritária, SÓ COMPROMETERÁ A INTEGRIDADE DA ORDEM 

DEMOCRÁTICA E O RESPEITO INDECLINÁVEL QUE SE DEVE TER 

PELA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA!!!! 

VOTAÇÕES EXPRESSIVAS DO ELEITORADO NÃO LEGITIMAM 

INVESTIDAS CONTRA A ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA FUNDADA 

NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO! SEM QUE SE RESPEITEM A 

CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA, A LIBERDADE E OS 

DIREITOS BÁSICOS DO CIDADÃO RESTARÃO ATINGIDOS EM SUA 

ESSÊNCIA PELA OPRESSÃO DO ARBÍTRIO DAQUELES QUE 

 
129 Blog Ricardo Antunes. Disponível em: <https://www.ricardoantunes.com.br/noticias/2545/delegado-da-pf-

que-barrou-alexandre-de-moraes-no-aeroporto-ganha-cargo-no-ministerio-da-justica>. Acesso em: 05 maio 

2019. 
130 El País. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/21/politica/1540142442_181625.html>. 

Acesso em: 21 out. 2018. Algumas das declarações do deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) foram: “Não foi 

para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados. Ou nós enquadramos 

essa turma ou ela vai enterrar de vez a democracia brasileira”. No início do vídeo, o parlamentar federal afirma 

que o ministro Barroso "é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. 

[Barroso] É um mal para o direito, é um mal para o Supremo, é um mal para o povo brasileiro. A última de 

Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é que é (sic) papel do Supremo é corrigir as 

escolhas do povo”. 
131 TV UOL. Disponível em: <https://tvuol.uol.com.br/video/eduardo-bolsonaro-fala-a-concurseiros-no-parana-

04020C993770D4A96326>. Acesso em: 18 jul 2019. 
132 Ig São Paulo. Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-22/fechar-stf-toffoli-

pgr.html>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
133 G1.globo.com. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/23/mais-dois-

ministros-do-stf-condenam-fala-de-filho-de-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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INSISTEM EM TRANSGREDIR OS SIGNOS QUE CONSAGRAM, em 

nosso sistema político, OS PRINCÍPIOS INERENTES AO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO! (grifos do autor)134 

 

Sem citar o parlamentar Eduardo Bolsonaro nominalmente, o ministro Alexandre de 

Moraes defendeu que a PGR abrisse uma investigação contra o parlamentar “por crime 

tipificado na lei de segurança nacional”, em meio a uma palestra no Ministério Público em 

São Paulo, quando declarou que a sociedade brasileira vive um "paradoxo" [...] "Porque 

mesmo com 30 anos de Constituição, temos que conviver com declarações dúbias, feitas de 

maneira absolutamente irresponsável, por um membro do parlamento brasileiro" [...] "É algo 

inacreditável que tenhamos que ouvir tanta asneira da boca de quem representa o povo. Nada 

justifica a defesa do fechamento das instituições republicanas”135. 

Em fala mais contemporizadora, como usual nas declarações da ministra Rosa 

Weber, registrara seu posicionamento da seguinte forma: 

 

Embora não sendo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), e sim do 

TSE, no Brasil, as instituições estão funcionando normalmente e todos os 

juízes honram a toga e não se deixam abalar por qualquer manifestação que 

eventualmente possa ser compreendida como de todo inadequada136. 

 

Quanto ao ministro Marco Aurélio Mello, ao manifestar-se, lançou mão de expressão 

que emprega de modo recorrente, ao afirmar: “Tempos estranhos, vamos ver onde é que 

vamos parar. É ruim quando não se tem respeito pelas instituições pátrias, isso é muito ruim". 

Questionado posteriormente se a declaração poderia evidenciar uma afronta à separação entre 

Poderes, o ministro respondeu: "Não sei, pois é o estágio da nossa democracia né. Vamos 

aguardar as eleições para ver o que ocorrerá em 2019. É tempo de temperança, importante é 

as instituições funcionarem”137. 

Outro magistrado que preferiu adotar um tom mais comedido foi o ministro Luís 

Roberto Barroso, ao dizer ao jornal Folha de S.Paulo: 

 

 
134 TV UOL. Disponível em: <https://tvuol.uol.com.br/video/ministro-celso-de-mello-comenta-fala-de-eduardo-

bolsonaro-sobre-stf-0402CD1A3272D4A96326>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
135 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-

estado/2018/10/22/inacreditavel-ter-que-ouvir-asneira-de-quem-representa-o-povo-diz-moraes.htm>. Acesso em: 

18 jul. 2019. 
136 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/21/rosa-weber-diz-

que-juizes-nao-se-deixam-abalar-sobre-video-critico-ao-stf.htm>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
137 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-

estado/2018/10/21/nao-se-tem-respeito-por-instituicoes-diz-marco-aurelio-de-video-contra-stf.htm>. Acesso em: 

18 jul. 2019. 
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O presidente estava fora e volta hoje. Acho que ele é quem deve se 

pronunciar em nome do tribunal. Na sua ausência, o decano já se manifestou. 

Acho que nesse momento complexo da vida brasileira, devemos falar a uma 

só voz. Tenho tido a mesma atitude no TSE, para que só a presidente fale em 

nome de todos138. 

 

O ministro Dias Toffoli, que estava em viagem à Itália durante o episódio que acirrou 

os ânimos entre agentes políticos das cúpulas dos Poderes da República brasileira, finalmente 

divulgou uma sucinta nota em nome e em defesa da Corte com o seguinte teor: 

 

O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao 

Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem um Poder Judiciário 

independente e autônomo. O país conta com instituições sólidas e todas as 

autoridades devem respeitar a Constituição. Atacar o Poder Judiciário é 

atacar a democracia139. 

 

Um outro vívido exemplo dessas declarações afrontosas às decisões exaradas pelo 

STF pode ser encontrado na seguinte manifestação recente do procurador da República Helio 

Telho, ao criticar a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas 

as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e pela Receita Federal sem 

autorização prévia da Justiça: 

 

As leis que autorizam o Coaf a receber informações bancárias de operações 

suspeitas de lavagem de dinheiro e comunicá-las às autoridades de 

investigação estão em vigor há aproximadamente 20 anos (!), mas só agora o 

ministro Toffoli viu motivos para suspender tudo liminarmente? [...] A 

decisão de Toffoli põe em cheque a própria existência do Coaf e a razão de 

ter sido criado, além de fragilizar a posição do Brasil no cenário 

internacional140, inclusive perante a OCDE, pois transforma o país em 

paraíso para o dinheiro sujo [...]. O PCC141 deve estar comemorando a 

decisão de Toffoli. O Coaf identificou movimentação de R$ 63 milhões, de 

novembro de 2005 a julho de 2007, 686 contas bancárias pertencentes a 748 

pessoas e empresas ligadas ao PCC.142 

 

 
138 UOL. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/barroso-diz-que-toffoli-deve-se-

pronunciar-em-nome-do-stf-sobre-fala-de-filho-de-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
139 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/22/atacar-o-

judiciario-e-atacar-a-democracia-diz-toffoli.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-

media&utm_campaign=noticias&utm_content=geral>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
140 Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-

coaf-de-um-paraiso-tropical-19072019>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
141 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/decisao-de-toffoli-sobre-

coaf-paralisa-investigacao-sobre-pcc-diz-procurador-geral-de-justica-de-sp.shtml>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
142 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/chefe-da-lava-jato-no-rio-

diz-que-stf-barra-a-maior-parte-das-investigacoes-de-lavagem.shtml>. Acesso em: 16 jul. 2019. 
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Semelhante tom crítico, corriqueiramente reverberado por membros do Ministério 

Público Federal, encontra-se manifesto em diversas notas públicas de entidades de classe 

nacionais143 144 e noutras tantas de caráter singular ou setorial, mas que seguem o mesmo tom, 

como a divulgada pelo procurador da República Eduardo El Hage, coordenador da força-

tarefa da Lava Jato no estado do Rio de Janeiro: 

 

A decisão monocrática do Presidente do STF suspenderá praticamente todas 

as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. O que é pior, ao exigir 

decisão judicial para utilização dos relatórios do COAF, ignora o 

macrossistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de 

congestionamento do judiciário brasileiro. Um retrocesso sem tamanho que 

o MPF espera ver revertido pelo plenário o mais breve possível145. 

 

Como as pautas do Plenário do STF são agendadas pelo presidente da Corte e 

previamente divulgadas, sabe-se que esta matéria específica somente tem julgamento previsto 

para 21 de novembro de 2019, quando será analisado um recurso contra o compartilhamento 

de dados do COAF ou da Receita Federal sem prévia autorização judicial, ainda que haja 

possibilidade de alteração na data preestabelecida pelo presidente do Tribunal146. 

O que se tornou um fato político de grande repercussão e passou a causar espécie 

perante a opinião pública é que agentes públicos como o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) 

sejam beneficiados por via reflexa com a medida liminar concedida pelo ministro Dias 

Toffoli147 e, mormente, que a ministra do STJ Isabel Galotti, o próprio Presidente do STF e 

sua esposa, a advogada Roberta Maria Rangel, figurem entre os 134 agentes públicos e 

demais contribuintes investigados pela Receita Federal148. 

De maneira mais cautelosa e polida, a procuradora-geral da República Raquel 

Dodge, cuja recondução ao cargo para o próximo biênio (2019-2021) ainda não foi decidida 

 
143 Blog Propagando (com íntegras da decisão do presidente do STF e das notas públicas do CNPG, da 

CONAMP e do GMCCRIM ). Disponível em: <https://www.brasil247.com/blog/cnpg-gnccrim-e-conamp-

emitem-notas-sobre-decisao-de-dias-toffoli>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
144 ANPR. Disponível em: 

<http://www.anpr.org.br/assets/uploads/files/noticias/2019/Julho/NotaANPRToffoli.pdf>. Acesso em: 18 jul. 

2019. 
145 Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/16/coordenador-da-lava-

jato-do-rj-diz-que-decisao-de-toffoli-sobre-coaf-e-retrocesso-sem-tamanho.ghtml>. Acesso em: 16 jul. 2019. 
146 Blog do Valdo Cruz. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2019/07/17/colegas-

de-toffoli-defendem-antecipar-julgamento-no-stf-sobre-dados-compartilhados-do-coaf.ghtml>. Acesso em: 18 

jul. 2019. 
147 Microsoft News/Estadão. Disponível em: <https://www.msn.com/pt-br/noticias/politica/mulher-de-toffoli-e-

ministra-do-stj-tamb%C3%A9m-foram-alvo-da-receita/ar-BBU4BOH>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
148 Revista Crusoé. Disponível em: <https://crusoe.com.br/edicoes/13/a-mesada-de-toffoli/>. Acesso em: 10 jul. 

2019. 
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pelo presidente da República, divulgou nota pública na qual manifesta que “vê com 

preocupação” a decisão monocrática da presidência do STF: 

 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, vê com preocupação a 

decisão que suspendeu investigações e processos instaurados a partir do 

compartilhamento de informações fiscais e bancárias com o Ministério 

Público. A PGR já determinou que a sua equipe analise os impactos e a 

extensão da medida liminar para definir providências no sentido de se evitar 

qualquer ameaça a investigações em curso. 

Os estudos estão sendo feitos com base no que foi decidido, em fevereiro de 

2016, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2386, 2390, 2797 e 

2589. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou 

constitucional o envio de informação pelo Conselho de Controle de 

Atividades Financeira (Coaf) ao Ministério Público149. 

 

Outro episódio da atual gestão do presidente Dias Toffoli que gerou grande 

repercussão e controvérsia foi a instauração do Inquérito nº 4.781-STF para apurar ofensas ao 

Tribunal e a alguns de seus ministros150, cuja relatoria coube ao ministro Alexandre de 

Moraes. Novamente se mostrou a Corte dividida entre ministros que apoiaram a decisão de 

instauração de procedimento investigatório e outra parte que acompanhou os argumentos da 

Procuradoria-geral da República, contrários a que este feito viesse a ser instaurado de ofício 

pelo presidente do STF e a que designasse relator com dispensa de sorteio entre os ministros. 

Merecem menção as notas públicas expedidas pelo CNPG e pela CONAMP151, no 

sentido da “defesa do sistema acusatório e das prerrogativas do Ministério Público e de seus 

agentes” de restabelecer a “harmonia e a independência entre os Poderes e as Instituições, 

restaurando o respeito ao Estado Democrático de Direito”: 

 

[...] ainda que se compreenda a necessidade de combater a proliferação das 

denominadas fake news, com a responsabilização devida daqueles que a 

propalam, é necessário que isso se faça com obediência ao devido processo 

legal, preservando-se a liberdade de imprensa e opinião, conforme se extrai 

do artigo 220, caput e § 1º, da Constituição Federal, uma vez que é próprio 

do regime democrático o pluralismo de ideias, com a garantia da liberdade 

de expressão e do direito de o cidadão ser informado por uma imprensa livre. 

Como tem destacado o STF, especialmente na ADPF nº 130, a liberdade de 

imprensa, essencial para a concepção de um regime democrático, enquanto 

projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, 

reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras 

 
149 PGR. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-estuda-impactos-de-decisao-sobre-o-

compartilhamento-de-informacoes-fiscais-e-bancarias-com-o-ministerio-publico>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
150 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/05/defender-stf-e-defender-

democracia-diz-toffoli-em-ato-de-apoio-ao-supremo.shtml>. Acesso em: 05 maio 2019. 
151 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-abr-18/entidades-mp-apoiam-dodge-criticas-

inquerito-toffoli>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
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prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito 

de buscar informação, o direito de opinar e o direito de crítica. 

A grave crise institucional que atinge o Estado brasileiro, com ferimento a 

princípios e dispositivos assentados na Constituição Federal, em razão do 

atual tramitar do Inquérito nº 4.781-STF, exige reafirmar o texto 

constitucional, que dispõe ser o Ministério Público instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. [...]152 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO (CONAMP), entidade que representa mais de 16 mil Membros do 

Ministério Público vem a público externar sua irresignação à postura levada 

a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, que instaurou de ofício, inquérito 

criminal para investigar Fake News, INQ 4781 - STF, por ofensas e 

ameaças, que "atingem a honorabilidade e a segurança" da Corte, os 

ministros e familiares: 1. No curso da investigação citada, que, como dito, 

presidida por um magistrado, foram deferidas várias medidas cautelares 

consistentes na retirada de conteúdos jornalísticos postados por veículos de 

comunicação de abrangência nacional, com imposição de multas e a 

realização de busca e apreensão em vários endereços no território nacional, 

tudo sem qualquer conhecimento formal, participação ou atos direcionais de 

órgão do Ministério Público. 2. A presidência de um inquérito criminal feita 

por Magistrado, além de não se coadunar com a sistemática processual penal 

em vigor erigida pela Carta de Outubro, desrespeita o sistema acusatório e 

enfraquece o princípio da autonomia e da separação de poderes e funções 

estatais. [...]153 

 

Entretanto, há de se destacar que as críticas e as reações à atuação política ou 

contramajoritária do Supremo não se circunscrevem aos agentes políticos organizados na 

estrutura estatal ou em organismos político-partidários, mas se dispersam por movimentos 

variados da sociedade, o que se verbaliza de forma mais nítida ao se expressarem protestos de 

natureza conservadora e reacionária, reunidos em face da resistência a pautas reputadas 

progressistas em debate na Corte, como a criminalização da homofobia e da transfobia154, a 

normatização do uso de drogas ilícitas155, a regulamentação da interrupção voluntária de 

gestação156. 

Outro ponto nodal que contribui para a constante instisfação dos jurisdicionados 

acerca da atuação do Supremo é a suspensão de julgamentos de grande impacto social por 

 
152 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nota-cnpg-apoio-raquel-dodge-inquerito.pdf>. 

Acesso em: 18 jul. 2019. 
153 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/nota-conamp-apoio-raquel-dodge.pdf>. Acesso 

em: 18 jul. 2019. 
154 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/criminalizacao-da-homofobia-

senado/>. Acesso em: 30 maio 2019. 
155 Justificando. Disponível em: <http://www.justificando.com/2019/05/31/em-meio-a-protestos-pela-

descriminalizacao-da-maconha-toffoli-retira-julgamento-de-pauta-no-stf/>. Acesso em: 02 jun. 2019. 
156 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/renan-barbosa/nada-de-aborto-na-

pauta-do-stf-ate-dezembro-e-o-congresso/>. Acesso em: 20 jun. 2019. 
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força de disputas intestinas entre os integrantes do Tribunal, tanto por divergências de 

entendimento de fundo meramente jurídico sobre a matéria em pauta, quanto por 

desentendimentos pessoais que não raro evoluem para ásperas discussões entre os ministros, 

que costumam envolver acusações recíprocas de condutas antirrepublicanas e ímprobas157 158 

159. Tampouco repercute bem que decisões graves e aguardadas por parcela expressiva da 

sociedade sejam adiadas por tempo indeterminado, quando ocorre a apresentação de pedido 

de vista com finalidade de adiar a discussão de um tema controverso para que algum ou 

alguns dos ministros examinem mais detidamente um determinado feito. Em geral, tais 

solicitações de vista despertam especulações de que se trataria de atitude procrastinatória 

tendente a evitar o avanço de um julgamento cujo resultado seja desfavorável para a 

presumível corrente minoritária na Corte. 

 

 

3.1 AS ELITES JURÍDICAS E O PERFIL DOS MINISTROS DO STF 

 

 

A coletânea de entrevistas História Oral do Supremo, publicada e veiculada em meio 

digital na internet pela Fundação Getúlio Vargas, procurou investigar como foram 

constituídas as trajetórias profissionais elitárias de alguns dos ministros do STF e de que 

forma essa experiência no tribunal promoveu alterações em suas vidas, a partir do acúmulo de 

capital social, jurídico, econômico que marcou a candidatura a “supremável”, percurso até a 

posse (negociação, indicação, sabatina e posse) e influenciou seu repertório de ação como 

ministro da Corte, tomando-se por base o quadro interacional e institucional e a força 

compromissória que interferem na continuidade de atuação de cada entrevistado. Embora não 

se possa descrever com precisão como atua um ministro do STF, as entrevistas buscam 

oferecer parâmetros de ação fundados nos papéis exercidos por cada qual “no seio e diante da 

dinâmica da instituição, e como esta objetiva suas expectativas na forma de restrições – 

internas ou externas – ao possível alargamento do repertório de ação individual” (JOBIM; 

FONTAINHA, 2013). 

Entrevista concedida pelo ministro Dias Toffoli, que trata do seu perfil e da sua 

trajetória profissional, serve para ilustrar como se constrói uma das possíveis formas de relato 

 
157 O Globo. Disponível em: < https://oglobo.globo.com/brasil/nao-o-primeiro-bate-boca-no-stf-muito-menos-

com-gilmar-21999646>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
158 Revista Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/voce-e-uma-pessoa-horrivel-diz-barroso-a-

mendes-em-sessao-do-stf/>. Acesso em: 15 jun 2018. 
159 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/TSrU4gFfblE>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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biográfico, por meio do qual se enaltecem determinados aspectos e se omitem outros tantos 

que poderiam ser apresentados, de modo a articular um discurso que se amolde mais 

adequadamente aos propósitos discursivos, o que não elide o risco da ilusão biográfica 

(BOURDIEU, 2006). Assim declarou o ministro Dias Toffoli a Fontainha et al. (2017): 

 

[P.C.] — Alguma observação final sobre a sua trajetória pessoal, 

profissional, até chegar aqui, a esse momento? 

[D.T.] — Ah, sim, é que foi uma trajetória de trabalho. Sempre foi pautada 

em trabalho. Eu orientei a minha trajetória para sempre atuar com Direito. 

Talvez, em um determinado momento,  pudesse ter ido para a vida pública, 

em um mandado eletivo, mas me recusei, porque eu achei que a minha 

vocação era o Direito. Fiquei na advocacia, ocupei cargos públicos na área 

do Direito. Nunca fui candidato. 

[P.C.] — Houve convite? 

[D.T.] Houve, houve convite, mas nunca aceitei convites para ir para o 

mandato público, mandato eleitoral, porque eu via que a minha vocação era 

na área do Direito, que também é uma atividade pública. O advogado 

cumpre uma função essencial à Justiça e isso tem um caráter público, uma 

dimensão pública enorme. Não é à toa que a Constituição atribui essa função 

essencial à advocacia pública, assim como à advocacia privada. Então, seja 

na advocacia pública, que exerci na chefia da AGU, seja na advocacia 

privada, você já tem uma atividade de enorme correlação com os destinos da 

nação, com esses três aspectos: da vida, da liberdade e da propriedade. E, 

evidentemente que, nessa trajetória de trabalho, os frutos desse trabalho é 

que me trouxeram aqui. Eu não sou um teórico do Direito. Eu tenho 

consciência disso. Eu não optei pela vida acadêmica. Minha vida acadêmica 

é muito mais consequência da minha vida de trabalho. As minhas aulas 

sempre são muito práticas, sempre são muito voltadas à atividade, digamos 

assim, mais realista, e não teórica. Porque, realmente, a minha formação não 

é uma formação acadêmica. Eu não optei por essa vida. Eu optei por 

advogar. Advoguei para movimentos sociais, como disse no início da 

primeira entrevista, advoguei para movimentos sindicais, advoguei para 

movimentos, digamos, dos direitos humanos. Atuei na área de direitos 

humanos com muita dedicação e todo esse trabalho prático me trouxe ao 

Parlamento, me trouxe ao Poder Executivo e depois me trouxe ao Supremo 

Tribunal Federal. Então, é essa a trajetória. É um perfil de alguém que atua 

na prática, que conhece a realidade. Pisei em várias favelas, pisei em vários 

cortiços, pisei em várias fazendas ocupadas. Atuei no Brasil inteiro, viajei 

esse país inteiro. Então, meu perfil é de alguém que tem uma visão de Brasil, 

uma pessoa que tem a visão do Parlamento, tem a visão do Executivo. Então, 

eu acho que esse é um perfil que ajuda o Supremo, porque o Supremo tem 

que ser um colegiado com várias faces. Você tem que ter aqui a face 

acadêmica, você tem que ter aqui a face da magistratura, a face do Ministério 

Público, você tem que ter aqui a face do advogado público e do advogado 

privado. Então, é essa multiplicidade de visões que vai dar uma solução 

melhor para as grandes causas e os grandes temas que chegam ao Supremo 

Tribunal Federal. (FONTAINHA ET AL., 2017, p. 168-169) 

 

Engelmann (2012) ressalta que agentes que detêm maior capital político e 

econômico, adquirido em decorrência de formação acadêmica ou da constituição de redes 
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mercantis, científicas e de militância política no plano internacional, desfrutam da conquista e 

do incremento de posições de poder nacionalmente: 

 

A repercussão no espaço doméstico das diversas espécies de capital 

internacional mobilizadas pelas elites políticas, burocráticas e acadêmicas 

está diretamente relacionada a outras modalidades de recursos, dentre os 

quais podemos destacar: o capital escolar, o capital familiar e os trunfos 

acumulados em trajetos profissionais anteriores e combinados com a 

“passagem internacional”. Logo, uma das possibilidades de apreender a 

importância adquirida por essa forma de recurso é verificar sua presença nos 

trajetos dos agentes que ocupam posições de elite em um campo social 

determinado (ENGELMANN, 2012, p. 488). 

 

Almeida (2014, p. 93) articula contribuições metodológicas ao conceito de campo 

jurídico a partir da análise política institucional, da Sociologia das Profissões, da Sociologia 

Política em geral e da Sociologia das Elites, em especial, a fim de demonstrar como é possível 

conceber as elites estatais, tomando por base “a origem e a circulação do poder em torno do 

(mas não necessariamente no) Estado, as formas de divisão social do trabalho e sua 

institucionalização”, com suas lógicas específicas de campos de poder, processos de produção 

e reprodução de elites. Por seu turno, o Estado atua com apoio no Direito e se volta a 

direcionar sua autoridade em conformidade com os sentidos prevalentes em determinados 

contextos (ENGELMANN, 2012, p. 488)160, como prossegue a exposição de Engelmann 

(2017): 

 

[...] salienta-se também a altíssima incidência do ingresso no Poder 

Judiciário por meio de nomeações: 33 incidências. Mais recorrente que o uso 

da nomeação pelo quinto constitucional está a nomeação para a composição 

de tribunais superiores. Nem todas indicam o efetivo início na atividade da 

magistratura, como no caso de Luiz Fux, que já era magistrado quando foi 

nomeado ao STJ. 

Aponta-se, dessa forma, para um longo e complexo processo de aprendizado 

e reprodução de uma forma particular de compor elites jurídicas. A 

independência em relação ao universo da política parece ser apenas um 

elemento legitimador, menos um freio e mais um mecanismo propulsor de 

uma forma particular de reprodução de velhas relações de poder. 

Notadamente a expansão do ensino jurídico e a produção em massa de 

bacharéis não requalifica, num espectro amplo, o profissional do direito em 

relação ao tempo em que pouco se distinguiam as elites jurídicas das elites 

políticas. O que parece vir ocorrendo é uma complexificação do campo 

jurídico, em que, ao mesmo tempo, se criam espaços em que um enorme 

contingente profissional pode se acomodar nas bases da pirâmide, e se 

 
160 ENGELMANN, Fabiano. Globalização e Poder de Estado: Circulação Internacional de Elites e Hierarquias 

do Campo Jurídico Brasileiro. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 55, nº 2, 2012, p. 

487 a 516. 
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complexificam as etapas e os métodos de circulação dos indivíduos que 

exercerão protagonismo. (ENGELMANN, 2017, p. 121) 

 

 

3.2 NOVOS CORTESÃOS NA SEXTA REPÚBLICA BRASILEIRA? 

 

 

Jobim e Fontainha (2013) lançam luzes acerca do caráter profano do Direito que 

extrai do desempenho do poder político sua especificidade como área do conhecimento ou 

ciência, sem que tenha logrado efetiva autonomia em relação à política ou aos domínios do 

Estado. Conquanto não seja reconhecida sua ligação com a sacralidade, notadamente em 

decorrência da secular iniciativa de separação dos interesses sacros e clericais desde o Estado 

moderno. Mesmo depois de erigir-se o princípio da laicidade estatal, o Direito jamais se 

despojou de seus ares nobiliárquicos e seus operadores não raro descambam na perpetuação 

de costumes e mesuras que replicam as posições identitárias das elites majestáticas de outrora. 

Sadek (2004) salienta o caráter aristocrático da magistratura em pesquisas no limiar 

do século XXI: 

 

No que se refere à mentalidade, pode-se afirmar que o Judiciário não difere, 

neste aspecto, de outras instituições igualmente fechadas, com traços 

aristocráticos. O figurino da instituição tem se mostrado um ponto 

problemático, uma vez  que, longe de encorajar o substantivo, prende-se à 

forma; ao invés de premiar o compromisso com o real, incentiva o saber 

abstrato. Esse descompasso entre o valorizado pela instituição e as mudanças 

vividas pela sociedade responde, em grande parte, pela imagem negativa da 

magistratura junto à população. (SADEK, 2004, p. 22) 

 

A postura reverencial em relação ao Poder Executivo tem sido a tônica geral do STF 

nas três últimas gestões presidenciais dos ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e 

Dias Toffoli. Em sua conta no Twitter, o presidente da República eleito Jair Bolsonaro 

felicitou, em dezembro de 2018, uma das primeiras decisões de expressivo impacto do 

ministro Dias Toffoli, na presidência do STF, ainda no plantão do recesso judiciário de fim de 

ano, quando revogou medida liminar recém-concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello161: 

 

Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar 

que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância 

 
161 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/19/bolsonaro-parabeniza-

toffoli-decisao-segunda-instancia-lula-marco-aurelio.htm>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
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no Brasil e colocar em risco o bem estar de nossa sociedade, que já sofre 

diariamente com o caos da violência generalizada!162 

 

 A proximidade pessoal dos presidentes da Corte – e mesmo de outros ministros sem 

cargo de representação no STF – de autoridades dos demais Poderes tem sido a tônica das 

últimas gestões no Tribunal, como demonstram as agendas dos agentes políticos e tem sido 

acompanhado pela mídia, com reuniões frequentes163, almoços164, jantares165 e viagens em 

conjunto166. Nada haveria de mal nessa proximidade se não abundassem notícias 

desabonadoras das tratativas subjacentes a alguns dos encontros, sobretudo os estranhos à 

agenda oficial dos agentes políticos representantes dos Poderes da República167 168 169. 

 

 

3.3 O MODUS OPERANDI E A VOZ DO STF 

 

 

O STF possui uma agência de notícias que produz releases diários sobre os 

julgamentos, as decisões administrativas do tribunal e a agenda dos ministros, que são 

veiculados por um canal de televisão – a TV Justiça170 –, por um programa de rádio – a Rádio 

Justiça –, além de perfis oficiais no portal de vídeos youtube171 e na rede social twitter172, que 

exibe notícias em português e em inglês. 

 
162 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/19/bolsonaro-parabeniza-

toffoli-decisao-segunda-instancia-lula-marco-aurelio.htm>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
163 Blog Fausto Macedo. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juizes-federais-

reagem-a-toffoli-e-dizem-que-pacto-e-para-atores-politicos/>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
164 Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/16/maia-recebe-bolsonaro-toffoli-

alcolumbre-em-almoco-para-discutir-agenda-entre-os-poderes.ghtml>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
165 Metrpoles. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/dialogos-vazados-revelam-jantar-

de-deltan-e-moro-com-ministro-barroso>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
166 G1. Disponível em:<http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/fora-da-agenda-dilma-tem-

encontro-reservado-com-lewandowski-em-portugal.html>. Acesso em: 20 maio 2018. 
167 G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/fora-da-agenda-dilma-tem-

encontro-reservado-com-lewandowski-em-portugal.html>. Acesso em: 20 maio 2018. 
168 Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/investigado-no-stf-temer-visita-carmen-lucia/>. 

Acesso em: 20 maio 2018. 
169 Poder360. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/governo/toffoli-teve-reunioes-com-autoridades-

contra-movimento-para-afastar-bolsonaro/>. Acesso em 9 ago. 2019. 
170 A TV Justiça, criada pela Lei nº 10.461 de 17 de maio de 2002 (BRASIL, 2002), é veiculada a cabo, por 

satélite (DHT), antenas parabólicas e internet. Sediada no STF, a emissora começou a funcionar  em 11 de 

agosto de 2002 e é a primeira rede pública a transmitir ao vivo os julgamentos do Plenário do STF, além de 

possuir uma programação centrada na difusão de conhecimento e no noticiário jurídicos. 
171 O Youtube é um portal de compartilhamento de vídeos que conta com mais de um bilhão de usuários no 

mundo inteiro. 
172 O Twitter é uma rede social caracterizada por mensagens curtas, que possui mais de meio bilhão de usuários 

cadastrados. 
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A criação da TV Justiça durante a gestão do presidente Marco Aurélio Mello, 

proporcionou visibilidade muito maior às atividades judicantes do STF, além de excepcioná-

lo diante de cortes de países democráticos como os Estados Unidos da América, cuja Suprema 

Corte somente permite que sejam acompanhados pelo público os argumentos orais e o resumo 

da deliberação, sem que se possa filmar ou fotografar; ou como a França, cujo Conseil 

Constitutionnel só facultou o comparecimento de Bruno Latour às sessões de instrução 

quando do desenvolvimento de sua etnografia, uma vez que somente egressos da Escola 

Nacional de Administração (ENA), juízes ou estagiários são autorizados a presenciar sessões 

de deliberação (LATOUR, 2004, p. 30). Nessa linha, apontam Falcão e Oliveira (2013): 

 

As relações entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a sociedade têm se 

intensificado à medida que o tribunal passa a decidir cada vez mais sobre 

questões relevantes ao dia a dia dos cidadãos. Com a criação da TV Justiça e 

a expansão das redes sociais, a garantia das liberdades de expressão e de 

informação e a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

intensificaram-se o interesse e o conhecimento de segmentos da população 

acerca do STF, assim como a presença deste na mídia. (FALCÃO; 

OLIVEIRA 2013, p. 429) 

 

A par das críticas apontadas quanto à complexidade formal e o distanciamento dos 

agentes responsáveis pela produção de acórdãos e medidas colegiadas ou monocráticas, parte 

significativa dos autores que estudam a rotina do STF, de seus ministros e as formas de 

publicização dos atos do tribunal vem apontando que a midiatização dos votos apresentados 

nas sessões de Plenário acaba por não garantir a transparência dos processos decisórios que se 

travam muito antes, seja no trabalho de gabinete, seja nas demais variáveis subjetivas e 

instrumentais que viabilizam as decisões de cada ministro. É o que indica Silva (2014): 

 

No caso do STF, a publicidade, aparentemente, não é um problema, na 

medida em que todos os acórdãos são publicados e disponibilizados na 

internet. [...] Há, ainda, desde 2002, a transmissão televisiva das sessões de 

julgamento por intermédio da TV Justiça. [...] A publicidade não assegura a 

cognoscibilidade das decisões tribunal. Pelo contrário, ao inibir a deliberação 

e a construção colegiada das decisões, é um fator de estímulo à produção 

prévia de votos e à intransigência individual no debate televisionado, 

resultando em decisões menos objetivas, mais extensas e sem unidade de 

fundamentação (SILVA, 2014, p. 75-76). 

 

Observa-se, portanto, que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nos mais 

distintos entes federativos, dispõem de canais de comunicação diversos, dentre os quais estão 

compreendidas emissoras próprias de rádio e de televisão a serviço não apenas do interesse 

público, mas também em proveito de agentes políticos, nos quais se incluem dirigentes do 
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Judiciário, o que caracteriza o Estado de Narciso, segundo Bucci: [...] O Estado, no Brasil, faz 

de tudo para que seus recados batam nos olhos e nos ouvidos da nossa gente. Faz de tudo para 

aparecer (BUCCI, 2015, p. 15). 

O populismo judicial é um dos efeitos advindos do embate entre a ostensiva 

publicidade dos resultados dos feitos dos tribunais a espectadores passivos das mais variadas 

distâncias – o que não se restringe ao STF – e a falta de clareza dos processos decisórios e 

mesmo do alcance das decisões tomadas, tendente a gerar um déficit de transparência: 

“Transmissões ao vivo e acórdãos disponíveis na internet, entre outras medidas, criaram um 

mito de transparência que precisa ser desconstruído” (MENDES; SILVA, 2009, p. 3). 

O ministro Celso de Mello ao proferir voto no curso da Ação Penal 470 

(“mensalão”), criticou a interferência do clamor público na atuação do Judiciário: 

 

[...] os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, para que sejam imparciais, 

isentos e independentes, não podem expor‐se a pressões externas, como 

aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, sob pena 

de completa subversão do regime constitucional dos direitos e garantias 

individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas essenciais que a 

ordem jurídica assegura a qualquer réu mediante instauração, em juízo, do 

devido processo penal (BRASIL, 2013). 

 

Sem embargo, longe de ter constituído uma unanimidade nos ambientes de debates 

políticos e jurídicos, a publicidade das sessões do Plenário do STF não raro tem gerado 

sensível desgaste na imagem de ministros e da própria instituição, ao serem evidenciados 

acalorados entreveros ao longo das exposições de votos, em especial quando são aparteados 

no curso de suas manifestações transmitidas ao vivo. 

Segundo Sepúlveda Pertence, que exerceu por indicação do ex-presidente da 

República José Sarney a chefia do Ministério Público da União entre 1985 a 1989 e integrou o 

quadro de ministros do STF entre 1989 e 2007, as situações de tensão nos debates em Plenário 

que acabam em xingamentos e desqualificações ferem a "credibilidade" do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

Hoje, as pessoas assistem a esse mensalão na expectativa de mais uma 

rabanada. O tom das discussões no plenário se transmitiu. A mídia, por 

exemplo, perdeu toda cerimônia. Já não se fala mais o ministro fulano de tal; 

eles falam o Joaquim, o Toffoli. Não existe mais cerimônia173. 

 

 
 

173 Entrevista realizada por Andressa Lewandowski (2014, p. 192-193) em outubro de 2012, no escritório de 

advocacia do ministro Sepúlveda Pertence. 
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3.3.1 AS GESTÕES DAS ÚLTIMAS PRESIDÊNCIAS DO STF 

 

A proposta essencial deste ensaio, no curso das transformações planetárias ensejadas 

pela crise internacional no capitalismo financeiro desde o ano de 2008, é analisar as 

modificações mais recentes nos agenciamentos e na estrutura do STF e, para isso, tomam-se 

como referência as gestões dos ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli 

na presidência da Corte, a fim de verificar as relações travadas no interior do próprio Supremo 

e entre esta instituição, que representa a cúpula política do Poder Judiciário e os demais 

Poderes da República. 

 

 

3.3.2 A COLEGIALIDADE E OS JULGAMENTOS MONOCRÁTICOS NO STF 

 

 

Considerado, portanto, o universo particular de onze ministros do Supremo Tribunal 

Federal, cumpre investigar como se formam os consensos e as disputas acerca das matérias 

em pauta no âmbito do colegiado da Corte, ainda que admissível a prática do julgamento 

monocrático, por meio do qual cada ministro pode decidir sozinho pelo tribunal inteiro (via de 

regra até que a decisão seja submetida aos pares da turma ou do Plenário)174. 

Constata-se uma mobilização no sentido de alçar a categoria jurídica da colegialidade 

a princípio constitucional, elevando-a a uma posição hierárquica superior às demais categorias 

nativas, o que reflete uma tendência de constitucionalização do processo civil, diante de um 

espaço de disputas no qual os agentes envolvidos interagem de modo a dizer como a própria 

realidade social opera (BOURDIEU, 2000). 

Com relação à conveniência das decisões monocráticas, da organização da pauta do 

Supremo pela presidência do Tribunal e a questão dos pedidos de vista por expressivos lapsos 

de tempo, manifesta-se o ministro Dias Toffoli em entrevista concedida ao projeto História 

oral do Supremo, nos seguintes termos: 

 

[D.W.] — E para além da decisão colegiada, o senhor considera que no 

funcionamento geral do Tribunal existe uma crítica de que os ministros 

individualmente teriam bastante poder. O colegiado toma uma pequena 

parcela do que é o funcionamento dessa enorme estrutura, para dar conta 

desse volume de trabalho. Como é que é o poder individual dos ministros? 

 
174 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844509-em-ano-de-

crises-supremo-tem-18-menos-decisoes-coletivas.shtml>. Acesso em: 25 jul. 2018. 
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[D.T.] — Por exemplo, quando, em 1995, eu vinha para cá, para Brasília, e 

atuei muito aqui no Supremo em ações diretas de inconstitucionalidade, 

eram raríssimos os casos em que um juiz decidia monocraticamente uma 

liminar ad referendum do Plenário. Porque a declaração tanto de liminar 

quanto a final depende, evidentemente, do colegiado, pelo art. 97 da 

Constituição. Pois bem. O que ocorre? O congestionamento da pauta tem nos 

levado à urgência de análise de casos, e estavam virando cada vez mais 

comuns as liminares em controle concentrado ad referendum. E, depois, esse 

ad referendum acabava não indo ao Plenário porque apareciam coisas mais 

importantes, da ótica da Presidência, que é quem organiza a pauta de 

Plenário. Aqui a pauta de Plenário é organizada pela Presidência. Os outros 

ministros não participam dessa organização. Isso é uma tradição da casa. 

Então, a Presidência organiza essa pauta. Evidentemente que nós podemos 

pedir preferência. Obviamente que, quando você decide algo ad referendum 

do Plenário, a preferência já está explícita nesse próprio ad referendum, 

porque o tema vai direto para a secretaria da Presidência pautar e sua decisão 

é distribuída, obviamente, para todos os colegas. Então, todos já sabem. 

Então, evidentemente que há um sentimento, na medida em que essa decisão 

foi tomada e não está havendo certa divergência e que há uma pauta 

congestionada, de que a decisão foi bem dada. Se a decisão não foi bem 

dada, o colega vai falar: “Olha, é importante levar aquilo para Plenário, que 

eu discordo daquela decisão”. Então, ao fim e ao cabo, parece que é um 

poder muito grande para o indivíduo, como juiz individual, mas tem que se 

levar em conta que o colegiado, ele existe o tempo todo. Então, o colegiado 

está presente. O colegiado, ele se faz presente também nessa informalidade, 

no diálogo que há: “Olha, aquele caso, eu acho que é importante levar logo, 

presidente, porque eu discordo daquela decisão que o colega deu. Pauta logo 

aquilo lá”. Então, isso ocorre. 

[D.W.] — Mas isso não é um poder muito grande para o presidente, que é 

quem [inaudível]? 

[D.T.] — A melhor expressão sobre um presidente de corte é do Marco 

Aurélio. É um algodão entre cristais, então ele tem que ter um 

comportamento de ouvir todos. Mas no fundo, no fundo, o poder do 

presidente é o poder de organizar a pauta. Evidentemente que é um poder 

grande. Organizar a pauta é um poder grande. Escolher os temas que vão ser 

colocados a julgamento. Não é pouco poder. 

[D.W.] — Ministro, eu queria voltar só a um ponto na discussão sobre o 

poder individual dos ministros antes de a gente retomar. Com relação aos 

pedidos de vista, tem havido muitas críticas, nos últimos anos, de que estaria 

havendo excessos, sobretudo na duração dos pedidos de vista. Como o 

senhor olha o funcionamento das vistas no Supremo hoje? 

[D.T.] — Olha, isso faz parte do processo colegiado da tradição brasileira. 

Há possibilidade de um colega pedir vista, então, temos que saber conviver 

com isso. O que ocorre é que muitas vezes a vista é devolvida. Parece que 

existem 200 vistas devolvidas e a questão realmente é de a pauta de Plenário 

estar congestionada. Então, eu penso que é menos um problema da vista e 

mais de tempo de Plenário (FONTAINHA ET AL., 2017, p. 141-143). 

 

Hartmann e Ferreira (2015) analisaram modificações paulatinas na legislação 

processual civil e as motivações para sua aprovação, a fim de conferir ênfase ao poder dos 

relatores. Particularmente no STF, constataram que as decisões monocráticas dos relatores 

excedem as decisões colegiadas, tanto nas de mérito quanto em medidas liminares, seja no 
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controle concentrado, seja no controle concreto de constitucionalidade. Concluem os autores 

que “o Supremo tem atuado não como um tribunal, mas como um conjunto de juízes 

individuais autônomos”. No tocante a este aspecto, autores como Vieira (2008) chegam a 

propor o debate acerca da ocorrência de uma ministrocracia, compreendida como a alocação 

de poderes de modo individualizado e descentralizado no STF, sem participação relevante do 

plenário da Corte ou até mesmo contra as deliberações colegiadas, o que constitui um 

aprofundamento do termo supremocracia, cunhado anteriormente pelo mesmo autor para 

designar a pretensa concentração de poder político no Supremo. 

O entendimento do ministro Dias Toffoli sobre a função institucional do relator nos 

processos do STF fica patente noutro trecho da aludida entrevista concedida a pesquisadores 

da Fundação Getúlio Vargas: 

 

[D.T.] [...] Esse é um legado. O outro legado é essa discussão do foro por 

prerrogativa de função, que eu defendo. Acho que ele tem uma razão de ser. 

Vivendo em um país complexo e uma federação como é o Brasil, 

determinadas autoridades devem ser julgadas pela mais alta Corte do país. 

Não vejo isso como disfunção. A questão é que o país está passando por um 

aprendizado. Um aprendizado e uma virada de página. E o Supremo tem, 

penso eu, atuado de uma maneira bastante equilibrada nesse processo. Seja 

no caso do Mensalão, seja agora, no atual momento histórico em que 

estamos vivendo, a posição do Supremo tem ganhado relevo, tem ganhado 

respeito, porque têm sido sempre posições extremamente equilibradas. E 

outra coisa, a pessoa vê que é debatido. Muitas vezes, você pode pensar 

assim: “Ah, um voto divergente pode mostrar uma fragilidade”. Não. Pelo 

contrário. Ele mostra que aqui as coisas são debatidas, que aqui não é um 

clube de amigos. Aqui são pessoas sérias, corretas, que estão pensando o 

melhor para a nação, estão estudando o caso e votando. E esses debates, ou 

algumas rusgas que podem aparecer durante o julgamento, são bons, eles não 

são ruins. Eu sempre gosto de reforçar isso quando perguntam: “Mas vocês 

são amigos?” Não, nós não somos amigos. É bom que não sejamos. Não é 

um clube de amigos. Isso aqui é uma Suprema Corte. Cada um tem a sua 

visão, tem a sua responsabilidade, tem o seu modo de olhar. E a solução final 

sai do conjunto. No conjunto da decisão, que é tomada por maioria. Então, o 

que é relevante é que nosso modo de decidir, é um modo de decidir em que a 

Suprema Corte decide ao vivo. Não é algo como nos outros países – pouca 

gente sabe disso. Até na área técnica, até entre advogados, poucos sabem 

que, no resto do mundo, as deliberações são tomadas a portas fechadas e o 

resultado é anunciado a posteriori. Nos Estados Unidos por meio de um 

porta-voz, na maior parte das vezes. Raramente, são os próprios juízes que 

vão lá expor o seu posicionamento de voto vencedor e de voto vencido. Mas 

é uma prática que eles estão começando a ter agora. Começaram na década 

de 1970, mas, aos poucos, estão se tornando mais frequentes. Lá não há, 

propriamente, um relator, um voto condutor. O que nós vemos é que aqui 

esse trabalho é muito mais transparente. Ele é muito mais positivo. Só que 

ele é mais burocrático, porque você tem que ouvir o voto de um, você tem 

que ouvir o voto de outro. Nos Estados Unidos, eles distribuem os drafts, os 

rascunhos, entre si, e na maior parte das cortes do mundo inteiro, da América 

Latina, da Europa, é assim. Eles distribuem os rascunhos entre si e depois 
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veem qual é o posicionamento final a que se chegou. Se há unanimidade, a 

decisão, então, será apresentada por um deles. Se não há unanimidade, há 

uma maioria de um lado, uma minoria de outro, cada qual dos grupos 

apresenta a sua posição sem perder de vista que sempre – por exemplo, no 

caso dos Estados Unidos – o juiz pode, individualmente, apresentar um voto 

próprio, diferenciado, para fazer distinção entre a maioria e a minoria. Então, 

você tem esse modo de trabalho no Brasil, que é mais burocrático, mas que 

eu penso que funciona. É da nossa tradição. É transparente, o debate é mais 

ao vivo, é mais acalorado, porque o debate não é fechado, é aberto. E isso 

penso que tem funcionado. Agora nós temos que dar maior eficiência às 

decisões colegiadas. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu trouxe aqui 

para os senhores essa comprovação de que é possível diminuir isso com uma 

racionalidade maior para os trabalhos em Plenário. E com minimalismo. Se é 

para acompanhar o relator, acompanhar a divergência, não tomar tanto 

tempo do Plenário. (FONTAINHA ET AL., 2017, p. 139-141) 

 

Quanto à formação de gupos internos no STF, aos quais nomeia “coalizões” e 

“panelinhas”, foram apontados por Oliveira (2012b) fortes indícios de que os ministros 

nomeados por um mesmo presidente da República tendem a comportar-se de modo coeso: 

“ministros nomeados por um mesmo Presidente são mais propensos a votar em conjunto do 

que a dividir os seus votos” [...] “a coesão verificada entre os ministros nomeados por um 

mesmo Presidente é maior que a coesão da corte de maneira geral”. Os resultados da pesquisa 

realizada apontavam, de fato, para tal convergência aparente, porém é inegável que nos anos 

mais recentes tem se cristalizado uma cisão na Corte, ao menos nos julgamentos de matéria 

penal, entre “garantistas”175, “consequencialistas” (ou “punitivistas”) e “não alinhados”, o que 

constitui uma nítida tripartição no Plenário que tende a criar disputas acirradas e maiorias com 

pequena margem. 

Dentre os ministros que tendem a votar mais alinhados com o grupo considerado 

“garantista” estão os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Ricardo 

Lewandowski176 177. Mais alinhados ao segundo grupo perfilam-se os ministros Cármen 

Lúcia, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. E como fieis da balança, votando ora 

com o primeiro, ora com o segundo grupo decisório, estão os ministros Celso de Mello, Dias 

Toffoli, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, a depender de outros determinantes políticos, 

ideológicos e de outras esferas de afinidades eletivas, no sentido weberiano, de fato, que 

acabam por sedimentar subalianças entre subgrupos de ministros. O jurista José Eduardo Faria 

 
175 Custos Legis – Revista Eletrônica do Ministério Público Federal acerca dos pressupostos teóricos do 

garantismo, sobretudo nas linhas propostas por Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin e outros. Disponível em: 

<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2009/2009/aprovados/2009a_Dir_Pub_GAT%2001.pdf>. 

Acesso em: 13 jun. 2019. 
176 Fórum. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/politica/ministros-garantistas-podem-declarar-moro-

suspeito-em-processos-de-lula-no-stf/>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
177 BBC. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44624698>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
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esclarece aspectos da dissensão entre tais pretensas alas no Supremo Tribunal Federal com 

maestria: 

 

Os garantistas alegam que, ao deixar de seguir o texto literal da lei para 

priorizar os efeitos das decisões judiciais no momento de tomá-las, dando 

assim vazão à vontade de atingir resultados desejados ou previamente 

determinados, os consequencialistas seriam basicamente punitivistas. Ou 

seja, recorreriam a interpretações extensivas, desprezando as intenções do 

legislador constitucional, passando por cima das garantias individuais e dos 

direitos fundamentais e desprezando o princípio constitucional do devido 

processo legal. Por seu turno, os consequencialistas justificam a opção por 

interpretações abrangentes em nome de um método mais realista para 

articular investigação, contraditório, celeridade e eficiência – método esse 

que propiciaria uma espécie de legitimação pelos resultados, dentre eles a 

moralização da vida pública (grifos do autor)178. 

 

 

3.3.3 CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE AGENTES POLÍTICOS 

 

 

Os mecanismos de decisão adotados pelo Supremo Tribunal Federal, seja para 

equacionar uma demanda, seja para procrastinar sua resolução, têm sido considerados 

determinantes para a condução de um número crescente de políticas públicas e, comumente, 

têm causado embates entre agentes políticos de todos os Poderes da República. Esta fase pela 

qual passa o STF é caracterizada por estudiosos do constitucionalismo como judicialização da 

política, protagonismo judicial, ativismo judicial, ou até hiperativismo judicial. 

O posicionamento do ministro Dias Toffoli acerca do alegado ativismo judicial que 

seria, pretensamente, demonstrado na atuação do Supremo manifesta-se na seguinte entrevista 

a Fontainha et al. (2017): 

 

[D.W.] — O senhor diria que o Supremo é um tribunal ativista?Como o 

senhor enxerga esse tipo de crítica? 

[D.T.] — O Judiciário nunca é ativista porque o Judiciário não tem 

iniciativa. Então, não há que se falar em ativismo do Judiciário. O que se 

pode falar é da judicialização da política. Todos os temas hoje são colocados 

ao Judiciário, desde a primeira instância até ao Supremo Tribunal Federal. 

Porque também há os meios de ataque às políticas públicas, a posições 

tomadas pelo Parlamento, por meio de ação popular, de ação civil pública. 

Não é só aqui no Supremo Tribunal Federal. Decisões tomadas por 

autarquias municipais, estaduais, federais são objeto, evidentemente, de 

controle. Isso faz parte do controle do cidadão, do controle da sociedade. E 

 
178 Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/garantistas-vs-consequencialistas-um-

debate-politico-ou-juridico-09092018>. Acesso em 13 jun. 2019. 
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esses temas são levados ao Judiciário. Em um país que tem a constituição 

mais prolixa do mundo, tudo cabe dentro da competência do Supremo, 

porque a Constituição fala sobre tudo. Vejam que aqui há discussão até sobre 

o terceiro banheiro em shopping center, o banheiro para o terceiro gênero. 

Por quê? Porque tudo cabe dentro de uma discussão constitucional. Então, é 

algo que nos demanda muito, mas que eu não diria que é um ativismo. Eu 

penso o seguinte: O Supremo Tribunal Federal brasileiro, quando ele foi 

concebido com a República, ele foi concebido para ser a substituição do 

Poder Moderador do imperador. E, realmente, não que seja um poder que 

está acima dos outros, mas é um poder não eleito que vai fazer exatamente o 

papel de ser prudente. Ele vai ter que atuar com muita prudência, com muita 

temperança para que o país continue funcionando. O país é muito complexo. 

Vejam a guerra entre os estados na guerra fiscal. É um problema da 

federação. Isso vem parar aqui. Nós demos agora um prazo de dois meses 

para que o Executivo federal, a União e os estados chegassem a um acordo, 

porque a decisão aqui, muitas vezes, é binária, é sim ou não. Ou ganha tudo, 

ou perde tudo. Na solução política normativa você pode chegar a um meio-

termo, ou no melhor termo. Então, em vez de uma decisão, deliberamos por 

dar 60 dias para que a União e os estados tentassem se compor. Uma postura 

bastante moderada. Pode parecer ativismo, mas é um não ativismo. Diz o 

seguinte: “Olha, eu não gostaria de decidir isso, porque os meios políticos e 

as instituições políticas democráticas é que devem decidir”. Mas nós não 

podemos deixar de decidir. [inaudível] Nós não podemos dizer: “Isso eu não 

julgo”. Agora, não foi o Judiciário que criou o problema. Não foi o 

Judiciário que foi ativista. O tema foi trazido para cá. Há uma Constituição. 

Isso está dentro ou não está dentro dos parâmetros da Constituição? Nós 

temos que julgar. Mas, muitas vezes, nós fazemos como fi zemos nesse caso, 

por sugestão do ministro Luís Roberto Barroso, demos 60 dias para que os 

estados, junto à União, chegassem a uma composição. Então, o que ocorre é 

que, a partir da Constituição de 1988, esse Poder Moderador passou às mãos 

efetivamente do Supremo e do Judiciário. E onde esteve de 1889 até 1988? 

Esteve esse Poder Moderador, em grande parte, nas mãos do Exército, na 

mão dos militares. Os militares, quando havia crises institucionais, eles 

intervinham. Então, por exemplo, veja a crise do governo Deodoro, da 

renúncia de Deodoro, o governo Floriano, as crises que houve, o Movimento 

Tenentista, a Revolução de 1930, a queda de Getúlio em 1945, depois, os 

vários outros fenômenos, até o momento em que, em 1964, os militares 

foram além do Poder Moderador. Eles ajudaram a derrubar o governo – 

porque não foram eles os agentes únicos da derrubada do governo João 

Goulart, e a ideia era os militares assumirem e fazerem as eleições de 1965 e 

reconstituir o Estado democrático em 1965. Então, eles ficariam no poder 

um ano até que houvesse as eleições de 1965. Só que aí houve um chamado 

golpe dentro do golpe, em que os militares acabaram tomando gosto e 

assumindo o poder. Aí é que eles perdem a autoridade no país de ser Poder 

Moderador. Porque o Poder Moderador, ele não pode ser um poder 

constante. Ele é, como diz o nome, o poder da temperança, da prudência. 

Então, o que os militares antes faziam? Eles entravam e saíam. No momento 

em que eles entraram e ficaram 20 anos, eles perderam legitimidade e teve 

um desgaste grande com isso, institucional. Coisa que o Supremo, se 

também não souber temperar, pode sofrer. Porque o Poder Moderador, ele 

não é um poder total. Ele não é um poder absoluto. Ele não é um poder 

definitivo. Ele tem que ser usado exatamente com essa prudência, com essa 

temperança, no sentido de trazer as coisas à ordem. Então, hoje nós 

passamos por uma crise institucional. Um processo de impeachment, uma 

presidente afastada. Evidentemente que muitas dessas questões são trazidas 
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aqui ao Poder Judiciário. E o que o Poder Judiciário tem dito? Tem dito: 

“Olha, podemos fazer correções formais, pontuais, mas a decisão final é do 

poder soberano eleito pelo povo”. E esse recado parece que está bem 

colocado, está bem dado. Essa decisão parece que tem tido a sua 

legitimidade e o seu reconhecimento perante a sociedade como um todo. 

Obviamente, setores aqui ou acolá entenderam que se deve ir além disso, 

mas esse é o não ativismo. Ir além disso é entrar no mérito da discussão. E 

essa é uma questão que não está posta, pelo menos por enquanto. Mas é essa 

a temperança que temos que ter. O Poder Moderador é o poder de ver se as 

coisas estão dentro da regra do jogo, e não o de substituir o órgão que é o 

competente para decidir. (FONTAINHA ET AL., 2017, p. 154-156) 

 

Curioso é o posicionamento do ministro Luiz Fux em relação à constitucionalidade 

da composição e da atuação do Conselho Nacional de Justiça, o que se evidencia nesta 

passagem da entrevista concedida ao projeto História Oral do Supremo: 

 

[F. F.] — O senhor acha que o CNJ é inconstitucional? 

[L. F.] — Não, é inconstitucional. Eu acho que a composição do CNJ é 

inconstitucional. 

[F. F.] — Por quê? 

[L. F.] — Eu acho que a composição do CNJ está no caminho da 

inconstitucionalidade, porque ela não perpassa nem por um critério de 

razoabilidade, porque ela coloca na mão de pessoas completamente 

inexperientes o julgamento de toda a magistratura. Então, ela coloca 

políticos, com influência política, ela coloca ali magistrados que têm, 

digamos assim, uma natural aversão à ditadura dos tribunais, magistrados de 

primeiro grau, que são contrários a que os tribunais possam revogar suas 

decisões e elas têm um ou outro idealista. Eu acho que a composição é muito 

heterodoxa. Claro que ela julga. E, de uma forma ou de outra, o CNJ passou 

a ser endeusado de uma maneira que ele pode tudo, não tem limites. Não tem 

limites. O que há de mandado de segurança no Supremo contra o CNJ é algo 

incalculável. Hoje, ele é tão deslegitimado que ele é um dos maiores clientes 

do Supremo. Um dos maiores clientes do Supremo. Então, por exemplo, eles 

tomam uma decisão assim: o sujeito está há vinte anos numa função. Está 

destituída a função. Quer dizer, num país em que se promete na Constituição 

Federal, como cláusula pétrea, a segurança jurídica, que vem a ser, mutatis 

mutandis, o princípio da proteção da confiança legítima, não se pode atuar 

assim. Não se pode atuar de maneira espetacular. Aí, é um órgão que tem 

dado demonstrações de se curvar aos apelos da opinião pública, sem 

compromisso com a legalidade estrita. 

[F. F.] — Ministro. Isso um dia vai acontecer. Como o senhor 

imagina,vislumbra o futuro, que não deve ser longínquo, o senhor vai ser 

presidente do CNJ. 

[L. F.] — Vou ser presidente do CNJ daqui a uns cinco anos, por aí. Não. E 

a gente imprime o nosso ritmo. Porque eu acho que o presidente de uma 

instituição... Por exemplo, o Carlos Ayres, numa entrevista, traçou meu 

perfil: “Fux é um ministro agregativo”. O que isso significa dizer? Isso 

acontece na Suprema Corte americana, sem qualquer arranhão na 

independência, na neutralidade, na democracia. As pessoas têm que 

conversar, têm que falar, têm que observar, escutar. Isso pode ser uma 

matéria espetacular. Eles começam procedimentos administrativos com base 

em notícia de jornal. Eles têm que se aproximar da realidade dos fatos, 
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verificar da proporcionalidade. Então, por exemplo: “Ah, esse juiz vendeu 

bem assim, então, analogicamente, eu aplico o princípio tal, do Código de 

Processo Civil, e vamos afastar esse juiz”. Isso não é assim. O juiz fez 

concurso público. Ele estudou, se dedicou. Então, aí vamos analisar se ele 

cometeu um erro, vamos dizer assim, in procedendo, algum que se aproxima 

a uma imperícia, vamos avaliar se esse juiz fez de propósito ou não fez de 

propósito. Há casos e casos. Eu peguei uma fita de um juiz embriagado, 

batendo numa mulher, uma prostituta, numa cidade do Nordeste, e 

afrontando a polícia e a população local com arrogância. Esse juiz merece 

todas as punições possíveis. Agora, há outros casos em que, por exemplo, 

naquele caso da moça que botou a menor, que foi estuprada, na cadeia. Ela 

não sabia que ia ser estuprada na cadeia. E ela oficiou. E, depois, chegou-se 

à conclusão de que ela tomou todos os cuidados. Eu acho até que reverteram 

essa punição dela. Acho que ela voltou. Mas no primeiro momento 

afastaram-na. Por quê? Porque saiu na imprensa. Menina foi estuprada numa 

cela só de homem. Não tinha outra. Tinha que botar ela ali. E ela perguntou. 

A juíza tomou os seus cuidados. Entendeu? Agora, por exemplo, relações 

institucionais entre os poderes existem. Claro. O presidente do Tribunal de 

Justiça liga para o presidente do Tribunal de Contas, para que o presidente 

do Tribunal de Contas aprove algo que é do interesse da magistratura. Isso 

não é uma relação promíscua. Relação promíscua é assim: “Eu aprovo isso, 

aí você promete que vai absolver fulano de tal”. Isso é uma relação 

promíscua. (FONTAINHA ET AL., 2016, p. 90-92) 

 

A figuração hierarquizada, complexa e conflituosa que o STF encerra como 

instituição central e mais poderosa do Judiciário brasileiro não o livra de submeter-se às 

idiossincrasias e turbulências da vida política brasileira, que são fruto de um longo processo 

histórico. A entrevista ora coligida demonstra como alguns dos agentes políticos do Judiciário 

revelam considerável complacência com atitudes questionáveis adotadas por outros membros 

do Poder judiciário, o que se revela uma das razões para que os Conselhos Nacionais da 

Justiça e do Ministério Público tenham baixa efetividade no combate a desvios disciplinares. 

 

 

3.4 PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO DO STF 

 

 

A inteligência artificial é um dos trunfos das recentes administrações do STF para 

fazer frente ao acervo de mais de 39.000 processos da Corte179 180 e vem sendo empregada, 

em especial, para conferir maior celeridade aos processos, como é o caso da nova ferramenta 

 
179 Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/coberturas-especiais/inova-

e-acao/stf-aposta-inteligencia-artificial-celeridade-processos-11122018>. Acesso em: 11 dez. 2018. 
180 Somente em 2017, segundo levantamento da mesma reportagem da revista eletrônica Jota, o STF recebeu 

mais de 80.000 recursos extraordinários, dos quais a ferramenta Victor poderia ter solucionado um oitavo. 
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Victor181 182, desenvolvida pela UnB a um custo de 1,6 milhão e destinada a identificar quais 

recursos se enquadram em repercussão geral e destacar as peças principais dos feitos da Corte 

em segundos183. Percebe-se que a atenção voltada ao implemento tecnológico, nas últimas 

gestões do STF, tem buscado contornar a conferência repetitiva de matérias padronizáveis 

segundo critérios pacificados no Tribunal, assim como garantir maior celeridade nos 

julgamentos e economia de esforço dos próprios julgadores. 

Dentre os 80 mil recursos que chegam ao Supremo por ano, são baixados aos 

tribunais de origem, aproximadamente, 40 mil, dos quais a metade é devolvida por não 

cumprir requisitos formais de admissibilidade e a outra metade por se enquadrar em temas de 

repercussão geral fixados pelo STF. Como o Victor identifica os 27 temas mais recorrentes, 

que correspondem a cerca de 50% dos 1.020 temas com repercussão geral, a tecnologia 

solucionará, em média, 10 mil processos por ano184. 

O projeto que desenvolveu a ferramenta Victor iniciou-se na gestão da presidente 

Cármen Lúcia e conta com o apoio do atual presidente Dias Toffoli, que destacou, em palestra 

realizada no fim de outubro de 2018, a importância da iniciativa para o futuro do STF e para a 

magistratura de primeira instância: “Isso facilita inclusive para o juiz do primeiro grau 

porque, podendo já identificar os processos com este ou aquele precedente, o magistrado 

decidirá com maior celeridade”. 

Malgrado seja louvável a iniciativa de desafogar a distribuição de feitos processuais 

no STF por meio da adoção de novas tecnologias, tal como a ferramenta ora apresentada, vale 

ressaltar a importância do uso social desses meios inovadores e a quem se destinam, a fim de 

 
181 O nome da ferramenta é uma homenagem ao ex-ministro do STF Victor Nunes Leal, que atuou de 1960 até 

1968, quando foi afastado pelo Ato Institucional 5 (AI-5), considerado um dos primeiros magistrados da Corte a 

tentar sistematizar os precedentes do tribunal para facilitar a identificação de temas repetitivos, segundo informa 

Eduardo Toledo, ex-diretor-geral do STF. 
182 Atualmente Victor interpreta recursos, separa por temas, destaca as peças principais (o acórdão recorrido, o 

juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a petição do RE, a sentença e um eventual agravo no 

recurso), converte arquivos de imagem em texto e desafoga os gabinetes dos ministros, ao fazer em 5 segundos o 

serviço que funcionários do Núcleo de Repercussão Geral despendiam mais de 30 minutos. Além disso, Victor 

irá devolver automaticamente aos tribunais de origem os recursos extraordinários que se enquadrarem em um 

dos 27 temas de repercussão geral que o instrumento foi ensinado a identificar, seja para aplicar uma tese já 

aprovada pelo Supremo, seja para sobrestar um processo e aguardar uma definição do STF para o caso. 
183 Segundo o ex-secretário de Tecnologia da Informação do Supremo, Edmundo Veras, o STF já recuperou o 

investimento na ferramenta Victor e até ampliou a economia da Corte. “No primeiro semestre, recebemos 42 mil 

processos. Se fosse feito trabalho de quebra e identificação das peças principais neles, precisaríamos de 22 mil 

horas de trabalho de servidores. Isso só para separar a documentação, o que não era feito em todos. Levaria dois 

anos e meio para fazer em todos os processos, a um custo aproximado de R$ 3 milhões”. 
184 Eduardo Toledo, ex-diretor-geral do STF, esclarece que Victor não busca apenas palavras-chave,  “ele 

procura o contexto, associa mais de um documento para poder chegar à identificação daquele tema. Ele busca, na 

verdade, realmente a compreensão das expressões que estão sendo utilizadas em conjunto, baseado na 

repetição”, além de liberar servidores para desempenhar atividades de maior complexidade e estimular tribunais 

de todo país a investirem em inteligência artificial para ajudar a dar mais celeridade à Justiça. 
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mensurar-se o interesse e a relevância sociais dos gastos efetuados pela Administração 

Pública (DAGNINO, 2014). 

Quanto às estratégias de buscar aperfeiçoar as atividades da Corte, o ministro Luís 

Roberto Barroso foi um dos ministros que apresentaram propostas detalhadas de dinamização 

das rotinas do STF, conforme pôde ser divulgado durante palestra dirigida à comunidade 

jurídica no Instituto Victor Nunes Leal (BARROSO, 2014, p. 1-16): 

 

Ao menos uma vez por mês, os membros do Tribunal deveriam se reunir, 

informalmente, no gabinete da Presidência ou onde se ajustasse previamente. 

Sugiro, por exemplo, que na primeira 3a feira de cada mês, após a primeira 

parte da sessão da Turma, nos reuníssemos de 16:30 às 18:00. Esta reunião 

não cuidaria de processos, mas sim de reflexões institucionais e trocas de 

impressões sobre o funcionamento geral do Tribunal. 

1. Com esse conjunto de providências, a atuação do Plenário ficaria mais 

funcional, os votos ganhariam em reflexão e qualidade, bem como, 

provavelmente, em brevidade. É que a brevidade, tal como a simplicidade, 

dá muito trabalho, como observou Clarice Lispector. Na medida em que haja 

mais tempo de preparação, pode-se fazer melhor. 

2. Em breve, em algum lugar do futuro, vamos consolidar a cultura de que o 

acesso à Justiça e o devido processo legal se realizam em dois graus de 

jurisdição. Os Tribunais Superiores – particularmente o STF, o STJ e o TST 

– devem ter controle da própria agenda e selecionar, como regra geral, os 

casos que vão julgar, conciliando a relevância dos temas com a capacidade 

material e física dos tribunais e dos juízes. 

3. Um melhor gerenciamento dos recursos a serem admitidos e da agenda de 

julgamentos contribuirá para a transparência, celeridade e qualidade da 

jurisdição constitucional. Isso permitirá servir melhor ao país e às pessoas185. 

 

Todavia não é somente o STF que tem buscado reinventar-se e encontrar alternativas 

para adequar-se a novas realidades. Várias são as propostas apresentadas para modificar a 

feição e o funcionamento do Tribunal, tanto por pesquisadores quanto pelo Poder Executivo e 

por parlamentares no Congresso Nacional, ainda que muitas dessas sejam consideradas 

atentatórias a cláusulas pétras constitucionais como a separação dos Poderes, assim como 

subsiste a alegação por parte dos juristas brasileiros de que estejam eivadas de vício de 

iniciativa. 

Das propostas de modificação da estrutura do STF, uma das que geraram maior 

repercussão na mída, em face de seus autores constituírem um grupo político em ascensão no 

país, foi a de ampliar o número de ministros para 21 membros186, o que permitiria que o 

presidente da República cujo mandato compreender o quadriênio 2019-2022 possa indicar, no 

 
185 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/palestra-ivnl-reflexoes-stf-25ago2014.pdf>. Acesso 

em: 10 jul. 2019. 
186 InfoMoney. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7499372/bolsonaro-

quer-escolher-novos-ministros-para-stf-elevar-numero-magistrados>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
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mínimo, 12 ministros da Corte, tendo em vista que os ministros Celso de Mello e Marco 

Aurélio Mello deixarão seus cargos em decorrência de aposentadoria compulsória, 

respectivamente, em 2020 e 2021. Trata-se de um arremedo da determinação de aparelhar o 

Supremo que ocorreu durante a ditadura civil-militar, quando o Ato Institucional nº 2 

permitira que o presidente da República nomeasse livremente mais 5 ministros para a Corte 

(RECONDO, 2018, p. 22). 

Semelhante à iniciativa de aumentar a composição do Supremo Tribunal Federal foi 

a pretensão de inflar de forma casuística a quantidade de ministros da Suprema Corte, que 

ocorrera nos Estados Unidos da América, sob o governo Roosevelt, para realizar os objetivos 

do New Deal, como mencionam Levitsky e Ziblatt (2018): 

 

[...] O plano de Roosevelt de aparelhamento da corte enfrentou mais 

oposição do que qualquer outra iniciativa empreendida durante a sua 

presidência. E não apenas dos republicanos, mas da imprensa, de advogados 

e juízes destacados e, surpreendentemente, de um grande número de colegas 

democratas. Em meses, a proposta tinha morrido – morta por um Congresso 

dominado pelo próprio partido de Roosevelt. Mesmo em meio a uma crise 

tão profunda quanto a Grande depressão, o sistema de freios e contrapesos 

tinha funcionado. (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 118) 

 

Ressurge, entretanto, nos Estados Unidos o debate sobre a necessidade de 

“despolitizar a Suprema Corte” e uma forma cogitada é aumentar a quantidade atual de 9 

ministros para 11, 15 ou até mesmo 33, organizados de modo análogo ao que ocorre nos 

tribunais federais regionais de recursos, além da adotar-se um mandato de 18 anos para os 

ministros187. 

Lopes (2011, p. 160) propõe como alternativa para conferir maior participação 

democrática no processo de escolha de ministros do STF a fixação de um quorum ainda mais 

elevado, em sessão pública e com voto aberto, para confirmar as indicações realizadas pelo 

presidente da República. Tal proposta recebe crítica de Tavares Filho (2006), por considerar 

que essa inovação normativa ofereceria o risco de criar obstáculos e até mesmo paralisar o 

processo de nomeação até atingir-se um consenso no Senado Federal. Sem embargo, 

subsistem outras propostas como transformar o STF numa corte constitucional pura, 

completamente alheia ao sistema judiciário em grau recursal e com competência exclusiva 

para matéria constitucional, ou, se mantidas as atuais prerrogativas e finalidades instituições, 

que seja alterada e ampliada a estrutura organizacional. 

 
187 CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/proposta-sugere-33-ministros-

despolitizar-suprema-corte-eua>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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A proposta de instituir mandatos fixos para os cargos de ministros, entre 8 e 10 anos 

de duração, como hodiernamente ocorre em países como Portugal, Itália e Alemanha, 

despontou com ampla repercussão na mídia e obteve o respaldo de parlamentares no 

Congresso Nacional, onde tramitam a PEC 16/2019 e a PEC 77/2019 (que admite a 

recondução), à qual se encontram apensadas as PECs 35/2015, 52/2015, 59/2015, sob 

relatoria do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)188. No mesmo sentido, posicionaram-se 

ministros do STF, como a ex-presidente Cármen Lúcia, que defendera um mandato entre 9 e 

12 anos, por considerar que o Supremo “não é local de magistrado de carreira porque é cúpula 

de Poder e exerce papel político”189. 

Ressalte-se, todavia, que a ministra Cármen Lúcia jamais admitiu que os magistrados 

brasileiros desempenhem qualquer forma de atividade político-partidária, haja vista que 

declarou ainda quando estava na presidência da Corte: “isso [juiz tomar decisões políticas], 

como eu disse, tanto na legislação como na lei orgânica da magistratura, é terminantemente 

proibido”, ao ser questionada sobre a percepção da sociedade de que estaria sendo feita 

“política com toga”. “[Isso] seria considerar que um juiz brasileiro está tomando uma decisão 

contrária ao que é seu dever constitucional e à proibição da lei orgânica”190. 

Sem embargo, caso seja instituído um mandato para os ministros do STF, há quem 

indique a necessidade de que seja modificada a forma de escolha de ministros, o que se debate 

há anos no Congresso Nacional, não somente durante a tramitação da PEC 473/2015191, mas 

desde 1987, ao menos, nas discussões travadas entre integrantes de comissões da Assembleia 

Nacional Constituinte (KOERNER; FREITAS, 2013), bem como se questiona a manutenção 

da vitaliciedade para aqueles que estejam em exercício atualmente, como aponta o ministro 

Alexandre de Moraes192. 

 

  

 
188 Portal do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/02/ccj-

analisa-pecs-que-fixam-mandatos-de-ministros-do-stf-em-oito-anos>. Acesso em: 10 jul 2019. 
189 Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2009-nov-09/carmen-lucia-defende-

mandato-ministro-supremo>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
190 UOL. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/06/28/nao-acredito-que-

juizes-tomem-decisoes-politicas-diz-carmen.htm>. Acesso em: 18 jul. 2019. 
191 FGV. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/especialista-avalia-pec-pretende-modificar-indicacao-

ministros-stf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
192 G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/alexandre-de-moraes-diz-que-mandato-para-

ministro-do-stf-tem-pros-e-contras.ghtml>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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4 O STF E AS PAUTAS DESTACADAS 

 

 

Conforme alegado por Carvalho (2004), o uso dos tribunais por partidos de oposição 

revela-se um meio de impedir modificações legislativas de interesse das maiorias partidárias, 

o que se coaduna com a dinâmica observada por Araújo e Magalhães (2000) nos tribunais 

constitucionais francês e alemão, nos quais o manejo do controle de constitucionalidade logra 

alcançar ganhos político-partidários que não seriam obtidos usualmente pela via legislativa. 

Constata-se semelhante efeito contramajoritário no ajuizamento de ações submetidas ao 

Supremo Tribunal Federal, seja por partidos políticos oposicionistas, seja por instituições da 

sociedade civil. 

Diante de tal constatação, o ministro Luís Roberto Barroso pontuou os seguintes 

papéis diversos exercidos pelas supremas cortes e cortes constitucionais, em ensaio193 

submetido à crítica de professores do quadro da FGV/SP: 

 

[...] contramajoritário, quando invalidam atos dos Poderes eleitos; 

representativo, quando atendem demandas sociais não satisfeitas pelas 

instâncias políticas; e iluminista, quando promovem avanços sociais que 

ainda não conquistaram adesão majoritária, mas são uma imposição do 

processo civilizatório. (BARROSO, 2018a, p. 2173) 

 

E, alhures, segue destacado por Barroso (2018a) ao fim do mesmo ensaio, ao retomar 

o tema do “reconhecimento da vontade das ruas”: 

 

Por fim, mesmo nos países em que uma Corte dá a última palavra sobre a 

interpretação da Constituição e a constitucionalidade das leis, tal fato não a 

transforma no único – nem no principal – foro de debate e de 

reconhecimento da vontade constitucional a cada tempo. A jurisdição 

constitucional deve funcionar como uma etapa da interlocução mais ampla 

com o legislador e com a esfera pública, sem suprimir ou oprimir a voz das 

ruas, o movimento social e os canais de expressão da sociedade. Nunca é 

demais lembrar que o poder emana do povo, não dos juízes. (BARROSO, 

2018a, p. 2218-2219) 

 

Nessa linha, podem ser arrolados diversos julgamentos históricos que marcam as três 

décadas de atuação do STF, todos posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, 

 
193 BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, representativo e iluminista: os papeis dos tribunais 

constitucionais nas democracias contemporâneas. Rev. Direito Práxis, v. 9, n.4, Rio de Janeiro, oct./dec. 2018, 

p. 2171-2228. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-

89662018000402171>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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podendo-se mencionar os seguintes casos emblemáticos, tomando-se como ponto de partida o 

levantamento realizado por Streck (2018): 

 

1. A união homoafetiva – ADI 4.277 e ADPF 132; 

2. A demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol – PET 3388/RR; 

3. As cotas raciais – ADC 41 e ADPF 186; 

4. A recepção da lei de Imprensa – ADPF 130; 

5. As biografias não autorizadas – ADI 4.815; 

6. A lei da anistia e o esquecimento forçado – ADPF 153; 

7. A nova base de cálculo do PIS e da COFINS e o financiamento da seguridade social 

– RE 574.706; 

8. O nepotismo – Resolução 07/2005 do CNJ, a ADC 12, o RE 579.951 e a Súmula 

Vinculante 13 do STF; 

9. Os efeitos do mandado de injunção – MI 708; 

10. A impenhorabilidade do bem de família do fiador da locação – RE 407.688; 

11. A validade do exame da OAB – RE 603.583; 

12. A dispensa de obrigatoriedade de curso superior para exercer o jornalismo – RE 

511.961; 

13. O ensino domiciliar (ou ensino doméstico) – homeschooling – RE 888.815; 

14. A greve dos servidores públicos e das carreiras policiais – ARE 654.432; 

15. A desaposentação – RE 661.256, RE 381.367 e RE 827.833; 

16. A terceirização das relações de trabalho – ADPF 324 e RE 958.252; 

17. A liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias humanas – ADI 3.510; 

18. A interrupção da gestação de fetos anencefálicos – ADPF 54; 

19. A descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de 

gestação (aborto) – ADPF 442; 

20. A descriminalização de substâncias entorpecentes para uso próprio – RE 635.659; 

21. A aprovação da Súmula Vinculante 11 sobre o uso de algemas – HC 91.952 e HC 

89.429; 

22. A Súmula Vinculante 25 e a ilicitude da prisão do depositário infiel – RE 466.343 e 

HC 95.967; 

23. A legitimidade da investigação criminal pelo Ministério Público – Resolução 

13/2006 do CNMP e RE 593.727; 

24. A presunção de inocência – HC 126.292, HC 152.752 e ADC 44; 
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25. A questão prisional e o estado de coisas inconstitucional – HC Coletivo 143.641 e 

ADPF 347; 

26. O “caso Mensalão” – AP 470;  

27. O “caso Donadon” e a cassação de mandato parlamentar – MS 32.326; 

28. O “caso Aécio” e a mudança no entendimento relacionado ao afastamento de 

parlamentares – ADI 5.526; 

29. O financiamento empresarial de campanhas eleitorais – ADI 4.650; 

30. A lei da ficha limpa – ADCs 29 e 30 e ADI 4.578; 

31. A cláusula de barreira (ou de exclusão) – ADI 1.351 e ADI 1.354. 

 

 

4.1 AGENDA DE DIREITOS CIVIS E TEMAS RELATIVOS A COSTUMES 

 

 

4.1.1 A UNIÃO HOMOAFETIVA, O CASAMENTO E A ADOÇÃO NÃO HETERONORMATIVOS 

 

 

O primeiro “case” a ser analisado é concernente à questão da homoafetividade e o 

tratamento inovador da união homoafetiva194 como entidade familiar pelo STF195, 

modificando-se a concepção assente num passado pouco distante de que tais pessoas, que 

mantêm relações de afeto196 com outras do mesmo gênero, formassem não propriamente um 

casal, mas uma sociedade de fato197, regida por normas absolutamente alheias ao Direito de 

Família. 

Especulava-se em 2009 que um dos grandes julgamentos daquele ano envolveria a 

ADPF nº 132/RJ, ajuizada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. 

Nos autos desse processo, coube a José Antonio Dias Toffoli manifestar-se como advogado-

 
194 Cf. Maria Berenice Dias, o termo homoafetividade é um neologismo adotado a partir da primeira edição da 

obra “União homossexual, o preconceito e a justiça”, no ano 2000 (DIAS, Maria Berenice. A família 

homoafetiva e seus direitos. Rev. do Advogado, São Paulo, ano 27, n. 91, p. 105, maio 2007. Nota de rodapé n. 

8). 
195 STF. Disponível em: 

<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInternacional

Jurisprudencia&idConteudo=193683>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
196 O afeto passou a ser considerado um dos valores jurídicos mais relevantes para configurar as famílias, para 

além das finalidades consagradas de constituição de patrimônio, procriação, constância sexual e tantos outras 

ainda marcantes nas relações de conjugalidade. 
197 A sociedade de fato foi o instituto jurídico que permitiu a comunhão e a subsequente partilha de bens de 

casais homoafetivos antes das primeiras decisões judiciais que tomaram a afetividade como princípio norteador 

das uniões de casais. 
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geral da União, a fim de concordar em parte com o pedido, destacando apenas que os efeitos 

da decisão não poderiam se estender a todo o território nacional por tratar-se de pedido 

formulado por governador de estado-membro, o que se verificou em 6 de junho de 2008. 

Posteriormente, em 6 de julho de 2009, a subprocuradora-geral da República, 

Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, emitiu parecer pela procedência da ação, o que 

permitia que o então presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, pudesse incluir a matéria na 

pauta do Pleno do STF ainda no início do segundo semestre de 2009. Nada obstante, neste 

ínterim, diante do avanço de investigações promovidas pelo grupo de procuradores ligados à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sob o comando da subprocuradora-geral da 

República Ela Wiecko Volmer de Castilho, a procuradora-geral da República interina, 

Deborah Macedo Duprat ajuizou a ADPF 178/DF, em 22 de julho de 2009. 

Essa segunda ADPF foi submetida ao exame do ministro Gilmar Mendes e, 

subsequentemente, do ministro Cezar Peluso, ambos no exercício da presidência do STF, e 

resultou que dela conheceram como ADI nº 4277/DF198, diante da indeterminação do objeto 

da causa, a fim de que tramitasse em conjunto com a ADPF nº 132/RJ, no sentido de buscar-

se a “interpretação conforme a Constituição Federal” do art. 1723 do Código Civil199, o que se 

efetivou em julgamento conjunto no Pleno do STF, nos dias 4 e 5 de maio de 2011200, cujo 

trânsito em julgado se operou em 27 de novembro de 2014. 

As sustentações orais da ADPF nº 132/RJ couberam ao jurista Luís Roberto Barroso, 

pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, ao ministro Luís Inácio Lucena Adams, 

pela Advocacia-Geral da União, e ao procurador-geral da República, Roberto Monteiro 

Gurgel Santos, que se incumbiu da sustentação oral da ADI nº 4277/DF, oficiando pelo 

Ministério Público Federal. 

A “interpretação conforme a Constituição Federal” ao art. 1.723 do Código Civil 

para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, 

pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta 

 
198  O despacho da presidência do STF, de 21/07/2009, na ADPF 178/DF, determinou: "(...) Assim sendo, e com 

base na jurisprudência desta Corte (ADPF-QO n° 72, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.12.2005), conheço da ação 

como ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é o art. 1.723 do Código Civil. Considerando-se a 

relevância da matéria, adoto o rito do art. 12 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999”. 
199 Ver art. 1.723 do Código Civil brasileiro: É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. 
200 Os ministros que integravam o STF no período de 03 de março a 04 de agosto de 2011 – e colaboraram para 

que fosse proferido o acórdão unânime – eram: Ayres Britto (relator), Luiz Fux (empossado em 03 de março de 

2011), Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Ellen Gracie (presente apenas 

na sessão de 05 de maio de 2011), Marco Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso (presidente do STF). Apenas o 

ministro Dias Toffoli absteve-se de votar perante o Tribunal Pleno, haja vista que se declarou impedido de atuar 

por ter emitido parecer sobre a matéria quando comandava a AGU. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277revisado.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=179158
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178938
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277RL.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/listarNoticiaUltima.asp?tipoServico=noticiaNoticiaStf&paginaAtual=9
http://www.stf.jus.br/portal/cms/listarNoticiaUltima.asp?tipoServico=noticiaNoticiaStf&paginaAtual=7
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como sinônimo perfeito de família, proposta pelo ministro Ayres Britto, relator da ADPF nº 

132/RJ e da ADI nº 4277/DF, deve ser feito de acordo com as mesmas regras e com as 

mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 

Com relação aos fundamentos da decisão adotada pelo STF, vale ressaltar que a 

liberdade para dispor da própria sexualidade não se esteia apenas na total ausência de previsão 

normativo-constitucional referente a controle e embaraço à fruição da preferência sexual, no 

respeito à intimidade (abrangendo o absenteísmo sexual e onanismo) e à privacidade 

(compreendido o intercurso sexual), consagrados direitos da personalidade. Nos termos do 

entendimento do relator, ministro Ayres Britto, a família deve servir de norte interpretativo 

para o casamento civil, a união estável, a adoção e o planejamento familiar, sem atrelar-se às 

concepções heteroafetivas ou a formalidades cartorárias, celebração civil ou liturgia religiosa. 

O relator Ayres Britto destacou em seu voto, ainda, que a família, dentre as que são 

previstas no art. 226, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, seja conformada a partir do 

casamento, da união estável ou a monoparental, é “amorosa, parental e protetora dos 

respectivos membros, constituindo-se, no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, 

solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que a credencia como 

base da sociedade”.  

Os direitos resguardados por esta decisão do STF alcançam, inclusive, o rol dos 

direitos fundamentais do indivíduo, pois revelam direta emanação do princípio da dignidade 

da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da proteção das minorias, da não 

discriminação, dentre outros que, igualmente, constituem cláusulas pétreas inscritas no art. 5º 

da Constituição Federal, o que os torna insuscetíveis de emenda ou reforma. 

Esse julgamento foi o marco para equacionar antigas controvérsias doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do reconhecimento de uniões estáveis para casais do mesmo gênero e 

para determinar a conversão de tais uniões em casamento201. Destacam-se como principais 

desdobramentos dessa histórica decisão contramajoritária do STF as decisões e medidas 

regulamentadoras promovidas pelo STJ e pelo CNJ que seguem destacadas: 

 
201 Em 27 de junho de 2011, o juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, em 

São Paulo, determinou a primeira conversão de união estável homoafetiva em casamento civil, a requerimento 

do casal de homens Luiz André Rezende Sousa Moresi e José Sergio Sousa Moresi. No dia seguinte, “Dia 

Mundial do Orgulho LGBT”, a juíza Junia de Souza Antunes, da 4ª Vara de Família de Brasília, converteu em 

casamento a união estável do casal de mulheres Silvia Gomide e Claudia Gurgel, representadas pela advogada 

Maria Berenice Dias. Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2011-jun-27/justica-

autoriza-casamento-entre-dois-homens-jacarei-sp>; <https://www.conjur.com.br/2011-jun-28/juiza-df-converte-

uniao-estavel-homoafetiva-casamento>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_est%C3%A1vel
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Posteriormente ao julgamento promovido no STF, duas companheiras homossexuais 

gaúchas202 requereram em cartório e tiveram negada a habilitação para o casamento que 

pretendiam celebrar, assim como experimentaram derrotas sucessivas na primeira instância e 

no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até que, em 25 de outubro de 2011, lograram 

êxito ao se dar o julgamento do REsp nº 1.183.378203 pelo STJ, cuja decisão, mesmo sem 

caráter vinculante, firmou orientação204 a ser seguida pela magistratura brasileira. 

Enfim, em 14 de maio de 2013, o CNJ publicou a Resolução nº 175, reafirmando a 

autorização para a celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em 

casamento, entre pessoas de mesmo gênero, o que compeliu os cartórios de todo o Brasil a 

expedirem escrituras públicas de uniões estáveis, de forma extrajudicial, portanto, além de 

efetuarem, diretamente, casamentos homoafetivos, a despeito de resistências de membros do 

Ministério Público e da magistratura em determinadas localidades. 

A medida impôs-se como um divisor de águas na afirmação de direitos civis para a 

população não inscrita nos padrões heteronormativos de nossa sociedade. A regulamentação 

da matéria pelo CNJ passou a proibir que as autoridades competentes se recusassem a 

habilitar ou celebrar casamento civil e a converter união estável em casamento, de maneira 

que contribuiu para derrubar barreiras administrativas e jurídicas que dificultavam a 

oficialização das relações homoafetivas. 

Deixou de haver distinção jurídica entre uniões estáveis e casamentos de pessoas de 

gêneros iguais ou diferentes e, por conseguinte, todos passaram a usufruir, isonomicamente, 

de direitos e deveres vinculados à relação conjugal, como fruição de planos de saúde em 

comum, inscrição de dependência para efeito de assentamento funcional, previdência, 

questões tributárias, sucessórias205, instituição de pensão alimentícia e divisão dos bens 

adquiridos, dentre outros tantos. 

Com o propósito de consolidar a legislação existente e as aludidas decisões 

jurisprudenciais dos tribunais superiores e do Conselho Nacional de Justiça, tramitou até o 

final da legislatura passada o Projeto de Lei do Senado nº 612/2011206, que propunha 

alterações no Código Civil em face do reconhecimento legal do casamento igualitário entre 

 
202 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2011/10/996421-pela-1-vez-stj-

autoriza-casamento-homoafetivo.shtml>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
203 A quarta turma do STJ autorizou o casamento civil das nubentes gaúchas, por 4 votos a 1, no REsp nº 

1.183.378, relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão. O voto divergente do ministro Raul Araújo considerou 

que a competência para julgar o caso não seria do STJ, mas do STF. 
204 CHAVES, Marianna. Homoafetividade e direito. Curitiba: Juruá, 2011, p. 199. 
205 Blog Supremo em Pauta. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/supremo-em-pauta/uma-

analise-do-cotidiano-dos-casais/>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
206 O PLS nº 612/2011, de autoria da ex-senadora Marta Suplicy (MDB-SP), foi arquivado no final de 2018, ao 

final da legislatura passada, nos termos do § 1º do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal. 



110 
 

“duas pessoas”, sem fazer menção ao gênero, além de permitir a conversão da união estável 

em casamento no cartório de Registro Civil207. Para melhor compreender a motivação da 

iniciativa legislativa, vale destacar manifestação208 do senador Roberto Requião (MDB-PR), 

relator do aludido projeto de lei no Senado Federal: 

 

Sendo assim, cumpre ao Poder Legislativo exercer o papel que lhe cabe para 

adequar as disposições contidas no Código Civil ao entendimento 

consagrado pela Suprema Corte, como proposto no projeto de lei em apreço, 

contribuindo, assim, para o aumento da segurança jurídica e, em última 

análise, a disseminação da pacificação social. [...]. (SENADO FEDERAL, 

2018)209 

 

Por outro lado, o ex-senador Magno Malta (PR-ES) propôs o Projeto de Decreto 

Legislativo (SF) nº 106/2013210, no sentido de sustar os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, 

do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento 

civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. Desta 

forma, ainda que tenham sido arquivadas no Senado Federal ambas as proposições (de autoria 

dos ex-senadores Marta Suplicy e Magno Malta) no final da legislatura passada, merece 

destaque a circunstância de que parlamentares de variadas orientações político-partidárias 

suscitaram a possibilidade de rediscutir o tema e reinaugurar os debates no Congresso 

Nacional com novas proposições legislativas. 

Na mesma linha, permanece em permanente indefinido o rumo da legislação atinente 

à adoção por pessoas que não sigam o perfil heteronormativo, haja vista que paira de modo 

permanente no horizonte uma modificação legislativa que vede a adoção por pessoas cujo 

perfil destoe do padrão tradicionalista heterossexual, sobretudo após as Eleições Gerais de 

2018 que trouxeram uma feição político-ideológica bem mais conservadora ao Congresso 

Nacional e à presidência da República do que as composições predecessoras. 

Vale acrescentar, por fim, que recentemente o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, por maioria de 6 (seis) votos, deliberou211 no sentido de enquadrar as práticas de 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero – a “homotransfobia” – como 

passíveis de subsunção ao disposto na Lei nº 7.716/89, que dispõe sobre o crime de racismo, 

 
207 Portal do Senado Federal. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5278865&ts=1553284478725&disposition=inline>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
208 EBC – Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/ccj-do-senado-

aprova-uniao-estavel-homoafetiva>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
209 Portal do Senado Federal. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5068462&ts=1553284477873&disposition=inline>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
210 O PDS nº 106/2013 foi arquivado no final de 2018, ao final da legislatura passada, nos termos do § 1º do art. 

332 do Regimento Interno do Senado Federal. 
211 BBC. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47206924>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
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ao contemplar a vedação expressa à “discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, 

religião e procedência nacional", o que acalorou as discussões sobre os limites constitucionais 

do poder normativo das decisões do Supremo. 

Como nas demais situações tratadas anteriormente, a reação da parcela mais 

conservadora da população e dos setores mais reacionários dos meios político e religioso foi 

de perplexidade e ostensiva contrariedade e esta nova decisão contramajoritária do STF, ante 

a alegação de que se trataria de hipótese de hiperativismo judicial da Corte, em suposta 

afronta ao poder privativo do Congresso Nacional para legislar sobre matéria penal. A reação 

imediata dos setores mais conservadores da sociedade civil e do Congresso Nacional tem sido 

a organização de manifestações populares e proposições legislativas para sustar os efeitos de 

decisões consideradas progressistas em excesso. Nesse sentido, há levantamentos jornalísticos 

que demonstram o recrudescimento das iniciativas legislativas nos anos recentes: 

 

Entre eles, o muito semelhante PL 620/2015, de Júlia Marinho (PSC-PA), 

que visa alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vetando a adoção 

conjunta por casal homoafetivo, sob a alegação de que a adoção é um 

“instituto funcionalizado para alcançar o superior interesse do adotando e 

não para garantir filhos a quem não os pode gerar”. 

As outras 20 propostas negativas para a comunidade LGBT se dividem da 

seguinte forma: cinco são referentes à pauta do casamento; cinco sobre 

cultura e educação, como a exclusão da “promoção da ideologia de gênero” 

do Plano Nacional de Ensino, de Marco Feliciano (PSC-SP); duas sobre 

discriminação, duas sobre nome social e seis sobre outros temas variados, 

como a criação do Dia do Orgulho Heterossexual, proposta por Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), atualmente preso pela Operação Lava Jato. O texto 

pretende “resguardar direitos e garantias aos heterossexuais de se 

manifestarem e terem a prerrogativa de se orgulharem do mesmo e não 

serem discriminados por isso”.212 

 

Verifica-se que a postura das últimas presidências do STF tem adotado um 

considerável alinhamento político-ideológico com os chefes do Poder Executivo no que tange 

à agenda de costumes, refreando paulatinamente a adoção de posturas reputadas progressistas 

em pautas ligadas à expansão de direitos civis, relacionados a gênero, minorias, orientação 

sexual, direitos reprodutivos, liberdade de opinião e de imprensa, descriminalização de 

drogas, posse de armas, prisão em segunda instância, dentre outras, a fim de não confrontar de 

modo peremptório o crescimento da vaga conservadora dos últimos anos. 

A frequência de tais temas na pauta de julgamento do Plenário da Corte não 

desaparece, contudo é uma agenda que experimenta prestígio decrescente, diferentemente do 

 
212 Catraca Livre. Disponível em: <https://catracalivre.com.br/cidadania/mais-de-20-projetos-de-lei-podem-

barrar-avancos-lgbts-no-brasil/>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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período em que se coadunavam com os programas dos governos de Luís Inácio Lula da Silva 

e Dilma Rousseff, (como chegou a ser a tônica das gestões dos presidentes do STF Ayres 

Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e, ainda em certa medida, com a presidente 

Cármen Lúcia) para adequar-se bem mais à orientação conservadora inaugurada nos governos 

de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como se torna mais evidente a cada momento na gestão do 

presidente Dias Toffoli, que, por seguidas vezes, evitou pautar temas que desagradem ao 

Poder Executivo213 214 215 216 217. 

 

 

4.2 AGENDA DE DIREITOS SOCIOECONÔMICOS 

 

 

4.2.1 A TERCEIRIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

O Supremo Tribunal Federal encerrou no dia 30 de agosto de 2018, sob a 

presidência da ministra Cármen Lúcia, o julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 324-DF218 e do Recurso Extraordinário nº 958.252219 220, e 

decidiu, por maioria de sete votos, que é constitucional a terceirização da atividade-fim, 

nos termos definidos pela Lei nº 6.019/74, alterada pela Lei nº 13.429/2017, e, 

posteriormente, pela Lei nº 13.467/2017 (que instituiu a Reforma Trabalhista), as quais 

estabeleceram a possibilidade legal de terceirização nas atividades principais de cada 

empresa, ao introduzirem a seguinte modificação conceitual no fenômeno da terceirização:  

 

 
213 Sputinik Brasil. Disponível em: <https://br.sputniknews.com/brasil/2019053013980030-dias-toffoli-jair-

bolsonaro-davi-alcolumbre-rodrigo-maia/>. Acesso em 30 maio 2019. 
214 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/com-mudanca-de-pauta-no-stf-

parlamentares-ganham-tempo-para-combater-o-aborto/>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
215 El País. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/30/politica/1559242849_891358.html>. 

Acesso em: 10 jul. 2019. 
216 Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/toffoli-retira-da-pauta-do-stf-julgamento-de-prisao-

em-2a-instancia/>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
217 Valor Econômico. Disponível em: <https://www.valor.com.br/politica/6319675/stf-toffoli-retira-da-pauta-

acoes-que-questionam-o-decreto-de-armas>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
218 Portal do STF. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584>. Acesso 

em: 10 maio 2019. 
219 Portal do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&nu

meroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725>. Acesso em: 10 maio 2019. 
220 Tema 725 com Repercussão Geral reconhecida: “Terceirização de serviços para a consecução da atividade-

fim da empresa”. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725
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LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017: 

[...] 

Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita 

pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua 

atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado221 prestadora de 

serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 

(BRASIL, 2017)222 

 

Quando ambas as demandas foram ajuizadas no STF não havia qualquer norma legal 

que impedisse a terceirização da atividade-fim das empresas no Brasil, tampouco um 

regramento claro que disciplinasse as relações entre pessoas jurídicas de direito privado que 

fornecessem força de trabalho para o desempenho de atividades daquelas consideradas 

tomadoras de serviço. Nada obstante, o entendimento jurisprudencial consagrado pela 

interpretação da Súmula 331 do TST pressupunha o reconhecimento do vínculo de emprego 

direto do prestador com a pessoa jurídica tomadora de serviço, independentemente da 

verificação de todos os requisitos da relação de emprego, diante da alegada transferência do 

risco do negócio à empresa tomadora do serviço dos trabalhadores aproveitados em sua 

atividade-fim. 

 

SÚMULA 331 DO TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova 

redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, 

DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-

se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de 

trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não 

gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, 

indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços 

de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem 

como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, 

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual 

e conste também do título executivo judicial. 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta 

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 

8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das 

obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 

 
221 Vale destacar que o microempreendor individual (MEI) não é pessoa jurídica de direito privado e, segundo 

a novel legislação, não poderá prestar serviços como empresa terceirizada, pois sequer pode ser considerado 

empresa. 
222 Planalto.gov.br. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. 

Acesso em: 10 maio 2019. 
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A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

[redação original: dezembro/1993; alterações em setembro/2000 e 

novembro/2003; redação atual: maio/2011] (BRASIL, 2019)223 224 

 

A ADPF nº 324-DF e o RE nº 958.252 tornaram-se os leading cases nos quais se 

discute, em sede de controle concentrado e de repercussão geral, respectivamente, a licitude 

da contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a 

atividade-fim da empresa tomadora de serviços – à luz dos artigos 2º; 5º, incisos II, XXXVI, 

LIV e LV; e 97 da Constituição Federal –, haja vista o embate judicial entre o que dispõe a 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera 

trabalhista. A partir do julgamento dessas lides no STF, fixaram-se as seguintes teses: 

 

ADPF 324-DF (Relator ministro Luís Roberto Barroso)225: 

Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do 

Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a 

terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se 

configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da 

contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a 

idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder 

subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem 

como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 

8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 

Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a 

presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos 

quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 30.8.2018. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019) 

(grifo nosso) 

 

RE 958.252(Relator ministro Luiz Fux)226: 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 

725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, 

vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e 

Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a 

terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre 

pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das 

empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da 

 
223 Portal do TST. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-331>. Acesso 

em: 10 maio 2019. 
224 No tocante à  constitucionalidade da Súmula 331 do TST, decidiu o STF que: “É lícita a terceirização ou 

qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social 

das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do TST”. 
225 A requerente - Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG – sustentara a imperiosidade de reformar o 

entendimento da Súmula 331 do TST, por consistir numa “interpretação extremamente restritiva da 

terceirização”. 
226 A maioria formada por sete ministros do STF acatou os argumentos apresentados pela recorrente – Celulose 

Nipo Brasileira S/A – CENIBRA. 
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empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco 

Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli 

e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a 

Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2019) (grifo nosso) 

 

Os ministros do STF Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Dias 

Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia defenderam a terceirização da 

atividade-fim por considerarem que, diante da inexistência de óbice legal à esta prática, 

cumpriria reconhecer que a vedação imposta pela jurisprudência dominante do TST 

importaria violação dos princípios constitucionais da livre concorrência, da livre iniciativa , 

da legalidade e, inclusive, da segurança jurídica. Ao passo que a corrente minoritária no 

STF, formada pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio Mello, defendeu a higidez da Súmula 331 do TST, que prevaleceu por mais de três 

décadas, em atenção ao princípio constitucional do valor social do trabalho.  

Vale registrar que dois desses ministros que compuseram a corrente minoritária227 

nesta matéria são gaúchos, Edson Fachin e Rosa Weber; ele oriundo da advocacia e ela da 

magistratura do Trabalho. E, em maio de 2018, ambos compareceram a Seminário sobre 

Hermenêutica Constitucional e Direito Social, promovido pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), em cuja conferência de abertura o 

ministro Edson Fachin expôs o seguinte acerca da interpretação constitucional: 

 

Os dias de hoje parece-me que nos retiraram de uma certa embriaguez 

hermenêutica porque nem todas as escolhas são possíveis. Nenhum de nós 

tem uma Constituição para chamar de sua. Portanto, todos temos o dever de 

superar uma espécie de nirvana constitucional que se estabeleceu entre nós 

para respondermos, nos limites e nas possibilidades do ordenamento jurídico 

democrático, aos sentidos possíveis desafiados pelos fatos 

contemporâneos228. 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF nº 324-DF, ao acatar as 

alegações da requerente, a Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG, manifestou-se 

no sentido de acompanhar a “evolução da sociedade”, ao declarar: “Estamos vivendo a 

revolução tecnológica. Milhões de pessoas se intercomunicam pela internet. Vivemos sob 

 
227 Quanto à naturalidade e origem profissional dos outros dois ministros, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio Mello, ambos são cariocas e, além da advocacia, exerceram a magistratura por força do quinto 

constitucional: o primeiro na magistratura no Estado de São Paulo e o segundo na Justiça do Trabalho (após 

passagem pelo Ministério Público do Trabalho). 
228 Portal do TST. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24585792>. 

Acesso em: 25 maio 2018. 
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uma nova ideologia, nova gramática. Não há setor da economia que não tenha sido 

afetado”229. 

É interessante como a terceirização irrestrita da atividade fim das empresas, inserida 

no bojo da reforma trabalhista, foi propalada por grande indutora do crescimento econômico e 

da ampliação de postos de trabalho, ao longo do governo Michel Temer, em especial, assim 

como a reforma previdenciária tem reverberado as mesmas promessas no curso do governo 

Jair Bolsonaro, sendo considerada pela grande mídia uma verdadeira panaceia para solução 

dos males brasileiros. 

Nada obstante, indicadores econômicos demonstram que o resultado da liberação 

irrestrita da terceirização permanece muito aquém do esperado, o que é admitido pelo atual 

presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira230, e também foi destacado pelo 

ministro Luiz Phillipe Vieira de Mello, que presidiu o TST entre 2013 e 2014231, a 

flexibilização da terceirização é uma falácia, o ativismo do STF é preocupante e a análise de 

mercado não deve ditar o funcionamento da sociedade. 

Ante o pretexto de se implantarem “novos marcos civilizatórios” ou avançarem-se 

em “posturas iluministas”, sobretudo no sentido de privilegiar a livre iniciativa e a ampliação 

da economia de mercado, destacados agentes políticos, inclusive no STF, se lançam a 

perseguir modelos econômicos tomados como ideais, ainda que deslocados da realidade 

sociopolítica nacional, como se a economia brasileira estivesse ombreada aos marcadores de 

desenvolvimento de países centrais do sistema capitalista internacional. Não se oferecem 

sequer as garantias de formalização no trabalho, remuneração condizente com os patamares 

mínimos de reprodutibilidade da força de trabalho e um satisfatório regime de previdência e 

assistência social, entretanto, ao mesmo tempo, são debatidas, diuturnamente, a imperiosidade 

de desregulamentação de encargos trabalhistas, a desoneração das folhas de pagamento, a 

redução de benefícios aos trabalhadores inativos e pensionistas, além de medidas de 

semelhante efeito concentrador de renda. 

Assumem fulgor entre correntes ideológicas do Legislativo e no Poder Executivo 

federal recorrentes declarações que postulam a flexibilização mais profunda da legislação 

trabalhista, para além das reformas já efetuadas no governo Michel Temer, e, sobremaneira, a 

 
229 Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/stf/do-supremo/stf-dois-

constitucionalidade-terceirizacao-fim-22082018>. Acesso em: 10 maio 2019. 
230 Terra. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/reforma-trabalhista-foi-um-equivoco-

alguem-um-dia-dizer-que-lei-ia-criar-empregos-diz-presidente-do-

tst,6df10857c76c9beeeb739ffad178754c2y0bf0sz.html>. Acesso em: 05 jul. 2019. 
231 Rede Brasil Atual. Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2016/11/para-ministro-do-

tst-terceirizacao-transforma-pessoas-em-mercadorias-767/>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
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retirada de direitos sociais em favor da perseguição do crescimento econômico, como se 

depreende do discurso de campanha do pré-candidato Jair Bolsonaro (então deputado federal 

do PSL-RJ), em maio de 2018: “Menos direitos e emprego ou mais direitos e desemprego”232; 

e das posteriores declarações à imprensa como presidente da República eleito: “O que 

queremos é destravar a economia. Esse é o caminho. Os empresários têm dito para mim que 

nós temos que decidir: ou todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego”233. 

Outras declarações do presidente eleito foram no sentido de que: 

 

Eles (empregadores) têm dito, não sou eu, “um pouquinho menos de direito 

e emprego” ou “todos os direitos e menos emprego”. É a palavra de quem 

emprega no Brasil. 

[...] 

Estamos estudando, agora não basta ter só direitos e não ter empregos, esse é 

o grande problema que existe. 

[...] 

Alguns números de ações trabalhistas já diminuíram pela metade, mas hoje 

em dia continua sendo muito difícil ser patrão no Brasil, não há dúvida234. 

 

Posteriormente aos primeiros meses no exercício do cargo, o presidente da República 

manteve o posicionamento em recentes discursos235, proferidos em julho de 2019: 

 

Essa multa de 40% foi quando o [Francisco] Dornelles era ministro do FHC 

[o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso]. Ele aumentou a multa para 

evitar a demissão. O que aconteceu depois disso? O pessoal não emprega 

mais por causa da multa. 

[...] é quase impossível ser patrão no Brasil. 

[...] Defender o empregado dá mais voto. Eu pretendo lançar o programa 

Minha Primeira Empresa para todo mundo que reclama do patrão ter chance 

de ser patrão um dia. 

[...] Eu tenho dito. Um dia o trabalhador vai ter que decidir: menos direitos e 

emprego ou todos os direitos e desemprego. Isso perde voto. Ganha antipatia 

de pessoas populistas, de comunistas. Colocam na cabeça do povo que eu 

estou errado, perseguindo o pobre. [...] 

[o funcionário precisa] olhar o patrão como pessoa que tem que prosperar 

para melhorar o salário dele. 

[...] É a velha divisão de classes. Não é só homo e hétero, branco e negro, 

rico e pobre. É empregado e patrão também. A esquerda prega isso o tempo 

 
232 Veja. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/para-bolsonaro-e-melhor-menos-direitos-trabalhistas-

que-perder-o-emprego/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
233 Metrópoles. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/bolsonaro-promete-mais-empregos-mas-

com-menos-direitos-trabalhistas>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
234 Valor Econômico. Disponível em: <https://www.valor.com.br/politica/6012617/bolsonaro-trabalhador-tera-

de-escolher-entre-mais-direitos-ou-emprego>. Acesso em: 10. jul 2019. 
235 Portal R7. Disponível em: <https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-critica-pagamento-da-

multa-de-40-do-fgts-em-demissao-sem-justa-causa-19072019>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
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todo para nos dividir e eles se perpetuarem no poder ou voltar ao poder um 

dia.236 

 

O posicionamento do Poder Executivo encontra guarida exatamente na corrente que 

votou, majoritariamente, pela terceirização irrestrita e pela constitucionalidade da Reforma 

Trabalhista aprovada no governo Michel Temer. Esta constatação decorre da leitura dos 

apontamentos para o voto oral237 do ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF nº 324 e 

do RE nº 958.252: 

 

[...] 1. No contexto histórico descrito acima, é inevitável que o mundo do 

trabalho passe, em todos os países de economia aberta, por transformações 

extensas e profundas. Não se trata, propriamente, de escolhas ideológicas ou 

preferências filosóficas. É o curso da história. 

2. É nesse ambiente que nos esforçamos todos para harmonizar as novas 

demandas empresariais com os direitos básicos dos trabalhadores. E, do 

modo como penso a vida, é preciso assegurar a todos os trabalhadores 

emprego, salários dignos e a maior quantidade de benefícios que a economia 

comporte. 

[...] 

4. Eu estou pontuando esses aspectos para deixar claro que este não é um 

debate entre progressistas e reacionários. É uma discussão sobre qual a 

forma mais progressista de se assegurarem emprego, direitos dos 

empregados e desenvolvimento econômico. Porque se não houver 

desenvolvimento econômico, se não houver sucesso empresarial das 

empresas, não haverá emprego, renda ou qualquer outro direito para os 

trabalhadores. 

5. Num momento em que há 13 milhões de desempregados e 37 milhões de 

trabalhadores na informalidade, é preciso considerar as opções disponíveis, 

sem preconceitos ideológicos ou apegos a dogmas antigos. Subjacente a essa 

discussão está uma dualidade que já esteve presente nos debates anteriores, 

que contrapõe uma visão protecionista/paternalista a uma visão 

emancipatória, que favorece a negociação e a liberdade. 

[...] 

4. Não se trata de uma questão de atividade meio ou de atividade fim, mas de 

saber se é bom para a lógica do negócio que determinados atividades sejam 

prestadas por terceiros. Não é direito, é economia. 

5. Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo mundo e, 

em virtude globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a 

preservação da competitividade de todas as empresas. Tanto é assim, que a 

terceirização foi adotada por um conjunto extenso de países. É amplamente 

praticada nos Estados Unidos; na Alemanha; na Áustria, nos países 

escandinavos, na Espanha e no Uruguai. É praticada com limitações 

semelhantes às que devem vigorar no Brasil: na França, no Reino Unido, na 

Itália, no Chile, na Argentina, no México, na Colômbia, no Peru e em 

diversos outros países da América Latina.  

6. Esse é o contexto em que se debate a terceirização. Ela é muito mais do 

que uma forma de reduzir custos: é uma estratégia de produção 

 
236 G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/19/bolsonaro-diz-que-governo-estuda-

fim-da-multa-de-40percent-do-fgts-e-em-seguida-afirma-desconhecer-tema.ghtml>. Acesso em: 20 jul 2019. 
237 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/t-QMW5Shaz0>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
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imprescindível para a sobrevivência e competitividade de muitas 

empresas brasileiras, cujos empregos queremos preservar. (grifos do 

autor).(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [online], 2018, p. 1-18) 238 

 

O tratamento dispensado a esta matéria no Supremo Tribunal Federal é um dos 

exemplos mais claros de como a pretensa superação das ideologias, tão em voga nos discursos 

políticos contemporâneos, invade a Corte e passa a pautar a atuação de ministros cortesãos 

perfilados aos mesmos argumentos do Poder Executivo e da maioria parlamentar no 

Congresso Nacional, quando se trata da discussão de temas da agenda social e econômica, o 

que, curiosamente, revela um alinhamento ideológico exatamente aos programas dos partidos 

políticos do espectro de centro-direita, direita e extrema-direita no Congresso Nacional. 

Por outro lado, na linha do que expõe Roberto Schwarz, percebe-se que ainda se 

cultuam em nosso país – e se aprofundam – desmesuradas práticas de assimilação de ideários 

anacrônicos e descolados de contextualização; nesse sentido, tanto a escravidão quanto a 

terceirização desenfreada, sem imposição de quaisquer normas de controle (como defendida 

por parte do empresariado e por seus representantes políticos), representam um óbice à 

superação das desigualdades sociais de uma nação que carrega as marcas do 

subdesenvolvimento:  

 

As ideias produzem efeito de deslocamento, sem prejuízo de terem função. 

Esses não são aspectos incompatíveis. Elas têm função e dão a impressão de 

estarem fora do lugar – ao mesmo tempo. Num momento de hegemonia 

liberal ascendente, a escravidão é um problema, mesmo que dê dinheiro e 

esteja adaptada localmente. Os deslocamentos são efeitos locais da ordem 

mundial. (SCHWARCZ; BOTELHO, 2008, p. 154) 

 

Corroborando o diagnóstico de que se amplia a insensibilidade social de expressiva 

parcela da sociedade – e, inexoravelmente, o Judiciário se inclui nessa orientação 

desafortunada – despontam mecanismos de perpetuação de privilégios, exacerbação da 

meritocracia e acirramento da imposição de critérios discriminatórios ou de distinção, na 

forma como apresentam Fridman e Vaccaro (2014, p. 203-204) o esmaecimento de laços de 

solidariedade: 

 

Com instituições incapazes de canalizarem os ganhos da riqueza, alguns – 

em posição privilegiada – passaram a açambarcar todos os ganhos, o que 

aumentou a desigualdade econômica e a instabilidade social (SENNETT, 

2009). O que existe, deste ponto de vista, são indivíduos que se lançam 

 
238  CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-ago-23/terceirizacao-nao-precarizacao-

trabalho-barroso>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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solitariamente ao sabor das forças do mercado numa “versão individualizada 

e privatizada da modernidade” (BAUMAN, 2001, p. 14) que faz cair sobre 

os ombros de cada pessoa – despojados de qualquer interferência coletiva – a 

responsabilidade de fracasso ou destino cruel e, também, as láureas pelos 

êxitos. 

O canto hipnótico da ascensão social ecoa que o mérito individual atrelado à 

genialidade, ao exótico, ao esforço e também à sorte pode levar qualquer um 

ao sucesso. A análise dos fios que ordenam o tecido social revelam, 

entretanto, outras sutilezas. Loïc Wacquant, em sua obra Corpo e Alma, 

traduz com maior clareza as regras do jogo. Os vencedores geralmente são 

recrutados no interior das franjas da classe operária, nas bordas da integração 

econômica estável e não entre as frações mais deserdadas do 

subproletariado. Trata-se de um processo que se opera não “sob o efeito de 

uma penúria de recursos monetários, mas pela mediação das disposições 

morais e corporais” cunhadas nos corpos (Wacquant, 2002, p. 61, grifos do 

autor) e que tende a expulsar os mais excluídos. 

Claro, há aqueles que prosperam mesmo advindosdos segmentos mais 

subalternos, “mas eles não são a maioria, assim como não são, em média, os 

competidores que conhecem o maior sucesso no campo” (Wacquant, 2002, 

p. 64). Diga-se, entretanto, que eles são fundamentais para sustentar no 

imaginário coletivo a possibilidade de que as chances são para todos. 

O sonho de ser o próximo vencedor alimenta a adesão às enviesadas regras 

do jogo social que em outros tempos já foi menos acirrado. No período 

auspicioso do capitalismo social, o sistema produtivo era capaz de absorver 

vastos contingentes populacionais e incluir amplas camadas sociais no 

American way of life. O cenário, no entanto, se alterou. 

O avanço das forças capitalistas e da maquinaria deslocou parte dos postos 

de trabalho para a periferia do sistema e também reduziu (ao menos 

formalmente) a necessidade de mão-de-obra levando o fantasma da 

inutilidade e da insegurança social a expressivo número de pessoas, muitas 

daquelas que outrora detiveram um papel central na modernização das 

sociedades. Assim, tragédias súbitas que antes apenas ameaçavam as 

parcelas marginais das sociedades passaram também a rondar as classes 

médias. 

Ameaçadas e sem compreenderem a profundidade das mudanças elas 

puseram-se a caçar os responsáveis pela frustação coletiva. Como 

manifestação do seu ressentimento de serem largadas ao caminho passaram a 

ver “[...] a responsabilidade da desgraça sofrida em cima das categorias que 

estão justamente em cima ou embaixo na escala social” (CASTEL, 2005a, p. 

51) o que, por vezes, tem produzido a fúria em torno da agregação por 

semelhança – num reforço da ideia ilusória de “comunidade” – como 

compensação às profundas mudanças globais. 

O recurso à “tradição”, como pontuou Hobsbawm em A invenção das 

tradições, não remonta necessariamente ao passado e pode ser um fenômeno 

recentíssimo. Lutas identitárias, muitas vezes levadas adiante com armas na 

mão, se ancoram no “sentimento de quem são aqueles de quem se descende, 

quem são aqueles com quem se é parecido no pensar, na aparência, na 

maneira de falar, de comer, de rezar, ou nos gestos, e a quem, por 

conseguinte, sente-se que se está empaticamente ligado, haja o que houver” 

(Geertz, 2001, p. 207). Portanto, o recurso à tradição, muitas vezes, surge 

como resposta às angústias gestadas nas ameaças que rondam o status 

individual, as quais levam as pessoas a buscar um invólucro assegurador “na 

imagem de uma ordem social que nunca se altera e a projetá-la num passado 

que nunca existiu” (Elias & Scotson, 2000, p. 176). (FRIDMAN; 

VACCARO, 2014, p. 203-204) 
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No tocante à agenda de direitos socioeconômicos, as composições entre agentes 

políticos travadas na Corte deixam evidente que a tendência à formação de consensos que 

prevalece na agenda anterior, relativa a costumes, não opera segundo as mesmas lógicas e 

determinantes. Muito mais do que as vinculações por critérios de ordem moral, religiosa ou 

cultural, como resta marcado no caso anterior, sobressaem influências muito mais ligadas à 

postura político-ideológica de cada um dos ministros, bem como à origem profissional e à 

formação acadêmica desses agentes políticos.  

 

 

4.3 AGENDA DE DIREITOS POLÍTICOS 

 

 

4.3.1 AS CLÁUSULAS DE BARREIRA OU DE EXCLUSÃO 

 

 

A proposta de criação do mecanismo das chamadas cláusulas de barreira – ou de 

exclusão – revestiu-se de uma pretensa intencionalidade de fortalecer o sistema político 

brasileiro vigente, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.096/95, a fim de facilitar a criação de 

maiorias parlamentares e reforçar a governabilidade239, ao estabelecer que só teriam 

representação na Câmara dos Deputados, a partir de fevereiro de 2007, os partidos políticos 

que obtivessem 5% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, apurados em nível 

nacional, desde que distribuídos por um terço dos estados-membros, atingindo-se o percentual 

de 2% em cada uma das nove unidades da Federação, de modo que fossem corrigidas 

distorções no sistema democrático representativo evidenciadas na constante dificuldade de 

formar maiorias expressivas no Congresso Nacional para votação de proposições legislativas 

das mais variadas e relevantes (LOPES, 2011, p. 171). 

As agremiações partidárias que não alcançassem o percentual mínimo definido em 

lei, além de não terem direito a representação partidária, não poderiam indicar titulares para as 

comissões, incluindo CPIs, tampouco direito à liderança, espaço diário para discurso, cargos 

 
239 A aplicação da cláusula de barreira, à época da promulgação da Lei nº 9.096/95,  reduziria, a princípio, cerca 

de 50% do total de partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Todavia,  não afetaria as alianças 

de governo, pois os partidos que atingem a barreira de 5% angariam, pelo menos, 80% dos votos nacionais. 
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na Mesa das Casas legislativas ou recursos do fundo partidário, restando-lhes um tempo 

restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e de televisão240. 

Este é o pano de fundo de um debate político enfrentado pelo Supremo Tribunal 

Federal no qual fica patente uma mudança de postura institucional que teve o condão de 

garantir, convenientemente, a governabilidade do Poder Executivo e uma boa relação da 

Corte com o Legislativo, cujos agentes políticos seriam impactados de forma grave aso 

fossem proferidas decisões de sentido contrário em cada uma das duas principais ocasiões em 

que o tema esteve na pauta do STF, ao longo de mais de uma década. 

 

 

4.3.2 BREVES HISTÓRICOS DA ADI Nº 1.351-3 E DA ADI Nº 1.354-8  

 

 

O julgamento da ADI nº 1.354-8241, em 7 de fevereiro de 1996, declarou, 

unanimemente, a improcedência da medida cautelar vindicada pelo Partido Social Cristão – 

PSC, infirmando a constitucionalidade da cláusula de barreira, sob o fundamento de que o art. 

13 da Lei nº 9.065/95 (Lei dos Partidos Políticos) não vulneraria o princípio constitucional da 

igualdade, da maneira aventada pelo autor da ação, haja vista que os partidos políticos 

concorreriam em condições paritárias, ressalvada apenas a participação no fundo partidário e 

ao “direito de antena” àqueles que não alcançassem os percentuais fixados objetivamente na 

novel legislação. Afora os argumentos de que o dispositivo impugnado pode ser considerado 

um mecanismo de “proteção para a própria convivência partidária” e de que o funcionamento 

parlamentar deve estar subordinado ao que regulamentar a lei, na forma preconizada pelo art. 

17 da Constituição Federal, conforme a ementa in verbis: 

 

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO DA 

CORTE: DESCABIMENTO. PARTIDOS POLÍTICOS. LEI Nº 9.096, DE 

19 DE SETEMBRO DE 1995. ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 E DAS EXPRESSÕES A ELE 

REFERIDAS NO INCISO II DO ART. 41, NO CAPUT DOS ARTS. 48 E 

49 E AINDA NO INCISO II DO ART. 57, TODOS DA LEI Nº 9.096/95. 

[...] 

2. O artigo 13 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que exclui do 

funcionamento parlamentar o partido político que em cada eleição para a 

 
240 Se fossem aplicadas as mudanças advindas da cláusula de barreira, os partidos ficariam com dois minutos de 

um programa, em cada semestre, em cadeia nacional no rádio e na TV e teriam que dividir, entre si, 1% do 

Fundo Partidário. 
241 A ADI nº 1.354-8 foi relatada pelo ex-ministro do STF Maurício Corrêa. 
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Câmara dos Deputados, não obtenha o apoio de no mínimo cinco por cento 

dos votos válidos distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com 

um mínimo de dois por cento do total de cada um deles, não ofende o 

princípio consagrado no artigo 17, seus incisos e parágrafos, da Constituição 

Federal. (grifado no original) 

3. Os parâmetros traçados pelos dispositivos impugnados constituem-se em 

mecanismos de proteção para a própria convivência partidária, não 

podendo a abstração da igualdade chegar ao ponto do estabelecimento de 

verdadeira balbúrdia na realização democrática do processo eleitoral. 

(grifado no original) 

[...] 

6. A norma contida no artigo 13 da Lei nº 9.096/95 não é atentatória ao 

princípio da igualdade; qualquer partido, grande ou pequeno, desde que 

habilitado perante a Justiça Eleitoral, pode participar da disputa eleitoral, em 

igualdade de condições, ressalvados o rateio dos recursos do fundo partidário 

e a utilização do horário gratuito de rádio e televisão – o chamado “direito de 

antena” -. Ressalvas essas que o comando constitucional inscrito no artigo 

17, § 3º, também reserva à legislação ordinária a sua regulamentação. 

7. Pedido de medida liminar indeferido. 

 

Decorridos mais de 10 anos, em 7 de dezembro de 2006, ao se verificar o julgamento 

da ação principal – a ADI nº 1.351-3242 – o STF declarou, também por unanimidade, a 

inconstitucionalidade da cláusula de barreira, sob o fundamento de que o referido dispositivo 

“[...] afasta o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda 

partidária gratuita e a participação no rateio do Fundo Partidário”, consoante destacado no 

voto do ministro Marco Aurélio Mello. 

Curiosamente, uma década depois da decisão que indeferiu a concessão de liminar na 

ADI nº 1.354-8, a decisão tomada pelo STF no julgamento da ação principal (ADI nº 1.351-3) 

deixou de considerar a cláusula de barreira constitucional para declará-la inconstitucional (em 

ambas as decisões de modo unânime), sem que houvesse qualquer modificação no teor do 

dispositivo legal – o art. 13 da Lei nº 9.096/95 – tampouco na Constituição Federal no que 

tange a este aspecto, o que ilumina debates acerca da conotação constitucional ou política da 

decisão judicial adotada pelo STF (LOPES, 2011, p. 154). 

Autores como Vanessa de Oliveira (2005) e Lopes (2011, p. 154) destacam, como 

efeito decorrente da aplicação prática da cláusula de barreira, a distribuição desigual do fundo 

partidário e do tempo para difusão de propagandas partidárias, o que teria o condão de 

sedimentar elites partidárias no Congresso Nacional, ao passo que os partidos menores, 

desprovidos de acesso a tal fundo e à veiculação de propagandas, restariam “condenados ao 

esquecimento e à inanição”, tal como destacaram, no aludido acórdão, o ministro relator 

 
242 A ADI nº 1.351-3, relatada pelo ministro Marco Aurélio Mello, foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil 

– PC do B e pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, dentre outros partidos, com a finalidade de declarar a 

inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº 9.096/95. 
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Marco Aurélio Mello e os ministros Sepúlveda Pertence e Gilmar Mendes. Ao avançar na 

apreciação do voto do ministro Gilmar Mendes na ADI nº 1.351-3, Lopes (2011, p. 172) 

indica que a cláusula de barreira constituiria “um sacrifício radical das minorias”, tornando-se 

mais um obstáculo ao funcionamento dos partidos políticos, além do quociente eleitoral e 

partidário que integram o sistema proporcional. 

Políticos de expressão nacional foram beneficiados, por via reflexa, com a declaração 

de procedência da ADI nº 1.351-3 efetuada pelo STF, a exemplo do presidente da Câmara dos 

Deputados, Aldo Rebelo (PC do B – SP), do vice-presidente da República, José Alencar 

(PRB), e dos deputados federais Fernando Gabeira (PV – RJ) e Chico Alencar (PSOL – RJ), 

como destaca a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo243, por meio das seguintes 

manifestações de ministros do STF: 

Ministro Marco Aurélio Mello – Classificou a cláusula de barreira um “massacre das 

minorias”, deletério para a democracia, ao permitir que partidos políticos sejam asfixiados em 

decorrência do funcionamento parlamentar deficiente. O voto do ministro Marco Aurélio 

Mello frisou o direito das minorias e a igualdade entre os partidos políticos: 

 

O estado democrático de direito constitui-se, em si mesmo – e, sob certo 

ponto de vista, principalmente –, instrumento de defesa das minorias. 

[...] 

É de repetir até a exaustão, se preciso for: Democracia não é a ditadura da 

maioria! De tão óbvio, pode haver o risco de passar despercebido o fato de 

não subsistir o regime democrático sem a manutenção das minorias, sem a 

garantia da existência destas, preservados os direitos fundamentais 

assegurados constitucionalmente. 

 

No tocante ao PC do B, um dos partidos políticos que seriam atingidos pela alteração 

legislativa em tela, o ministro Marco Aurélio Mello destacou: 

 

Conta hoje com integrante a presidir a Câmara dos Deputados - o deputado 

Aldo Rebelo. Pois bem, ante a incidência do artigo 13 [da lei que previa a 

cláusula de barreira], na próxima legislatura, de duas, uma: ou o deputado 

Aldo Rebelo migra para outro partido, em condenável polivalência político-

ideológica, ou terá que desistir de concorrer à reeleição, esta última admitida 

pelo Supremo desde que se trate de nova legislatura. 

[...] 

É como retirar do enfermo os tubos que o mantêm vivo. 

 

 
243 O Estado de S. Paulo. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-clausula-de-

barreira,20061207p60033>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
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No entender do ministro Marco Aurélio Mello, o enxugamento dos partidos políticos 

é automático e decorre da vontade dos eleitores: 

 

Para aqueles preocupados com a proliferação dos partidos políticos, há de 

levar-se em conta que o enxugamento do rol é automático, presente a 

vontade do povo, de quem emana o poder. Se o partido político não eleger 

representante, é óbvio que não se poderá cogitar de funcionamento 

parlamentar. 

 

Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha – "Estamos tentando construir uma sociedade 

inclusiva. Essa cláusula já peca pelo nome. Não gosto da expressão. O nome já não é bom". 

Ministro Carlos Ayres Britto – "O funcionamento parlamentar é um direito". 

Ministro Sepúlveda Pertence (decano da época) – "A nossa [cláusula de barreira] 

condena à morte por inanição". 

Ministro Carlos Ayres Britto – "Mais do que uma cláusula de barreira, a nossa é uma 

cláusula de caveira". 

Ministro Celso de Mello – "A cláusula de barreira tal como instituída pelo Congresso 

qualifica-se como inaceitável instrumento de exclusão das minorias partidárias". E 

acrescentou ainda: "Só haverá uma república verdadeiramente democrática se os grupos 

minoritários puderem ter acesso em igualdade de condições". 

Ao ser sabatinado no Senado Federal, o atual ministro do STF Alexandre de 

Moraes244 declarou, em resposta à indagação do senador José Pimentel (PT – CE), que o 

Supremo Tribunal Federal “substituiu uma opção legítima do legislador” ao derrubar a 

cláusula de barreira para partidos políticos no julgamento de 2006 (SENADO FEDERAL, 

2017)245. Da mesma forma, outros ministros se manifestam durante a exposição de votos em 

plenário, nas turmas e em recorrentes entrevistas no sentido de preservar a independência e 

harmonia entre os Poderes e vedar ao Judiciário imiscuir-se em matérias que extravasem sua 

competência, por envolverem interesses interna corporis dos outros dois. 

 

 

 

 

 

 
244 O ministro Alexandre de Moraes é o mais recente integrante da atual composição do STF, indicado pelo ex-

presidente Michel Temer para ocupar a vaga ensejada com o falecimento do ministro Teori Zavascki. 
245 Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/21/moraes-stf-

substituiu-legislador2019-ao-derrubar-clausula-de-barreira-para-partidos>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
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4.3.3 LIMITES À CRIAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS PELA CLÁUSULA DE DESEMPENHO 

 

 

Com o intuito de inibir a eleição de candidatos com a ajuda de “puxadores de votos” 

do próprio partido ao qual é filiado ou à sua coligação partidária, a Lei nº 13.165/15 

estabeleceu uma nova modalidade de controle da proliferação ilimitada de partidos políticos: 

a cláusula de desempenho, calcada na imposição de que deputados distritais, estaduais ou 

federais alcancem uma quantidade mínima de votos para se elegerem, correspondente a um 

número de votos igual ou maior do que 10% do quociente eleitoral246. Quanto às coligações 

partidárias, que também afetam as chances de uma legenda eleger deputados, apesar de 

admitidas nas eleições gerais de 2018, passarão a ser proibidas a partir das eleições 

municipais de 2020 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018247). 

Diferentemente da cláusula de barreira proposta em 1996 – e debatida no Supremo 

até 2006 – a cláusula de desempenho distingue-se porque não se destina a extinguir partidos 

políticos de forma direta, mas se volta a estabelecer metas de desempenho eleitoral mínimo 

para que seja facultado a acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. 

Por outro lado, a Emenda Constitucional 97/2017 interfere na propaganda eleitoral a 

partir do próximo pleito e na distribuição do fundo partidário entre as legendas, ao impor uma 

nova sistemática distributiva, de modo progressivo248, até 2031: 5% vão para entrega, em 

partes iguais, a todos os partidos políticos que atendam aos requisitos constitucionais de 

acesso a esses recursos e 95% são distribuídos na proporção dos votos obtidos na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados, o que fortalece a atuação dos partidos políticos 

com maior representatividade e diminui a ascendência dos “partidos de aluguel”, ícones do 

fisiologismo na política. 

 

 

 

 
246 O quociente eleitoral é a quantidade de votos válidos dividida pelo número de vagas em cada unidade da 

Federação. 
247 Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/560735-ELEICOES-DESTE-ANO-TRAZEM-

CLAUSULAS-DE-DESEMPENHO-PARA-CANDIDATOS-E-PARTIDOS.html>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
248 Só terão acesso a esses benefícios citados os partidos políticos que conseguirem, nas eleições de 2018, pelo 

menos 1,5% dos votos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 9 unidades da Federação e com mínimo de 

1% dos votos em cada qual. Esses percentuais aumentarão, progressivamente, até 2031, quando serão exigidos 

3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 9 unidades da Federação e com 2% dos 

votos válidos em cada qual, na eleição de 2030. Alternativamente, se não atingirem tais percentuais, os partidos 

políticos poderão se beneficiar ao elegerem 9 deputados federais, na eleição de 2018, ou 15 deputados federais, 

na eleição de 2030, consideradas, em ambas as hipóteses, 9 unidades da Federação. 
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4.3.4 O IMPACTO DAS PAUTAS DO STF NA SEARA POLÍTICA 

 

 

O Supremo Tribunal Federal desempenha destacado impacto político na democracia 

brasileira, tanto nos casos em que atua na condição de “guardião da Constituição Federal”, 

ainda que pretenda manter-se equidistante das partes interessadas nas demandas judiciais, 

quanto nas hipóteses em que figura como agente ativo na composição de lides entre órgãos 

dos demais Poderes do Estado brasileiro (LOPES, 2011, p. 152). Em virtude de tais atividades 

desempenhadas cotidianamente, ao imiscuir-se na tomada de decisões com inexoráveis 

condicionantes e reflexos políticos, mesmo o STF se sujeita a ingerências e pressões diversas, 

como assinalado por Azevedo (2005): 

 

[...] a tentativa de influenciar o rumo das decisões judiciais é sensível nos 

tribunais superiores, nos quais os juízes são nomeados pelo chefe do Poder 

Executivo, com a ratificação do Senado Federal. As decisões dos tribunais 

superiores praticamente sempre importam à condução da política do 

Executivo, sendo muito humano sentir-se o magistrado grato a quem o 

nomeia, o que pode fazê-lo inclinar-se em favor da política que aquele deseja 

imprimir (AZEVEDO, 2005, p. 57). 

 

Diante das decisões diametralmente opostas que resultaram dos julgamentos da ADI 

nº 1.354-8 e da ADI nº 1.351-3, cabe averiguar as inter-relações vívidas que se estabelecem 

entre justiça e política, em especial nas mais altas esferas de poder: a judicialização da 

política249, que ultrapassa a mera salvaguarda dos preceitos constitucionais, caracterizando-se 

pela ostensiva atuação do STF na seara política, a fim de garantir mecanismos mais amplos de 

regulamentação e exequibilidade de direitos, o que caberia prima facie ao Congresso 

Nacional, e maiores condições de governabilidade ao Poder Executivo; bem como a 

politização da justiça, neste caso marcada pela identificação de determinantes exógenos dos 

resultados de cada um dos supracitados julgamentos de ADI, como a imposição de 

expedientes estranhos ao processo legislativo ordinário para garantir o funcionamento de 

partidos políticos minoritários ou compensações que alterem a composição de forças políticas 

nos demais Poderes estatais por meio de tais decisões judiciais (OLIVEIRA, 2005). 

Lopes (2011, p. 172-173) sustenta que, em ambos os julgamentos de ADI, tanto no 

ocorrido em 1996, quanto no que modificou o entendimento do STF sobre a cláusula de 

barreira, em 2006, a despeito de serem utilizados fundamentos jurídicos à saciedade nos votos 

 
249 A expressiva expansão da influência do poder judicial na política é notabilizada na Europa Ocidental a partir 

da II Guerra Mundial, assim como é observada no Brasil por autores como Castro (2009), Lopes (2011) e Vianna 

et al. (2014). 
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exarados pelos ministros do STF, foram produzidas decisões instrumentais, pois se adequaram 

às necessidades políticas de manter ou aumentar a base de sustentação partidária do governo 

federal em cada momento específico, apoiando-se, para oferecer tal diagnóstico, nas 

observações de Santos (2006, p. 281-295), que analisou modificações no sistema partidário 

brasileiro, ao cotejar a interferência do Poder Executivo na agenda do Legislativo, em três 

momentos históricos destacados: 

 

Assim, observou-se que, no primeiro cenário [antes das eleições de 2002], a 

base governista era formada por partidos majoritários tais como PSDB, PFL, 

PPB e PMDB, que superariam a barreira de 5%. No segundo cenário 

[imediatamente após as eleições de 2002], o PT obteve o maior crescimento 

na Câmara dos Deputados, ao passo que os dois principais partidos de 

sustentação ao governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB e PFL, sofreram 

as maiores derrotas. Pequenos partidos como o PL e PPS cresceram de 

maneira significativa, o que resultou na diminuição da força dos grandes 

partidos e um aumento no número efetivo de partidos. No terceiro e último 

cenário [após junho de 2003], o governo Lula estimulou a troca de legendas 

de partidos originariamente de oposição em direção a partidos aliados e 

convidou o PMDB, partido de centro, para fazer parte da base governista. 

Em função disso, o governo Lula, que havia iniciado a sua administração 

controlando apenas 40% das cadeiras na Câmara dos Deputados, termina os 

primeiros seis meses com o apoio de 62% delas. Essa estratégia tornou a 

cooperação de partidos como o PSDB e PFL desnecessária para a definição e 

aprovação da agenda governamental. 

Portanto, caso a cláusula de barreira tivesse sido mantida pelo Supremo, a 

base de sustentação ao governo Lula na Câmara dos Deputados não 

subsistiria. Além do que, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, 

Aldo Rebelo (PCdo B – SP), no período de 2005 a 2007, perderia o mandato. 

Também aumentaria a força dos partidos, agora de oposição, como PSDB e 

PFL, dificultando a aprovação da agenda presidencial (LOPES, 2011, p. 

172-173). 

 

A exposição sucinta dos meandros históricos do julgamento destas matérias relativas 

à limitação da proliferação de siglas partidárias no Brasil, ora considerada meio de oxigenar a 

democracia (com o repúdio do STF à cláusula de barreira no passado), ora tomada como 

característica perniciosa que inviabiliza a governabilidade (com o aval do STF à aprovação da 

cláusula de desempenho no presente), evidencia-se como um caso emblemático para 

demonstrar de que maneira a Corte busca atuar em sintonia com o Legislativo e com o 

Executivo, de modo a garantir a composição política com ambos, ante a pretensa observância 

da harmonia entre os Poderes, a fim de que as composições institucionais funcionem para 

apaziguar disputas ou conflitos episódicos. 
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4.4 A SÍNTESE DA ATUAÇÃO DO STF NOS CASOS DESTACADOS 

 

 

A análise dos três casos destacados neste quarto capítulo revela que há uma 

construção sociopolítica na atuação do Supremo Tribunal Federal no que concerne à 

judicialização e à nova forma de constitucionalismo que tem sido posta em prática na 

contemporaneidade. Percebe-se uma postura mais liberal em alguns julgamentos e mais 

conservadora em outros, que tende a evitar disputas prolongadas com o Executivo e, 

sobretudo, com o Legislativo. Não se pode supor que, a despeito da nítida ascensão 

experienciada pelo STF no período posterior à Constituição Federal de 1988, seja a Corte um 

perene exercente de um novo Poder Moderador, capaz de figurar como um fiel da balança em 

toda e qualquer situação de disputa entre instituições, agentes políticos ou cidadãos do povo. 

Constata-se que composições de forças políticas se fazem necessárias no interior da 

Corte e com os agentes dos demais Poderes, a fim de garantir a formação de correntes 

majoritárias para a tomada de decisões e a legitimidade das providências e soluções tomadas 

pelo Tribunal, para que não subsistam polêmicas ou questionamentos que impeçam o 

apascentamento das matérias candentes. Isso, contudo, não é tarefa simples, como 

demonstram Recondo e Weber (2019): 

 

Num tribunal em que cada ministro pode exercer poderes extraordinários – 

suspender uma emenda constitucional; barrar um processo de privatização; 

afastar do mandato um parlamentar; impedir a nomeação de um ministro 

nomeado pelo presidente da República –, as onze ilhas eram agora 

substituídas por onze Estados diferentes. Cada um atuando livremente para 

declarar guerra contra nações inimigas; negociar alianças diplomáticas; 

adotar programas de governo e estabelecer uma política interna própria. Sem 

uma organização dos ministros para mediar tais conflitos ou estabelecer 

parâmetros para atuações tão díspares. O Supremo vive no desequilíbrio das 

onze agendas. O controle precário sobre essa miríade de rumos do tribunal se 

dá, da mesma forma, por ações individuais internas – como a suspensão pelo 

presidente de uma liminar concedida monocraticamente por um ministro –, 

ou por reversões de decisões pelo Legislativo, algo que ocorre raramente. 

(RECONDO; WEBER, 2019, online) 

 

O recente trabalho de pesquisa efetuado por Recondo e Weber (2019, online) dá 

conta de progressiva exacerbação do voluntarismo das mais recentes decisões do STF, diante 

da concessão de medidas liminares em caráter monocrático ou mesmo em face da formação 

de maiorias circunstanciais em plenário que vão às rais de proferir jugamentos contra legem 

ou nas quais se constata a invocação equivocada de precedentes da própria jurisprudência da 

Corte: 
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O tribunal começa a dar sinais de que inicia uma trajetória de queda, 

pressionado pelos conflitos que deveria ter mediado e insuflou; pela 

incapacidade de lidar com os problemas internos; pelo avanço apressado 

sobre temas ainda controversos socialmente; por abandonar com frequência 

a postura de árbitro e assumir o protagonismo em busca de objetivos 

individuais; por trocar o diálogo com a política por um ar professoral; por 

não atuar como instituição, mas como acúmulo de individualidades. 

(RECONDO; WEBER, 2019, online) 

 

Cada um dos três casos emblemáticos coligidos neste capítulo demonstra uma forma 

peculiar de composição de forças e articulação de grupos na Corte mais alta do país, bastando 

verificar que os ministros tendem a evitar a adoção de posturas reacionárias ou prestigiar 

iniciativas de retrocesso social quando deliberam sobre a agenda de costumes, que envolve 

direitos civis sobremaneira. Isso, todavia, não significa que sempre decidam de modo 

unânime e progressista em todos os temas envolvidos nesta agenda, uma vez que outros 

determinantes particularíssimos também exercem influência na tomada de decisão dos 

ministros do Tribunal. A circunstância de terem reconhecido a união estável de casais 

homossexuais, por exemplo, não determinou ainda a aprovação de pautas controversas como 

a liberação do uso de drogras ilícitas, a interrupção voluntária de gestações ou outras tantas 

consideradas igualmente progressistas. 

Por outro lado, percebe-se que a agenda socioeconômica desperta maiores 

dissidências, em face das marcadas divergências ideológicas reconhecidas no STF, que, 

curiosamente, não se atrelam ao posicionamento político-ideológico dos governos 

responsáveis pela indicação de cada ministro, mas, em verdade, atrelam-se bem mais à 

trajetória no meio jurídico e ao perfil acadêmico de cada ministro. Vê-se, por exemplo, uma 

clara postura de defesa mais aguerrida dos direitos sociais de trabalhadores por parte dos 

ministros do STF que têm em comum o passado profissional ligado ao Ministério Público do 

Trabalho, à magistratura do Trabalho. 

No tocante à agenda política, por sua vez, a Corte se fragmenta em diversas 

correntes, tal como reconhecido pela vasta literatura carreada nesta pesquisa (VIEIRA, 2018; 

RECONDO; WEBER, 2019). As maiorias são formadas de modo circunstancial e se mostra 

neste ponto a exacerbação dos voluntarismos e das posturas de verdadeiro “servilismo 

político"250 que atrela muitos dos ministros do STF aos segmentos sociais e políticos que se 

incumbiram de sua indicação e dos quais se tornaram devedores morais. 

 
250 Página Siete. Disponível em: <https://www.paginasiete.bo/opinion/2018/12/8/servilismo-politico-salud-

202454.html>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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A diuturna inflexão do atual presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, no 

sentido de propalar a conveniência de um pacto entre os Poderes, inserindo-se nas tratativas e 

na celebração de medidas políticas com os representantes dos demais Poderes – ainda que 

caiba ao próprio STF a atribuição constitucional de guardar a Constituição dos excessos, das 

omissões ou do arbítrio das demais instituições da República – deixa a Corte numa posição 

ambígua e temerária diante da possibilidade de que os reconhecidos caminhos do fenômeno 

da judicialização façam desaguar questionamentos dos atos celebrados com a participação da 

presidência do STF. 

São circunstâncias que reforçam, mais perceptivelmente, que a configuração 

institucional da Corte ainda revela dependência dos determinantes políticos dos demais 

Poderes, mesmo que seja, em termos pragmáticos e operacionais, diferente da subserviência 

que se vislumbrava em relação ao Executivo durante regime autoritário, após instalada a 

ditadura civil-militar. Persiste, portanto, o que se propõe ora denominar como um Supremo 

Cortesão, em permanente postura de afabilidade e reverência aos detentores do poder de fato, 

ou seja, os reais detentores do monopólio legítimo da força estatal (WEBER, 1997; 1999), 

estruturado no comando da burocracia racional das Forças Armadas e das forças militares 

auxiliares, historicamente associado ao Poder Executivo251. 

A figura do monarca do período moderno, no qual se centralizava no passado a 

soberania e a força da Armada, dispersa-se, por certo, na contemporaneidade, entre órgãos dos 

Poderes Executivo e Legislativo, inclusive no tocante à declaração de guerra252, mas por certo 

não repousa no comandante de plantão do Poder Judiciário, ou de quaisquer dos tribunais 

vinculados na hierarquia judiciária, igualmente despidos da força das armas253 e, por 

conseguinte, dependente dos demais Poderes para garantir a executoriedade de suas decisões. 

Ademais, afora o clássico reconhecimento da dimensão estatal, são admitidos por 

vasta literatura atualmente outros agenciamentos que concorrem para a mobilização da força, 

ou da violência, nas sociedades contemporâneas, com maior ou menor grau de legimitação 

(DREIFUSS, 1993; MACHADO DA SILVA, 2004; MISSE, 2008; PORTO, 2000; 2015; 

 
251  Há de ser feita ressalva aos governos cuja sustentação política seja reconhecidamente insubsistente, seja pela 

falta de base parlamentar de apoio no Congresso Nacional, seja pela perda de controle sobre as Forças Armadas, 

como foram os governos dos presidentes da República Fernando Collor e Dilma Rousseff. 
252 O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/maia-diz-que-cabe-ao-congresso-nao-bolsonaro-

autorizar-guerra-23633894>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
253 A despeito de ter o ministro Dias Toffoli nomeado como um de seus assessores diretos um general da reserva 

para “fazer pontes entre o STF e a caserna”, acompanhando a tendência de militarização do governo Jair 

Bolsonaro. Ver Época. Disponível em: <https://epoca.globo.com/o-general-assessor-de-toffoli-que-faz-pontes-

entre-stf-a-caserna-23168326>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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TAVARES DOS SANTOS, 1995; 2002a; 2002b; 2004; WIEVIORKA, 1997; 2006; 2007; 

ZALUAR, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Supremo Tribunal Federal é apresentado neste estudo como uma instituição fulcral 

no sistema judiciário pátrio, constituído como uma corte sui generis que, a um só tempo, 

constitui a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, dotado de competências constitucionais para 

atuar em grau recursal extraordinário e em sede originária, sobretudo no enfrentamento de 

demandas que versem sobre matéria constitucional. É justamente sua natureza de tribunal 

híbrido que oferece os maiores desafios à prestação jurisdicional, diante das variadas 

competências conferidas em sede constitucional e da limitada quantidade de membros com 

poder realmente decisório na Corte. 

Os mais destacados desafios enfrentados ao longo desta pesquisa qualitativa foram o 

dinamismo das relações travadas no seio desse excelso tribunal, fortemente imbricado com as 

atividades políticas desempenhadas por todas as esferas de poder na federação brasileira. As 

dinâmicas de judicialização das relações sociais e políticas fazem eclodir na pauta do 

Supremo uma quantidade significativa de temas multifacetados que se espraiam pelas mais 

imprevisíveis facetas da realidade social, como educação, saúde, segurança, economia, 

proteção ambiental, direitos de minorias, tributação, saneamento, liberdades civis, políticas e 

de culto, entre outras. As questões constitucionais enfrentadas são oriundas, não raro, de um 

campo metajurídico, sobremaneira quando apresentadas de modo corriqueiro à apreciação do 

Tribunal, destacadamente por meio dos recursos extraordinários, mas não de forma exclusiva 

por esta via. 

Diante do exposto, um dos limites mais destacados para o aprofundamento da 

pesquisa foi a impossibilidade de realização de entrevistas diretas com os agentes que 

integram o STF, a exemplo do que puderam desenvolver Oliveira (2012b), Lewandowski 

(2014) e Recondo e Weber (2019) em seus recentes trabalhos sobre (e na) Corte, a par do 

notável dinamismo e da multiplicidade de temas que os fenômenos pesquisados abrangem. 

A metodologia adotada para abordar a reconfiguração institucional do Supremo 

Tribunal Federal e a sua atuação protagonista diante do fenômeno da judicialização da vida, 

após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi proceder 

à revisão da literatura especializada sobre a matéria e aos estudos de caso concernentes a três 

dimensões selecionadas na atividade judicante da Corte nesse período que compreende o 

limiar do século XXI: a) a primeira extraída da agenda de direitos civis e temas relativos a 

costumes (a questão da homoafetividade: compreendidos a união homoafetiva, o casamento 
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igualitário, a adoção não heteronormativa e a criminalização da “homotransfobia”); b) a 

segunda destacada da agenda de direitos socioeconômicos (a terceirização das relações de 

trabalho); c) e a terceira relativa a direitos políticos (as cláusulas de barreira, de exclusão ou 

de desempenho). Em todas as hipóteses apresentadas são exibidas as inter-relações da 

atividade judicante do Supremo com a atividade político-institucional dos Poderes da 

República aos quais assiste a incumbência de programar, executar e fiscalizar as políticas 

públicas sob exame do Judiciário. 

As perspectivas de reestruturação e de agenciamento do Supremo Tribunal Federal 

são apresentadas em face das expectativas de reformulação das instituições democráticas 

propostas a partir das Eleições Gerais de 2018 e da posse dos novos congressistas federais, 

governadores dos estados-membros e demais agentes políticos do governo federal, em 

articulação com as iniciativas dos recém-empossados presidente e vice-presidente do STF, 

ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux, respectivamente, cujos discursos convergem para 

articulações indicativas de significativas propostas de modificação do Estado brasileiro, 

perfeitamente alinhadas com a guinada ideológica à direita do Poder Executivo federal. 

A presente pesquisa demonstra que não faltam propostas e interessados em 

renovação de práticas e procedimentos no interior da própria Corte, incluindo-se neste rol 

ministros de destacada projeção, porém o caráter conservador da instituição tem refreado 

reformulações de caráter tecnológico e teleológico que, ao cabo, inviabilizam não somente a 

atualização de rotinas laborativas e ditames regimentais contraproducentes ou lesivos ao 

interesse público, mas também obstam a melhor aplicação dos princípios e regramentos 

constitucionais e o revigoramento da estrutura intestina do Tribunal. 

Em sede de conclusão, são apresentadas algumas das alternativas postas em debate 

para superação de impasses que estariam constantemente determinando as reiteradas 

alegações de desequilíbrio, crise, choque e desarmonia entre os Poderes da República. 

Cumpre ressaltar que, após consideradas as variadas modificações na composição e no 

funcionamento da Corte veiculadas até o momento, seguem apresentadas nestas considerações 

finais apenas duas das mais consistentes, ainda que possam ser encontradas diversas outras 

cujos efeitos não revelam ainda semelhante eficácia. Sem embargo, pesquisas futuras poderão 

utilizar-se de entrevistas, surveys e outros métodos, sobretudo de caráter quanti-qualitativos, 

com agentes políticos de cada um dos Poderes da República, para obter dados mais precisos e 

atualizados em relação aos fenômenos ora abordados neste ensaio, no sentido de indicar quais 

formas de adaptação da estrutura e da atuação do Supremo Tribunal Federal melhor satisfarão 

às necessidades nacionais. 
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Dentre as propostas mais profícuas de mudança que se aplicam ao Supremo Tribunal 

Federal, ainda que não se encontre evidência, na atualidade, de iminente interesse político em 

modificar de forma direta os critérios vigentes para indicação, sabatina e posse, seja pelo 

Legislativo, seja pelo Executivo, tramitam no Congresso Nacional proposições legislativas 

tendentes a alterar a sistemática para indicação de ministros para compor a Corte. Deste 

modo, assumiria relevância o aprofundamento da proposta de que as futuras vagas abertas 

venham a ser preenchidas por meio da elaboração de listas tríplices formadas, paritariamente 

– e de modo alternado – pelos três Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, 

totalizando-se nove vagas, assim como deveriam ser providas as duas vagas restantes, uma 

por indicação do Ministério Público e uma pela advocacia, também na forma de listas 

tríplices. Cabe destacar que a proposta difere da PEC 473/2015, por meio da qual o Executivo 

passaria a indicar quatro ministros, o Congresso Nacional acrescentaria outros quatro nomes e 

o próprio STF completaria o quadro, com os três ministros restantes254. 

Finalmente, mas não menos importante, considerando-se a incongruência da 

perpetuação da garantia de vitaliciedade para um cargo eminentemente político como o de 

ministro do STF, considera-se salutar a proposta de que lhe seja fixado um mandato, com 

prazo de 8 anos, idêntico ao dos senadores, com recondução expressamente vedada, o que se 

revela uma medida tendente a impedir que um mesmo agente político permaneça por mais de 

uma década no cume do Poder Judiciário, eivado de poderes majestáticos, o que tem 

inviabilizado a oxigenação dos posicionamentos jurídicos do Tribunal, do qual se espera que 

mantenha a observância dos princípios e das normas constitucionais, sem olvidar das 

necessidades e aspirações das novas gerações. Impedir-se-á, desta feita, que os ministros da 

Corte se perpetuem no poder, seja à semelhança dos reis de outrora, seja a serviço dos “reis de 

agora”, na condição de cortesãos. 

  

 
254 FGV. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/especialista-avalia-pec-pretende-modificar-indicacao-

ministros-stf>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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ANEXO A 

 

 

Proposições legislativas no Congresso Nacional que tratam do Supremo Tribunal Federal: 

 

➢ 10.093 proposições no portal da Câmara dos Deputados. 

 

Legenda 

Tipos mais pesquisados no portal da Câmara dos Deputados: 

 

CN – Congresso Nacional 

CPMI – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

INC – Indicação 

MPV – Medida Provisória 

MSC – Mensagem 

PDC – Projeto de Decreto Legislativo (da Câmara) 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição 

PL – Projeto de Lei (da Câmara) 

PLP – Projeto de Lei Complementar (da Câmara) 

PLV – Projeto de Lei de Conversão 

PRC – Projeto de Resolução (da Câmara) 

RCP – Requerimento de Instituição de CPI 

REQ – Requerimento 

RIC – Requerimento de Informação 

SF – Senado Federal 

 

Outros tipos: 

 

ADD - Adendo 

ANEXO - Anexo 

APJ - Anteprojeto 

ATC - Ato Convocatório 

AV - Aviso 

AVN - Aviso (CN) 
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CAC - Comunicado de alteração do controle societário 

CAE - Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas (CAE) 

CCN - Consulta do Congresso Nacional 

COI - Relatório do COI 

CON - Consulta 

CVO - Complementação de Voto 

CVR - Contestação ao Voto do Relator 

DCR - Denúncia por crime de responsabilidade 

DEC - Decisão 

DEN - Denúncia 

DTQ - Destaque 

DVT - Declaração de Voto 

EAG - Emenda Substitutiva Aglutinativa Global 

EMA - Emenda Aglutinativa de Plenário 

EMC - Emenda na Comissão 

EMC-A - Emenda Adotada pela Comissão 

EMD - Emenda 

EML - Emenda à LDO 

EMO - Emenda ao Orçamento 

EMP - Emenda de Plenário 

EMR - Emenda de Relator 

EMS - Emenda/Substitutivo do Senado 

EPP - Emenda ao Plano Plurianual 

ERD - Emenda de Redação 

ERD-A - Emenda de Redação Adotada 

ERR - Errata 

ESB - Emenda ao Substitutivo 

ESP - Emenda Substitutiva de Plenário 

INA - Indicação de Autoridade 

MAD - Manifestação do(a) Denunciado(a) 

MCN - Mensagem (CN) 

MMP - Mensagem do Ministério Público da União 

MSF - Mensagem (SF) 

MSG - Mensagem (CN) 
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MST - Mensagem do Supremo Tribunal Federal 

MTC - Mensagem do Tribunal de Contas da União 

OBJ - Objeto de Deliberação 

OF - Ofício do Congresso Nacional 

OF. - Ofício Externo 

OFN - Ofício (CN) 

OFS - Ofício do Senado Federal 

PAR - Parecer de Comissão 

PARF - Parecer de Comissão para Redação Final 

PDN - Projeto de Decreto Legislativo (CN) 

PDS - Projeto de Decreto Legislativo (SF) 

PEA - Parecer à Emenda Aglutinativa 

PEP - Parecer às Emendas de Plenário 

PES - Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo do Relator 

PET - Petição 

PFC - Proposta de Fiscalização e Controle 

PIN - Proposta de Instrução Normativa 

PLC - Projeto de Lei da Câmara dos Deputados (SF) 

PLN - Projeto de Lei (CN) 

PLS - Projeto de Lei do Senado Federal 

PPP - Parecer Proferido em Plenário - Notas Taquigráficas 

PPR - Parecer Reformulado de Plenário 

PRA - Projeto de Resolução da Assembleia Constituinte - 1987/88 

PRF - Projeto de Resolução do Senado Federal 

PRL - Parecer do Relator 

PRN - Projeto de Resolução do Congresso Nacional 

PRO - Proposta 

PRP - Parecer do Relator Parcial 

PRR - Parecer Reformulado 

PRV - Parecer Vencedor 

PRVP - Proposta de Redação do Vencido em Primeiro Turno 

PSS - Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do Senado - Notas Taquigráficas 

R.C - Recurso do Congresso Nacional 

RAT - Relatório Setorial 
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RDF - Redação Final 

RDV - Redação do Vencido 

REC - Recurso 

REL - Relatório 

REM - Reclamação 

REP - Representação 

RIN - Requerimento de Resolução Interna 

RLF - Relatório Final 

RLP - Relatório Prévio 

RLP(R) - Relatório Prévio Reformulado 

RLP(V) - Relatório Prévio Vencedor 

RPA - Relatório Parcial 

RPL - Relatório Preliminar 

RPLE - Relatório Preliminar Apresentado com Emendas 

RPLOA - Relatório Preliminar 

RQA - Requerimento de Informações da Assembleia Constituinte - 1987/88 

RQC - RQC 

RRC - Relatório de Receita 

RRL - Relatório do Relator 

RST - Redação para o segundo turno 

RTV - Mensagem de Rádio e Televisão 

SAP - Subemenda Aglutinativa Substitutiva de Plenário 

SBE - Subemenda 

SBE-A - Subemenda Adotada pela Comissão 

SBR - Subemenda de Relator 

SBT - Substitutivo 

SBT-A - Substitutivo adotado pela Comissão 

SDL - Sugestão de Emenda à LDO - CLP 

SIP - Solicitação para instauração de processo 

SIT - Solicitação de Informação ao TCU 

SLD - Sugestão de Emenda à LDO - Comissões 

SOA - Sugestão de Emenda ao Orçamento - CLP 

SOR - Sugestão de Emenda ao Orçamento - Comissões 

SPA - Sugestão de Emenda ao PPA - CLP 
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SPA-R - Sugestão de Emenda ao PPA - revisão (CLP) 

SPP - Sugestão de Emenda ao PPA - Comissões 

SPP-R - Sugestão de Emenda ao PPA - revisão (Comissões) 

SRL - Sugestão de Emenda a Relatório 

SSP - Subemenda Substitutiva de Plenário 

SUC - Sugestão a Projeto de Consolidação de Leis 

SUG - Sugestão 

SUM - Súmula 

TER - Termo de Implementação 

TVR - Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão 

VTS - Voto em Separado 

 

Referência: 

 

Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/busca/?wicket:interface=:1:2:::>. Acesso em: 17 jan. 2019. 
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➢ 3.030 proposições no portal do Senado Federal 

 

Legenda: 

Tipos mais pesquisados no portal do Senado Federal: 

 

AVS – Aviso 

CD – Câmara dos Deputados 

CN – Congresso Nacional 

EMENDA – Emenda a Projeto de Lei 

INQ – Inquérito 

INS – Indicação 

MCN – Mensagem do Congresso Nacional 

MPV – Medida Provisória 

MSF – Mensagem 

OFS – Ofício (do Senado) 

PDS – Projeto de Decreto Legislativo do Senado 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição 

PET – Petição 

PLC – Projeto de Lei da Câmara 

PLC (complementar) – Projeto de Lei da Câmara–Complementar 

PLD – Proposta de Lei Delegada 

PLS – Projeto de Lei do Senado 

PLS (complementar) – Projeto de Lei do Senado–Complementar 

PLV – Projeto de Lei de Conversão 

PRN – Projeto de Resolução do Congresso Nacional 

PRS – Projeto de Resolução do Senado 

RCD – Resolução (Câmara) 

REP – Representação 

RQN – Requerimento (Congresso Nacional) 

RQS – Requerimento (Senado) 

SF – Senado Federal 

SIT – Solicitação de Informação ao TCU (Câmara) 

SUG – Sugestão 

VET – Veto 
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Referência: 

 

Portal do Senado Federal. Disponível em: 

<https://www6g.senado.leg.br/busca/?colecao=Projetos+e+Mat%C3%A9rias+-

+Proposi%C3%A7%C3%B5es&q=supremo>. Acesso em: 17 jan. 2019. 

 

Total absoluto de proposições pesquisadas em ambos os portais que mencionam o termo 

“Supremo” (Câmara dos Deputados e Senado Federal): 

 

10.093 proposições 

3.030 proposições 

13.123 proposições 

 

Total absoluto de proposições pesquisadas em ambos os portais que se referem, 

especificamente, ao “Supremo Tribunal Federal” (Câmara dos Deputados e Senado Federal): 

 

9.253 proposições 

2.430 proposições 

11.683 proposições 
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Senado vai arquivar quase 3 mil proposições255 

 

O Senado deve arquivar até o fim desta semana quase 3 mil proposições apresentadas por 

parlamentares em legislaturas anteriores. O número representa 46% do total de matérias em 

tramitação na Casa. A decisão vale para propostas analisadas tanto pelas comissões quanto 

pelo Plenário. 

O volume de arquivamentos este ano é maior do que o de outras legislaturas. De acordo com 

o secretário-geral-adjunto da Mesa, José Roberto Leite de Matos, isso se explica pela 

renovação inédita na Casa. De 81 cadeiras, 46 serão ocupadas por novos parlamentares. 

 
255 Portal do Senado Federal. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/08/senado-arquiva-quase-3-mil-proposicoes>. Acesso 

em: 17 jan. 2019. 
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— A amplitude maior de arquivamento é reflexo da grande renovação que ocorreu no Senado. 

Em decorrência disso, a ideia foi criar um cenário legislativo o mais renovável possível, para 

que os novos senadores possam construir as prioridades que considerem convenientes, 

desvinculadas de legislaturas anteriores — explica Matos. 

Os projetos de lei do Senado lideram a lista de matérias arquivadas: são 2.064 proposições. 

Em seguida, vêm as propostas de emenda à Constituição (393 arquivamentos); requerimentos 

(162); projetos de lei da Câmara (159); e projetos de resolução do Senado (116). Os números 

divulgados pela Secretaria-Geral da Mesa ainda são provisórios. O balanço definitivo deve ser 

concluído até sexta-feira (11). 

 

Exceções 

 

Os critérios para o recolhimento das proposições são definidos pelo Regimento Interno e pelo 

Ato 2/2014 da Mesa Diretora do Senado. A regra geral é simples: todas as matérias em 

tramitação na Casa devem ser arquivadas ao final de cada legislatura. Mas as duas normas 

estabelecem exceções que garantem uma espécie de “sobrevida” a algumas matérias. 

A primeira delas trata do tipo de proposição. A princípio, o recolhimento vale apenas para 

temas com tramitação autônoma: propostas de emenda à Constituição, projetos, 

requerimentos, indicações, pareceres e emendas. Mas este ano a Secretaria-Geral da Mesa 

aplicou por analogia os mesmos critérios para avisos, ofícios e mensagens. 

Escapam do arquivamento as propostas originárias da Câmara, assim como as proposições de 

senadores aprovadas com alterações (revisadas) pelos deputados. Também são poupadas as 

matérias apresentadas por senadores reeleitos ou que permaneçam em exercício. No caso de 

parlamentares que deixam a Casa em 2019, são preservados os temas sugeridos no último ano 

de mandato — inclusive pelos suplentes. 

Outra exceção é para proposições com parecer favorável de pelo menos uma comissão do 

Senado, mesmo que o relatório seja apenas parcialmente a favor do texto. As matérias de 

iniciativa dos colegiados são igualmente preservadas, assim como os projetos de código 

elaborados por juristas ou comissões criadas especificamente para essa finalidade. 

Também continuam em tramitação todos os projetos de decreto legislativo sobre assuntos de 

competência exclusiva do Congresso Nacional. É o caso de acordos internacionais, 

intervenção federal e concessão de emissoras de rádio e televisão, entre outros. A mesma 

regra vale para os projetos de resolução sobre matérias de competência privativa do Senado, 

tais como julgamento, sabatina e escolha de autoridades; operações externas de natureza 
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financeira; e limites para dívidas. Também são poupados os pedidos de sustação de processo 

contra senador em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

Arquivamento automático 

 

O Regimento Interno prevê uma hipótese para o arquivamento automático de proposições. 

Deixa de tramitar a matéria que não tenha sido definitivamente aprovada após duas 

legislaturas. Mas também para esse caso há uma exceção. O texto pode voltar à pauta se um 

terço da Casa (27 senadores) apresentar um pedido de desarquivamento. 

O requerimento deve ser feito até 60 dias após o início da nova sessão legislativa (2 de 

fevereiro) e precisa ser aprovado pelo Plenário. Se a proposição não tiver a tramitação 

concluída ao final da terceira legislatura, será arquivada definitivamente. 

O Ato da Mesa 2/2014 estabelece ainda uma regra especial para as matérias que tramitam em 

conjunto. Se uma delas for arquivada, as outras continuam sendo analisadas normalmente. As 

proposições anexadas aos projetos de código, que são poupados do arquivamento, também 

devem ser analisadas individualmente. Se alguma delas for para a gaveta, é desapensada do 

texto principal. 

 

Fonte: Agência Senado. 
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ANEXO B 

 
Na tabela abaixo encontramos o acervo total de processos que se encontram em tramitação por ano de 

autuação. Um processo, quando aporta pela primeira vez no Tribunal, é objeto de registro denominado 

autuação. São autuados tanto os feitos ajuizados diretamente no STF e aqueles advindos de outros 

juízos e tribunais, na forma de recurso. No caso dos recursos, a data de autuação corresponde à data de 

seu recebimento pelo STF, independentemente da data de ajuizamento da ação principal. 

 

Autuação Originária  Recursal  Soma 

 

2019   5.488   14.098   19.586 

2018   3.676   3.129   6.805 

2017   2.021   983   3.004 

2016   849   508   1.357 

2015   604   436   1.040 

2014   384   246   630 

2013   433   190   623 

2012   320   163   483 

2011   244   179   423 

2010   272   177   449 

2009   236   163   399 

2008   161   121   282 

2007   202   174   376 

2006   142   144   286 

2005   139   52   191 

2004   108   58   166 

2003   96   41   137 

2002   51   18   69 

2001   40   9   49 

2000   64   14   78 

1999   27   10   37 

1998   26   6   32 

1997   10   5   15 

1996   5   6   11 

1995   13   2   15 

1994   12   2   14 

1993   8   1   9 

1992   8   1   9 

1991   7   2   9 

1990   9     9 

1989   5     5 

1988   1     1 

1987   3     3 

1986   3   1   4 

1982   1     1 

1981   1     1 

1978   1     1 

1969   1     1 

Soma  15.671   20.939   36.610 

 

Fonte: Portal do STF256. Referência: 09/07/2019. 

 
256 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/acervostf2.pdf>. Acesso em: 

10 jul. 2019. 
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Tabela 1: Processos novos segundo as classes processuais, no período de 2013 a 2017257 

 

Classe      2013      2014      2015      2016      2017 

 

ARE – Recurso Extraordinário com Agravo  51.079  57.192  65.020  63.937  66.696 

RE – Recurso Extraordinário   9.059  11.125  14.310  10.963  15.169 

HC – Habeas corpus    3.595  4.483  5.584  6.491  11.327 

Rcl – Reclamação     1.894  2.375  3.273  3.283  3.326 

AI – Agravo de Instrumento    2.146  1.650  1.983  2.266  1.726 

RHC – Recurso Ordinário em Habeas corpus  847  703  501 614  952 

MS – Mandado de Segurança   584  570  439  461  729 

Pet – Petição     110  115  595  447  718 

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade  189  112  230  194  237 

Inq – Inquérito     229  112  252  136  233 

AO – Ação Originária    94  109  70  80  202 

MI – Mandado de Injunção    830  340  102  92  176 

RMS – Recurso Ord. em Mand. de Segurança  265  116  114  133  148 

ACO – Ação Cível Originária   220  283  208  168  123 

ADPF – Arguição de Desc.. de Prec. Fundam. 34  15  48  59  68 

SL – Suspensão de Liminar    84  90  112  122  54 

SS – Suspensão de Segurança   133  122  105  60  51 

AR – Ação Rescisória    39  45  56  105  45 

AC – Ação Cautelar    236  227  277  165  44 

CC – Conflito de Competência   77  41  35  23  41 

Ext – Extradição     32  42  47  46  34 

PPE – Prisão Preventiva para Extradição  14  29  35  33  29 

AP – Ação Penal     164  37  69  26  25 

STA – Suspensão de Tutela Antecipada  53  36  44  30  16 

RvC – Revisão Criminal    2  9  7  6  14 

AImp – Arguição de Impedimento   7  2  6  10  13 

ADO – Ação Direta de Inconstit. por Omissão  4  3  7  1  9 

AS – Arguição de Suspeição   7  5  9  1  7 

ADC – Ação Declar. de Constitucionalidade  0  2  6  6  6 

PSV – Proposta de Súmula Vinculante  25  3  7  4  5 

EI – Exceção de Incompetência   8  0  0 1 2 

AOE – Ação Originária Especial   3  7  7  2 1 

IF – Intervenção Federal    1  5  1  1  1 

HD – Habeas Data    2  2  1  3  0 

Cm – Comunicação    10  17  2  2  0 

EP – Execução Penal    21  3 0 1  0 

RC – Recurso Crime    0  1 0  1  0 

OACO – Oposição em Ação Civil Originária  0  1  0  0  0 

EL – Exceção de Litispendência   0 0 0 0   0 

ES – Exceção de Suspeição    0 0 0 0  0 

RHD – Recurso Ord. em Habeas Data  0 0 0 0  0 

RMI – Recurso Ord. em Mandado de Injunção 0 0 0 0  0 

Total      72.097  80.029  93.562  89.973  102.227 

 

 
 

257 Para dados referentes aos anos de 2009 a 2012, consultar o primeiro relatório Supremo em Ação. Disponível 

em <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/08/ 

f8bcd6f3390e723534ace4f7b81b9a2a.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2019. 


