
 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“O livro de Thaís Araújo Dias tem o mérito de chamar nossa atenção do perigo das 

repetições quando se ignora a profunda historicidade que a razão nos oferece. Para 

que Autora aportasse na sua afirmação central, construída no capítulo 4 deste livro 

(O protagonismo da presidência suprema na agenda interna e na agenda 

institucional), foi necessário que se atravessasse o mar da história nacional, com 

auxílio de interpretação sobre a natureza política do poder judiciário a partir de 

olhares estrangeiros.” 

 

Fortaleza, outubro de 2021. 

Prof. Dr. Martonio Mont’Alverne Barreto Lima. 
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PREFÁCIO 
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima 

 
É recomendável que se tenha poucas certezas na vida, ainda mais quando 

se exerce a atividade científica. Embora a ciência seja autopoiética, no sentido de 

que ela mesma se encarrega de encontrar seus acertos e erros, as certezas 

geralmente tendem a afastar o potencial da investigação. Por outro lado, há 

situações em que o convencimento de que se está certo pode conduzir à abertura 

de inesperados horizontes, onde a ciência começa novamente seu maior desafio. 

É neste contexto que tenho a honra de prefaciar a obra de Thaís Araújo Dias 

intitulada “Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização 

megapolítica”. Estou certo de que a reflexão trazida pela jovem e promissora 

Autora renderá discussão e material para aprofundamento sobre um tema com o 

qual o mundo vive desde 1945, e que se intensificou na forma da chamada “era de 

democracia judicial”. Por este recente conceito, se entende o protagonismo do 

Poder Judiciário do ocidente de tradição judaico-cristã e que fez com que juízes 

substituíssem a política democrática tradicional dos parlamentos, das chefias de 

governo e dos partidos políticos. Não pretendo discutir aqui as causas ou 

resultados desta nova “era”. Desejo apenas destacar o que tenho por mais 

relevante na obra de Thaís Araújo Dias, e fundamentar esta posição. 

Tenho consciência de que o fato de ter trabalhado com a Autora durante a 

elaboração de sua dissertação de mestrado, de ter acompanhado sua trajetória e 

sua notável dedicação intelectual podem vir a ser elementos comprometedores de 

minha necessária isenção intelectual. Creio que a leitura do trabalho que agora se 

publica comprovará a qualquer de seus leitores, porém, que não estou 

contaminado por aspectos subjetivos de gratuita generosidade. 

Uma das principais vantagens da filosofia é que ela nos exige e oferece 

liberdade para o pensamento. Somente com esta liberdade é que se pode fugir dos 

dogmas e das certezas: “quem faz da razão serva da fé ensandecerá”, já nos 

advertiu o fundador da modernidade racionalista, Baruch de Spinoza, ainda no 

século XVII. De lá até nossos dias, já caminhamos bastante para pelejarmos uma 

razão que não seja destrutiva do humanismo, ainda que o percurso do século XX 

tenha deixado evidente que a razão pode ser usada para o mal. Se não há como se 
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desfazer desta pesada advertência espacial e temporal, por outro lado não será 

esta dura constatação que fará com que abandonemos a possibilidade de 

construir a potentia humana em sociedade, mesmo sabendo dos vícios que jamais 

nos abandonarão. Afinal, compreendê-los, ao invés de ignorá-los com maldição, 

será sempre o desafio de uma filosofia da esperança: é a escolha objetiva que 

fizemos que pode nos conduzir para o futuro, e não o lamento eterno do que 

poderia ter sido. O que foi, repito, será advertência a não ser relegada.  

É sob esta perspectiva que o texto da Autora não poderia ser mais bem 

organizado. O livro de Thaís Araújo Dias tem o mérito de chamar nossa atenção 

do perigo das repetições quando se ignora a profunda historicidade que a razão 

nos oferece. Para que Autora aportasse na sua afirmação central, construída no 

capítulo 4 deste livro (O protagonismo da presidência suprema na agenda interna 

e na agenda institucional), foi necessário que se atravessasse o mar da história 

nacional, com auxílio de interpretação sobre a natureza política do poder judiciário 

a partir de olhares estrangeiros. Que a última instância de qualquer poder judiciário 

também responde por acontecimentos políticos não representa novidade alguma 

no constitucionalismo. Ocorre que esta participação, como não poderia deixar de 

ser, depende de cada sociedade e da disposição de seus atores políticos, 

institucionais e não institucionais, quanto à qualidade desta participação. Eis aqui 

apenas um dos aspectos a merecerem destaque na reflexão que nos apresenta 

Thaís Araújo Dias. 

Recuperando a historicidade do poder judiciário brasileiro, a Autora discorre 

sobre as raízes de um poder constituído do Estado que conviveu com uma ditadura 

militar, e se viu enredado pela Constituição Federal de 1988 como se nada tivesse 

acontecido: a composição da Corte permaneceu a mesma da transição da ditadura 

para a democracia. Mais uma concertación a fortalecer nossa tradição 

conciliatória. O livro esclarece os nexos de tal cultura institucional e política com 

a expansão do poder judiciário graças a recursos como o ativismo judicial, a 

judicialização da política ou a judicialização da megapolítica, na feliz expressão de 

Ran Hirschl; com certeza uma das maiores autoridades do mundo sobre o 

assunto. 
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Deste ponto, o texto salta habilidosamente para a análise do caso brasileiro. 

Como tudo foi possível? Como puderam destituir uma Presidenta da República, 

sem o comprovado cometimento de crime de responsabilidade, diante dos olhos 

de todos? Mesmo durante o período de turbulência havia inúmeros discursos que 

clamavam pela intervenção do poder judiciário a favor da garantia do poder 

constituinte - escrito na forma de nada mais do que a Constituição Federal -, até 

aqueles que não cansavam de lembrar do risco de destruição da democracia 

brasileira, cuja ameaça ganhou força exatamente... de um dos poderes da 

República, ou seja, do Presidente da República eleito em 2018, e que ameaçou 

abertamente o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes em menos de dois 

anos de seu governo. Como nos ensina Hegel, não nos livraremos da razão da 

história, e a coruja de Minerva só alça voo de noite, quando, às vezes, já é tarde 

demais. 

Thaís Araújo Dias traça com atenção os percalços que enfrentamos de 2015 

a 2019. Mas isso é somente uma parte de seus méritos. Durante toda a escrita de 

seu trabalho, percebe-se que os poderes institucionais que se vinculam 

pessoalmente falham sempre porque olham para a direção errada, ainda que 

provocados a mirarem o outro lado. E como nossa perversa tradição de conversas 

de salão e devaneios elogiosos recíprocos, a primeira vítima é a institucionalidade, 

ou melhor: é a própria democracia brasileira. De pouco adianta arrependimento 

tardio quando o mal foi efetivado. Resta o consolo de que este arrependimento 

também irá para a história, na esperança de que gerações futuras não cometam, 

tampouco tolerem o mesmo engano. Quanto ao tão comum e insincero 

arrependimento, com esse teremos que conviver e estarmos sempre alertas de que 

sua astúcia é mera retórica destrutiva; assim como também nos mostra a mesma 

historicidade.  

Como nada cai dos céus, será também tarefa dos intelectuais manter mais esta 

chama de não esquecimento acesa. Por estas razões, estou convencido de que a obra 

de Thaís Araújo Dias, que agora vem a público, será precisa reflexão a cumprir esta 

tarefa emancipatória. Boa leitura! 

Fortaleza, outubro de 2021. 

Prof. Dr. Martonio Mont’Alverne Barreto Lima.



 

 

  

 



 

INTRODUÇÃO 
 
 

A Judicialização da Política usufrui de implicações que não são restritas ao 

campo acadêmico ou jurídico. Trata-se de fenômeno internacional que tem suas 

raízes no empoderamento do Poder Judiciário e, como consequência, os órgãos 

judicantes atuam em conteúdos essencialmente extrajurídicos. O cenário que 

viabiliza esta ascensão do Poder Judiciário é exercido por múltiplos fatores: o 

design institucional, a ausência de concretização de direitos, o estigma dos 

poderes constituídos representativos e a desconfiança nos atores políticos são 

exemplos. O vácuo vivenciado pela sociedade desacreditada na política desdobra-

se em um espaço de acomodação para alocar a Justiça. 

O Judiciário se apresenta como responsável por materializar a Justiça. Na 

opinião pública, o Poder Judiciário se tona propenso a alta credibilidade popular 

por ser permeado pelo discurso moral e metapolítico, com a capacidade de 

solucionar demandas sociais e, de forma simultânea, “combater as mazelas ou 

vícios” que orbitam os setores políticos. O redesenho institucional das fronteiras 

da tradicional divisão clássica dos três poderes é enunciado nesse processo. As 

cortes constitucionais se encontram no núcleo dessa problemática, pelo seu papel 

de guardião da constituição e por ter, na essência do seu ofício, desempenho em 

temáticas de maiores repercussões institucionais, sociais, econômicas e políticas. 

No cenário brasileiro, a atuação da Suprema Corte é mais evidenciada por 

usufruir papel de tribunal de última instância recursal nacional, por ser Tribunal de 

foro especializado e por portar a função precípua de Corte Constitucional. 

Reconhecer a jurisdição constitucional como instituição política é um preceito 

elementar para a compreensão desse diálogo entre o Supremo Tribunal Federal 

(STF) e a política. É intrínseca à Constituição ser documento normativo e político, 

os conteúdos pertencentes a ela não são exaustivamente jurídicos, portanto, o eco 

reproduzido nas deliberações repercute em maior ou menor grau na política. A 

compreensível relação entre a jurisdição constitucional e política não comporta a 

exacerbação de poder quando a Corte, enquanto coletivo, ou quando seus 

ministros, de forma individual, ultrapassam suas limitações de poder 

“contramajoritário”. O mesmo ocorre diante de atuações que se aproximam da 
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forma política convencional, ou seja, em prol de interesses de determinados 

setores. 

A intervenção desproporcional da Suprema Corte na política e nos demais 

poderes constituídos é maximizada quando há controversas eminentemente 

políticas, compreendidas no escopo da judicialização da megapolítica, a exemplo 

dos processos que determinem os rumos eleitorais, da definição da raison d’être 

de uma coletividade e de transformações de regimes políticos. Essa face da 

judicialização da política, marco conceitual do cientista político canadense Ran 

Hirschl (2009), é a que mais evidencia a atuação do Poder Judiciário quando 

exaspera os limites constitucionais pois, excede quaisquer limites estabelecidos 

pelo constituinte originário e afeta matérias politicamente centrais, 

caracterizando-se como uma iminente ameaça à democracia. 

O esvaziamento constitucional, nesse cenário, ocorre diante da 

imprevisibilidade de uma Corte exercer atividade destinada aos poderes 

representativos ou à própria população. Dessa forma, o poder constituinte 

originário não almejava tamanha atuação. Isto posto, há ausência normativa ou 

de parâmetros deliberativos. A mera atuação nessas controvérsias já não é 

compatível com a perspectiva constitucional. Encortinadas de 

constitucionalidade, essas deliberações afetam o funcionamento do regime 

democrático. O déficit democrático proveniente desses desacordos pode ocorrer 

em prol de dar resposta às demandas sociais, mas, também a partir de 

convocações dos atores políticos. 

O arranjo político brasileiro marcado pelo presidencialismo de coalizão 

propicia o chamamento do STF para sanar conflitos políticos que partem dos 

próprios atores políticos. De maneira omissa também é possível que os agentes 

políticos viabilizem expansão do Poder Judiciário. Em temáticas que possuem 

altos custos eleitorais ao parlamento, por exemplo, podem se autolimitar para não 

comprometer sua base eleitoral. Diante dessa inércia, o Judiciário tende a agir. A 

autolimitação voluntária dos poderes políticos que resultam em casos de 

judicialização da megapolítica é caracterizada como estratégia de 

redirecionamento de culpa presente em sociedades que estão predispostas ou se 

encontram rumo à juristocracia. 
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Esse fenômeno é, ao mesmo tempo, produto e desencadeador do 

crescimento de casos de judicializção da megapolítica, o qual pode ser analisado 

a partir da tese de autopreservação hegemônica. Na qual as elites políticas, 

econômicas e jurídicas pactuam em prol do fortalecimento do Poder Judiciário 

para fins de manutenção de status quo. Dessa forma, o deslocamento voluntário 

de poder decisório de temáticas da administração pública ou legislativa 

dimensionou um novo papel da Corte Constitucional. Nesse cenário de 

juristocracia, os tribunais agem sob aparente manto constitucional. 

A temática em discussão está associada aos pilares do Estado Democrático 

de Direito. O Poder Judiciário pode potencializar e fortalecer a democracia por 

meio do efeito catalisador nas políticas públicas em prol da efetivação de direitos, 

tão essenciais para a formação da cidadania; bem como dirimir desacordos e 

atuar, de fato, como guardião da Constituição e de seus respectivos direitos, 

garantias e liberdades fundamentais. Por outro lado, o Poder Judiciário pode 

usurpar a soberania popular quando atua fora dos parâmetros razoáveis e opera 

como agente puramente político. 

Parte-se do pressuposto de que as questões institucionais previstas 

constitucionalmente não se operam sozinhas, como meio capaz de alcançar 

repetidas intervenções em demandas de política pura. Assim como não se pode 

afirmar que, de forma isolada, o acionamento do Judiciário pelos partidos políticos 

é suficiente para conceber esse fenômeno. A própria atuação dos ministros é 

basilar, assim como a organização interna do Tribunal. O ambiente propício para 

a judicialização da megapolítica requer a triangulação entre: desenho institucional, 

fatores extrajurídicos e a própria ação ou omissão do agente judicial. 

No âmbito brasileiro, o STF como Tribunal Constitucional é o cerne da 

temática que envolve a face da judicialização da megapolítica. Os casos de 

judicialização em dimensões de menor impacto alcançaram, progressivamente, a 

face da judicialização da mepapolítica diante de demandas com essência de 

desacordos morais ou políticos. Por se apresentar como ator decisivo em casos 

de significativa relevância, o STF se tornou um importante agente sobre conteúdos 

que abrangem a agenda do Executivo e do Legislativo. Esse processo, em sua 

essência, é gradual. 
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A transformação progressiva da Suprema Corte brasileira em um player do 

jogo político ocorre por tornar-se arena de discussões políticas ou de pautas 

essencialmente democráticas. Para compreender essa conexão entre o STF e a 

judicialização da megapolítica é necessário concebê-lo como coletividade, mas 

também como pluralidade de ministros com poderes individuais que usufruem de 

mecanismos em potencial capazes de remodelar, principalmente, o kayros e, por 

conseguinte, os resultados. Em meio a este Supremo emerge a figura da 

Presidência Suprema. 

O STF é composto por três órgãos: pelo Plenário, pelas Turmas e pelo seu 

único órgão monocrático – o Presidente do Tribunal (BRASIL, 2020a). Os papéis 

atribuídos à Presidência englobam as organizações administrativas internas do 

Supremo, a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ocupação do 

quarto lugar na linha sucessória da Presidência da República, a presidência da 

sessão do processo de impeachment do Presidente da República no Senado 

Federal e conduz a forma de atuação da Corte com os outros órgãos do Judiciário 

e com os demais poderes. 

É concebível que as atividades da Presidência do STF englobam tarefas 

endógenas, no âmbito burocrático do Poder Judiciário, e funções exógenas, no 

trato com o corpo político nacional. O ministro que assume a Presidência do 

Tribunal acumula os mecanismos que pertencem individualmente a cada ministro 

combinados com os poderes inerentes ao Presidente da Suprema Corte. Logo, as 

formas de atuação individualizadas são potencializadas quando se reportam ao 

ministro Presidente. Nesse contexto é possível evidenciar a importância de 

analisar a figura da Presidência do STF para além das perspectivas burocráticas. 

Do exposto, apresenta-se a questão de partida desta pesquisa: como a 

atuação do Presidente do STF pode influenciar na indução e no desfecho de casos 

de judicialização da megapolítica? Portanto, não se almeja aferir padrão de 

exercício da Presidência da Corte, mas sim analisar atuações do Presidente do 

Tribunal face às situações que envolvam a política pura, independentemente das 

expressões numéricas. A relevância dar-se-á pela representatividade simbólica e 

importância significativa, o que dialoga intrinsecamente com a essência da 

natureza da judicialização da megapolítica. 
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Toma-se como corte temporal do fenômeno em apreço o período 

compreendido entre 2015 e 2019. A eleição deste quadriênio anuncia a 

intencionalidade da análise de um período de crise, a partir do ano de início do 

processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Vana Rousseff, perpassando 

por período de eleições presidenciais, com desdobramentos que explicitaram a 

atuação do STF diante da política nacional e, consequentemente, a popularização 

da Corte Constitucional ao ganhar espaços nos veículos de comunicação. Com 

efeito, a tônica da judicialização da política ultrapassou a trincheira jurídica e 

acadêmica ao se tornar presente em diálogos cotidianos. 

O estado da arte brasileiro contempla múltiplas lentes acerca da 

judicialização da política como fenômeno, e do STF como figura máxima do Poder 

Judiciário nacional. Com a finalidade de contribuir para a produção acadêmica na 

área, adotam-se os conceitos propostos por Ran Hirschl sobre judicialização da 

megapolítica e juristocracia aplicadas ao corte epistemológico da figura da 

Presidência do STF. O teórico adota análises interdisciplinares e alcança 

assertivas capazes de ampliar a compreensão da problemática. A 

indispensabilidade de analisar a atuação do Poder Judiciário no cenário político, 

econômico e social é intenção norteadora de contribuições desta pesquisa, do 

mesmo modo que intenciona alertar para os riscos democráticos dessa 

conjuntura. 

A soberania popular como elemento basilar para a construção e 

consolidação do Estado Democrático de Direito revela a valia da temática. Embora 

se reconheça que há estudos direcionados para os Presidentes da Corte, estes se 

encontram em número reduzido, quando comparados com os demais, bem como 

estão voltados para análise de atribuições pontuais e não realizam o diálogo com 

os referenciais teóricos e marcos conceituais adotados na presente pesquisa. 

Assim, almeja-se que esta pesquisa, no plano da jurisdição constitucional, seja 

indutora de contribuições para a teoria constitucional por meio de uma análise 

crítica que objetiva a superação da dicotomia existente entre teoria e prática. 

Coadunando, assim, com referenciais centrais eleitos para este estudo que 

subsidiam a análise dos casos concretos, a partir do papel do Presidente do STF. 
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O anseio por pesquisar sobre o papel desempenhado pela Presidência do 

STF no cenário da judicialização da megapolítica brasileira advém da aspiração de 

apreender e compreender como estes atores, à primeira vista, jurídicos possuem 

atribuições capazes de se converterem em potenciais recursos hábeis em 

cenários políticos. A premissa de Franz Neumann é, também, impulsionadora para 

a presente pesquisa: “o direito é, talvez, a mais perniciosa de todas as armas nas 

lutas políticas, precisamente pelo halo que rodeia os conceitos de direito e justiça” 

(NEUMANN, 2009, p. 21). 

Esta pesquisa delineia como objetivo fim analisar a face da judicialização 

da megapolítica, por meio da atuação da Presidência do STF, na indução e 

desfechos de casos que afetam a estrutura democrática e a inter-relação de 

poderes constituídos. Para tanto, apresentam-se os marcos conceituais, com 

destaque à judicialização da megapolítica e o fenômeno da juristocracia; 

enunciam-se, numa perspectiva histórica, a escolha e o papel da Presidência do 

STF; examina-se o poder dos discursos dos ministros Presidentes a partir das 

teorias de Pierre Bourdieu e Michel Foucault; ilustram-se casos de atuação da 

Presidência do STF que denotem a judicialização da megapolítca; evidencia-se o 

potencial estratégico do poder de pauta de julgamento do Plenário; demonstra-se 

o protagonismo do Presidente da Corte nas relações com os demais poderes e 

discute-se a relação entre a ascensão do Poder Judiciário e a opinião pública. 

Os referenciais teóricos direcionam o olhar do pesquisador para os 

elementos de maior relevância à análise do objeto. Isso implica, sobretudo, 

reconhecer a necessidade de identificar um percurso metodológico que melhor se 

alinhe a base teórica, salvaguardando uma relação direta entre teoria e método – 

visto que nem todas as técnicas e instrumentos de coletar dados e analisá-los 

permitirão a captura dos elementos essenciais do objeto em investigação, sob a 

lente dos referenciais norteadores. Assim, toma-se como referencial teórico o 

materialismo histórico-dialético1 . O potencial heurístico deste permeia todo o 

                                                      
1 Reconhecendo a necessidade de ultrapassar a dicotomia entre sujeito e objeto, Marx desenvolve 
o referencial Materialismo Histórico-Dialético. “A conclusão geral a que cheguei e que, uma vez 
adquirida, serviu de fio condutor dos meus estudos, pode formular-se resumidamente assim: na 
produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, 
independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um determinado grau 
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itinerário desta pesquisa por compreender que os elementos que orbitam em torno 

do fenômeno multifacetado da judicialização da megapolítica exigem análise que 

considere a apreciação da realidade e o elo entre o fenômeno, o homem e suas 

relações sociais. 

Os marcos conceituais eleitos para este estudo estão cunhados nas obras 

de: Ran Hirschl sobre a judicialização da megapolítica, o fenômeno da juristocracia 

e a tese autopreservação hegemônica, todos à volta da concepção multifacetada 

e multidisciplinar. Pierre Bourdieu no que concerne à nobreza togada, ao poder 

simbólico e à concepção dos juristas enquanto mestres dos discursos; Michel 

Foucault sobre a produção do discurso como parte constitutiva do poder. 

Com o intento de incluir lentes da literatura nacional para melhor apreensão 

dos fenômenos da judicialização da megapolítica no Brasil, recorre-se às 

contribuições de Gilberto Bercovici, Martonio Mont’Alverne Barreto Lima e Lenio 

Streck sobre os impactos e correlações entre o Poder Judiciário e a Política 

nacional. Configuram, também, como referenciais para o estudo, conceitos de 

ativismo judicial e judicialização da política a partir das concepções e perspectivas 

distintas de Werneck Vianna e Andrei Koerner. Ademais, utiliza-se o marco 

conceitual “Oligarquia da Toga”, desenvolvido pelo pensamento político de Oliveira 

Vianna (1947). 

Considerando a correspondência teoria e método, no campo metodológico, 

assenta-se na epistem de pesquisas de natureza qualitativa, a qual tem a liberdade 

de seguir tanto a lógica indutiva quanto a dedutiva ao aceitar múltiplas 

perspectivas e “não necessariamente esquiva as agendas políticas” (O’LEARY, 

2019, p.188). O fenômeno em apreço – atuação da Presidência do STF – considera 

a agenda política, a partir da acepção do termo política pura, descrito por Hirschl 

(2009), ao reconhecer que alguns fenômenos, a princípio não reconhecidos como 

políticos, têm a capilaridade de afetar diretamente a vida de muitas pessoas e até 

                                                      
de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem a determinadas formas de consciência 
social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política 
e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o ser social que, 
inversamente, determina a sua consciência.” (MARX, 2003, p.5, grifo nosso). 
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de uma coletividade. Configurando-se assim, as decisões sobre estes se 

configuram como atos políticos. 

Pesquisas orientadas por esta natureza qualitativa visam atribuir maior 

valor à profundidade do que à extensividade do fenômeno. Têm como finalidade 

examinar, entre outras categorias, fatos e instituições com o intento de adquirir 

compreensão sobre o objeto em apreço, mediante imersão na realidade estudada 

(O’LEARY, 2019). Entre as múltiplas tipologias, elegeu-se o estudo de caso, o qual 

se configura como rigoroso método para pesquisas em Ciências Humanas e 

Sociais, ao permitir ao investigador reconhecer nuances em relação a fenômenos 

empíricos contemporâneos que dificilmente seriam visualizadas “a olho nu”, 

conferindo uma abordagem sistêmica2 (YIN, 2005). 

Uma vez já apresentados a pergunta de partida, o referencial teórico e os 

marcos conceituais, avança-se na elucidação das unidades de análise, a partir da 

definição das fontes de coleta de dados. Elegeu-se como fontes de dados, os 

documentos: Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), os 

julgamentos de casos concretos, os discursos de posse dos presidentes do STF, 

votos e narrativas ministeriais no curso do julgamento dos casos eleitos. Serão 

consideradas como fontes as manifestações públicas das presidências que 

permeiam os casos em análise, a exemplo de entrevistas concedidas pelos 

ministros presidentes3. 

Adotando a premissa estabelecida por Hirschl (2004b, p. 8) de que o Poder 

Judiciário, assim como as outras instituições políticas, não atuam perante vácuo 

institucional ou ideológico e que este Poder não pode ser compreendido de 

                                                      
2  O autor realça que este método não visa à generalização estatística, mas a generalização 
analítica, a partir de teoria(s) previamente escolhida(s) para permitir ao pesquisador espelhar os 
resultados. Alude, no entanto, a que o rigor metodológico do estudo de caso não seja reduzido aos 
procedimentos, enquanto dispositivos fechados. Ainda que seja fundamental definir contornos, 
unidades de análise e lapso temporal, é necessário considerar a possibilidade de flexibilidade na 
coleta de dados. Embora seja reconhecida essa flexibilidade, conforme já anunciado anteriormente, 
os dados serão referentes ao período compreendido entre 2015 e 2019.  
3 Para Yin (2005), entrevistas são fontes potentes de dados a serem explorados como recuperação 
de informações ou de articulações imprecisas que colaborarão para o investigador abstrair o que 
os participantes pensam a respeito de determinada situação. É realçado que, neste estudo em 
particular, as entrevistas aqui mencionadas não serão realizadas pelo pesquisador. Assim, recorre-
se a entrevistas concedidas pelos presidentes do STF no período relativo ao estudo acerca dos 
casos de política pura. 
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maneira adequada quando afastado das “lutas sociais, políticas e econômicas 

concretas que moldam um determinado sistema político” e que, com base nos 

pensamentos foucaultiano e bourdesiano, essas lutas também são capazes de se 

manifestarem nos discursos. Este estudo toma a análise de discurso 4  como 

referencial analítico. 

O realce entre poder do discurso e discurso do poder no âmbito das 

instituições jurídicas podem se fazer presentes em momentos alheios ao 

desempenho de suas atividades típicas, mas também estão presentes no 

desempenho destas. A partir da construção teórica da constitucionalização 

simbólica realizada por Marcelo Neves, permeada por importantes influências da 

Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, Neves (1996, p. 327) reitera que as 

instituições jurídicas “permanecem como referências simbólicas do discurso do 

poder”. Foucault (2014) elucida que os discursos não são meras enunciações, eles 

são capazes de relevar suas relações com o desejo e com o poder, pois não 

somente representam a tradução das lutas, mas aquilo de que a luta e o poder 

querem se apoderar. Os representantes de segmentos públicos são considerados 

por Bourdieu (2014) como porta-vozes dos corpos constituídos constitutivos do 

grupo que simbolizam, principalmente, para o público externo. 

Hirschl considera que as obras dos sociólogos políticos europeus Bourdieu, 

Gramsci5 e Foucault são importantes referenciais para a compreensão das origens 

do poder judicial, até mesmo, mais relevantes que “a maioria das obras canônicas 

                                                      
4  Reconhece-se a existência de diferentes referenciais de análise aplicáveis a pesquisas de 
natureza qualitativa, sendo a Análise de Discurso (AD) e Análise de Conteúdo (AC) as mais 
recorrentemente utilizadas, e, algumas vezes, confundidas. Contudo, as fundamentações teóricas 
lhes conferem claras distinções. Com base nas características definidoras, infere-se que a 
principal diferença está no propósito e no contexto de produção destas; e AD trabalha com o 
sentido do discurso situado no seu contexto de produção e reconhecimento de sua importância na 
construção social, uma afirmação de rejeição de que a linguagem seja um meio neutro de descrever 
o mundo. Articula, pois, o linguístico, o social e o histórico. E a AC se reporta ao conteúdo do texto 
analisado. Trata-se de uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra. Objetiva produzir 
inferências do conteúdo da comunicação de um texto, ou seja, trabalha com a materialidade 
linguística por meio de estabelecimento de categorias para sua interpretação. Na AC, se espera 
compreender o pensamento do emissor/sujeito por meio do conteúdo expresso no texto. Infere-se 
uma concepção transparente de linguagem. Enquanto na AD, a linguagem é opaca e o analista de 
discurso (pesquisador) se põe diante da opacidade da linguagem para apreender sentidos. Não se 
identifica hierarquia entre estas, mas intencionalidades que conduzem o pesquisador à opção 
teórica-metodológica. (CAREGNATO e MUTTI, 2006; BARDIN, 2010; MAGALHÃES, MARTINS e 
RESENDE, 2017) 
5 Gramsci será abordado na concepção da mídia enquanto aparelho hegemônico privado. 
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dos teóricos constitucionais” (HIRSCHL, 2004b, p. 8). À vista dessa assertiva do 

vanguardista da temática da judicialização da megapolítica, recorre-se a Bourdieu 

e Foucault para subsidiar a análise dos discursos, seguindo o pressuposto 

bourdiesiano: “a análise de discurso que estuda o discurso sem estudar as 

condições sociais da produção do discurso não compreende nada” (BOURDIEU, 

2014, p. 63). 

As premissas expostas evidenciam a importância da análise de discurso 

como referencial analítico dos discursos dos presidentes do STF, sob a égide 

manifesta na valia destes. Para analisar os discursos formais elaborou-se um 

formulário que permitiu extrair enunciações dos discursos proferidos nas 

solenidades de posse na presidência (Apêndices II, III e IV), disponíveis no sítio 

eletrônico do STF, no setor de publicações institucionais. Na análise dos discursos 

de posse recorreu-se, também, ao software Nvivo 12 Plus. Este dispositivo oferece 

uma série de possibilidades para análise, contudo, para fins desta pesquisa 

elegeu-se a identificação das palavras mais frequentes com construção de nuvens 

de palavras e diagrama de análise clusters dos discursos, recurso que fornece uma 

representação gráfica da correlação das fontes (palavras/termos)6. 

No que concerne aos discursos informais, caracterizados como tais por não 

serem roteirizados em momentos de solenidade, estes podem transparecer os 

bastidores entre as relações ministeriais, ou seja, uma perspectiva mais próxima 

de suas oposições, como indivíduos, dos casos julgados. Os votos dos ministros, 

por escrito, nos processos que estão disponíveis no sítio eletrônico do STF não 

contemplam enunciações de efeito ou nacos que fogem do script. Assim, a análise 

dos casos concretos em volta da judicialização da megapolítica foi realizada por 

meio da apreciação, na íntegra, dos julgamentos escolhidos que se encontram 

disponíveis na página virtual da TV Justiça.  

A opção por empregar múltiplas fontes de evidência em relação ao 

fenômeno em apreço é indicação do método estudo de caso, assim como a 

                                                      
6 Adotou-se os seguintes procedimentos: (a) Exibir: 100 palavras mais frequentes; (b) 
Agrupamento: com palavras derivadas e (c) Comprimento mínimo igual a 5. Ademais, foi realizada 
limpeza na construção das nuvens de palavras, excluindo qualquer ruído (palavras ou termos 
desnecessários à compreensão da nuvem, a exemplo de conectivos e verbos), sendo estes 
adicionados à lista de palavras impedidas. 
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construção de uma base de dados acerca de descrições dos eventos observados 

a partir de roteiros que permitam a construção de interpretações que possibilite 

ao autor e leitor a percepção de evidências (YIN, 2005). 

Assevera-se, portanto, que a análise do discurso se constitui referencial 

necessário e oportuno para por lentes nos dados e prover uma análise crítica 

contextualizada do objeto deste estudo, em convergência com a epistem 

qualitativa, com o referencial do materialismo dialético e em confluência com as 

ideias empreendidas por Hirschl ao discorrer sobre a juristocracia como fenômeno 

múltiplo e multifacetado. 

As análises sobre as temáticas explicitadas encontram-se estruturadas em 

quatro (04) capítulos, sistematizados em uma sequência que visa conduzir o leitor 

no reconhecimento da problemática macro - a judicialização da política, com 

ênfase na face da judicialização da megapolítica -, percorrendo os papéis da 

Presidência Suprema e sua importante atuação em casos eminentemente 

políticos em território nacional, no corte temporal elegível para este estudo. Por 

fim, retomam-se os pressupostos teóricos de Ran Hirschl no que concerne à 

juristocracia e à tese de autopreserveção hegemônica para explorar as 

sinalizações entre Poder Judiciário e elites políticas. 

O primeiro capítulo é desenvolvido a partir de um diálogo entre a literatura 

nacional e internacional acerca dos principais fenômenos e marcos conceituais 

que versam sobre a ascensão do Poder Judiciário. Com a finalidade de apresentar 

o STF e seu respectivo realce na política nacional, delineiam-se, sob perspectiva 

histórica, a Corte, como uma caixa de ressonância política, a participação dos 

ministros do STF na Ditadura Militar e na Assembleia Nacional Constituinte. 

Terminologias como ativismo judicial, judicialização da política e politização da 

justiça são apresentadas e dissociadas como fenômenos diversos que são. 

Partindo da premissa de que a ascensão do Tribunal não encontra raízes somente 

nos arranjos institucionais, recorre-se à face da judicialização da megapolítica e à 

juristocracia com a finalidade de trazer lentes mais realistas ao protagonismo das 

Cortes. Saindo do background internacional, retoma-se ao cenário nacional para 

evidenciar que os poderes individuais dos ministros são quantitativamente e 

qualitativamente relevantes, em especial, em casos de judicialização da política. 
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De posse desse suporte teórico norteador da pesquisa e de importantes 

marcos conceituais basilares para os próximos capítulos, é designada ao segundo 

capítulo a análise dos papéis destinados ao ministro Presidente do STF, 

contemplado atividades previstas no Regimento Interno na Corte que, ao primeiro 

olhar, se apresentam como “burocráticas” ou com fins organizacionais, mas que 

contemplam significativas funções aptas para ecoar no âmbito político. Para além 

das atuações internas na Corte, é abordada, neste capítulo, o poder simbólico nas 

enunciações do representante máximo do Poder Judiciário nacional, bem como da 

sua cúpula. Enuncia-se, numa perspectiva histórica, o processo de escolha da 

Presidência do STF e examina-se o poder dos discursos de posse dos ministros 

Presidentes, a partir das teorias cunhadas por Bourdieu e Foucault. 

Com a finalidade de associar os pressupostos teóricos desenvolvidos no 

primeiro capítulo e os papéis do Presidente de Corte, o terceiro capítulo aborda o 

processo de impeachment de Dilma Rousseff. Para fins de compreensão do 

instituto é apresentada breve análise histórica. Retomam-se as discussões sobre 

a judicialização da megapolítica em processos de destituição de chefes do Poder 

Executivo nacional e sua incidência no cenário latino-americano. Em direção ao 

âmbito nacional, são apresentadas as mudanças materiais e formais das 

jurisprudências do STF entre os dois impeachments concretizados pós-

Constituição de 1988. No que concerne à figura do Presidente do STF são 

desenvolvidas análises sobre os possíveis indícios de poder de pauta diante da 

retomada da discussão sobre o parlamentarismo. Também é explorada a função 

de coordenação da Presidência Suprema no julgamento no Senado Federal sobre 

crime de responsabilidade cometido por Presidente da República. 

Alicerçado nos prévios resultados o quarto capítulo realiza análise, por meio 

de exame de casos concretos de judicialização da megapolítica, do protagonismo 

da Presidência Suprema na agenda da Corte no seu âmbito interno e externo ao 

Tribunal. São apresentadas as possibilidades estratégicas que o Presidente 

possui na formação da pauta do julgamento do Plenário. Adicionalmente, é 

realizado exame da influência da opinião pública para a referida construção e, para 

fins ilustrativos é apresentado o Habeas Corpus 152.752/PR em face do seu realce 

político e eleitoral, permeado por discussões sobre a materialização do poder de 
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pauta. Por meio da concepção de Bourdieu é construída análise do poder de 

manifestações do Presidente do Tribunal a partir da concepção de “porta-vozes”. 

Com a finalidade de correlacionar o protagonismo do Presidente do STF nas 

representações é empreendida apreciação da legitimidade dos pactos realizados 

pelos presidentes da Corte, com ênfase, no “Pacto para as reformas”. 

Por fim, remota a tese da juristocracia como novo tipo de regime resultante 

de pacto estratégico tripartite entre elites hegemônicas em prol da 

autopreservação hegemônica. São empreendidos exames sobre os elementos 

precípuos para que um País se torne propensão rumo à juristocracia. Dessa forma, 

discute-se as relações entre justiça e elite à luz dos conceitos de oligarquia de 

toga de Oliveira Vianna e de nobreza togada de Pierre Bourdieu, este 

especialmente em diálogo com os marcos conceituais de capital cultural e habitus, 

a partir da formação alta burocracia nacional. Em desfecho, correlaciona-se o 

empoderamento do Poder Judiciário em detrimento dos atores políticos apoiados 

na formação da opinião pública e perspectivas midiáticas que viabilizaram uma 

espécie de populismo togado no Brasil. 

 



 

 

 



 

1. JUDICIALIZAÇÃO DA MEGAPOLÍTICA E JURISTROCRACIA: 

 PARA ALÉM DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

 

A observância da conjuntura que viabilizou o relevo dos instrumentos de 

jurisdição constitucional da Suprema Corte brasileira propicia melhor apreensão 

das suas atividades desempenhadas após a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. As direções trilhadas pelo STF na defluência da Ditadura Militar 

brasileira e do decurso da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) corroboram o 

desencadeamento lógico deste estudo sob a égide do materialismo histórico 

dialético. De igual importância nesses processos históricos, há os agentes 

externos, detentores de poderes econômicos, sociais e políticos, 

institucionalizados ou não. A influência dessas elites também permeia a temática 

pesquisada com fulcro na acepção de que o Poder Judiciário não opera no vácuo 

político. Ademais, correlaciona-se com o fito da juristocracia e da judicialização 

da megapolítica. 

O plano político em que o Tribunal está inserido é tão significativo quanto o 

arranjo institucional que o legitima. A conjuntura política conexa é capaz de 

propiciar, ou não, a atuação ativa, bem como é apta a ofertar um terreno de 

limitações ou de incentivos do desempenho jurisdicional. Portanto, devem ser 

observadas lado a lado essas duas vertentes que, em fusão, resultam nos 

contornos das atividades do Judiciário, da mesma forma em que se manifestam 

no STF. 

Com o ensejo de compreender o fenômeno internacional da expansão do 

Poder Judiciário, autores de múltiplas áreas de saberes produziram pesquisas 

sobre diversas faces das atuações do “terceiro gigante” 7 . As cortes 

constitucionais não passaram despercebidas. As literaturas internacional e 

nacional passaram a atribuir terminologias para suas teorias ou para designar 

determinadas espécies de comportamento judicial. As mesmas expressões, por 

vezes, são compreendidas de formas distintas, a depender da égide adotada pelo 

referencial teórico. Com a finalidade de apresentar os marcos conceituais 

                                                      
7 Cappelletti (1993) usa esse termo para se referir ao Poder Judiciário. 
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essenciais ao presente estudo, contemplam-se: ativismo judicial, politização da 

justiça e judicialização da política. Este último, à luz da face da judicialização da 

megapolítica e das suas correlações com o fenômeno da juristocracia, ambos 

cunhados em Ran Hirschl, com a finalidade de respaldar a primordialidade de 

observância dos fatores políticos, sociais e econômicos para apreender o 

empoderamento dos tribunais. A tessitura desta pesquisa encaminha-se para a 

Presidência Suprema e correlaciona-se às expressões brasileiras de 

“supremocracia” e “ministrocracia” para designar, especificamente a conjuntura 

da corte constitucional brasileira. 

 

1.1 A caixa de ressonância política: o STF na Ditadura Militar (1964-1985) e na 

Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) 

 

O ambiente propenso por aquiescência expressa ou tácita de setores civis 

e políticos contribui com a ascensão do Poder Judiciário, do mesmo modo que um 

quadro oposto e infértil subsidia a astenia. No período da Ditadura Militar brasileira 

(1964 - 1985) ocorreu a poda da autonomia da Corte. Embora tenha se 

manifestado expressamente com os Atos Institucionais, as raízes de 

enfraquecimento do Tribunal estavam imersas no cenário político. O Supremo, à 

época, não era supremo. 

A relação próxima de efeitos mútuos da política no STF e do STF na política 

é esclarecida historicamente por Emília Viotti da Costa (2006), ao utilizar a alegoria 

de caixa de ressonância para designar o STF, pois o Tribunal é capaz de refletir as 

pulsações do âmago das tensões nacionais. Subsiste com este processo 

histórico, político e constitucional brasileiro, com rupturas democráticas e 

sucessivos golpes de Estado. A atuação da Corte como agente e paciente do curso 

histórico é resultante das reiteradas turbulências estatais brasileiras, da deserção 

das constituições vigentes, bem como das interferências incidentais ou explícitas 

na própria Suprema Corte. Como decorrência lógica desse cenário é concebível 

que o Tribunal opere equivalente a uma caixa de ressonância, por ser 

“inevitavelmente levado a participar das lutas políticas que se travam à sua volta, 

sofrendo suas consequências” (COSTA, 2006, p. 23). 
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O autoritarismo instaurado no Brasil à época da Ditadura Militar e suas 

implicações na cúpula do Poder Judiciário coadunam-se na enunciação da “caixa 

de ressonância”. Com o controle do poder centralizado no Executivo – detentor de 

prerrogativas incapazes de serem cerceadas por limites constitucionais – há, em 

detrimento dessa ascensão, o gradativo esvaziamento do Legislativo e do 

Judiciário (KOERNER e INATOMI, 2018). O período ditatorial vivenciado por países 

latino-americanos é medular do estudo comparado entre Brasil, Chile e Argentina, 

realizado por Anthony Pereira (2010). O autor salienta duas perspectivas: o 

consenso de uma gama de setores simbólicos e a narrativa de atuações 

autoritárias, ambas evidentemente deturpadas por uma hermenêutica 

constitucional. As aproximações entre os regimes dos países citados são 

explicitadas, embora com padrões repressivos distintos, nas manipulações do 

aparato judicial. 

O uso das ferramentas jurídicas para fins políticos se encontrava mais 

evidente na mecânica processual de crimes políticos. As cortes dos três países do 

Cone Sul eram eficientes meios para desmobilização dos segmentos 

oposicionistas do regime vigente, capazes de “exercer influência sobre a 

distribuição do poder político” (PEREIRA, 2010, p. 69). O cenário de “leis da 

normalidade”, vivenciado no Brasil, à época, gerava para a sociedade a impressão 

de legitimidade nessas atuações. Isso revela uma outra vertente do Poder do 

Judiciário: ele também era utilizado para fins de controle da vontade popular. 

O período de vigência da Constituição de 1946, em concomitância com o 

autoritarismo, demonstra ser possível o esvaziamento da essência constitucional, 

a fim de legitimar um regime diverso daquele proposto pelo documento normativo. 

Os atos institucionais foram meios de não abandonar, imediatamente, a fonte 

formal da Constituição, mas, capazes de modular a autonomia do STF conforme 

interesses do governo militar: há a expansão de meios de controle dos atos da 

administração e do Congresso Nacional, ao mesmo tempo que são limitados o 

controle judicial para salvaguardar os direitos dos opositores políticos (KOERNER 

e INATOMI, 2018). 

As instaurações dos Atos Institucionais, desde sua inauguração, 

ocasionaram substanciais alterações na ordem constitucional para que se 
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compatibilize com os atos políticos. Com esses atos executivos não houve 

qualquer respeito a uma constituição que viera justamente romper com outro 

regime autoritário, o Estado Novo. A mera presença formal da constituição, com 

sua essência esvaziada, não é factível para afirmar a sua existência. É um 

verdadeiro desmanche constitucional a ascensão dos atos institucionais, desde o 

seu número um. Francisco Campos, em sua narrativa de vinculação do golpe à 

ideia de revolução, bem como a esta a ideia de poder constituinte, almejava 

correlacioná-la com a premissa de que o poder constituinte nasce nos momentos 

revolucionários, entretanto, ao longo das instaurações de novos atos, estava cada 

vez mais escancarada a veia golpista e não revolucionária (CHUEIRI e CAMARA, 

2015). 

Com a existência dessa paradoxal relação, é possível afirmar que na 

instauração do Ato Institucional no 1 já não havia Constituição de 1946, diante do 

tamanho esvaziamento. O País tornava-se guiado não mais por um documento 

constitucional legítimo, mas por uma série de atos executivos autoritários. O Ato 

Institucional no 2 alterou a composição ministerial por meio do acréscimo de cinco 

cadeiras8, estas vagas foram ocupadas por ministros com compatibilidade política 

com o regime vigente, todos possuíam vínculos udenistas com a finalidade de 

aumentar o controle do Executivo sobre a Corte (COSTA, 2006). 

Em meio ao processo de instauração do golpe militar, em 1964, ressalta-se 

a importância simbólica do STF na figura de seu Presidente, Álvaro Ribeiro da 

Costa, por meio da sua participação na cerimônia de posse, após a deposição de 

João Goulart, do presidente provisório Ranieri Mazzilli. Para Felipe Recondo (2018, 

p. 6), a presença do Presidente da Suprema Corte na ocasião “emprestava a 

legitimidade do Poder Judiciário ao golpe contra o presidente João Goulart”, pois 

significava abertamente o uso de seus atributos como ator representativo do 

Tribunal para fins da consumação institucional do regime autoritário. 

Diferentemente dessa perspectiva é o olhar do próprio Ministro Ribeiro da Costa 

(1965), no relatório dos trabalhos realizados pelo STF no ano de 19649. A obra 

                                                      
8 Passando de onze ministros para dezesseis. 
9 “Rapidamente, fiz o meu exame de consciência e de dever profissional e não podendo, na hora, 
naquele instante, de madrugada, consultar os meus eminentes colegas, como é de regra e de estilo 
nesta Casa — sobre todos os atos que o Presidente deve praticar, principalmente atos dessa 
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“Memória jurisprudencial: Ministro Ribeiro da Costa” reforça que o Ministro tinha 

aproximação com militares e com udenistas (KAUFAMANN, 2012). 

Embora haja essas divergências, há um consenso: a significativa 

importância do STF em contextos de fragilidades políticas, bem como, da 

relevância do Presidente da Corte diante de atuações que possuem valor simbólico 

significativo. Importante se faz ressaltar que Ribeiro da Costa, ainda presidente do 

Tribunal, assumiu posição de enfrentamento, em especial, ao Ato Institucional no 

2, aos ataques futuros diretos ao Judiciário que contemplavam a própria corte e 

ataques individualizados a ministros que se posicionavam contrários e 

contestadores das práticas políticas autoritárias (KAUFAMANN, 2012; RECONDO, 

2018). 

A Constituição de 1967, inaugurada na Ditadura Militar, acompanhava 

aquilo que já estava sendo reiterado nos Atos Institucionais: o autoritarismo do 

regime e a supressão de direitos. O documento de cunho autoritário revelou 

profundas alterações nos Poderes Legislativo e Judiciário que assistiram a suas 

atribuições serem gradativamente reduzidas, ao mesmo tempo que se acentuava 

a expansão do controle e do poder de mando do Executivo. Ao STF foi incumbida 

a tarefa de penalizar, via suspensão dos direitos políticos, aqueles que 

“abusassem” dos direitos de manifestação ou de pensamento (CHUEIRI e 

CAMARA, 2015). 

O cerceamento das liberdades e os casos de perseguições políticas foram 

tensões que chegaram ao Tribunal Constitucional. Ter o controle sobre esse 

importante ator era fundamental para viabilizar a consolidação do regime. Novos 

Atos Institucionais atingiram a Corte, o uso destes foi, de novo, estrategicamente 

utilizado para enfraquecer a autonomia do Tribunal10. O Ato Institucional no 05, 

                                                      
magnitude — resolvi eu mesmo assumir a responsabilidade de praticá-lo, pois que, em face da 
Constituição, se estava vago o cargo, era acertado, era constitucional o ato da iniciativa do ilustre 
Presidente do Congresso Nacional, no sentido de empossar na Presidência da República o 
Presidente da Câmara dos Deputados.” (COSTA, 1965, p. 710). 
“Estou certo de que a alternativa política exigia a realização imediata daquele ato que veio a 
propiciar a estabilidade constitucional, legítima e incontestável, oferecendo a oportunidade, num 
ambiente tranquilo, para a escolha do sucessor do Presidente João Goulart, que 
surpreendentemente abandonara o alto posto, evadindo-se do território nacional.” (COSTA, 1965, 
p. 1). 
10 “A 13 de dezembro de 1968, o governo do presidente Costa e Silva baixou o AI no 5, outorgando 
ao presidente da República poderes excepcionais que lhe permitiram atuar na ordem institucional 
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além de desempenhar essa repercussão nos muros do STF, também foi o ato que 

ocasionou um verdadeiro “golpe dentro do golpe”. Aqui, chegava-se aos tempos 

mais violentos, a doutrina de segurança nacional fulcrada na “ordem” era utilizada 

como narrativa para cercear, principalmente, os opositores do regime e os seus 

direitos mais importantes, inclusive o da vida. O Ato Institucional no 06 ecoou no 

Supremo Tribunal. Este foi utilizado para fins de exclusão dos ministros não 

alinhados ideologicamente com o Executivo e de inclusão de ministros alinhados11 

(COSTA, 2006). 

O cenário apresentado viabiliza retratar, no âmbito histórico, as 

repercussões dos impactos políticos no Poder Judiciário, evidenciados pelo STF, 

o que reforça a premissa do Tribunal como caixa de ressonância. A supressão 

progressiva da atuação do STF à época não coaduna com o protagonismo 

assumido pela Corte nos desacordos normativos, sociais e políticos 

recorrentemente noticiados e amplamente veiculados no pós-88 (RECONDO, 

2018). A ruptura do papel de coadjuvante do Tribunal pode ser compreendida por 

uma gama de acepções e, também, por uma multiplicidade de motivos 

ensejadores. O eixo da transformação capaz de remodelar as atuações e as 

atribuições destinadas ao “novo STF” encontra-se, em parte, no advento da 

Constituição de 1988. O reforço da perspectiva de que o terreno normativo, por si, 

não consegue responder às temáticas multifacetadas da judicialização da 

megapolítica e da juristocracia, é primordial para analisar, sob outras égides, o 

processo constituinte. 

A inserção nesse período histórico auxilia na compreensão do cenário pré-

constituinte brasileiro que viabilizou a incorporação da guarda constitucional ao 

STF. O processo de elaboração do plano constituinte foi manifestamente formado 

por pactos entre as forças políticas, numa tentativa de adequar uma fusão entre 

                                                      
sem apreciação do Judiciário. Dessa forma, o Ato se sobrepôs mais uma vez à Constituição 
vigente.” (COSTA, 2006, p. 171). 
11 Em 1969, há a retomada do número de onze ministros: “A partir do AI-6, três dos dezesseis 
ministros, Evandro Lins, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, foram aposentados compulsoriamente. 
O Ministro Gonçalves de Oliveira renunciou ao cargo em solidariedade aos colegas demitidos e 
Lafayette de Andrada aposentou-se [...] o Supremo encontrava-se em 1969 quase totalmente 
renovado. As vagas foram preenchidas por ministros de confiança do regime.” (COSTA, 2006, p. 
173). 
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perspectivas distintas. Em meio aos atores políticos nas discussões sobre os 

rumos incertos do futuro constitucional brasileiro, encontravam-se os ministros 

da Suprema Corte. A imagem de burocratas reputados pela sociedade como juízes 

detentores do ethos e os discursos tecnocráticos viabilizaram ao Poder Judiciário, 

historicamente no Brasil, o depósito de confiança por setores civis e políticos 

(KOERNER e INATOMI, 2018). 

A tese da autopreservação hegemônica, por meio de uma simbiose das 

elites, a fim de manutenção dos seus respectivos poderes, está no seio da temática 

da juristocracia. Ambas perspectivas, atreladas em suas essências, permeiam a 

proposta de Ran Hirschl (2004a, 2004b), na teoria que realça a importância de 

compreender a ascensão e o empoderamento do Poder Judiciário, em especial, 

das cortes constitucionais, como fenômeno multifacetado com raízes múltiplas 

que ultrapassam a normatividade, pois, mesmo democracias consolidadas, 

estariam susceptíveis à juristocracia ou em rumo a ela. 

O processo de ruptura histórico-constitucional e o surgimento de um 

documento constitucional oriundo do “novo constitucionalismo” são 

caracterizados como elementos-chave para compreender o surgimento do Poder 

Judiciário e das reais origens políticas, ao adotar a premissa de Hirschl (2004a), 

na qual a expansão do Judiciário é apenas uma parte de um conjunto de uma 

importante manifestação de lutas e de políticas. A Assembleia Constituinte 

brasileira é demarcada por uma polarização entre progressistas e conservadores, 

a partir de disputas para consolidação de seus respectivos interesses. Adriano 

Pilatti (2008) retrata a composição da ANC, de maioria conservadora, formada por 

meio das eleições de 1986. Assim, nesse cenário, objetivava-se a elaboração de 

um texto constitucional que não fosse oposto a manutenção do status quo12. 

Evidentemente que, mesmo nessa conjuntura, o bloco progressista conseguiu 

incluir sua agenda em múltiplas vertentes. 

                                                      
12 “Na transição para a democracia, a crise do regime autoritário se entrelaça com a do Estado 
desenvolvimentista. [...] Políticos comprometidos com o autoritarismo se travestem em 
democratas convictos, ao mesmo tempo em que burocratas civis e militares mantêm o controle de 
setores do Estado e deles se valem para preservarem suas posições e interesses.” (KOERNER e 
FREITAS, 2013, p. 43). 
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Entre aqueles atores políticos que discutiam o processo constituinte havia 

os ministros do STF que se manifestaram, atuaram e participaram das 

deliberações e, por conseguinte, da orientação do embrião constitucional. 

Assumindo a posição de figura máxima do Poder Judiciário, o STF, durante os 

trabalhos da ANC, incidia de três modos: recurso estratégico, arena decisória e 

instância legitimadora. Ou seja, os ministros foram agentes no processo, o “novo” 

STF também foi produto dessas deliberações. Em sua projeção como agente 

formador da constituinte, os ministros reivindicaram por voz e voto nas tomadas 

de decisões, conjuntamente com atores políticos, matérias essencialmente 

políticas ou sociais, bem como, participaram do novo arranjo institucional do STF 

(KOERNER e FREITAS, 2013). 

Em meio às agendas adversas, havia consenso entre vertentes políticas 

diversas: a essencialidade do fortalecimento do Poder Judiciário. A divergência 

surgia na forma pela qual iria se caracterizar a atuação desse emergente poder13. 

À época, a Suprema Corte era formada por ministros nomeados pelo regime 

militar. Quando se observa este cenário, em reunião com os outros elementos, 

tem-se o alerta de Hirschl (2004b) sobre a endogenia das elites econômicas, 

políticas e jurídicas em prol do processo de expansão do Poder Judiciário e a 

propensão da instalação de uma juristocracia, fenômeno a ser discutido 

posteriormente. O diálogo entre os autores Koerner e Freitas (2013) com Pilatti 

(2008) demonstra a relação existente entre a atuação da Suprema Corte com o 

sucesso de certas questões-chave durante o processo constituinte. Exemplifica-

se, no âmbito da agenda política, o mandato do ex-presidente José Sarney de 

cinco anos e, na agenda econômica, a derrota progressista na temática da reforma 

agrária. 

A analogia realizada por Emília Viotti da Costa (2006) entre o STF e uma 

caixa de ressonância encontra fundamentações não somente no período ditatorial, 

mas também no processo constituinte nacional. A Suprema Corte brasileira 

tornou-se um grande ente jurídico com a reunião de três tribunais em um só: 

                                                      
13  Koerner e Inatomi (2018) consideram que as propostas do processo constituinte que 
vislumbravam uma maior democratização do Poder Judiciário, bem como, os demais projetos que 
viabilizavam uma perspectiva de maior participação popular é, mais uma vez, suprimida como 
tantas outras que almejam esse cenário, o que é recorrente na histórica política brasileira. 
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Tribunal Constitucional, Tribunal recursal e Tribunal com foro especializado. O 

contorno institucional atribuído à Corte é significativo. Ela não ascendeu a um 

vácuo político. Similarmente “o Poder Judiciário não cai do céu: ele é politicamente 

construído” (HIRSCHL, 2004a, p.49). 

 

1.1.1 Empoderamento do Poder Judiciário: a “culpa” é da Constituição? 

 

Um passo significativo para o Poder Judiciário, oriundo da Constituição de 

1988, foi sua independência e autonomia. Coube ao STF a guarda constitucional e 

tornou-se órgão cúpula. Ampliou-se a competência no âmbito constitucional da 

Corte diante da criação do Mandado de Injunção (MI) e o aumento do rol dos 

agentes e instituições legitimados para propor a ação declaratória de 

constitucionalidade, inconstitucionalidade e omissão. Embora a função precípua 

tenha sido fortalecida como Corte Constitucional, o órgão é a cúpula do Poder 

Judiciário nacional com a competência de julgar, originariamente, causas de 

interesses diretos ou indiretos da magistratura (SADEK, 2010; COSTA, 2006). 

A Constituição de 1988 trouxe avanços no plano democrático e na esfera da 

proteção dos direitos fundamentais e sociais. O novo texto constitucional 

construiu um programa para o futuro, diante da sua característica dirigente, para 

fins de melhorias econômicas e sociais da população. Todavia, seria possível 

compreender o avanço judicial somente na perspectiva de 

hiperconstitucionalização? Ademais, a ampliação dos direitos, bem como dos 

seus meios concretizadores pode responder ao empoderamento do Poder 

Judiciário e os casos de judicialização da megapolítica? 

O verbete do distanciamento existente entre a realidade social e a previsão 

constitucional fora utilizado pela “Doutrina Brasileira da Efetividade”, por meio da 

narrativa de que os direitos sociais e econômicos, oriundos do dirigismo 

constitucional, são “normas programáticas” diante dos obstáculos de 

concretização daquilo que está presente na Constituição. Pautados nesse teor 

argumentativo, esse campo teórico encontra na ampla judicialização meio de 

efetivação dos direitos, na mesma medida em que incorpora o ativismo judicial 
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como atuação positiva, em prol de segmentos progressistas (BELLO, BERCOVICI e 

LIMA, 2019). 

A posição do Poder Judiciário brasileiro é “claramente ativista” (BARROSO, 

2012, p.26). Luis Roberto Barroso reconhece que o ativismo judicial pode 

ocasionar riscos para a legitimidade democrática, entretanto, considera que, no 

cenário brasileiro, o ativismo judicial não é o problema, mas parte da solução. 

Porém, ressalta, a partir de uma analogia com um antibiótico poderoso, que seu 

“uso deve ser eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco de se morrer da 

cura” (BARROSO, 2012, p.32). Similarmente, Vianna (2008, p.3) discorre, no artigo 

intitulado “O ativismo mal compreendido”, que o ativismo judicial, quando bem 

compreendido, auxilia no fortalecimento democrático; quando mal compreendido 

é “denúncia de um governo de juízes”. 

A efetivação dos direitos fundamentais passa pela discussão da expansão 

do Poder Judiciário. Por se caracterizar como uma preocupação expressa do 

constituinte e da sociedade, são utilizados como aspecto positivo para respaldar 

o protagonismo jurídico. Vianna et al (1999) sinalizam positivamente para a 

atuação do STF no âmbito social e político, pois, nesses âmbitos o Tribunal estaria 

progressivamente alcançando o papel a que fora designado pelo constituinte em 

1988. Ademais, assevera-se, em consonância com Barroso (2012), que a Corte 

Constitucional brasileira desempenha papel essencial no fortalecimento das 

regras do jogo democrático e no empenho pela efetivação dos direitos 

fundamentais. 

Contudo, Fabrício Lunardi (2020a) insere lentes críticas ao discurso sobre 

casos emblemáticos14 do STF, caracterizados como progresso na proteção de 

direitos fundamentais que são utilizados para respaldar positivamente o avanço 

do controle de constitucionalidade e a expansão do Poder Judiciário em searas 

                                                      
14  Os casos destacados por Fabrício Lunardi (2020a, p. 50-52): “a) declaração de 
constitucionalidade da Lei de Biossegurança que permitiu a realização de pesquisas com células-
tronco embrionárias (ADI n. 3510); b) declaração de constitucionalidade da política de cotas raciais 
em universidades públicas (ADPF n. 186); c) descriminalização do aborto de feto anencefálico 
(ADPF n. 54); d) reconhecimento da existência de união estável entre casais homoafetivos (ADI n. 
4277); e) declaração de institucionalidade da cláusula de barreira que dificultaria a criação e 
reduziria o funcionamento parlamentar dos partidos menores (ADI n.1351).” 
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extrajurídicas. Por vezes, os casos permeiam a proteção de direitos individuais15, 

o que é atividade própria da Corte, e não se trata de ativismo. Ademais, essa 

intervenção pode ser caracterizada como seletiva, pois a atuação do Tribunal não 

é ativista em questões estruturais ou frente às elites políticas nacionais. Streck 

(2016) realça que concretização dos direitos fundamentais não é sinônimo ou 

justificativa para o ativismo judicial. 

Para que o Judiciário concretize os direitos fundamentais diante das 

judicializações não necessita de atuações ativistas. O texto constitucional, 

considerado amplo por aqueles que defendem o ativismo, é contemplativo de 

ferramentas de efetivação dos direitos e quando este não responder, há uma rica 

teoria do direito como amparo. Não se nega que os poderes representativos 

podem estar longe de responder as demandas sociais. O problema é que, se são 

viabilizadas ferramentas para atuar conforme a hermenêutica de suas convicções 

ou pelo panprincipiologismo16, nada impedirá que esse ativismo possa vir a ser 

alocado para tomadas de decisões capazes de podar liberdades ou usurpar a 

soberania popular. 

O anseio por reinventar figuras messiânicas ou de imaginário paterno para 

solucionar as problemáticas sociais em afluência com progressivo descrédito nos 

políticos e na política encontra na narrativa do heroísmo judiciário um conforto: a 

construção de uma nova república liderada por um juiz. O ethos tecnocrático e 

                                                      
15 Descriminalização do aborto de feto anencefálico (ADPF n. 54) e reconhecimento da existência 
de união estável entre casais homoafetivos (ADI n. 4277). 
16  Terminologia atribuída por Lenio Streck (2006a, 2009a, 2012a) perante o cenário do uso 
indiscriminado de princípios, bem como daquilo que poderia ser conceituado ou não como 
princípios. Essa tese versa sobre múltiplas vertentes na perspectiva dos princípios, pois se trata de 
“uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas jurídicas brasileiras e que leva a um 
uso desmedido de standards argumentativos que, no mais das vezes, são articulados para driblar 
aquilo que ficou regrado pela produção democrática do direito, no âmbito da legislação 
(constitucionalmente adequada). É como se ocorresse uma espécie de ‘hiperestesia’ nos juristas 
que os levasse a descobrir, por meio da sensibilidade (o senso de justiça, no mais das vezes, 
sempre é um álibi teórico da realização dos ‘valores’ que subjazem o ‘Direito’), a melhor solução 
para os casos jurisdicionalizados.” (STRECK, 2012a, p.9). Outra face refere-se à “positivação dos 
valores” que ao invés do uso de um princípio, nas práticas judiciais há uma “criação” de princípios 
que, inclusive, ultrapassam o limite semântico constitucional. Esse uso indiscriminado do termo 
“princípio” para atribuir a valores, cunhados na subjetividade jurídica, correlacionados com o uso 
excessivo de princípios estabelecidos, algumas vezes diversos da essência constitucional, para 
“justificar” algumas deliberações ou posicionamentos, são exemplos das práticas do 
panprincipiologismo. A complexidade dessa teoria requer uma compreensão mais aprofundada 
versada em muitas obras de Lenio Streck, entretanto, observa-se necessário que haja elucidações 
face à inafastabilidade da teoria do panprincipiologismo para analisar o Poder Judiciário brasileiro. 
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certa confiança popular na Justiça, como detentora da moral e o que é justo podem 

tornar o judiciário brasileiro, a exemplo do alemão, a partir da alegoria de Ingeborg 

Maus (2000), o “superego de uma sociedade órfã”. O fetichismo constitucional, 

diante da expectativa do direito ou do Estado, resolveria as demandas humanas 

(BELLO, 2010), somado com o abandono da potência da multidão, presente na 

filosofia de Espinosa (TP, II, § 17), e o esvaziamento da vida política (ARENDT, 

2002), favoreceu a narrativa enunciada pela “Doutrina Brasileira da Efetividade”. 

Com a finalidade de contemplar outros diálogos teóricos, analisar-se-ão 

terminologias associadas à expansão do Poder Judiciário, em especial, as cortes 

constitucionais. 

 

1.2 Ativismo Judicial, Judicialização da Política e Politização da Justiça: 

distinções necessárias 

 

O exercício da jurisdição constitucional ganha novos contornos alicerçados 

no neoconstitucionalismo 17 . Esse redesenho que realça a atuação do Poder 

Judiciário, principalmente das cortes constitucionais, desencadeou novas 

posturas assumidas pelos togados, bem como, proporcionou a origem de uma 

nova cultura jurídica. Esse fenômeno de expansão da atividade jurisdicional 

contempla diversos países com ambientes ou estruturações políticas e sociais 

adversas. No Brasil, a Constituição de 1988, construída politicamente,   é   

caracterizada   como   marco   para   o    empoderamento   do 

Judiciário nacional. 

                                                      
17 Autores de correntes distintas – Dimoulis (2009) e Barroso (2005) – convergem na perspectiva 
de que há a expansão da jurisdição constitucional após a Segunda Guerra Mundial, é nesse sentido 
que o presente estudo correlaciona o neoconstitucionalismo e a jurisdição constitucional. Pois, 
reconhece o que fora desenvolvido por Dimoulis (2009, p. 220) a “atuação de uma Corte 
constitucional não se relaciona causalmente com a mais ampla ou mais efetiva tutela dos direitos 
fundamentais”, ou seja, não há, necessariamente, uma implicação “qualitativa” na expansão da 
jurisdição constitucional. Dimitri Dimoulis (2009) realiza análise crítica do uso indiscriminado e 
impreciso da terminologia do neoconstitucionalismo em seu ensaio “Neoconstitucionalismo e 
moralismo jurídico” em “resposta” ao trabalho desenvolvido por Luis Roberto Barroso (2005) em 
“Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito. O triunfo tardio de direito 
constitucional no Brasil”. Para Dimoulis (2009), a adoção do neoconstitucionalismo como marco 
justificador para uma atuação com maior desempenho interpretativo é uma espécie de 
antipositivismo que viabiliza a inserção do moralismo jurídico a qual autores de com tradições 
diversas se filiam. 
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Progressivamente, as questões que cercam a temática do Poder Judiciário, 

desenvolveram lugar de destaque na agenda acadêmica do Direito, da Ciência 

Política e das Ciências Sociais. A busca por: assimilar as raízes da formação da 

máquina burocrática 18 ; analisar a ascensão do Judiciário e o que o tornou 

propenso para tal19; compreendê-lo na sua formação acadêmica e institucional20; 

compreender a instituição do Poder Judiciário por meio de uma sociologia da 

magistratura21; examinar suas relações internas, bem como as externas e seus 

respectivos impactos no contexto político22 e social são exemplos de objetos de 

estudo sobre o Poder Judiciário. Em meio aos construtos científicos com fulcro 

em estudos eminentemente teóricos ou empíricos, foram elaboradas múltiplas 

terminologias para denominar ações, isoladas ou não, dos membros do Poder 

Judiciário que entonam a vida política e social. 

Evidenciam-se três expressões vastamente discutidas internacional e 

nacionalmente: o ativismo judicial, a judicialização da política e a politização da 

justiça. Essas terminologias auxiliam a compreensão geral do estudo, da mesma 

maneira que se torna relevante diferenciá-las para definir, adequadamente, os 

eventos em análise. Aspira-se compreender essas expressões por meio do 

reconhecimento de sua origem e do diálogo entre autores que incorporam esses 

termos, podendo haver ou não convergência de ideias. 

 

 

                                                      
18 José Murilo de Carvalho (1996) evidencia a simbiose entre as políticas e o intelectual. Martonio 
Mont’Alverne Barreto Lima (2000) analisa a burocracia como ruptura do patrimonialismo, uma das 
relações pilares da formação do Estado Moderno de Weber, e a ausência de diálogo com a 
conjuntura nacional durante a construção burocrática brasileira. 
19 A partir de perspectivas distintas, Werneck Vianna e Andrei Koerner. 
20 Gustavo Feitosa e Daniela Passos (2017), por exemplo, versam sobre os modelos de concursos 
da magistratura e as respectivas competências que privilegiam conhecimentos de âmbito técnico 
e/ou de memorização o que não se coaduna com um perfil adequado para a função. 
21  José de Albuquerque Rocha (1995), em seu ensaio “Estudos sobre o Poder Judiciário”, 
desenvolve um conjunto de reflexões sobre o Poder Judiciário que, à época e no Brasil, não era 
objeto comum de aprofundamento teórico à luz de lentes críticas. O realce desse ensaio encontra-
se na busca pela real construção e compreensão do Judiciário, instituição não alheia ao âmbito 
social e político. Nesse sentido, o autor elucida os novos desenhos interdisciplinares necessários 
para ultrapassar a perspectiva normativa para, enfim, descontruir o mito que circunda os estudos 
pré-existentes sobre o Poder Judiciário. 
22 Martonio Mont’Alverne Lima, Gilberto Bercovici e Lenio Streck são autores que correlacionam em 
diversos estudos o Poder Judiciário e a Política, bem como os seus impactos e suas 
(in)compatibilidades. 
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1.2.1 Ativismo judicial ou judicialização da política? 

 

Alicerçado na enunciação estabelecida por Andrei Koerner (2013) da 

essencialidade de combinar análise historiográfica constitucional e política para 

contemplar um melhor entendimento sobre esses fenômenos que caracterizam a 

atuação do Poder Judiciário, compreende-se que as mesmas locuções podem 

designar lentes distintas conforme as orientações teóricas e filiações 

disciplinares, podendo ser elogiosas ou críticas. Clarissa Tassinari (2012) aplica 

essa égide perante a ampla utilização e veiculação de pressupostos amplamente 

utilizados no Brasil para designar o exercício da jurisdição constitucional: o 

“ativismo judicial” e a “judicialização da política”. 

Buscando compreender a trilha adotada pelo ativismo judicial à brasileira, 

depara-se com a dificuldade de estabelecer um acordo semântico sobre o 

ativismo judicial, como fora diagnosticada por Tassinari (2012). Dessa forma, a 

autora afirma que a terminologia é utilizada, de forma ampla, para assinalar 

intensas interferências judiciais nas relações sociais, ou quando as deliberações 

na atividade jurisdicional são pautadas em critérios de conveniência. As 

controvérsias sobre o ativismo judicial também se fazem presentes na conjectura 

de compreendê-lo como fenômeno positivo ou negativo, natural do arranjo 

institucional e constitucional ou oriundo de estímulos externos. 

Em uma perspectiva histórica, a projeção judicial, embora evidenciada a 

partir de 197023, é apresentada por Luiz Werneck Vianna et al (2007) com suas 

raízes e ascensão progressiva, a partir do segundo pós-guerra. A natureza aberta 

da legislação oriunda do modelo Welfare State trouxe o direito para o centro da 

vida social e colocou o juiz em um novo atributo de legislador implícito, o que 

redesenhou a visão clássica da separação dos poderes estabelecida por 

Montesquieu. Nesse contexto, os autores ressaltam a apreensão de que o ativismo 

judiciário não é derivado da projeção judicial. 

                                                      
23 Esse cenário havia viabilizado a presença maciça do Judiciário na sociedade e na política, mas 
é instaurada efetivamente com o declínio Welfare State e a substituição pelo modelo neoliberal, 
nos anos 1970, quando a sociedade ficou mais propensa às alterações mercantis. Nesse contexto, 
o Poder Judiciário torna-se a trincheira concretizadora de direito (VIANNA et al 2007). 
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As controvérsias sobre o ativismo judicial não impediram sua ampla 

utilização por correntes com perspectivas distintas. A centralidade das 

discussões se aloca sobre o avanço do Poder Judiciário em temáticas não 

contempladas como atividade precípua a ser desempenhada judicialmente, mas, 

principalmente, destinada ao Poder Legislativo. O teor argumentativo daqueles 

que compreendem ser positivo o ativismo judicial se reverte, principalmente, na 

narrativa de que a Justiça é instância capaz de sanar conflitos e concretizar 

direitos fundamentais, diante da omissão ou da inércia dos poderes 

representativos. 

É nesse sentido que o Luís Roberto Barroso24 (2012) tematiza o ativismo 

judicial. Para o Ministro, o ativismo judicial tende a ocorrer diante da ausência ou 

demora de resposta, principalmente do Legislativo, perante as demandas sociais. 

A lacuna existente entre a classe política e a sociedade civil seria, então, ocupada 

pelo Poder Judiciário. O ativismo judicial se manifesta quando a atividade 

jurisdicional é desempenhada à guisa proativa e expansiva de interpretação da 

Constituição, permitindo ir além do seu sentido e do seu alcance. Assumindo essa 

postura, o intérprete que ultrapassa o texto constitucional adquire a possibilidade 

de “ir além do legislador ordinário”, com fulcro no “bypassar o processo político 

majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou incapaz de 

produzir consenso” (BARROSO, 2012, p. 31). 

Existem graves passagens nas manifestações que vinculam o Poder 

Judiciário, órgão contramajoritário, como um legislador implícito, ou expoente 

ocupante do cargo de um novo poder constituinte originário ao viabilizar que as 

atividades jurisdicionais possam ser responsáveis por ultrapassar aquilo que está 

previsto no texto constitucional, diante da não manifestação do Poder Legislativo. 

                                                      
24 Pádua (2015) realiza estudo sobre os discursos e publicações acadêmicas do Ministro Luís 
Roberto Barroso antes de sua posse à cadeira do STF. Ao longo do seu estudo o autor demonstra 
antagonismos nas falas do ministro que não contemplam uma problemática restrita ao âmbito 
teórico ou acadêmico, mas revela uma face problemática quando um futuro ministro da suprema 
corte metaforiza o ativismo judicial com um colesterol e a separação dos poderes é uma miudeza 
doutrinária. “Do que se deflui de tudo isso é que a expressão ‘ativismo judicial’ está ‘aqui, ali e em 
todo lugar’, sem que se observe consensos mínimos de significado, vulgata vulgarizada, 
transformada em álibi argumentativo para se rotular uma decisão com a qual se concorde 
(ativismo judicial colesterol bom) ou com a qual não se concorde (ativismo judicial colesterol ruim)” 
(PÁDUA, 2015, p. 164). 
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Serrano (2016, p. 104) realiza crítica à filosofia da consciência. Essa corrente, na 

prática, possibilita a presença e respalda a “posição de um juiz solipista, 

decisionista e até absolutista”. Sob a égide dessa filosofia, o papel da jurisdição 

constitucional é passível de exercer função para além da perspectiva 

contramajoritária. Para Serrano (2016, p. 104), essa corrente confere 

“equivocadamente um poder político de criação do Direito”. 

O potencial pacto renovador e aperfeiçoador do texto constituinte é 

compreendido por Martonio Mont’Alverne Barreto Lima (2006) como papel do 

Poder Legislativo, pois a sua essência é a designação da atividade legislativa, sua 

formação é construída pelo sufrágio, é detentor de legitimidade25 e está sob o 

controle popular. Ademais, é classificado como o melhor tradutor das tensões 

sociais por estar mais próximo delas. Esses elementos que alocam o Legislativo 

na complexa tarefa de renovação concreta e democrática do que fora estabelecido 

pelo constituinte demonstram que é impossível essa atividade emanar do 

Judiciário26. 

A expansão do Poder Judiciário, em detrimento do Poder Legislativo, 

também pode ser observada de forma prejudicial em casos de judicialização de 

matérias ou de relações essencialmente legislativas27. As regulações diretas de 

atividades políticas se tornaram cada vez mais recorrentes objetos de 

judicialização, os impactos podem alcançar deliberações sobre resultados na 

política eleitoral, como fora evidente nos Estados Unidos em Bush v. Gore. O 

redesenho oriundo dessas modificações legislativas e políticas dos tribunais não 

somente influencia nos casos que foram objeto de análise pelos juízes ou 

                                                      
25 No mesmo sentido, Norberto Bobbio (2000, p. 227, grifo original), cunhado na filosofia kantiana: 
“o fundamento da separação dos três poderes é ainda a supremacia do poder legislativo sobre os 
outros dois poderes: o poder legislativo deve ser superior porque somente ele representa a vontade 
coletiva”. 
26 O Judiciário, mesmo não exercendo a atuação de renovação constituinte, é fundamental para os 
alicerces democráticos. Assim, o Poder Judiciário deve estar comprometido com “a capacidade 
deste de solidificar a democracia quando impõe direções ao Legislativo e ao Executivo.” (LIMA, 
2006, p. 188). 
27 “In a republic, the legislative power is supposed to be exercised, directly or indirectly, by the 
people; and power for and by the people is the principal source of direction and legitimacy in a 
democratic government. For this reason, the legislative power is always, initially, vested in a 
representative legislature. This legislature typically has the closest political connections to the 
people themselves, a phenomenon that provides an attractive republican prescription for 
governmental institutions.” (FEREJOHN, 2002, p. 44). 
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tribunais, mas também em questões que nem sequer passaram por essa 

judicialização. É nesse complexo que John Ferejohn (2002) alerta que a 

indiscriminada judicialização em matérias não jurídicas, intervindo em atividades 

parlamentares ou executivas, é politicamente perigosa de várias maneiras, 

especialmente, por sobrevir o efeito de politizar os tribunais. Dessa forma, a 

incidência da judicialização da política é uma corporificação de uma tomada de 

decisão política que não é realizada pelos atores políticos clássicos, mas pelos 

tribunais ou juízes. 

É crucial, ao abordar as temáticas de judicialização e ativismo judicial, 

tencionar os potenciais riscos democráticos desse fenômeno. Na mesma medida 

de ausência de convergência sobre o conceito, são os resultados oriundos do 

ativismo judicial. Lenio Streck (2012b) desenvolve sua teoria constitucional sem 

receio de se fazer valer do “fator Júlia Roberts”28. Para o autor, “o ativismo judicial 

é sempre ruim para democracia” (STRECK, 2016, p. 724). Essa asseveração é 

concatenada com a definição estabelecida pelo autor sobre o fenômeno, pois as 

decisões oriundas e, ao mesmo tempo, fontes do ativismo, são nucleadas nos 

prismas subjetivos dos tribunais ou dos juízes, ou seja, um “behaviorismo 

constitucional”. 

Fatores que perpassam o âmbito estritamente jurídico ou institucional são 

fundamentais, como as condições sociopolíticas e a intervenção do Poder 

Judiciário nos outros poderes são compreendidos por Streck (2016) como 

caracterizadoras do fenômeno contingencial e inexorável da judicialização da 

política. A presença desse fenômeno é “comum” nos regimes democráticos 

respaldados por constituições normativas. Entretanto, o nível de intensidade da 

judicialização da política irá diagnosticar o seu problema. 

A expressão mais problemática se manifesta na conjunção de um caso de 

judicialização da política, no qual a deliberação seja realizada por meio do ativismo 

judicial. Independentemente se o produto dessa judicialização correlacionada 

                                                      
28 O “fator Júlia Roberts” é utilizado por Lenio Streck e Sérgio Cademartori, a partir da metáfora do 
filme “O dossiê do pelicano”. Aloca-se essa expressão aos “constrangimentos epistemológicos” 
de reconhecer quando a corte constitucional comete um erro. Na obra cinematográfica, uma aluna, 
interpretada por Júlia Roberts, não pestaneja durante uma aula ao afirmar que: “The Supreme Court 
is wrong” (STRECK, 2012b). 



 

54 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

 

com o ativismo for caracterizada como um “avanço”, ou pela manutenção do 

status quo, emerge-se em primeiro plano a perspectiva subjetiva dos tribunais ou 

juízes. Dessa forma, Streck (2016) reitera que, em detrimento do debate público, o 

Judiciário toma sua decisão diante de critérios não jurídicos. 

Ingeborg Maus (2000) enfatiza que o emprego de teores argumentativos 

respaldados na moral ou nos valores de justiça, por exemplo, nas tomadas de 

decisões, obscurece o controle social nas condutas judiciais e não assegura 

convergência com a vontade popular. A contribuição conjunta dos autores 

demonstra como essa correlação entre os vestidos de togas morais diante de um 

cenário de recorrente ativismo judicial pode alcançar contornos amplamente 

negativos para a democracia. Nesse prisma, somado a outros fatores29, Fabiano 

Engelmann (2017) adverte para ativismo político-moral no Brasil. 

Da mesma forma em que o ativismo judicial permeia muitos debates 

acadêmicos e públicos, ocorre a incidência da judicialização da política, às vezes, 

caracterizados como fenômenos comuns30 , outras vezes, com limitações bem 

definidas ou controvérsias31. Ambos se revertem na atuação do Poder Judiciário, 

analisada por categorias diversas. A judicialização da política foi inaugurada e 

amplamente difundida por meio da obra “The Global Expansion of Judicial Power”, 

organizada por Neal Tate e Torbjörn Vallinder (1995). Em um dos estudos 

apresentados, os autores utilizam a terminologia “The Judicialization of Politics” 

e anunciam ser o exemplo mais dramático da expansão global do Judiciário e uma 

das tendências mais expressivas nos governos do final do século XX e do início 

do século XXI (TATE e VALLINDER, 1995). 

As fontes que originaram a judicialização da política variam conforme 

autores. Tate e Vallinder (1995) entendem que as estruturas institucionais e 

normativas são relevantes para que haja uma maior propensão para a 

                                                      
29 “É importante ter presente que esse fenômeno de imbricamento une o judiciário, a imprensa e os 
movimentos conservadores integristas (antipolítica), configurando, portanto, um ativismo político-
moral. Esses elementos, apesar das especificidades do caso brasileiro, com forte tradição de 
autoritarismo, já apareceram em outros cenários” (ENGELMANN, 2017, p. 307-308). 
30 Lenio Streck (2016, p.724) considera que Luiz Werneck Vianna coloca os dois fenômenos “no 
mesmo patamar ou não faz diferença entre os dois”. 
31 Maciel e Koerner (2002) demonstram que a terminologia “judicialização da política”, à época, era 
dotada de conotações distintas e advertiam sobre o seu mau uso diante do fronte normativo. 
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judicialização da política, entretanto, ressaltam que, mesmo coexistindo uma série 

de elementos facilitadores, só há essa espécie de judicialização quando os juízes 

decidem que devem participar da elaboração de políticas ou se consideram 

detentores de poder de substituir políticas elaboradas por outras instituições. 

Ferejohn (2002) elenca duas causas gerais com duas hipóteses: a primeira 

hipótese, denominada de “fragmentação”, é o aumento da fragmentação do poder 

dentro dos ramos políticos32. A segunda é a “hipótese dos direitos”, o senso social 

conjectura que os tribunais podem ser confiáveis para fins de proteção de direitos, 

valores ou contra possíveis abusos políticos. 

De forma concisa, a judicialização da política foi fixada, por aqueles que a 

cunharam, para designar dois cenários. O primeiro refere-se à transferência das 

tomadas de decisões legislativas ou administrativas para os tribunais. 

Caracterizando-se como a expansão da jurisdição dos tribunais e dos juízes em 

detrimento dos atores políticos representativos. A segunda forma de incidência da 

judicialização da política pode ocorrer por meio da reiterada utilização de métodos 

decisórios que ultrapassam a jurisdição adequada, aplicam métodos que vão além 

do previsto para os ditames judiciais33. A preocupação com os efeitos oriundos da 

judicialização da política também é evidenciada por outros autores do compilado. 

Em resumo, os organizadores fazem uma reflexão do que fora discutido nos 

escritos. Eles demonstram preocupação com as implicações nas instituições 

democráticas majoritárias, enquanto há ascensão das elites privilegiadas e não 

representativas. Esse cenário se apresenta preocupante para a democracia por 

servir a interesses adversos da coletividade (TATE e VALLINDER, 1995). 

As atuações judiciais que desencadeiam repercussões políticas e 

democráticas são os elementos construtores do estudo. Estas sinalizações para 

preferências de elites políticas, sociais ou econômicas antecipam a discussão a 

ser desenvolvida sobre a juristocracia. O ingresso do agente judicial em terrenos 

                                                      
32  Uma espécie de enfraquecimento dos poderes políticos diante da impossibilidade ou da 
dificuldade em obter soluções para demandas populares ou sociais. Nessa hipótese de 
fragmentação, os tribunais seriam buscados, a fim de conseguir solucionar as referidas demandas. 
33 Após a conceituação, é realizado o questionamento de onde estaria o papel representativo dos 
tribunais: “In democracies, primarily in their popularly elected assemblies, decision-making is 
based on the majority principle and a free, public debate among equal. What about courts?” (TATE 
e VALLINDER, 1995, p.13, grifo nosso). 
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que não lhe são próprios é advertido por Koerner (2013). Essas fronteiras fluidas, 

oriundas do ativismo entre o direito e a política, podem produzir riscos diante do 

exercício sob efeitos de influências, determinados interesses, preferências ou 

programas políticos. Esse delineamento de sinalizações para determinados atores 

ou setores políticos em eventos reiterados denomina-se com outra terminologia: 

a politização da justiça. 

 

1.2.2 O liame entre a Política e o Poder Judiciário: Politização da Justiça e Lawfare 

 

Demarcar o liame entre a política e o Poder Judiciário é uma tarefa delicada, 

principalmente quando se almeja realizar essa separação no âmbito da jurisdição 

constitucional. É da essência da jurisdição constitucional participar da tomada de 

decisão sobre deliberações de cunho político. O contexto brasileiro de 

presidencialismo de coalizão tende a aumentar os litígios sobre questões 

políticas. Os recorrentes arranjos e rearranjos partidários das relações entre o 

Congresso Nacional e o Executivo tendem a levar à Suprema Corte questões 

políticas ou questões internas dos poderes. Mas esse cenário de recorrentes 

judicializações sobre temáticas políticas não é capaz de explicar, por si só, os 

fenômenos multifacetados da judicialização da megapolítica e da politização da 

Justiça. 

A apreciação de conflitos de âmago político não direciona, 

necessariamente, a Corte Constitucional para dimensões de politização da justiça. 

O uso indiscriminado das atribuições como instituição última do Poder Judiciário 

para deliberar discricionariamente ou por meio de perspectivas direcionadoras 

para determinados setores, dentre eles os políticos, é o que evidencia um tribunal 

que se utiliza de ferramentas de Justiça Política. A judicialização da política não 

remete à politização da justiça, esta pode ser caracterizada como um passo além 

da judicialização da política. Indiscutivelmente, se os casos a serem avaliados são 

marcados pelo cerne político, a politização da justiça irá se manifestar numa 

perspectiva mais notória. 

Para Otto Kirchheimer (1961), a partir do ensaio Political justice: the use of 

legal procedure for political ends, a Justiça Política, presente em regimes 
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ditatoriais ou democracias, se manifesta diante da utilização de procedimentos, à 

primeira impressão jurídicos, com o objetivo de neutralização do dissenso político 

por meio da eliminação de adversários políticos. A Justiça Política de Kirchheimer 

não remete à perspectiva dworkiniana de combinação entre justiça política e da 

atividade judicante como política (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2018). No mesmo sentido 

de Neumann (2009), Kirchheimer aborda a utilização de procedimentos judiciais 

para a consecução de fins políticos. A Justiça que age de tal forma é denominada 

por Kirchheimer (1961) como Justiça Política. 

Conforme exposto anteriormente, a judicialização da política descomedida 

e sistematicamente presente nos tribunais constituirá um grande óbice 

democrático que é a politização dos tribunais. Um conciso e categórico conceito 

é aludido por Marcelo Neves (2006, p. 235) sobre a politização da justiça. O autor 

direciona sua análise para os tribunais constitucionais, na conjuntura da 

politização da justiça, “as cortes constitucionais estejam decidindo, 

fundamentalmente, de acordo com critérios políticos”. As proximidades e 

egressões da judicialização da política e politização da justiça podem ser 

apreendidas como modos de atuação política do judiciário sob égides distintas, a 

politização da justiça irá consistir na “atuação de uma justiça política” (VICTOR e 

LIMA, 2017, p. 27). 

A função do Tribunal Constitucional durante resoluções de conflitos 

políticos, mesmo sob o manto judicial, remete a um caráter político. Aqui a 

terminologia política não se expressa no sentido de partidarismo, relaciona-se à 

judicialização da política. Karl Loewenstein (1976) expressa que a outra dimensão 

de atuação da corte na política acontece quando estende suas deliberações aos 

atos governamentais não passíveis de revisão judicial. Portanto, há condução para 

a politização da justiça. 

O abuso de poder pode ser remetido a uma manifestação presente na 

politização da justiça, diante do uso de métodos essencialmente da arena política. 

O uso da Justiça para fazer política é a face mais evidente da Justiça Política. O 

produto dessa utilização deturpada das atribuições funcionais pode resultar na 

criação de novas relações políticas, posições de poder e, por conseguinte, é capaz 

de direcionar para o âmago do sistema político o Poder Judiciário. Os juízes 
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constitucionais, quando assumem essa postura política, substituem a vontade 

dos órgãos representativos por suas preferências. O que se caracteriza como uma 

das facetas da politização da justiça é essa espécie de ativismo (URBANO, 2013; 

DAMASCENO, 2005). 

A politização da justiça pode ser utilizada como ferramenta para fins de 

ruptura ou de manutenção do status quo. A manifesta atuação política dos 

tribunais e dos juízes pode ser avistada na República de Weimar, no contexto 

alemão de ascensão e consolidação do regime nazista. Franz Neumann assevera 

a utilização do direito, com alta confiabilidade e respaldo popular, pelo regime 

nazista como método para consecução de fins políticos: “It is impossible to 

escape the conclusion that political justice is the blackest page in the life of the 

German Republic. The judicial weapon was used by the reaction with steadily 

increasing intensity.” (NEUMANN, 2009, p. 23). 

A manipulação do direito a fim de concretizar as determinações superiores, 

bem como da máquina burocrática alemã transformaram os juízes, à época, em 

engrenagens do maquinário nazista34. Nessa conjuntura, Ingeborg Maus (2000, p. 

197) expressa a incompatibilidade de uma Justiça que, se não alocada a qualquer 

espécie de legitimação, degrada-se a “mero instrumento dos aparelhos 

administrativos”. O cenário máximo de usurpação e manipulação normativa para 

fins políticos é retratado e denunciado em “Behemoth: The Structure and Practice 

of National Socialism, 1933-1944”, obra de Franz Neumann (2009). 

No centro da contra revolução, emergia o ethos burocrático do judiciário 

que foi elevado a uma função política suprema, essencial para que o regime, já 

denunciado antidemocrático e violador de direitos, alcançasse a consolidação e a 

efetivação das políticas fascistas do Terceiro Reich. O ápice da justiça política foi 

observado historicamente e deixou um legado que não deve ser abandonado 

diante do seu grande potencial de fragilizar a democracia. À medida que se torna 

“política”, a justiça pode ser utilizada para fortalecer certos segmentos políticos à 

custa  dos  outros.  Passa  a  ser  vista,  então,  com  desprezo por aqueles a quem  

                                                      
34 Utiliza-se a teoria do dente da engrenagem estabelecida por Hannah Arendt (2004), por meio do 
mero segmento da estrutura – máquina nazista – sem que houvesse contestação. 
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favorece35, enquanto gera ódio e desespero nos que ela ataca (NEUMANN, 2009). 

O emprego da Justiça para fins políticos, mais recentemente, está sendo 

vinculada a terminologia de lawfare. Embora inicialmente empregada para definir 

o Direito como estratégia para fins militares, Dunlap (2011) depreende que o 

lawfare é o novo recurso de combate do século XXI. Outras formas de designação 

foram atribuídas ao lawfare para além dos conflitos armados, este foi alocado 

também para conflagrações políticas internacionais ou nacionais (KITTRIE, 2016). 

Nesse sentido, encontra-se proximidade entre a justiça política e o lawfare. Zanin 

et al (2019) destacam que o fenômeno do lawfare, cunhado na perspectiva do uso 

do direito para fins de atingir inimigos políticos, evidencia o cenário da América 

Latina, com múltiplas operações de “combate” à corrupção. 

É preciso reconhecer o liame acertado entre o direito e a política e as 

disfunções estatais e democráticas quando há uma relação deturpada entre 

direito e política, pois “as possibilidades técnicas de perverter a justiça para fins 

políticos estão em todos os sistemas jurídicos”. Afinal, “o direito é, talvez, a mais 

perniciosa de todas as armas nas lutas políticas, precisamente pelo halo que 

rodeia os conceitos de direito e justiça” (NEUMANN, 2009, p. 21). 

O diálogo apresentado entre autores internacionais e nacionais 

demonstram a significativa importância das problemáticas em torno do ativismo 

judicial e da judicialização da política. O presente estudo não visa demonstrar 

exaustivamente o estado da arte sobre a temática, mas enfatiza a importância de 

estabelecer o marco conceitual adotado. É fato que as modificações e o construto 

histórico onde o autor está inserido permitem essa múltipla perspectiva de análise 

sobre a mesma terminologia e se reconhece a contribuição de todos, entretanto, 

para melhor delimitar o estudo, adotar-se-á o referencial de Ran Hirschl da face 

da judicialização da megapolítica. 

 

 

 

                                                      
35 “Those whom it favors, on the other hand, develop a profound contempt for the very value of 
justice; they know that it can be purchased by the powerful.” (NEUMANN, 2009, p.21). 
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1.3 Judicialização da megapolítica: produto e terreno fértil para a Juristocracia à 

luz de Ran Hirschl 

 

A alocação dos tribunais como receptores da transferência do poder 

representativo, diante da transformação do Poder Judiciário em tribunal de 

resolução de controvérsias morais e políticas, ocasionou o redesenho das 

fronteiras tradicionais de separação dos poderes. Essa conjuntura de concepção 

da supremacia constitucional, como base da ordem política, é uma tendência 

internacional que se apresenta, com fulcro na história constitucional comparada, 

em democracias recentes ou já consolidadas. Os tribunais constitucionais, 

detentores da última palavra no controle de constitucionalidade, se transformaram 

em instituições com ascendente importância política diante da recepção de 

desacordos morais e políticos de maiores impactos. Ran Hirschl (2009) 

desenvolve novas perspectivas de análises sobre a expansão do Poder Judiciário 

por meio de estudos de casos e estudos internacionais comparados. 

Uma importante manifestação da convergência global para supremacia 

constitucional é o recurso da judicialização da política, utilizado para “tribunalizar” 

questões de políticas públicas, dilemas morais e controvérsias políticas. A 

utilização frequente dos meios judiciais para enfrentar demandas anteriormente 

resolvidas politicamente ocasionou a crescente importância política dos tribunais. 

Hirschl (2008, p. 95) ressalta e evidencia a indispensabilidade de incluir lentes 

interdisciplinares para compreender o fenômeno sociopolítico que é a 

judicialização da política, pois “o grande trem da judicialização já desembarcou, 

há muito tempo, da estação da jurisprudência dos direitos”. Por intermédio dessa 

premissa, o cenário do objeto de análise da judicialização da política é ampliado, 

passa a comportar elementos extrajurídicos e intensifica a influência da 

conjuntura política e social para fins de apreensão do fenômeno. 

As condições hospitaleiras para o crescimento da judicialização política 

são múltiplas e contemplam fatores institucionais, políticos e sociais. Hirschl 

(2008) aponta três fatores como cruciais: a existência de uma estrutura 

constitucional que promova a judicialização da política; um Judiciário 

relativamente autônomo que facilmente é seduzido a mergulhar em águas 
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políticas profundas; e, acima de tudo, um ambiente político propício à 

judicialização da política e que o impulsiona a judicialização. É o destaque 

destinado ao âmbito político e da autopreservação hegemônica; e as construções 

das teorias de Ran Hirschl contribuem sobre a temática e possuem contornos que 

as realçam. 

A expansão da judicialização da política se tornou um fenômeno 

multifacetado que não pode ser contemplado somente pela vertente de 

judicialização de políticas públicas ou de deliberações sobre direitos. Antes, 

muitos eram os defensores da judicialização vinda de baixo; hoje, a judicialização 

vinda de cima, evidenciada por Hirschl (2014), chama a atenção dos seus impactos 

na qualidade democrática e na legitimidade dos tribunais. Mas qual a 

problemática em torno da ampliação de casos judicializados? A judicialização, em 

especial a da megapolítica, pode ser um disfarce estratégico, a fim de garantir 

determinados interesses. Novas faces, ou categorias, da judicialização são 

evidenciadas, a judicialização da política passa a ser compreendida como um 

“termo guarda-chuva” que incorpora três processos caracterizados como inter-

relacionados (HIRSCHL, 2009). 

A primeira face da judicialização da política é inerente à captura das 

relações e conflitos sociais pelo direito, diante da transferência de temáticas 

anteriormente definidas por métodos alheios ao judicial e assumem, 

posteriormente, o caráter de demanda litigiosa: é característico da complexidade 

da sociedade moderna e da necessidade sistêmica própria das novas relações 

sociais. Revela-se nessa primeira face, denominada de judicialização das relações 

sociais, “a disseminação de discursos, jargões, regras e processos jurídicos na 

esfera política e nos fóruns e processos de elaboração de políticas públicas” 

(HIRSCHL, 2009, p. 141). O diálogo sociológico se faz presente nessa face, pois 

sua contemplação pode ser observada em Max Weber (1980), no processo de 

burocratização do Estado Moderno, e, diante da relevância do papel do advogado 

nas litigâncias da “judicialização orgânica” sob a perspectiva do alto grau de 

especialização na divisão de trabalho de Émile Durkheim (1984). 

Os contornos dos documentos constitucionais sob a égide do 

neoconstitucionalismo e da vasta proteção dos direitos fundamentais são 
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impulsionadores e fornecem suporte à mobilização jurídica da segunda face da 

judicialização da política: a “judicialização vinda de baixo”. Essa categoria está 

presente, com frequência, nas democracias constitucionais e a terminologia é a 

ela assim atribuída, com fulcro na origem das demandas que partem de pessoas 

comuns litigando em prol de seus direitos e contrariamente às decisões ou 

políticas do Estado. Os aspectos da segunda face da judicialização da política 

encontram-se manifestados na elaboração de políticas públicas pelas formas 

“comuns” de controle judicial de constitucionalidade de leis e atos da 

administração pública (HIRSCHL, 2009). 

Retoma-se a algumas temáticas discutidas anteriormente para fins de 

melhor compreensão e inserção na “judicialização vinda de baixo”. A segunda face 

da judicialização da política correlaciona-se com a expansão da competência dos 

juízes, dos tribunais e do redesenho das fronteiras clássicas dos poderes. Esse 

poder de revisão judicial dos atos administrativos encontra diálogo com o 

“governing with jugdes” de lec Stone Sweet (2000). A crença no “mito dos direitos” 

de Stuart Scheingold (2004) é evidenciada por Hirschl (2009) diante dos riscos dos 

direitos se tornarem pautas de discursos políticos impulsionadores da litigância. 

As alocuções políticas por meio de métodos, como o redirecionamento de culpa, 

conduzem à compreensão de que a responsabilidade da concretização de direitos 

estaria sob tutela do Judiciário. Essa conjuntura versa, de forma próxima, sobre a 

“doutrina brasileira da efetividade”, a qual promove a judicialização como o 

cenário central de efetivação dos direitos. 

 

1.3.1 “A judicialização da megapolítica não conhece as fronteiras democráticas” 

 

Designar aos tribunais e juízes controvérsias políticas centrais definidoras 

de uma comunidade é a manifestação da terceira face da judicialização: a 

judicialização da megapolítica. Com a progressiva ampliação do Poder Judiciário, 

os órgãos judicantes já não são mais arenas exclusivas de deliberações de direitos 

e alcançam os casos de megapolítica, também qualificada como política pura. Por 

incorporar desacordos com elevado significado político capaz de definir e dividir 

políticas inteiras, essa face da judicialização apresenta altos riscos, pois “a 
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judicialização da megapolítica não conhece as fronteiras democráticas” 

(HIRSCHL, 2010, p. 248). 

O reconhecimento do que se caracteriza como política pura é fundamental 

para apreender a terceira face da judicialização da política. A distinção nebulosa 

entre as questões que diferenciam essa face dos demais níveis da judicialização 

da política é desafio reiterado por Hirschl (2009). As singularidades de cada país e 

do seu respectivo documento constitucional são, por exemplo, fatores que podem 

alocar ou não a terminologia da megapolítica, mesmo em casos semelhantes. Com 

a finalidade de amenizar essa complexa dissociação, o autor adota distinção 

qualitativa da “importância política” do caso judicializado, o que pode ser visto 

diante da diferença entre a “importância política” de uma judicialização que 

elabora uma política pública e uma outra que versa sobre regime político. 

Algumas subcategorias de questões da megapolítica são elencadas, de 

forma não exaustiva, por Ran Hirschl (2009, p. 146). A judicialização de processos 

eleitorais, ilustrada pelo caso Bush v. Gore, no qual Hirschl afirma que os 

processos eleitorais são áreas politicamente sensíveis à judicialização. Os 

processos de impeachment 36  em que há o chamamento dos tribunais 

constitucionais para definir o futuro político de atores é importante para o cenário 

nacional encontrar-se nessa subcategoria. Novos casos ilustrativos extraídos de 

tribunais em todo o mundo são apresentados por Hirschl ao longo das 

atualizações de seus estudos sobre a temática. Isso demonstra que o fenômeno 

da judicialização da megapolítica encontra-se em constante ascensão. Em meio 

aos novos casos ilustrados pelo autor, evidencia-se o do Brasil, retratado por: “a 

oposição lançou e o Supremo Tribunal analisou um processo de impeachment 

contra a presidenta eleita Dilma Rousseff” (HIRSCHL, 2016, p. 7). 

A supervisão judicial de prerrogativas do Poder Executivo em áreas de 

questões políticas fundamentais, em tese, insuscetíveis à apreciação judicial, é 

outra subcategoria da judicialização da megapolítica em que há constante 

intervenção judicial, em especial, nas questões que dizem respeito a relações 

                                                      
36 “O termo impeachment é utilizado para identificar o processo mediante o qual se promove a 
apuração e o julgamento do crime de responsabilidade. O instituto nasceu na Grã-Bretanha e foi 
adotado pelos Estados Unidos da América a partir de 1787. No Brasil, o mecanismo nasceu na 
Constituição de 1891. Todas as Constituições seguintes o acolheram.” (SERRANO, 2015, p. 201). 
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exteriores, política nacional e segurança fiscal. Por outro lado, o Judiciário 

encontra-se, salvo pouquíssimas exceções, passivo diante dos casos de políticas 

sociais, redistribuição de riquezas ou recursos. Ademais, essa timidez também se 

faz presente em noções progressistas como a erradicação da pobreza ou 

alterações nas prioridades dos recursos públicos o que “não tem sido exatamente 

uma bênção para keynesianos e progressistas” (HIRSCHL, 2009, p. 152). 

Esse cenário apresenta uma desproporcionalidade das atuações judiciais 

na intervenção de prerrogativas dos poderes representativos, pois há intervenção 

proativa para determinados segmentos enquanto para outros, de cunho social, há 

uma timidez e, até mesmo, uma não intervenção. Essa constatação de Hirschl 

(2009) coaduna com a de Ian Millhiser (2015) a partir do seu estudo histórico sobre 

a Suprema Corte dos Estados Unidos (USSC). Millhiser evidencia que os direitos, 

nem sempre, são respeitados pela Corte diante da sua atuação sem supervisão, 

pois, embora as decisões possam estar enraizadas em princípios neutros do 

direito, o autor questiona como confiar na Suprema Corte se “seus membros são 

facilmente manipulados por qualquer partido político que tenha vencido uma 

eleição decisiva?” (MILLHISER, 2015, p. 384). Essa flexibilização de 

(in)aplicabilidade de direitos destinados a determinadas searas em detrimento de 

outras fica explícito na sua obra Injustices, pois a história da USSC permeia por 

“confortar os mais confortáveis e afligir os mais aflitos”. Outras subcategorias 

apresentadas por Hirschl (2009) são: dilemas fundamentais de justiça 

restaurativa, corroboração judicial de transformações de regime político e a 

judicialização da formação do raison d’être37. 

 As recorrentes intervenções judiciais nas agendas políticas desenvolveram 

uma dependência de os órgãos políticos sanarem questões eminentemente 

políticas nos tribunais. Há uma espécie de retroalimentação entre a deferência 

legislativa ao judiciário e o seu acolhimento. No âmago das constituições há a 

política, Bercovici (2004) reitera que não é possível compreender a Constituição 

fora da realidade política, pois a própria Constituição é política. Dessa perspectiva 

é reconhecido o papel do direito constitucional na regulação da política já que não 

                                                      
37 “Judicialização da formação de identidades coletivas, processos de construção de nações e 
disputas a respeito da própria definição da comunidade” (HIRSCHL, 2009, p. 141). 
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há sistemas políticos, em meio à complexidade das sociedades, livres de 

constitucionalismo ou lei constitucional apolítica. Contudo, os casos de 

judicialização da política pura perpassam essa dimensão política, pois se trata de 

questões que pertencem à própria natureza do corpo das instituições 

representativas ou da sociedade, não previstas pelo poder constituinte originário 

como área de atuação jurídica. Assim, tem sido questionada a validade 

democrática da posição máxima assumida pelos tribunais na tomada de decisões 

puramente políticas (HIRSCHL, 2016 e 2009). 

A transformação dos tribunais superiores em significativos órgãos que 

deliberam sobre políticas não surge do vácuo, o incentivo da esfera política é pré-

condição para a consolidação e o avanço dos casos de judicialização de política 

pura. A adoção de Hirschl (2008, p. 94) por uma, assim denominada por ele, 

“descrição mais realista da judicialização” depreende ser, a partir de estudos 

empíricos, “ingênuo supor que questões políticas desse tipo poderiam ter sido 

transferidas para os tribunais sem pelo menos o apoio implícito de influentes 

atores políticos” (HIRSCHL, 2008, p. 128). Os usos estratégicos da judicialização 

de política pura para fins de interesses particulares também podem partir de elites 

ou de grupos sociopolíticos influentes diante do receio de perda de poder como 

uma manobra para a preservação hegemônica (HIRSCHL, 2010). 

A política, como uma das principais forças motrizes da judicialização da 

megapolítica, e outros meios catalisadores que operam como suporte tácito ou 

explícito para delegar aos tribunais constitucionais, encontram no Poder 

Judiciário uma trincheira diante, principalmente, de novos contextos 

constitucionais, para a manutenção de seu poder. A simbiose entre as elites 

políticas, sociais e econômicas anuncia o Judiciário como órgão marcado por 

ethos e apolítico, diante do descrédito popular na política, com a finalidade de 

lançar para os tribunais demandas que não poderiam ser viabilizadas por meio do 

âmbito majoritário ou diante do receio das repercussões de decisões com alto 

custo eleitoral. 

As contribuições de Ran Hirschl para a observância do Poder Judiciário e 

suas atuações viabilizaram ampliar os horizontes da pesquisa para contemplar 

perspectivas não circunscritas à normatividade. Atentar para o processo macro e 
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micro, a contextualização do cenário vivenciado à época das deliberações de 

megapolítica e, principalmente, buscar o diálogo interdisciplinar para uma melhor 

adequação de análise são premissas ensejadoras da presente pesquisa. Ainda é 

visto como um tabu a inclusão de análise de eventos políticos, principalmente os 

mais recentes, em ensaios científicos no Direito. Ora, o Direito não é alheio à toda 

estrutura social em que está inserido e, em maior grau, a compreensão da agenda 

política se apresenta necessária quando se adota como objeto uma Corte 

Constitucional, ou algum de seus membros, como o presente estudo. Essa nova 

lente proposta por Hirschl para analisar o fenômeno da judicialização da política, 

em especial da política pura, será adotada no presente estudo, pois o grande trem 

da judicialização da megapolítica anseia por isso. 

 

1.3.2 Juristocracia e a autopreservação hegemônica 

 

Na esteira da conjuntura apresentada sobre as raízes do empoderamento 

do Judiciário assenta-se a tendência global, do final do século XX e do início do 

século XXI que é a juristocracia. Utilizando o sufixo destinado a governos, Ran 

Hirschl desenvolve essa alegoria para designar um novo tipo de regime político 

com o cerne no Judiciário. Todavia, suas origens são políticas e não jurídicas. 

Desenvolvida, especialmente, nas obras Towards Juristocracy: the origins and 

consequences of the new constitutionalism (2004a) e ‘Juristocracy’ – Political, not 

Juridical (2004b), a juristocracia não se apresenta como um mero governo liderado 

pelo Poder Judiciário, Hirschl adota a tese da autopreservação hegemônica que 

atua sob a cortina de fumaça da supremacia judicial e, por conseguinte, as 

decisões oriundas do regime político-judicial privilegia segmentos e interesses 

daquelas que viabilizaram a instalação da juristocracia. 

O papel cada vez mais incorporado aos tribunais constitucionais de lidar 

com questões políticas fundamentais não poderia chegar no exponencial relevo 

se não houvesse, pelo menos, o sustentáculo tácito daqueles que detêm o poder 

político. Com a participação do Judiciário nos dilemas de política pura, ela se torna 

progressivamente dependente deste poder que assume papel gradualmente mais 

significativo perante as grandes problemáticas nacionais. De forma simultânea, 



 

Thaís Araújo Dias | 67 
 

os órgãos representativos considerados natos para tomada de decisões dessas 

questões veem seus poderes reduzidos. A teoria cunhada por Hirschl (2004a, 

2004b) observa que essa transferência de poder ocorre estrategicamente, por 

meio tácito ou explícito. 

Reconhecer as cortes constitucionais como instituições políticas não se 

configura como problema para o entendimento da tese da juristocracia, pois, 

assim como as demais instituições políticas, o Poder Judiciário não atua em um 

vácuo ideológico ou institucional. Portanto, as origens concretas do 

empoderamento judicial encontram respostas nas suas fontes políticas, já que 

não é possível compreendê-las separadas “das lutas sociais, políticas e 

econômicas concretas que moldam um determinado sistema político” (HIRSCHL, 

2004b, p.8).  

O porto seguro do Poder Judiciário é apresentado às elites, principalmente, 

em novos arranjos constitucionais em que há a inauguração de um momento 

político-institucional adverso do anterior38. Essa reestruturação causa receio nas 

elites que, até então, detentoras de poderes e influências, encontram nesse novo 

momento um eminente risco para não conseguir estabelecer e concretizar seus 

interesses (HIRSCHL, 2004a). Na procura de uma autopreservação, as elites 

políticas, econômicas e jurídicas encontram no fortalecimento judicial uma opção 

atraente para proteger a longo prazo seus interesses. Essa simbiose das elites em 

prol da autopreservação hegemônica opta pela certeza da tecnocracia do 

judiciário frente às incertezas políticas.  

A tese da autopreservação hegemônica se apresenta no entrelaçamento de 

interesses entre três grupos chaves: as elites políticas, econômicas e jurídicas. 

Cada uma com um objetivo diverso encontra na expansão do Judiciário meio 

comum para a concretização de seus interesses compatíveis. Por conseguinte, 

abrem mão parcialmente, excetuando-se a elite jurídica, de seus poderes, para 

recorrer ao Judiciário como forma de conseguir a manutenção do seu status. A 

elite política, temerosa de perder o próprio poder político e/ou suas preferências 

                                                      
38 Como foi observado no processo brasileiro de redemocratização que, por meio da formulação da 
Constituição de 1988, objetiva a ruptura do que era instituído anteriormente, bem como já fora 
explanada a participação do STF como agente e paciente na Assembleia Nacional Constituinte. 
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políticas, isola-se dos processos de decisões e das vicissitudes políticas. As 

temáticas polêmicas com alto custo eleitoral são transferidas para o Judiciário, 

por meio de um método denominado por Hirschl (2004a) “redirecionamento de 

culpa” em que há uma autolimitação e nela amarram, voluntariamente, suas 

próprias mãos para não arcar com o alto custo eleitoral de tomadas de decisões 

impopulares39.  

Por meio da constitucionalização de direitos que dependem da atuação 

negativa do Estado, como determinadas liberdades econômicas, gerou-se 

benesse para as elites econômicas encontrar no Poder Judiciário meio de garantir 

a promoção da agenda neoliberal. As cortes nacionais e a elite jurídica 

representada por sua nobreza togada 40  e correlacionada com a burguesia ou 

aristocracia, alcança nesse cenário meio de fortalecer sua reputação institucional, 

ao mesmo tempo que amplia sua influência política. Dessa forma, apreende-se a 

acepção da juristocracia como “novo método de concretização de objetivos 

políticos e gestão de assuntos públicos” (HIRSCHL, 2004a, p.1) diante da 

autopreservação hegemônica que permeia esse novo regime político. 

Os vetores políticos por trás das revoluções constitucionais que fortalecem 

substancialmente o judicial review e a constitucionalização de direitos podem ter 

em sua retaguarda o pacto entre as elites com interesses compatíveis. São 

transparecidas nesse âmago algumas inovações legais estratégicas que, em 

conjunto com as predileções hegemônicas, podem determinar as reformas legais 

e constitucionais, suas respectivas naturezas e o controle do kayros das decisões. 

O novo momento constitucional nos cenários expostos é uma das 

propensões dos Estados que estão rumo à juristocracia. Outros componentes 

também são capazes de propiciar o novo regime político da juristocracia. São 

esses: a) delegação de tomadas de decisões com baixa aprovação ou que 

poderiam não encontrar sucesso majoritariamente para o judiciário, com a 

finalidade de não erodir seu apoio popular; b) o Poder Judiciário se apresenta com 

                                                      
39  Podem ser vistas no Brasil mediante os casos de descriminalização do aborto de feto 
anencefálico, reconhecimento da união estável homoafetiva e criminalização da homofobia. 
40 Nobreza togada é um termo utilizado por Bourdieu. na obra “Razões práticas: sobre a teoria da 
ação” (2007), em referência a elite jurídica que se encontra intimamente associada com a burguesia 
ou aristocracia e esteve em ascensão na França em detrimento da nobreza de espada. 
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uma reputação superior à dos poderes representativos, por sua retidão e 

profissionalismo; c) influência das elites sociopolíticas na educação jurídica e na 

escolha da nomeação dos juízes ou tribunais; d) a jurisprudência dos tribunais 

tendem a refletir as propensões políticas e culturais das elites (HIRSCHL, 2004). O 

desenvolvimento dessas propensões será abordado ao longo do estudo. 

A revisitação em Gramsci (2000, p.48) para compreender os elos entre os 

grupos hegemônicos parte da sua premissa da simbiose existente entre eles, pois 

“se a hegemonia é ético-política também é econômica”. O produto da juristocracia 

e dos países que andam em sua direção pode ser a metamorfose das cortes 

constitucionais em monstruosos Dr. Frankenstein (HIRSCHL, 2004a), cujas 

tomadas de decisões são inesperadas diante da inserção de múltiplas partes de 

corpos não jurídicos. Assim, o fenômeno da juristocracia ocasiona riscos, 

essencialmente, para a democracia. O trem da judicialização da política chega à 

sua última estação, e o fenômeno mais perigoso democraticamente, à 

juristocracia. Sob a premissa de que “o poder judiciário não cai do céu; ele é 

politicamente construído” (HIRSCHL, 2004a, p. 49), o estudo se desenvolve, 

sempre buscando dialogar com as propensões e repercussões políticas e as 

perspectivas institucionais no cenário nacional. 

 

1.4 Governo dos togados? A ascensão do Supremo e dos onze supremos 

 

As posturas desempenhadas pelas cortes constitucionais adquirem cerne 

político diante das influências oriundas, inclusive, do exercício comum de suas 

atividades. Aqueles responsáveis por designar o que é caracterizado ou não como 

consoante à Constituição determinam, mesmo que de forma incidental, ditames a 

serem cumpridos por atores políticos e pela própria sociedade. Ainda que não se 

trate de feito traçado por ativismo judicial ou judicialização da política, as 

deliberações confeccionadas pelo tribunal constitucional repercutem, dentre 

outros, na governança de um País.  

Algumas terminologias foram destinadas para essa espécie de governo que 

pode ocorrer incidentalmente ou de maneira mais evidente, com atuações bem 

delimitadas, capazes de serem alocadas como se e governo de togado fosse. Alec 
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Stone Sweet (2000) utiliza “Governing with jugdes” para designar a inevitabilidade 

que o parlamento possui de acompanhar as revisões constitucionais, para que 

possa atuar e, por conseguinte, legislar. Apresentam-se, nessa nova espécie de 

governo europeu, as recorrentes judicializações de conteúdos dos processos ou 

dos comportamentos legislativos e, até mesmo, a elaboração legislativa. Assim, 

os trabalhos desempenhados pelo governo e pelo parlamento são desenhados 

pelas conduções constitucionais. Nesse local privilegiado de governo há os 

tribunais constitucionais. 

A alegoria “Estado de Juízes”, cunhada por Eros Roberto Graus (2017), ex-

Ministro do STF, foi destinada para a conjuntura nacional, em virtude da 

apropriação do Judiciário da função legislativa41. A independência judiciária é 

reconhecida, contudo, sua atuação deve ser balizada nas leis e na Constituição, ir 

além dessas lindes ocasiona usurpação do poder com uma espécie de invasão da 

competência do Poder Legislativo. Nesse contexto, o Brasil estaria vivenciando a 

substituição de um Estado de Direito por um Estado de Juízes. 

O Tribunal constitucional brasileiro não se encontra alheio diante desse 

fenômeno internacional de expansão do Poder Judiciário, da mesma forma que 

não se encontra isolado dessa nova espécie de governança. A indagação sobre a 

existência de um “governo dos togados” existe, diante do poder incorporado pelo 

judiciário, ao se tornar progressivamente um player42 fundamental para o bom 

funcionamento ou para os percalços da arena política nacional. É claro o 

reconhecimento de que a centralidade governamental brasileira se aloca no Poder 

Executivo 43  e no Poder Legislativo, mas também é evidente que os 

encaminhamentos da Suprema Corte marcam diretrizes para a política nacional. 

A preocupação da academia, outrora corporizada no STF, ator coletivo, 

desperta agora, também, suas atenções para as posturas individuais dos 

                                                      
41Cf. Eros Graus (2017) evidencia o caso da legalização ou absolvição do aborto em caso de feto 
anencéfalo. 
42 No mesmo sentido, Lunardi (2019, p. 4): “O STF passa a ser mais um player dentro da arena dos 
atores políticos, que precisam considerar esse fator no universo de variáveis que compõem o 
cálculo estratégico dos diversos atores políticos.”  
43 José Murilo de Carvalho (2019) considera que sempre esteve no âmago político nacional o 
Executivo, poder excessivamente valorizado, diante das origens mal emancipadas do 
patrimonialismo. 
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ministros. Diante dos momentos de instabilidades ou impasses políticos 

sobrevém a centralidade da Corte Constitucional como estratégia sanadora 

desses desacordos, independente da análise material: ser ou não a arena decisória 

apropriada para tal. A problematização e as investigações que possuíam uma 

tendência de foco em toda a Corte passam também por observar mais 

minuciosamente as atuações ministeriais. Essa atuação engloba o desempenho 

de atividades judiciais, mas também os posicionamentos externos ao Tribunal: 

entrevistas,  narrativas  sobre  julgamentos  com   ampla  repercussão   e  alcança 

discursos de análises sobre questões políticas ou sociais. 

 

1.4.1 Supremocracia: as respostas institucionais 

 

A literatura nacional revela contribuições significativas na aplicabilidade de 

teorias externas ao cenário local, bem como, na criação de novas terminologias e 

teses com égide na análise do Poder Judiciário brasileiro e do STF. 

Problematizando as atuações da Corte constitucional brasileira, Oscar Vilhena 

Vieira elabora o termo ‘supremocracia’ (2008), difundindo-o, a partir do artigo 

científico de sua autoria e, posteriormente, desenvolvido com minúcias na obra “A 

batalha dos poderes” (2018), por meio atualizações, aperfeiçoando e inserindo 

casos concretos para fins ilustrativos de afirmação de sua teoria. 

O processo de expansão das cortes constitucionais não é exclusivo do 

Brasil, embora seja internacionalmente reconhecido, na construção da hipótese 

fundamental supremocracia. Vieira (2018) aponta que, em comparativo com 

outros países, o contexto nacional é mais acentuado44. Ademais, considera inédita 

na história brasileira45 a tamanha proeminência do Tribunal. A supremocracia46 é 

desenvolvida a partir de duas perspectivas basilares que permitem alocar essa 

                                                      
44  “Talvez as supremas cortes indiana e colombiana sejam as únicas que partilhem o status 
supremocrático assumido pelo STF no Brasil, a partir de 1988.” (VIEIRA, 2018, p. 166). 
45 Vieira (2008) reconhece que há outros momentos constitucionais com destaque político ou vasta 
atuação jurisprudencial do STF, entretanto, não expressam a intensidade alcançada pelo Tribunal 
atualmente. 
46 É estratégico o uso de supremocracia com o “s” minúsculo, pois o “S” maiúsculo refere-se aos 
órgãos máximos da República (VIEIRA, 2008). Ademais, o autor afirma que o termo ‘supremocracia’ 
é inspirado na juristocracia de Ran Hirschl (VIEIRA, 2018, p. 163). 
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terminologia em dois sentidos: o primeiro refere-se à supremacia do Supremo, 

alcançada em 2005 com o advento da Súmula Vinculante47 , como cúpula que 

governa jurisdicionalmente os demais entes do Poder Judiciário; o segundo 

sentido corresponde à ampliação do poder da Corte em detrimento dos poderes 

representativos. 

Decorre do cenário do poder sem precedentes atribuído ao STF a tensão 

entre o poder supremocrático e o prisma democrático. A tomada de decisão pela 

Corte constitucional em temáticas que, em tese, deveriam ser direcionadas à 

vontade da maioria ou pelos poderes representativos é evidência desta tensão. A 

supremocracia é produto do descrédito das instituições e dos atores políticos, 

favorecida pela perspectiva da teoria constitucional nacional, que não possui uma 

cultura jurídica consolidada de precedentes ou de estabelecimento e cumprimento 

de standards interpretativos (VIEIRA, 2018). 

A problemática veiculada no âmbito da supremocracia está relacionada 

com a fragilização dos poderes representativos diante da incorporação do centro 

do sistema político ocupado pela Corte constitucional brasileira. Essa substituição 

dos atores políticos clássicos pelo Supremo, na perspectiva da tese da 

supremocracia, relaciona-se com as escolhas institucionais. O núcleo 

supremocrático encontra-se em dois pilares: na “hiperconstitucionalização” e na 

junção de três espécies de tribunais48 adversos em um só. O cenário constituinte 

permeado por incertezas e pelo anseio de ruptura com a recém-vigente orientação 

autoritária viabilizou esses dois pilares (VIEIRA, 2018). 

Assim, o construto da supremocracia está intimamente associado ao nível 

de institucionalização: capaz de impulsionar ou não intervenções mais ativas da 

Corte. Uma premissa reiteradamente adotada no presente estudo adverte para os 

múltiplos olhares, inclusive interdisciplinar, para o empoderamento do STF, em 

                                                      
47 Pedro Serrano (2016, p. 105) ao analisar o potencial poderio das jurisdições constitucionais 
ressalta que, no “Brasil e em países em que o sistema funciona de forma semelhante, esses 
poderes são ainda mais dilatados, pois ao Supremo Tribunal Federal cabe, inclusive, editar 
decisões com efeito erga omnes, ou seja, com vontade geral para toda a sociedade – as chamadas 
súmulas vinculantes”. 
48 Ao Supremo Tribunal Federal é conferido o desempenho de papel de Tribunal Constitucional, 
Tribunal com foro especializado e Tribunal recursal. Oscar Vieira (2018) afirma que a soma dessa 
tripla função em um só órgão é fulcral para o processo supremocrático. 



 

Thaís Araújo Dias | 73 
 

especial, nos casos de judicialização da megapolítica. Nesse sentido, Fabrício 

Lunardi (2020a) ao abordar a supremocracia, ressalta que a transcendência dos 

limites do Tribunal perante questões compreendidas como competência 

legislativa ou executiva não é resultado isolado da ação da Corte, mas, também, 

como foi observado na análise da Juristocracia, pode ser produto da fomentação 

dos demais poderes constituídos. Importante destacar que a esfera normativa e 

institucional presente no Brasil é mais propensa à expansão do desempenho do 

Tribunal e é a opção de análise adotada por Oscar Vieira (2008, 2018). 

O status supremocrático é adquirido por elementos que permeiam, 

notadamente, a singularidade da arquitetura institucional da Corte Constitucional 

brasileira e do que Vieira (2008, 2018) denomina de ampla “ambição 

constitucional”. Sob essa égide, a expansão da atuação do STF estaria vinculada, 

em maior grau, à vontade constitucional. Dessa forma, é construída a orientação 

argumentativa de que a supremocracia, por si mesma, não pertence ou não 

ocasiona o fenômeno de usurpação de poder, pois a proeminência institucional 

assumida pelo Tribunal seria um desígnio do Poder Constituinte Originário. As 

possíveis atuações ministeriais ou da Corte, como colegiado, usurpadoras ou 

abusivas, não encontram sua raiz na supremocracia por serem fenômenos 

adversos. 

As contribuições da vertente da supremocracia para o presente estudo se 

encontram, especialmente, na investigação dos contornos institucionais do 

Tribunal, suas atribuições e competência. Entretanto, a judicialização da 

megapolítica, marco essencial para a condução do estudo em voga, anseia por 

uma análise que percorra outras variáveis além das perspectivas formais 

atribuídas à Corte ou aos seus ministros, bem como a constitucionalização dos 

direitos. Diana Kapiszewski (2011) compreende que as oportunidades oriundas 

das estruturas constitucionais são fundamentais para os papéis desempenhados 

pelos tribunais constitucionais. Contudo, tão significativo quanto à perspectiva 

normativa é a sociopolítica. Ran Hirschl (2004a) reforça que a ascensão do Poder 

Judiciário rumo à juristocracia carece de subterfúgios da conjuntura política, 

econômica e social, cunhados na tese de autopreservação hegemônica. 
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1.4.2 Governando com onze ilhas supremas 

 

Inevitavelmente, reconhece-se que a Suprema Corte brasileira é detentora 

de importantes mecanismos, respaldados constitucionalmente ou não, possíveis 

de alterar eventos essencialmente jurídicos ou extrajurídicos, em resultados que 

podem repercutir na sociedade, no âmbito eleitoral, na cultura de uma coletividade 

e em outras searas de políticas puras, como foi evidenciado na apreciação do 

fenômeno da judicialização da megapolítica. A complexidade é aumentada 

quando essas decisões, sobre as mais distintas temáticas e com impactos 

relevantes, podem ser tomadas por somente um ministro. O desdobramento é 

potencializado, entre outros fatores, por se tratar de decisões deliberadas 

monocraticamente, mas não é somente nessa perspectiva que é manifestada a 

individualidade ministerial. 

“Onze ilhas” é uma terminologia recorrente ao tratar da ausência de 

coordenação entre os onze ministros ocupantes da Suprema Corte brasileira. 

Sepúlveda Pertence, ministro do STF no período de 1989 a 2007, é autor da 

expressão que realiza analogia entre os onze ministros e onze ilhas: “éramos onze 

ilhas incomunicáveis, um arquipélago de onze ilhas incomunicáveis” (FONTAINHA 

et al, 2015a, p. 116) essa expressão de Pertence se referia às rarefeitas relações 

pessoais entre os ministros49. Outras alocações dessa metáfora foram realizadas 

pelo Ministro Nelson Jobim (2005). Quando presidente da Suprema Corte, proferiu 

discurso na abertura do ano judiciário e ressaltou que “o Sistema Judiciário 

Brasileiro, com seus 96 tribunais, é um arquipélago50  de ilhas de pouca 

comunicação”. Em entrevista realizada em 2015, Jobim remota ao termo ilhas para 

                                                      
49 Em entrevista ao projeto História Oral do STF, o ex-Ministro Pertence afirma: “Cheguei a dizer – 
o Ministro Jobim gosta muito de repetir esta frase minha – que éramos onze ilhas incomunicáveis, 
um arquipélago de onze ilhas incomunicáveis. Realmente, na maior parte dos dezoito anos que 
passei, as relações pessoais eram extremamente raras. Acontecia de em certos acontecimentos 
sociais se encontrarem vários ministros, e aí o senso corporativo funcionava muito para que 
ficassem todos reunidos. Eu sempre fui rebelde a isso. Mas a convivência pessoal era raríssima.” 
(FONTAINHA et al, 2015a, p. 116). 
50 No mesmo sentindo, Chaves (2019, p.36) realiza investigação teórica e empírica sobre a imagem 
do arquipélago “no sentido de que a fragmentação da Justiça ainda é uma realidade institucional 
do Judiciário e o arrefecimento dessa difusidade é um processo em curso, que pode não ter uma 
única direção e sentido.” 
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retratar a independência e autonomia de cada gabinete ministerial51 (FONTAINHA 

et al, 2015b, p. 296). 

 O reconhecimento da ausência de coordenação entre os ministros é 

sinalizado pela academia, mas também já foi evidenciado por aqueles que já 

pertenceram à Corte. Críticos desse arranjo utilizam a terminologia “onze ilhas” 

para designar o processo decisório do Tribunal, marcado pela individualidade dos 

integrantes do órgão. Dessa forma, o isolamento ministerial pode ocorrer em dois 

momentos distintos. O primeiro momento compreende o processo de construção 

dos votos realizados isoladamente, sem conhecimento prévio dos votos de seus 

pares e, por conseguinte, do produto da decisão colegiada. Historicamente, a Corte 

adota o modelo seriatim52. O segundo momento refere-se à fase de confecção dos 

acórdãos que não possuem uma uniformidade estrutural (KLAFKE e PRETZEL, 

2014). Nessa perspectiva, Conrado Hübner Mendes (2012) propõe uma nova 

metáfora perante o cenário estabelecido: o STF, sob ótica musical, ilustra um 

“tribunal de solistas” em detrimento de uma cooperativa “orquestra”. 

 Outras alegorias, como os “onze supremos”, são construídas com a 

finalidade de anunciar e advertir o potencial poder individual daqueles que 

compõem a Corte. Falcão e Arguelhes (2017) utilizam essa nomenclatura para 

designar a fragmentação do Tribunal diante da diminuição do Plenário, o então 

Supremo, em detrimento do poder decisório dos ministros resultou em um tribunal 

formado por onze supremos. No âmago dessa problemática, os autores ressaltam 

que o uso deturpado das atribuições individuais, principalmente em desacordos 

importantes, não coaduna com a premissa constitucional do poder supremo ser 

destinado ao STF, caracterizado como instituição coletiva. A formação de onze 

supremos é evidenciada com clareza em 2016 e permeia, principalmente, em três 

maneiras de apropriação do poder institucional: evitar o Plenário, emparedar o 

Plenário e contrariar o Plenário. 

 

 

                                                      
51 “Tu não podias entrar dentro do gabinete. Eu só trabalhava fora dos gabinetes. Porque cada 
gabinete é uma ilha de autonomia e independência. Entendeu?” (FONTAINHA et al, 2015b, p. 296). 
52 Mendes (2013) evidencia a singularidade do STF por adorar uma seriatim pura. 
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1.4.3 Os poderes individuais evidenciados 

 

Com fulcro na égide supremocrática, Arguelhes e Ribeiro (2018) 

apresentam, por meio da análise dos impactos das ações ministeriais, atuando 

individualmente, no processo político, um novo caminho trilhado pela Suprema 

Corte, denominado de “ministrocracia”. A problemática de antanho para o regime 

democrático, já complexa, diante do papel desempenhado pela Corte em pleitos 

eminentemente políticos, passa a ter outras faces oriundas do exercício individual 

dos ministros. As atribuições destinadas aos ministros são ferramentas em 

potencial capazes de modificar deliberações do Plenário sobre temáticas 

anteriormente definidas. Também são aptas, como foram assistidas 

nacionalmente, para regularem ou remodelarem o status quo das decisões dos 

poderes representativos. 

O realce das ações ministeriais não se encontra circunscrito ao plano do 

Tribunal, ele se manifesta informalmente por declarações à imprensa ou pela 

formação da pauta de julgamento, por exemplo. A afluência resultante das 

deliberações togadas e dos enunciados públicos moldou estratégias e rumos 

políticos. Esse cenário invocou o mister para analisar a “soma de indivíduos 

poderosos”53, o “contramajoritarismo” interno representa implicações no quadro 

político e democrático. A partir da visibilidade do poder individual em casos 

“chaves,” em prejuízo do rumo consensual, adicionam-se desafios impostos à 

teoria constitucional. A definição da agenda, a sinalização de preferências e as 

tomadas de decisões são ações que podem ser realizadas de forma isolada por 

algum dos onze supremos (ARGUELHES e RIBEIRO, 2018). Os riscos da 

monocratização são apresentados por Albuquerque e Almeida (2020) diante da 

“autofagia” avistada na Corte, oriunda das múltiplas vertentes políticas de seus 

membros que, na busca de satisfazê-las, atuam institucionalmente sob a luz de 

amplas subjetividades. 

Foi observado na análise do estado da arte que a vasta literatura 

especializada alerta para os riscos de usurpação da soberania popular, para a 

                                                      
53 Terminologia adotada por Arguelhes e Ribeiro (2018, p.20) para designar o amplo poder que os 
ministros possuem. 
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catalisação da fragilidade democrática e, também, chama atenção para o contexto 

extrajurídico sob égides políticas e sociais. A judicialização da megapolítica se 

apresenta como aquela que mais evidencia a intervenção das cortes em 

demandas essencialmente não jurídicas. Esse cenário revela que todas essas 

observações voltadas para o ator coletivo do Tribunal também podem ser oriundas 

das ações individuais dos ministros. Seria uma ocorrência de judicialização da 

megapolítica traçada por um ministro? 

 Novamente o design institucional do STF se revela expressivo, visto que é 

permeado por funções que dão contornos individualizados e descentralizados ao 

Tribunal. A vasta gama de mecanismos formais que permitem a ação ministerial 

combinada com o escasso estabelecimento de prazos ou vinculações 

procedimentais resulta em um amplo espaço de atuação individual (i)legitima 

sobre a política, pois as atribuições de funções via Regimento Interno ou 

constitucionalmente não permitem o uso e abuso destas. No que concerne às 

tomadas de decisão, é destacado o papel do ministro relator como aquele que 

detém atribuições que lhe permitem deliberar, por meio de liminares 

monocraticamente, submeter ou não o processo ao Plenário ou à Turma 54  e 

exercer o controle sobre o kayros da ação. 

Utilizando-se estrategicamente da burocracia procedimental, as 

atribuições destinadas aos ministros podem incorrer em produção de efeitos 

externos notáveis, conforme há a combinação das funções do exercício do relator, 

por exemplo. O poder de deliberação por meio de liminares monocráticas é 

potencializado quando a decisão não coaduna com a jurisprudência da Corte ou 

quando se trata de temática ainda não definida e não há submissão ao Plenário. 

São claros a implicação em insegurança jurídica e o eminente risco democrático 

quando há mudança discricionária do status quo de uma deliberação do Executivo 

ou do Legislativo. O tempo da política e do direito são adversos, o kayros para a 

                                                      
54 “Art. 21. São atribuições do Relator: I - ordenar e dirigir o processo; II - executar e fazer cumprir 
os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em 
julgado [...]; III - submeter ao Plenário, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência, 
questões de ordem para o bom andamento dos processos; IV - submeter ao Plenário ou à Turma, 
nos processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito 
suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior 
decisão da causa” (STF, 2020a). 
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deliberação monocrática ou para a submissão ao colegiado pode implicar em 

perda do objeto da ação ou em intervenções mais veladas das “liminares 

perpétuas”.55 

Múltiplos são os exemplos que materializam o exposto56: o Ministro Marco 

Aurélio Mello determinou o prosseguimento do processo de impeachment do 

então presidente interino, Michel Temer 57 ; o Ministro Luís Fux suspendeu a 

tramitação do Projeto de Lei das “10 Medidas contra a corrupção” (Projeto de Lei 

n. 4850/2016) e determinou que esse projeto fosse reiniciado na Câmara dos 

Deputados58; a Ministra Cármem Lúcia59 suspendeu os efeitos de dispositivos que 

versavam sobre novas regras de distribuição dos royalties do petróleo (Lei n. 

12.734/12). Os eventos explicitados obtiveram vastos impactos, mesmo que as 

deliberações não refletissem, necessariamente, no posicionamento do Tribunal. 

Há outros dois casos ilustrativos que convergem com a discussão em voga. 

Estes apresentam múltiplas semelhanças entre si, mas possuíram, em um 

pequeno decurso de tempo, respostas diferentes dos ministros relatores por meio 

de (in)deferimento das liminares monocráticas: os Mandados de Segurança (MS) 

coletivos (MS 34.070 MC/DF e MS 34.609-MC/DF) que, respectivamente, versaram 

sobre a nomeação ministerial de Luiz Inácio Lula da Silva, realizada por Dilma 

Rousseff, e de Wellington Moreira Franco, empossado por Michel Temer. Em 

ambos, os pedidos foram impetrados por partidos políticos de oposição contra ato 

administrativo do chefe do Executivo, durante o exercício de sua atividade 

privativa, de nomeação ministerial, alegando-se abuso de poder por meio do 

desvio de finalidade. Gilmar Mendes, relator do MS 34.070 MC/DF, em 18 de março 

de 2016, defere liminar inviabilizando o exercício ministerial da casa civil de Lula. 

Celso de Mello, relator do 34.609-MC/DF, em 14 de fevereiro de 2017 indefere a 

liminar que solicitava a suspensão dos efeitos do decreto presidencial que o 

nomeou para Ministro de Estado (BRASIL, 2016a e 2017a). 

                                                      
55 Terminologia utilizada por Fabrício Lunardi (2020a, p. 181) ao tencionar essa disfuncionalidade 
caracterizada como autoritária quando o Ministro relator não leva a discussão do caso em análise 
ao pleno. 
56 No mesmo sentido: Lunardi (2020a); Arguelhes e Ribeiro (2018). 
57 Mandado de Segurança n. 9087.  
58 Mandado de Segurança n. 34.530. 
59 Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.917. 
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Fabrício Lunardi (2020a) realça que, possivelmente, a decisão do relator não 

ecoasse a concepção da maioria dos membros da corte sobre a matéria analisada. 

Ainda assim, a suspensão da nomeação foi consumada e foi determinante e/ou 

contribuiu para acelerar o processo de impeachment da então Presidenta Dilma. 

A breve análise dos casos expostos já se dimensiona, para fins de ilustração do 

poder individual dos ministros perante a oscilação de entendimento, em menos de 

um ano. Esse descompasso se torna mais problemático quando se trata de casos 

que podem mudar o quadro político nacional por serem casos de judicialização da 

megapolítica.  

Diante da ausência de posicionamento do colegiado da Corte sobre a 

temática, ainda não se sabe qual o posicionamento do STF sobre os casos de 

nomeação. A instabilidade se demonstra como uma problemática teórica e prática, 

e, repercute por exemplo, no deferimento da liminar, realizado pelo Ministro relator 

Alexandre de Moraes, a fim de suspender nomeação de Alexandre Ramagem 

Rodrigues, efetuada por Jair Bolsonaro, para o exercício do cargo de Diretor-Geral 

da Polícia Federal (STF, 2020d). 

Envolvidas sob o manto constitucional e apoiadas em teor argumentativo 

de fundamentos pseudolegítimos e legais para respaldar, suas ações individuais, 

caracterizadas como políticas ou autoritárias, demonstram as dificuldades dessa 

problemática quando analisadas alheias ao jogo político. O exercício informal e 

abusivo das atribuições ministeriais pressupõe violações sistêmicas 

constitucionais diante da realocação da supremacia do Tribunal aos ministros. O 

exposto reafirma que não se trata apenas de um assunto controverso com 

impactos teóricos (LUNARDI, 2020b). 

Quando um ministro ocupa função destinada somente a si dentro do 

Tribunal – presidente de uma das turmas, decano ou a cadeira presidencial da 

Corte –, possui maior centralização de atribuições e de poderes (ARGULHES e 

RIBEIRO, 2018). O avultado poder individual também se denota mesmo quando os 

ministros não ocupam cargos institucionais no Tribunal ou são relatores. Um 

exemplo é o poder de pedir vistas que pode ser utilizado como ferramenta 

estratégica do kayros, hábil para alterar a agenda de julgamento do STF. 
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O controle sobre o tempo – kayros – viabiliza subterfúgios para o ministro 

impor sua própria agenda, em especial, para o relator e o Presidente da Corte. A 

construção da pauta de julgamento pelo pleno pode ser influenciada por fatores 

alheios ao âmbito jurídico ou por motivações ministeriais quando, por exemplo, 

evita levar ao plenário sua decisão por haver risco de esta ser derrubada. De toda 

forma, a figura central de formação da agenda institucional externa, como 

representante da instituição, ou interna, na construção da pauta de julgamento, é 

do Presidente do STF. Compreende-se na construção da pauta de julgamento a 

definição de que determinados casos serão ou não pautados, quando serão 

pautados, se serão julgados e em quais contextos. Evidencia-se, assim, a soma de 

detenção de poderes do presidente do Tribunal no âmbito da agenda e do kayros. 

O lapso temporal de ação ou de omissão do ministro revela uma outra face: o envio 

de mensagens. 

O envio de mensagens é utilizado para nomear as ações dos ministros que, 

de forma incidental ou direta, são capazes de sinalizar preferências60 a partir de 

seus posicionamentos, suas perspectivas sobre determinadas temáticas que 

podem ser objetos ou não de análise pelo Tribunal. Esse envio de mensagens é 

potencializado com o populismo togado, com a ampla aparição dos ministros em 

meios de comunicação, concedendo entrevistas ou coletivas em que há 

manifestações de opiniões sobre casos em trânsito na Corte e, até mesmo, sobre 

o cenário político, econômico e social nacional. Também podem ocorrer em 

discursos formais, votos ou demais manifestações inerentes ao cargo. 

Os múltiplos poderes individuais designados para os ministros não 

significam que estes possam utilizá-los de forma deliberada. A previsibilidade de 

ferramentas que viabilizam aos ministros atuarem com maior flexibilidade não é 

uma autorização para decisões ou atuações discricionárias. Agir conforme 

critérios subjetivos, utilizando de formas deturpadas os meios de atuação que lhe 

foram possibilitados, é o evidente esvaziamento do republicanismo: a vontade 

individual em detrimento dos valores coletivos. A Jurisdição Constitucional que 

passa a ser exercida diante de uma decisão monocrática enfraquece o próprio 

                                                      
60 Expressão utilizada por Arguelhes e Ribeiro (2018). 
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tribunal, as cobranças externas são inúmeras com as decisões colegiadas, quiçá 

em monocráticas. 

O tensionamento apresentado demonstra alguns elementos que 

possibilitam compreender que o cargo de Presidente da Corte é permeado por 

outras atribuições, sejam elas institucionais internas ou representativas na 

conjuntura exterior ao Tribunal. O Presidente da Suprema Corte possui voz que 

ecoa para o cenário político, social e econômico em nome da instituição, bem 

como o cargo lhe oportuniza discursos mais simbólicos, por exemplo, a abertura 

do ano judiciário. Assim, há uma ilha que se evidencia, ao menos por um biênio: 

aquela que assume a Presidência Suprema.



 



 

2. A PRESIDÊNCIA SUPREMA:  

CARGO JURÍDICO COM REPERCUSSÕES POLÍTICAS 

 

O papel assumido pelas cortes constitucionais perante questões de 

políticas fundamentais as tornou objeto de olhares atentos para seus 

posicionamentos e suas decisões. Esses enfoques, que antes pertenciam mais ao 

corpo jurídico, vêem, progressivamente, se transformado em matéria de 

preocupação social, a fim de conhecer como o Tribunal compreendeu 

determinados assuntos fundamentalmente importantes. E, principalmente, está se 

tornando cada vez mais significativo acompanhar as deliberações judiciais para a 

compreensão e determinação da política nacional. Os pressupostos estabelecidos 

por Ran Hirschl sobre a judicialização da megapolítica auxiliam na apreensão das 

relações próximas e das repercussões diretas dos tribunais superiores na política. 

No cenário nacional, não são somente as intervenções do Plenário que são 

decisórias na esfera estrutural da política, os feitos monocráticos também se 

apresentam como meios suficientes para impulsionar e, até mesmo, deliberar 

sobre casos que podem ser caracterizados como política pura. 

O órgão cúpula do Poder Judiciário brasileiro é o STF, com o advento 

constitucional de 1998, a função precípua da corte é a guarda constitucional. O 

Tribunal é formado por onze ministros que, cumprindo os requisitos formais 

objetivos 61  e alguns outros subjetivos 62 , são nomeados pelo Presidente da 

República63,   sabatinados pelos senadores integrantes da Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ), e, por fim, no Senado Federal deverão ser aprovados por maioria 

absoluta. Três órgãos contemplam a formação organizacional interna 

                                                      
61 Ser ministro do STF é um dos cargos privativos de brasileiros natos (art. 12, § 3º, IV da CFRB/88). 
Outro critério objetivo é possuir idade maior que 35 e menos de 65 (art. 101, caput da CFRB/88). 
62 Notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101, caput da CFRB/88). 
63 O próprio ato de nomeação exige, no mínimo, um diálogo político. “Fux chegou ao Supremo 
graças à costura de muitos padrinhos, mas publicamente apontava Cabral como o jóquei de sua 
candidatura. “Uma pessoa que contribuiu muitíssimo para mim, na caminhada para o Supremo, foi 
o governador Sérgio Cabral”, contou à FGV. “Eu sou amigo dele e também da mulher dele. E ele 
levou meus currículos [para Dilma]. Você tem que ter uma pessoa para levar seu perfil e seu 
currículo a quem vai te nomear. Senão, não adianta”, ele disse em depoimento à jornalista Mônica 
Bergamo.” (RECONDO e WEBER, 2019, p. 73, grifo nosso). 
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do STF: o Plenário, as Turmas e o Presidente64 (BRASIL, 2020a). 

O Plenário é formado pela totalidade de seus ministros enquanto cada uma 

das Turmas é formada por cinco ministros 65 . As Turmas são presididas pelo 

ministro mais antigo entre aqueles que pertencem a cada uma delas, até que todos 

os seus membros tenham exercido a presidência (BRASIL, 2020a). Essa forma 

estabelecida no Regimento Interno de designação da ocupação da presidência da 

Turma é importante, para, posteriormente, discutir e buscar compreender a forma 

de escolha do Presidente da Corte. A Presidência é o único órgão monocrático do 

STF. Essa posição de destaque do Tribunal, ao mesmo tempo que possui realce 

simbólico, não se restringe a ele. Múltiplas atribuições são destinadas ao 

Presidente da Corte. 

Como já foi evidenciado, os ministros da Suprema Corte brasileira 

desempenham importantes funções. É relevante o uso dos recursos institucionais 

destinados a cada um. A deturpação dos recursos que possuem pode ocasionar 

múltiplos efeitos que não estão contemplados apenas no âmbito institucional da 

Corte, os produtos dessas deliberações repercutem amplamente no cenário 

nacional em searas políticas, sociais ou econômicas. Quando há o aumento de 

questões de política fundamental e controvérsias morais, o uso dos poderes 

individuais ministeriais reverbera em maior impacto. 

Retomar esse contexto auxilia a compreender melhor a relevância do posto 

mais importante do Judiciário brasileiro 66 . Diante do papel ocupado como 

Presidente, durante o biênio, há novos contornos de suas designações. O cargo da 

Presidência do STF possui relevo institucional e político de representatividade. Se 

o eco das ações monocráticas dos demais ministros podem ocasionar mudanças 

substanciais politicamente, há uma proeminência quando parte do Presidente pela 

representatividade do cargo de chefia da Corte. Atuar em nome do Tribunal em 

relações interinstitucionais, buscar melhorias para o Poder Judiciário brasileiro e 

                                                      
64 Por ser um órgão, o regimento interno do STF utiliza letra maiúscula todas as vezes que remete 
ao Presidente da Corte, com fulcro nessa adoção do documento que rege a corte internamente, 
tomar-se-á essa mesma forma. 
65 O ministro Presidente não participa das Turmas. 
66 Essa remissão foi feita pela própria corte no documento que ditou o protocolo da sessão solene 
de posse da Presidência de Gilmar Mendes e da Vice-Presidência de César Peluso (BRASIL, 2008). 
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para Corte são, por exemplo, poderes que lhe estão conferidos como presidente do 

CNJ. 

A independência da Corte Constitucional brasileira e dos demais poderes na 

égide do check and balances não esteve sempre presente na história 

constitucional brasileira. O Presidente do STF, como figura simbólica de liderança 

e representatividade da Corte, possuía limitações interinstitucionais, 

principalmente nas relações com o Executivo. Nos períodos em que houve 

“superioridade” do Executivo sobre o Judiciário, o Presidente da Corte se 

encontrava em situações delicadas. Durante o período de Floriano Peixoto, foi 

exigido do Presidente e do Vice-Presidente do STF que prestassem juramento ao 

chefe do Executivo. Esse rito cerimonial sinalizava que a Corte se encontrava à 

mercê do governo federal (COSTA, 2006). 

Outro fato de supremacia do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário 

brasileiro, incidindo diretamente na Presidência da Corte, foi o Decreto Lei no 

2.770, de 11 de novembro de 1940. Durante a vigência do Estado Novo, Getúlio 

Vargas editou esse documento normativo que versava sobre a nomeação do 

Presidente e Vice-Presidente do STF. À época, foi estabelecido que as nomeações 

deveriam ser realizadas, por tempo indeterminado, pelo Presidente da República 

(BRASIL, 1940). 

Mesmo em períodos nos quais o Poder Judiciário brasileiro não gozava de 

autonomia ou tinha seus poderes cerceados, principalmente, em consequência da 

expansão do Poder Executivo, a figura do Presidente do STF era caracterizada 

como o membro representativo e simbólico da Corte e do Judiciário. 

Diferentemente desses momentos históricos é a atual relação entre os Poderes. A 

autonomia organizacional viabilizada ao Poder Judiciário, essencialmente pela 

Constituição de 1988, também é um outro importante aspecto que potencializa o 

poder daquele que assume a Presidência da Corte. 

O acúmulo dos cargos de Presidente do STF e Presidente do CNJ67 incumbe 

o ministro Presidente de coordenar o Poder Judiciário brasileiro; preservar sua 

                                                      
67 Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato 
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: § 1º O Conselho será presidido pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal. (BRASIL, 1988). 
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autonomia; ter o controle da atuação administrativa e financeira do sistema 

judiciário nacional; coordenar as atividades do CNJ, inclusive as sansões 

administrativas e processos disciplinares68 (BRASIL, 1988). Além das funções que 

regulam o Conselho e a atividade jurisdicional do País, o ministro Presidente, no 

âmbito do STF, possui uma gama de atividades que ultrapassa meros exercícios 

burocráticos. Com fulcro no objetivo central do estudo, analisar-se-ão as 

atribuições que tornam o Presidente da Corte com poderes capazes de afetar a 

estrutura democrática e a inter-relação dos poderes constituídos. 

 

2.1 Os papéis do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

 

Ao Presidente do STF foram destinadas atribuições que contemplam 

funções de organização interna do Tribunal, tarefas caracterizadas como 

burocráticas, atividades interinstitucionais de relacionamentos, demandas 

processuais, bem como direção dos trabalhos e presidência das sessões 

plenárias. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) dispõe sobre 

as atribuições da Corte em suas atividades internas ou externas. Há outras 

funções vinculadas ao cargo da Presidência que não estão circunscritas ao âmbito 

da Suprema Corte e não estão contempladas no RISTF.  Conduzir o julgamento do 

processo de impeachment no Senado Federal e ocupar o quarto lugar na linha 

sucessória da Presidência da República são algumas que se realçam. 

De todo modo, corolário à autonomia do Poder Judiciário, a auto-

organização da Suprema Corte brasileira é orientada por seu Regimento Interno, 

divido em capítulos e seções que contemplam as competências, versam sobre os 

trâmites processuais e designam as funções de seus membros e de seus órgãos. 

Organizado, elaborado e deliberado pelos seus próprios membros, o RISTF recebe 

críticas diante da sua ampla autonomia, não compatibilizado com o texto 

                                                      
68 Art. 103 -B. § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I - zelar pela autonomia do 
Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; V - rever, de ofício 
ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano. (BRASIL, 1988). 
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constitucional e, principalmente, por não haver uma modulação mais concreta 

sobre os limites de atuações jurisdicionais. 

Essa conjuntura de autodistribuição de tarefas quando conjugada com as 

recorrentes judicializações da política e, até mesmo, de ativismo judicial, torna-se 

centro de questionamentos sobre o RISTF, inclusive se não há usurpação da 

premissa constitucional da autonomia. Lenio Streck (2018) enfatiza críticas ao 

RISTF no que concerne à possível discricionariedade da construção da pauta de 

julgamento do plenário de que a presidência é detentora. Esse poder discricionário 

é uma potencial forma de autofagia no sistema jurídico. 

O Capítulo IV do Regimento Interno se destina ao Presidente e ao Vice-

Presidente do STF, versa sobre o processo de eleição e mandato desses dois 

membros significativos para a Corte. Contempla ainda as respectivas atribuições 

presidenciais. A relevância político-institucional da Presidência se manifesta no 

modelo institucional do STF e na designação das funções do ministro Presidente. 

Portanto, a fim de conferir sustentação ao objeto desta pesquisa, nesta subseção 

serão analisados os papéis da Presidência Suprema, realçando aqueles que 

potencialmente podem influir na indução e nos desfechos de casos que afetam a 

estrutura democrática e a inter-relação de poderes constituídos sob a égide da 

judicialização da megapolítica. 

No que concerne à organização interna do Tribunal, incumbe ao Presidente: 

velar pelas prerrogativas do Tribunal (art.13, II, do RISTF); dar posse aos ministros 

e conceder-lhes transferência de Turma (art.13, X, do RISTF); nomear e dar posse 

ao Diretor-Geral, ao Secretário-geral da Presidência, aos Secretários e aos 

Assessores-Chefes (art.13, XII, do RISTF); e superintender a ordem e a disciplina 

do Tribunal, bem como aplicar penalidades aos seus servidores (art.13, XIII, do 

RISTF). As demandas burocráticas abrangem: a concessão de licença aos 

ministros e aos servidores do Tribunal (art.13, XI, do RISTF); apresentar ao Tribunal 

relatório circunstanciado dos trabalhos do ano (art.13, XIV, do RISTF); assinar 



 

88 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica  

correspondências destinadas a determinados líderes institucionais69 (art. 13, XVI, 

do RISTF); e despachar em casos específicos70 (art.13, V, do RISTF). 

O ministro Presidente da Corte, além das atribuições institucionais, conta 

com poderes especiais durante suas atuações individuais no âmbito processual. 

É destinada a ele a possibilidade de proferir voto de qualidade nas decisões de 

Plenário quando houver empate na votação nos casos previstos no RISTF71 (art. 

13, IX, RISTF). Nos períodos que contemplam as férias coletivas e o recesso dos 

ministros é atribuição do Presidente decidir sobre questões urgentes (art. 13, VIII, 

RISTF). O entorno das decisões de questões urgentes, no período de férias ou de 

recesso, abrange algumas discussões, na presença de subjetividade, quanto à 

caracterização daquilo que seria ou não urgente. Outro considerável aspecto é a 

dispensabilidade do pleno, ou pelo menos, de um órgão colegiado, para tratar 

sobre temática reconhecidamente urgente que deve possuir traços significativos 

e ser deliberada monocraticamente pelo Presidente. 

Esse vácuo de parâmetros mínimos pode propiciar uma aparente 

discricionariedade. Remonta-se aos poderes individuais dos ministros, atuando 

monocraticamente, passíveis de controle e do uso estratégico do kayros, por 

exemplo. Há copiosos casos72 de voz ativa da Presidência, ou silenciosa, diante de 

deliberações no período de férias ou recesso. A prévia decisão de deliberar o caso 

                                                      
69  Art. 13, XVI – assinar a correspondência destinada ao Presidente da República; ao Vice-
Presidente da República; ao Presidente do Senado Federal; aos Presidentes dos Tribunais 
Superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da União; ao Procurador-Geral da República; 
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal; aos Chefes de Governo estrangeiro e seus 
representantes no Brasil; às autoridades públicas, em resposta a pedidos de informação sobre 
assunto pertinente ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no 
inciso XVI do art. 21 (BRASIL, 2020a).  
70 Art. 13, V: a) antes da distribuição, o pedido de assistência judiciária; b) a reclamação por erro de 
ata referente à sessão que lhe caiba presidir; c) como Relator, nos termos dos arts. 544, § 3o, e 557 
do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos 
extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por 
incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e 
fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de 
repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal; d) como Relator, nos termos do art. 38 da 
Lei n. 8.038/1990, até eventual distribuição, os habeas corpus que sejam inadmissíveis por 
incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente (BRASIL, 
2020a). 
71Art. 13, IX - proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno 
não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em 
virtude de: a) impedimento ou suspeição; b) vaga ou licença médica superior a 30 (trinta) dias, 
quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado (BRASIL, 2020a). 
72 O estudo desenvolvido por Gomes Neto e Lima (2018) exemplifica múltiplos casos. 
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ou não já caracteriza urgência ou ausência desta sob a égide do Presidente. Sobre 

casos que influenciaram diretamente nas inter-relações com os demais poderes e 

que estão contemplados no lapso temporal de análise deste estudo, há a decisão 

monocrática da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.874 MC/DF, proferida 

em 28 de dezembro de 2017, durante o recesso judicial. 

De relatoria inicial do Ministro Roberto Barroso, fora encaminhada para, à 

época Presidente, a Ministra Cármem Lúcia, que suspendeu parcialmente o indulto 

natalino que ampliava as regras de concessão que fora concedido pelo ex-

presidente Michel Temer (BRASIL, 2017b). Independente da análise da alegação 

utilizada para respaldar a decisão, trata-se de uma competência privativa73 do 

Presidente da República. O desgaste das relações entre os poderes se apresenta 

diante da intervenção em esfera privativa do Chefe do Executivo Nacional. Esse 

desgaste também se manifesta nos contornos internos e jurisprudenciais do 

Tribunal, pois a decisão de concessão do indulto foi compreendida pela Corte 

como possível de ser guiado por conveniência e oportunidade74 (GOMES NETO e 

LIMA, 2018). 

O kayros é um outro ponto a ser evidenciado no presente caso, o recesso 

judicial do final do ano perdurou de 20 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 

2018. A decisão posterior do Ministro Barroso, relator originário, no retorno às 

atividades, perderia o objeto da ação naquele ano, pois o lapso temporal destinado 

ao indulto já havia sido expirado. O ministro manteve a decisão da Presidente 

(BRASIL, 2018a) e, em maio de 2019, o Plenário se reuniu e declarou a 

constitucionalidade do decreto que versava sobre o induto natalino (BRASIL, 

2019a). 

Novas   atribuições    processuais75  foram  destinadas   ao   Presidente   do 

                                                      
73 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: XII - conceder indulto e comutar 
penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei” (BRASIL, 1988). 
74 Recurso Ordinário (RO) em Habeas Corpus no 71.400/RJ (BRASIL, 1994). 
75 “Também foi aprovada proposta apresentada pelo Ministro Toffoli que atribui ao presidente a 
competência para despachar como relator, até eventual distribuição, as petições, os recursos 
extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, 
inclusive os que, conforme a jurisprudência do Tribunal, não tenham repercussão geral. O 
presidente também atuará como relator, nos termos dos artigos 932 e 1.042 do Código de Processo 
Civil, até eventual distribuição, nos recursos extraordinários e agravos com pretensão contrária à 
jurisprudência dominante ou à súmula do STF. Nos habeas corpus manifestamente inadmissíveis 
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Tribunal no RISTF em 2020 que se somaram às preexistentes76. Recorrentes e 

ascendentes casos de fake news que atingem inúmeros agentes públicos não 

ficaram limitados aos atores políticos em disputa do pleito em 2018, há, também, 

disseminação de notícias falsas destinadas aos ministros do STF. Esteves (2020) 

ressalta que Dias Toffoli, à época Presidente do Tribunal, foi alvo destas. O 

Ministro, com fulcro no art. 4377 do RISTF, encontrou substratos para abertura de 

inquérito no próprio Tribunal e para nomeação do Ministro Alexandre de Moraes 

para relatoria (BRASIL, 2019b). Por ser um caso isolado, não há como classificar 

essa abertura do inquérito como um “poder”, mas é uma possibilidade de atuação 

que somente está à disposição da Presidência. 

A direção dos trabalhos e o exercício da Presidência durante as sessões 

plenárias derivam-se em um dos papéis mais importantes da Presidência da Corte, 

bem como é o poder caracterizado como de maior potencial de dinamismo 

estratégico. Trata-se da construção da pauta de julgamento do plenário78. O ex-

Ministro Ayres Britto (2016), durante entrevista, ao ser questionado sobre o caso 

Mensalão (Ação Penal 470) e qual fora sua decisão mais difícil, afirmou: “colocar 

em pauta o julgamento. Marcar o dia para começar”. Mas, “foi também a decisão 

mais fácil. Depois de a Folha de São Paulo ter publicado declaração do Ministro 

Lewandowski”. À época, o Ministro Ricardo Lewandowski retratou a urgência de 

pautá-lo diante do risco de prescrição. Dessa forma, Ayres Britto (2016) destaca o 

papel da Presidência na condução da pauta e dá evidências de que não há critérios 

objetivos “eu, ou qualquer presidente, teria que colocá-lo em pauta. Estava em jogo 

a credibilidade e capacidade de o Supremo produzir justiça”. 

                                                      
por não serem de competência do Supremo, o presidente encaminhará os autos ao órgão que 
considere competente.” (BRASIL, 2020c)  
76 Art. 13, VI: executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas 
resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e por ele relatados, bem como as 
deliberações do Tribunal tomadas em sessão administrativa e outras de interesse institucional, 
facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios. (BRASIL, 
2020a) 
77  Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente 
instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta 
atribuição a outro Ministro. § 1o Nos demais casos, o Presidente poderá́ proceder na forma deste 
artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. § 2o O Ministro incumbido 
do inquérito designará escrivão dentre os servidores do Tribunal (BRASIL, 2020a). 
78 No mesmo sentido: Lunardi (2020a), Vieira (2018), Arguelhes e Ribeiro (2018). 
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O ministro relator também possui importância na construção da pauta de 

julgamento, entretanto, a decisão de incluir na agenda ou não é do Presidente. 

Outro aspecto importante do poder de pauta é a propensão à incorporação da 

agenda do ministro Presidente na agenda do pleno. A responsabilidade de 

construir a agenda de julgamentos do plenário do STF é, também, uma forma de a 

Presidência imprimir sua marca à gestão ou de envio de mensagens79. Escolher o 

que pautar pode evidenciar estratégias, bem como não pautar. 

O Mandado de Segurança 22.972, de 1997, foi designado para a pauta de 

julgamento do Plenário para 16 de março de 2016, pelo Presidente do STF, Ministro 

Ricardo Lewandowski. Este MS versava sobre a possibilidade de uma Emenda 

Constitucional (EC) que institua o parlamentarismo como sistema de governo 

(BRASIL, 2016b). Formalmente, não é possível encontrar vícios. Mas o que se quer 

anunciar com a inclusão na pauta de um MS, impetrado em 1997, que versa sobre 

a possibilidade de instituição do parlamentarismo no Brasil em meio a um 

processo de impeachment? 

São variadas as reflexões em torno dessa retomada de discussão, 19 anos 

depois. Independentemente do resultado, qual a legitimidade de uma corte 

constitucional versar sobre a mudança e, até mesmo, manutenção de um sistema 

de governo de um País? Há inércia do Poder Judiciário ao recuperar esse caso? É 

possível falar de uso estratégico da pauta ou de demonstração sobre seu potencial 

participativo na política nacional? Com fulcro nos exemplos e alguns requisitos 

apresentados por Ran Hirschl (2009), é possível caracterizar essa provável 

intervenção do STF nessa temática como um quadro claro de política fundamental 

de um País, categorizando-se, pois, como megapolítica. 

Outros casos sobre a modulação na construção da pauta de julgamento do 

Plenário que envolvem temáticas de políticas puras serão desdobrados e 

analisados com mais densidade por meio de subseções destinadas a este fim. O 

Ministro Marco Aurélio, relator do Mandado de Segurança 34.087 MC/DF, deferiu 

parcialmente a liminar e, dentre outras deliberações, determinou o seguimento da 

denúncia contra o Presidente, à época, Michel Temer, que repercutiria na 

                                                      
79 O que se aproxima da sinalização de preferências, expressão de Arguelhes e Ribeiro (2018). 
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continuidade na tramitação do processo de impeachment do Chefe do Executivo 

Federal (BRASIL, 2016c). A decisão do Ministro não estava sendo cumprida na 

Câmara dos Deputados, o que remota a Hirschl (2004a) sobre o difícil 

enfrentamento do Judiciário às elites. Mesmo sendo deferida em abril de 2016, a 

apreciação pelo Plenário, solicitada duas vezes pelo ministro relator diante do 

descumprimento, não obteve êxito. Inicialmente sob a Presidência de Ricardo 

Lewandowski e, posteriormente, de Cármen Lúcia, a questão nunca foi levada ao 

pleno e, em fevereiro de 2019, já não mais em exercício do Presidente Michel 

Temer, o Ministro Marco Aurélio declarou o prejuízo da ação, ante a perda do 

objeto. 

Outro momento protagonizado pelo Ministro Marco Aurélio, como relator, 

foi com as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) no 43 e 44, que 

possuíam como objeto central a discussão sobre presunção de inocência e a 

(im)possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Mesmo 

estando em estágio pronto para apreciação do plenário, estas não foram 

analisadas antes do Habeas Corpus (HC) 152.752/PR impetrado em favor do ex-

presidente Lula. A repercussão geral, oriunda das deliberações sobre as ADCs, 

sanaria as dúvidas e solucionaria uma série de outros Habeas Corpus impetrados 

no STF, entretanto, a Ministra Presidente Cárrmen Lúcia optou por apreciar 

inicialmente o HC 152.752/PR. O Ministro Marco Aurélio80, então relator das ADCs, 

afirmou ao final do julgamento do referido habeas corpus: “Que isso fique nos 

anais do tribunal: vence a estratégia, o fato de Vossa Excelência não ter colocado 

em pauta as declaratórias de constitucionalidade”. 

Embora esses casos sejam apreciados em contextualização no qual 

estavam inseridos, já é possível considerar, pela fala de um ministro da Corte, a 

dinâmica estratégica que pode existir no momento de inclusão ou não na pauta de 

julgamento do plenário. Não é somente o poder de pauta que contempla as 

atribuições na organização e condução dos trabalhos no pleno. A proclamação do 

                                                      
80 Todas as falas dos ministros durante o julgamento do HC 152.752/PR foram retiradas do sítio 
eletrônico da TV Justiça. 
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resultado da votação também é incumbência da Presidência (art. 135, RISTF)81. A 

anunciação não é a mera verbalização da tese vencedora, mas pronunciar e fixar 

os contornos do caso, bem como a decisão deliberada pelo pleno (COSTA JÚNIOR, 

2018). O poder do discurso da Presidência da Corte também se  manifesta  dentro 

dela. 

Decidir pela ordem, conceder a palavra ou caçá-la são atribuições 

teoricamente de organização e condução dos trabalhos, mas com potenciais fins 

estratégicos quando utilizados para tais fins. Os horários do início, do término, dos 

intervalos e dos retornos também são deliberações de cunho presidencial. Aqui, 

mais uma vez, o propenso uso do kayros aparece. A determinação da realização 

ou não de sessões extraordinárias a serem designadas pelo presidente pode 

incluir novas pautas, com outras demandas, bem como a inexistência ou escassez 

dessas sessões modulam o perfil do Presidente (ESTEVES, 2020). É fato que à 

direita, cinco julgadores; à esquerda, outros cinco; mas, no meio, há a figura que 

se evidencia no Plenário e fora dele: a Presidência Suprema. 

As teorias cunhadas por Ran Hirschl (2004a, 2009) possuem em seu cerne 

o anseio pela apreensão das relações entre o Poder Judiciário e os demais 

Poderes, bem como dos atores políticos. Como instituição Política, o STF não atua 

no vácuo, ela também almeja por fortalecimento e não age sem bagagem das lutas 

pelo poder. O protagonista do STF no diálogo interinstitucional é o Presidente, pois 

a este é destinada a representação da Corte perante os demais poderes e 

autoridades (Art. 13, II, RISTF). 

O poder de representação advindo no cargo de Presidência é significativo 

quantitativamente e qualitativamente, maior em comparativo com os demais 

membros. As oportunidades de discursos formais na Corte, como a abertura do 

ano judiciário, ou suas aparições em eventos e entrevistas, fazem do Presidente a 

corporificação do STF. A ascensão do Poder Judiciário brasileiro e a ênfase 

midiática destinada ao Supremo Tribunal diante da sua expressiva importância no 

                                                      
81 Art. 135. Concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos do Relator, do Revisor, se houver, 
e dos outros Ministros, na ordem inversa de antiguidade. § 2o Encerrada a votação, o Presidente 
proclamará a decisão (BRASIL, 2020a). 
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cenário político são impulsionadores de um fenômeno, a ser analisado com mais 

cautela, denominado de “populismo togado”. 

Os holofotes estão voltados para os membros da Corte, mas há um 

destinado ao Presidente pelo eco de suas palavras. Há uma ocupação simbólica 

da Presidência. Entretanto, há um liame de difícil marcação entre os momentos ou 

situação em que o ministro Presidente fala ou age não em nome da Corte, mas em 

seu próprio nome. Quais as temáticas que este pode se pronunciar como ministro 

ou ministro Presidente. Contudo, o que se apresenta para o ouvinte e para o 

público é que as sinalizações realizadas pelo Presidente são em nome do Tribunal. 

Nas agendas com os órgãos máximos da cúpula dos três poderes há o 

Presidente da Corte, corporizando o STF. Mas quais seriam as fronteiras do 

Presidente do Tribunal ao dialogar, por exemplo, com atores políticos 

representativos da Presidência da República e com o Congresso Nacional? Cabe 

ao órgão contramajoritário agir em conjunto com os outros poderes em agendas 

de reformas políticas ou de direitos? As quase ilusórias fronteiras de atuação na 

Praça dos Três Poderes, em tempos de recorrentes casos de judicialização, 

exigem uma análise dos ditames nessas relações. É constitucionalmente viável o 

dito pelo Ministro Dias Toffoli em sua posse no cargo de Presidente da Corte: 

“proponho a elaboração de uma agenda comum – mantida a integralidade das 

esferas de poder”. Entretanto, um pacto dos poderes em prol de reformas é 

constitucionalmente balizado? 

A função designada ao Presidente do STF no julgamento do impeachment 

não está contemplada no Regimento Interno82 e possui significativa importância. 

Embora a atribuição precípua do Presidente da Corte seja a coordenação e 

condução dos trabalhos, não coaduna com o que houve no processo de 

impeachment 2016 da presidenta Dilma Rousseff. Mais uma vez se observa o 

protagonismo do Judiciário, mesmo diante de uma imprevisibilidade de atuação 

                                                      
82 Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento: Art. 61. No dia e hora marcados para o julgamento, o Senado reunir-se-á, 
sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal. Verificada 
a presença de número legal de senadores, será aberta a sessão e feita a chamada das partes, 
acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores. (BRASIL, 
1950). 
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diversa daquela estabelecida normativamente, que é a condução do julgamento. 

O Presidente da Corte, à época, Ministro Ricardo Lewandowski acolheu a proposta 

de bipartição das sanções oriundas do crime de responsabilidade, primeiramente, 

sobre a sua (in)existência e respectiva sanção de perda de cargo, enquanto na 

segunda votação foi deliberado sobre inabilitação, por oito anos, para os 

exercícios de funções públicas. 

Ran Hirschl (2016) já indicava ao impeachment da presidenta Dilma um 

potencial caso de judicialização da megapolítica, diante da análise do Supremo 

Tribunal sobre o processo por meio da ADPF no 378. Para Hirschl (2016), trata-se 

de um exemplo que faz parte da holística das batalhas constitucionais. Portanto, 

há razões profundas não contempladas normativamente. Dessa forma, o que 

acontece antes e depois dessas importantes decisões judiciais auxiliam na 

compreensão desses casos, a exemplo do ocorrido com o impeachment de 2016. 

À vista disso, a conjuntura anterior e posterior do impeachment será analisada de 

forma minuciosa posteriormente. 

Para o cargo de Vice-Presidente não há atribuições no Regimento Interno 

da Corte, mas, como é de praxe, ao ministro que ocupa a Vice-Presidência compete 

substituir o Presidente nas licenças, ausências e impedimentos eventuais. 

Ademais, em casos de vaga, assume a Presidência até a posse do novo titular (Art. 

14, RISTF). O Ministro Luiz Fux, Vice-Presidente à época, assumindo interinamente 

o cargo de Presidência do Tribunal, na ausência do Presidente Dias Toffoli, 

protagonizou um conflito entre liminares com o Ministro Lewandowski sobre a 

possibilidade de concessão de entrevista ao ex-presidente Lula. O pedido 

realizado pela Folha de S. Paulo, por meio da Reclamação Constitucional (RCL) 

32.035/PR, foi deferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no dia 28 de setembro 

de 2018 pela manhã. No mesmo dia, o Ministro Fux, presidente em exercício, 

recebe um pedido do Partido Novo que objetivava a Suspensão de Liminar (SL 

1.178/PR) que autorizava a entrevista, o Ministro defere a liminar em detrimento 

da deliberação do Ministro Ricardo Lewandowski (BRASIL, 2018b, 2018c). 

Surgiu, então, uma espécie de Supremo versus Supremo. Em meio a outras 

liminares sobre o mesmo caso em um espaço curto de tempo é perceptível uma 

incongruência nas respostas da Corte. Mais uma vez é visto que, a depender 
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daquele a quem será destinada a análise do caso, o resultado ou as repercussões 

serão distintas. Destaca-se que não há qualquer espécie de hierarquia entre as 

decisões monocráticas dos ministros e do ministro Presidente ou do ministro 

Vice-Presidente, que justifique uma possível superioridade à decisão proferida 

pelo Ministro Fux. Essa premissa é reforçada pelo Ministro Ricardo Lewandowski 

durante a RCL 32.035/PR: “não há hierarquia entre ministros da Suprema Corte” 

(BRASIL, 2018b, 2018c). 

Como já evidenciado, há uma série de atribuições destinadas à Presidência 

Suprema, capazes de imprimir a marca do ministro Presidente à gestão, do mesmo 

modo que contempla uma multiplicidade de poderes que, usados 

estrategicamente, podem repercutir na indução ou no desfecho de casos de 

judicialização da política. Conhecer o “perfil” do Vice-Presidente do STF em suas 

decisões é receber pistas para o próximo biênio da Corte, diante de uma cultura 

consolidada pela própria Corte. 

 

2.2 A Presidência da Corte: da escolha simbólica aos reflexos nos contornos do 

Tribunal 

 

O Presidente e o Vice-Presidente da Corte são eleitos para o mandato de 

um biênio, com a impossibilidade de reeleição para o período imediato. As eleições 

são realizadas, em regra, na segunda sessão ordinária do mês anterior ao da 

expiração do mandato do Presidente e Vice-Presidente até então vigente. Por meio 

de votos secretos, com o quorum de oito ministros, é realizada a eleição e, para 

ser eleito em primeiro escrutínio, o ministro deve obter número de votos superior 

à metade dos membros da Corte. Na impossibilidade de ser alcançado esse 

resultado no primeiro escrutínio, será realizado o segundo escrutínio, no qual 

concorrerão apenas os dois ministros mais votados no primeiro. Quando a maioria 

ainda não for estabelecida no segundo escrutínio, o eleito será o mais antigo, 

dentre os dois ministros (BRASIL, 2020a). 

O art. 12 do RISTF versa sobre o mandato e o processo de eleição do 

Presidente e do Vice-Presidente, mas não contempla uma cultura, aparentemente, 

segmentada na Corte sobre quais serão os próximos Presidentes e Vice-
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Presidentes. Nos próprios documentos oficiais do STF é possível encontrar não 

somente substratos, mas evidências de que esse rito cultural já é incorporado 

como um paradigma a ser seguido. O documento que versou sobre o rito de posse 

da Presidência de Gilmar Mendes e da Vice-Presidência de Cezar Peluso anuncia 

que o Ministro Peluso continuará em seu gabinete durante o biênio assumido por 

Gilmar  Mendes,  mas,  “pela  tradição,  deve assumir  a Presidência do Tribunal na 

próxima gestão83” (BRASIL, 2008, p. 2). 

Para além do reconhecimento das funções e atribuições do Presidente da 

Corte, o deslocamento do ministro para a Presidência do STF significa também 

mudanças nas relatorias a seu cargo até então. O relator possui expressivos meios 

de controle do caso a qual está incumbido. O uso do kayros para que sua visão do 

caso possa vir a prevalecer, o envio ou não para a pauta de julgamento das Turmas 

ou do Plenário ou as liminares perpétuas são exemplos que já foram evidenciados. 

Para fins estratégicos, ou não, é uma realidade essa gama de atribuições 

destinadas ao relator. Logo, a alteração daquele que irá guiar o caso pode 

repercutir em rumos alheios ao que poderia ser se essa mudança não fosse 

realizada. 

Um exemplo de mudança no desenvolvimento do caso foi o Mandado de 

Injunção (MI) 204.773/DF, que versava sobre o reconhecimento da mora 

institucional do Congresso Nacional e a criminalização da homofobia e da 

transfobia por meio de enquadramento de tipificação ao racismo. O relator inicial 

do caso era o Ministro Ricardo Lewandowski, em outubro de 2013 caracterizou 

como improcedente o MI por razões procedimentais e caracterizar-se como 

matéria reversada à lei, pois almejava-se a edição de norma penal. A apreciação 

do Ministro Lewandowski84 de não conhecimento do mandado não foi mantida 

com a mudança de relatoria em decorrência da sua posse como Presidente, em 

2014. Com a redistribuição, o Ministro Edson Fachin assumiu o papel de relator. 

                                                      
83 “Peluso continua em seu gabinete, no 5º andar do Edifício Anexo II-A, recebendo e relatando 
processos distribuídos diariamente pelo Tribunal, tanto na Segunda Turma quanto no Plenário. 
Pela tradição, deve assumir a Presidência do Tribunal na próxima gestão.” (BRASIL, 2008, p.2). 
84 Trecho da decisão de não conhecimento do MI 4.733, em 23/10/2013: "[...] isso posto, acolhendo 
o parecer da Procuradoria Geral da República pela manifesta inviabilidade da via injuncional no 
caso ora em exame, não conheço deste mandado de injunção. Publique-se.” (BRASIL, 2019c). 
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Em junho de 2016, por meio de decisão monocrática, realizou uma 

reconsideração85 e assentou o cabimento na hipótese de Mandado de Injunção. 

A previsibilidade daquele que irá assumir a presidência da instância máxima 

do Poder Judiciário brasileiro é, também, reconhecer os novos ou perpetuar 

contornos do Tribunal. Também, é possível encontrar a viabilidade de que novos 

caminhos sejam trilhados por aqueles que irão assumir relatorias dos casos 

anteriormente designados ao futuro ministro Presidente. Os seus 

posicionamentos prévios, por exemplo, podem indicar como a Corte passará a 

atuar nas relações externas ou quais serão as prioridades institucionais e nas 

resoluções de casos elencados pelo Presidente do STF. Com fulcro nesse cenário, 

considera-se fundamental apreciar, historicamente, como ocorrem essas 

alternâncias de ocupação da cadeira presidencial da Suprema Corte. 

 

2.2.1 Eleição ou renovação de uma tradição? Como se chega à Presidência da 

Corte 

 

Almejando apreciar de forma mais sistematizada esse possível 

determinismo na eleição e, por conseguinte, na escolha do Presidente do STF, com 

a previsibilidade de tornar-se tal aquele que fora anteriormente o Vice-Presidente, 

foram compiladas informações disponibilizadas em diversas abas do sítio 

eletrônico do STF, sobre os Presidentes da Suprema Corte, desde o advento da 

Constituição de 1988, contemplando o Presidente que já exercia o mandato à 

época do início de sua vigência. 

A escolha por esse lapso temporal parte: dos novos contornos desenhados 

pelo documento constitucional que elevou a importância da Corte Constitucional; 

da disponibilidade de informações no sítio eletrônico do STF dos documentos de 

                                                      
85 Trecho da decisão do Ministro Edson Fachin em 14.06.2016: "[...] julgo, nos termos do inc. IX do 
art. 21 do RISTF, prejudicado o Agravo Regimental interposto, assento o cabimento na hipótese de 
Mandado de Injunção, com alegado fundamento no art. 5º, LXXI da Constituição da República, para 
o efeito de examinar a denegação ou a concessão do provimento requerido caso demonstrada a 
possibilidade de suprimento judicial da lacuna apontada, e determino sejam intimados, no prazo 
comum de 30 (trinta) dias, a impetrante, o impetrado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria 
Geral da República e demais interessados para que se manifestem sobre o mérito da causa. 
Ulteriormente, com as manifestações ou exaurido o prazo fixado, serão examinados os pedidos de 
Amicus Curiae. À Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se.” 
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posse e por ser caracterizado um espaço temporal plausível de alcançar a 

(in)existência desse determinismo. 

Com o objetivo de conhecer o cenário político em que estava inserido a 

nomeação do ministro e, posteriormente, sua posse como ministro Presidente, 

foram elencados os Presidentes da República nos respectivos períodos. Ademais, 

para fins de melhor apreciação do porquê há mandatos de presidência mais curtos 

foi apresentada a data de saída do ministro Presidente da Corte. 
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Quadro 1: Apresentação dos elementos históricos da composição da Presidência do STF e respectivas Vice-Presidências, no 

período de 1987 a 2020. Fortaleza, Ceará, 2021 

Presidente do STF 
Vice-Presidente 

do STF 
Mandato Indicação presidencial 

Presidente da República no 

período do mandato 

Posse como 

ministro 

Saída do STF/ 

Expectativa86 

Rafael Mayer Néri Mayer 
10/3/1987 

-1989 
Ernesto Geisel José Sarney 15 dez. 1978 14 mar. 1989 

Néri da Silveira Aldir Passarinho 
14/3/1989 

-1991 
João Figueiredo José Sarney 1 set.1981 24 abr. 2002 

Aldir Passarinho Sydney Sanches 
14/3/1991 

- 1991 
João Figueiredo Fernando Collor 2 set. 1982 22 abr.1991 

Sydney Sanches Octávio Gallotti 
10/5/1991 

-1993 
João Figueiredo Fernando Collor 31 ago.1984 27 abr.2003 

Octávio Gallotti Paulo Brossard 
13/5/1993 

-1995 
João Figueiredo Itamar Franco 20 nov.1984 28 out.2000 

Sepúlveda 

Pertence 
Celso de Mello 

17/5/1995 

-1997 
José Sarney Fernando Henrique 17 maio 1989 17 ago. 2007 

Celso de Mello Carlos Velloso 
22/5/1997 

-1999 
José Sarney Fernando Henrique 17 ago. 1989 2020* 

Carlos Velloso Marco Aurélio 
27/5/1999 

-2001 
Fernando Collor Fernando Henrique 13 jun. 1990 19 jan. 2006 

                                                      
86 O termo expectativa refere-se possivelmente ao ano em que os ministros que permanecem no quadro de composição da Corte serão aposentados em 
decorrência da idade máxima permitida, ou seja, uma espécie de data-limite que ocorre quando estes alcançam 75 anos. Vide art. 40, II da CRFB/88. 
* Expectativa 
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Marco Aurélio Ilmar Galvão 
31/5/2001 

-2003 
Fernando Collor Fernando Henrique 13 jun. 1990 2021* 

Maurício Corrêa Nelson Jobim 
5/6/2003 

-2004 
Itamar Franco Lula da Silva 15 dez. 1994 08 mai. 2004 

Nelson Jobim Ellen Gracie 
3/6/2004 

-2006 
Fernando Henrique Lula da Silva 15 abr. 1997 29 mar. 2006 

Ellen Gracie Gilmar Mendes 
29/3/2006 

-2008 
Fernando Henrique Lula da Silva 14 dez. 2000 05 ago. 2011 

Gilmar Mendes Cezar Peluso 
23/4/2008 

-2010 
Fernando Henrique Lula da Silva 20 jun. 2002 2030* 

Cezar Peluso Ayres Britto 
23/4/2010 

-2012 
Lula da Silva Lula da Silva 25 jun. 2003 31 ago. 2012 

Ayres Britto Joaquim Barbosa 
19/4/2012 

2012 
Lula da Silva Dilma Rousseff 25 jun. 2003 17 nov. 2012 

Joaquim Barbosa 
Ricardo 

Lewandowski 

22/11/2012 

-2014 
Lula da Silva Dilma Rousseff 25 jun. 2003 31 jul. 2014 

Ricardo 

Lewandowski 
Cármen Lúcia 

10/09/2014 

-2016 
Lula da Silva Dilma Rousseff 16 mar. 2006 2023* 

Cármen Lúcia Dias Toffolli 
12/09/2016 

-2018 
Lula da Silva Michel Temer 21 jun. 2006 2029* 

Dias Toffolli Luiz Fux 
13/9/2018 

- 2020 
Lula da Silva Michel Temer 23 out. 2009 2042* 

Fonte: elaboração própria (2020). Dados disponibilizados no sítio eletrônico do STF.
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Por meio da análise do Quadro 1, conclui-se que, dos dezenove Presidentes 

elencados, apenas dois não foram Vice-Presidentes87 nos mandatos anteriores. 

Foram eles: o Ministro Sepúlveda Pertence e o Ministro Maurício Corrêa. Em 

ambos os casos, os ministros que estavam exercendo a Vice-Presidência 

anteriormente à posse desses ministros Presidentes já não pertenciam ao quadro 

da Suprema Corte. 

O Ministro Paulo Brossard, nomeado Vice-Presidente em 1993, em conjunto 

com a Presidência de Octávio Gallotti, aposentou-se em 24 de outubro de 1994, 

aos setenta anos, em virtude da idade, ainda na vigência de seu mandato como 

Vice-Presidente. Da mesma forma ocorreu com o Ministro Ilmar Galvão, 

aposentou-se em 3 de maio de 2003, no mês anterior à posse do novo Presidente, 

cargo que, segundo indica a tradição, seria ocupado por ele. O Ministro Ilmar 

Galvão aposentou-se aos setenta anos, também em virtude da idade. 

Anteriormente à Emenda Constitucional no 88, de 7 de maio de 2015, que alterou o 

art. 4088 da Constituição Federal, a idade máxima em exercício era setenta anos 

(BRASIL, 2015a); com o advento da EC a idade máxima passou para setenta e cinco 

anos. 

Não foi encontrado no atual Regimento Interno do STF dispositivo que verse 

sobre ocupação do cargo de Vice-Presidente quando este estiver em vacância. 

Ademais, também não foi encontrado no sítio eletrônico do STF os Regimentos 

Internos vigentes às épocas da aposentadoria de Paulo Brossard e Ilmar Galvão. 

O que não chegaria a contrariar essa tradição, pois o Ministro Sepúlveda Pertence 

era o Ministro há mais tempo, na época da eleição, em maio de 1995, que não havia 

sido Presidente da Corte, após a saída de Paulo Brossard. Bem como o Ministro 

                                                      
87 Embora não contemplado no quadro por ser de lapso temporal diverso do corte objetivado, o 
Ministro Rafael Mayer era Vice-Presidente na gestão de seu antecessor, o Ministro Moreira Alves. 
Na eleição da Presidente Elen Gracie, o Ministro Nelson Jobim dividiu a eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente, o que não fora observado em nenhum outro caso. 
88 Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma 
de lei complementar (BRASIL, 1988). 
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Maurício Corrêa que, em junho de 2003, com a aposentadoria de Ilmar Galvão, era 

o Ministro há mais tempo na corte que ainda não ocupara a Presidência. 

A análise da linha sucessória ministerial do STF que encontra-se disponível 

no sítio eletrônico do Tribunal, resultou que, no período entre 1987-200, também 

havia a tradição de que, salvo exceções de aposentadorias, assumia aquele que se 

encontrava há mais tempo no exercício togado de ministro da Suprema Corte e 

que ainda não tivesse assumido a Presidência. 

No mesmo sentido, com o Ministro Sydney Sanches, na posse da 

Presidência de Celso de Mello e Vice-Presidência de Carlos Velloso, reforça-se 

essa cultura: “Eleitos que foram pela Corte, numa tradição que a cada biênio se 

renova, de escolher, para administrá-lá, os Juízes mais antigos que ainda não a 

tenham presidido ou exercido a Vice-presidência.” A justificativa enunciada por 

Sydney Sanches é que o critério adotado viabiliza “que a sucessão se opere, a cada 

biênio, com a maior tranquilidade, ensejando, por outro, a cada um de seus Juízes, 

a oportunidade de exercer os cargos administrativos” (BRASIL, 1997, p. 15). 

A Ministra Ellen Gracie, ao ter conhecimento de sua incumbência como 

Presidenta da Corte, reconhece “a tradição da Casa e a previsibilidade do 

resultado”, entretanto, reconhece que estas “não tiram a solenidade do momento 

nem o tornam menos comovente a quem recebe a suprema honra de conduzir os 

destinos do Supremo Tribunal Federal” (BRASIL, 2006, p. 10). 

Nos dados disponibilizados89 pelo sítio eletrônico do STF que contemplam 

a eleição, bem como o quantitativo de votos destinados ao Presidente e Vice-

Presidente, é encontrada a uma outra tradição: um voto é destinado a um ministro 

diferente daquele que é votado pelos demais, presume-se que esse voto foi 

realizado pelo ministro que irá se tornar Presidente. Dessa forma, o quantitativo 

de votos destinados ao futuro ministro Presidente variou entre oito e dez, a 

depender da quantidade de ministros presentes na eleição. O Regimento Interno 

da Corte não contempla como se dará a eleição ou escolha do Vice-Presidente, 

mais um reforço para a observância do determinismo da escolha. 

                                                      
89 Há dados registrados sobre eleição desde a posse da Presidência do Ministro Marco Aurélio 
(2001) ao Ministro Presidente Dias Toffoli (2018), com exceção da eleição do Ministro Maurício 
Corrêa por não ser disponibilizado o documento de sua posse. 
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Por meio da análise do Quadro 1, correlacionando-o com os votos das 

eleições, há o que se optou por chamar de determinismo da escolha. Observou-se 

uma situação peculiar em que três ministros tomam posse no mesmo dia90, o que 

implicaria na inaplicabilidade objetiva desse critério, requerendo, adicionalmente, 

um novo critério, que, por inferência, foi em consideração à idade do ministro, pois 

a sequência na ocupação do cargo ocorreu do mais velho para o mais novo. 

Há, de fato, uma previsibilidade no resultado do processo de escolha do 

Presidente e Vice-Presidente do STF, que não encontra respaldo no Regimento 

Interno. Traduz mais uma cultura segmentada na corte do que uma eleição. Talvez, 

inspirada no que rege a presidência de cada uma das Turmas91, ou o que o ex-

Ministro Cezar Peluso (2010), em entrevista, considera ser “uma coisa simbólica, 

que nos evita desgastes desnecessários”. 

A eleição da Presidência e da Vice-Presidência, com fulcro empírico nas 

alocuções dos ministros, pode ser caracterizada como uma eleição simbólica que 

viabiliza a manutenção de uma tradição com maior tranquilidade e evita desgastes 

desnecessários por meio do determinismo da escolha. 

 

2.2.2 O realce da Presidência Suprema nos contornos da Suprema Corte 

 

Os rumos da Corte Constitucional podem ser guiados pelo seu Presidente 

com suas múltiplas atribuições, especialmente, oriundas das construções das 

agendas internas, no que concerne à pauta de julgamentos, ou agendas externas 

nas relações interinstitucionais. Sob a égide comparativa, o chief justice, aquele 

que preside a Corte Constitucional dos Estados Unidos, possui mandato por tempo 

não determinado previamente e poderes adversos daqueles destinados ao 

Presidente do STF. Todavia, é possível fazer uma correlação sobre o perfil que os 

presidentes   das  duas supremas cortes, em maior ou menor grau, podem imprimir 

durante o seu mandato. 

                                                      
90 Ayres Britto, Cezar Peluso e Joaquim Barbosa. 
91 Art. 4º As Turmas são constituídas de cinco Ministros. 
§ 1º A Turma é presidida pelo Ministro mais antigo dentre seus membros, por um período de um 
ano, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a Presidência, 
observada a ordem decrescente de antiguidade (BRASIL, 2020a). 
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Bernard Schwartz já em 1983 enfatizava o potencial que o chief justice 

possui nos ditames constitucionais, no delineamento da Corte e, até mesmo, nas 

mudanças ou progressos sociais. Dessa forma, o autor compreende que alguns 

chief justice tornam-se super chief, a exemplo do juiz Earl Warren, que liderou a 

United States Supreme Court (USSC) por mais de 15 anos. O período de 1953 a 

1969 no qual Warren esteve exercendo a presidência também pode ser 

caracterizado como Warren Court (SCHWARTZ, 1983). 

A Warren Court foi marcada por discussões sobre discriminação racial, o 

mais emblemático caso é Brown v. Board of Education of Topeka de 1954.  Warren 

foi um ator fundamental neste caso. O super chief proferiu a “opinião da corte” 

sobre a declaração de inconstitucionalidade das leis de segregação no sistema e 

no ambiente escolar, com a revogação do “separate but equal”e a introdução do 

“princípio da antidiscriminação” (LEITE, 2018; ROMANELLI, 2017). No momento de 

proferir o voto, o juiz Earl Warren declarou que no enfrentamento dessa temática 

“não podemos voltar ao relógio em 1868, quando a Emenda [referindo-se à décima 

quarta] foi adotada nem em 1896, quando Plessy v. Ferguson foi deliberado”. 

Assim, Warren ressalta a necessidade de “considerar a educação pública à luz de 

seu pleno desenvolvimento” diante da não segregação nessa seara (U. S. 

SUPREME COURT, 1954). 

Há de se evidenciar também o juiz John Marshall que presidiu a “Justiça 

dos Estados Unidos” 92 por 34 anos (1801 - 1835). O super chief Marshall, com 

fulcro na sua deliberação no caso Marbury v Madison, contribuiu para o modelo 

do judicial review, com amplas repercussões no constitucionalismo, em vários 

países, até a atualidade, a exemplo do próprio Estados Unidos e do Brasil. Ademais, 

o super chief Marshall exerceu papel expressivo na consolidação da Federação 

americana (MACIEL, 2006). 

A Marshall Court pode ser caracterizada como o mais significativo  exemplo 

da expressão do papel daquele que preside o órgão máximo da jurisdição 

constitucional de um País. Obviamente, o expoente papel de John Marshall é de 

complexa comparação, é incerto vislumbrar alguém que possa vir a merecer 

                                                      
92 Embrião do que viria se tornar a USSC. 
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tamanha importância.  Todavia, é possível extrair do cenário norte-americano as 

relevâncias dos presidentes e o recorrente uso da terminologia que combina o 

nome do presidente com a corte durante o seu mandato. 

No Brasil, as circunstâncias são distintas. O período contemplado por um 

mandato do Presidente e do Vice-Presidente do STF é de dois anos. O lapso 

temporal do exercício também é um fator essencial para que haja uma maior ou 

menor propensão à presença de um destaque da Presidência, bem como o registro 

de suas “marcas” evidenciadas para a posterioridade. Embora não seja objeto 

central de análise, é importante destacar que, na literatura especializada, há 

ponderações sobre o período de ocupação do cargo da Presidência da Corte93, em 

“um mandato tão curto e de comando tão poderoso”: a propensão à 

descontinuação e a inseguranças no âmbito jurídico e administrativo revela a 

combinação inquietante exposta por Falcão (2015, p. 82). Todavia, esse biênio já 

é o suficiente para que quem passe pela presidência da Corte possa imprimir suas 

marcas, em especial no que concerne ao processo de “escolha” na pauta de 

julgamento do plenário. 

O novo ritmo incorporado pelo STF durante o exercício da presidência de 

Gilmar Mendes é assim observado por Lenio Streck (2009b), que a designou como 

“Corte Mendes”94. Amaral Júnior (2010) também destaca os contornos discretos 

da Corte no mandato de Ellen Gracie, que relevam a própria conduta da Ministra, 

assim foi a “Corte Gracie”. A “Corte Moreira Alves”95 refere-se ao período em que 

                                                      
93  “Mandatos tão curtos aumentam a probabilidade de descontinuidade administrativa e de 
insegurança jurídica [...] Nada se compara, porém, à insegurança jurídica administrativa resultante 
de mandato tão curto e de comando tão poderoso do Presidente do Supremo, tensionado entre o 
efêmero desempenho individual e o acumulativo desempenho institucional.” (FALCÃO, 2015, p.81 
- 82). 
94 Amaral Júnior também assim denomina o período do exercício de Gilmar Mendes na Presidência 
(2010). Leal (2015, p. 541) ressalta a sustentação oral da advogada-índia Joênia Batista de 
Carvalho “a primeira índia a se formar em Direito no país e a primeira advogada índia a fazer 
sustentação no Plenário do STF. Discutia-se a polêmica questão da demarcação da reserva 
indígena Raposa Serra do Sol.” Leal considera que essa cena simbólica consolidou na época da 
chamada ‘Corte Mendes’: a abertura da Corte para a participação de todos os setores da sociedade 
no processo de interpretação constitucional.” 
95 “É possível organizar em três eixos a jurisprudência da época em que o Ministro Moreira Alves 
atuou decisivamente no STF que podem até não ser uma completa novidade, mas, no mínimo, 
ganharam novas luzes: (i) a definição e caracterização de certas formas de controle como processo 
objetivo, bem como a aplicação de duas técnicas interpretativas, quais sejam, interpretação 
conforme e o princípio da proporcionalidade; (ii) os efeitos da decisão em cautelar ou da ação em 
si, se poderiam ser considerados ainda constitucionais apelando ao legislador, bem como se 
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ele esteve na presidência e pelas suas quase três décadas (1975-2003) no 

exercício de ministro96. Nesse interstício – que contempla a ocupação da cadeira 

ministerial e da Presidência – Moreira Alves desempenhou papel fundamental 

para adventos na jurisdição constitucional, como o efeito erga omnes e o controle 

da constitucionalidade por omissão, por exemplo (FERREIRA e FERNANDES, 2013). 

Nesse cenário é identificável que a Presidência da Corte está longe de ser 

uma mera figura simbólica, de fato é um ministro com amplas atribuições e suas 

ações e atuações ecoam para além das fronteiras do Tribunal. Com os poderes da 

Presidência Suprema, os ministros Presidentes podem deixar sua marca e, por 

conseguinte, determinar os rumos da Corte durante o seu biênio de mandato, 

podendo inclusive repercutir a longo prazo nos contornos de atuação do Tribunal. 

Assim, analisar-se-ão os discursos de posse, a fim de conhecer quais são as 

“marcas” que os ministros Presidentes do STF: Ricardo Lewandowski, Cármen 

Lúcia e Dias Toffoli almejavam imprimir em suas gestões, bem como suas 

possíveis apreensões sobre judicialização da política e ativismo judicial. 

 

2.3 O poder do discurso 

 

 A relação entre saber e poder é tese claramente cunhada por filósofos, 

sociólogos e cientistas políticos; dentre eles, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e 

Ran Hirschl97. Com o objetivo de analisar o poder dos discursos dos presidentes 

da Suprema Corte e o potencial contributivo destes para a judicialização da 

megapolítica, intenta-se abstrair destes referenciais substratos teóricos e 

metodológicos para tal empreitada. 

                                                      
seriam ex tunc, ex nunc, inter partes ou erga omnes; e (iii) o controle da inconstitucionalidade por 
omissão.” (FERREIRA e FERNANDES, 2013, p.33). 
96  Outros ministros que não ocuparam a presidência também exerceram papel fundamental. 
Representam uma fase significativa para o Tribunal, o que ocasiona a designação da terminologia 
“corte” associada ao nome de um ministro. A “Corte Victor Nunes Leal” indica um intervalo da 
jurisdição constitucional marcado pela Ditadura Militar, no qual a atuação do ministro foi marcada 
pela luta de “preponderância do Estado Democrático de Direito” (FERREIRA e FERNANDES, 2013, 
p.28). 
97 O fulcro que permeia o estudo de Ran Hirschl está contemplado na subseção 1.3 que trata da 
Judicialização da Megapolítica: produto e terreno fértil para a juristrocracia. 
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Os discursos também se apresentam como importante fonte e instrumento 

de poder na construção da constitucionalização simbólica conforme a perspectiva 

adotada por Marcelo Neves (1994). O autor alerta que o sistema jurídico ao invés 

de regular relações à luz das normas constitucionais acaba por se tornar refém 

dessas relações e é um produto negativo da constitucionalização simbólica. Essa 

conjuntura pode contemplar um sistema de dominação que se encontra encoberto 

pelo discurso constitucionalismo. “A constitucionalização simbólica [...] responde 

a exigências e objetivos políticos concretos” (NEVES, 1994, p 88). 

Lunardi e Dimoulis (2013, p. 15), ainda sobre a constituição simbólica 

afirmam que as controvérsias constitucionais são, na verdade, sanadas com base 

no “código de poder”. Pois, os sistemas jurídicos, especialmente dos países 

periféricos, não alcançam “integridade semântica, sendo sufocados pela 

imposição dos padrões decisórios da disputa política”. Retorna-se a premissa de 

Hirschl (2004b) sobre a construção do Poder Judiciário a partir de lutas políticas 

pois, a função simbólica constitucional ou legal está, também, relacionada com 

fins políticos (TASSINARI, 2018). 

Em “A Arqueologia do Saber”, Foucault reconhece o discurso como prática 

social específica, com potencial analítico como escolha metodológica 

investigativa para as coisas ditas. Ademais, ao demonstrar esta forma de 

examinar os discursos, o filósofo reconhece que os discursos são feitos de signos, 

entretanto, para além desta feitura, é importante reconhecer que esses signos 

designam coisas, tornando-as irredutíveis à língua e à fala. É este estado de 

designação de coisas que deve ser emergido e descrito (FOUCAULT, 2005). 

Dentre as múltiplas e complementares definições de discursos 

apresentadas por Foucault, as quais não podem ser compreendidas 

separadamente, o filósofo assevera que o discurso se constitui “um bem - infinito, 

limitado, desejável, útil - que tem suas regras de aparecimento e também suas 

condições de apropriação e de utilização; que coloca [...] a questão do poder, um 

bem que é por natureza [...] uma luta política” (FOUCAULT, 2005, p. 136-137). 

O clássico discurso de Michel Foucault, pronunciado na aula inaugural no 

Collège de France, em 02 de dezembro de 1970, intitulado “A Ordem do Discurso”, 

parte da hipótese de que a produção do discurso se dá em razão de relações de 
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poder, sendo “ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2014, p. 8-9). Os argumentos e 

questionamentos apresentados no curso da aula ecoam no sentido de apresentar 

as formas pelas quais poderes e discursos se interconectam, com a finalidade de 

produzir efeitos de verdade. Desta feita, o discurso é constitutivo da realidade e 

produz, a exemplo do poder, inúmeros saberes (FOUCAULT, 2014). 

Foucault afirma que a verdade não existe fora do poder ou sem o poder. São 

os discursos jurídicos formas de construírem verdades? O filósofo alerta para o 

fato de que verdades construídas podem se tornar dogmas, estabelecendo um 

meio de relação de poder construído historicamente (FOUCAULT, 2005). Afirma, 

também, que o discurso não se restringe ao poder de tradução de lutas ou de 

sistemas de dominação. Mas revela “porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar” (FOUCAULT, 2014, p.10). Ou seja, é preciso trazer para o 

centro das discussões o feixe de relações presente num dado momento histórico. 

É com este sentido que se pretende estudar inicialmente os discursos dos 

presidentes do STF, e, posteriormente, seus votos, anunciações e entrevistas sobre 

os casos objeto deste estudo, com vistas a analisar posicionamentos que 

ultrapassam competências legais ou não do cargo exercido na Corte, ao 

abordarem temas eminentemente políticos, e as relações de poder que envolvam 

esta atuação que suplanta a linha limítrofe das prerrogativas do cargo. 

Como dito, o discurso é constitutivo do poder. Anterior à elaboração do 

discurso já há uma intencionalidade que pode ser expressa pelo silêncio, pela 

seleção ou pelo controle do que será dito. Ademais, o discurso também pode 

revelar interesses do poder. Neste sentido, discurso e poder se determinam 

mutuamente. A noção de discurso já carrega a ideia de poder (FOUCAULT, 2014). 

Ao cunhar o conceito de poder, Foucault faz uso da ideia de força de permanência 

ou de transformação constitutiva na sociedade. É a capacidade interpretativa dos 

fatos e do seu entorno, definindo sentidos e percepções sociais (FOUCAULT, 

1999). 
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Do exposto percebe-se como as noções de discurso e poder em Foucault 

tornam-se fecundas para compreender a relação entre estes e o exercício da 

Presidência da Suprema Corte. Para Michel Foucault (2005 e 2014), os elementos 

históricos são fundamentais para compreender a constituição da formação 

discursiva. Portanto, é requerido ao analista dos discursos o distanciamento da 

acepção restritiva de discurso como um conjunto de signos que expressa um 

pensamento alheio aos contextos políticos, por exemplo. É necessário trazer à 

tona os sentidos ocultos que os atravessam por meio da palavra e reconhecer as 

especificidades presentes nos discursos, considerando o funcionamento destes e 

não os vendo como mero conglomerado de signos à espera de um intérprete para 

o decifrar. Em consonância, Bourdieu (2003) afirma que, enquanto o dado – aqui 

traduzido para discurso – for tomado na ordem da aparência socialmente 

construída, sempre estará a favor da aparência, ainda que esta tenha aparência de 

cientificidade. E, acrescenta: até mesmo quanto esta tenha aparência de 

constitucionalidade e de usufruto de direito. 

Em “Ordem do Discurso”, Foucault destaca procedimentos que são 

exercidos no exterior e no interior dos discursos. Naqueles exercidos no exterior98, 

encontram-se os procedimentos de exclusão que operam por meio da interdição 

– controle do que pode ser dito, a quem é permitido dizer e em qual circunstância; 

da separação e rejeição – dependentes da posição de autoridade que profere o 

discurso e da vontade de verdade – onde está em jogo o desejo e o poder. É sobre 

este último que Foucault (2014, p.18) afirma ter mais se detido, pois “há séculos 

os primeiros não cessaram de orientar-se em sua direção” para retomá-los, 

fundamentá-los e orientá-los; uma vez a interdição e segregação são 

atravessadas pela vontade de verdade. Os próprios discursos geram o objeto do 

desejo, portanto, se inserem na luta pela dominação dessa prática social, 

conferindo aos discursos o status de verdade. Quando esta vontade de verdade 

advém de instituições e de pontos de distribuição e apoio de tecido social, tende a 

exercer influência sobre os outros discursos (FOUCAULT, 2014). 

                                                      
98  Tratar-se-á somente dos procedimentos externos como procedimentos de controle e de 
delimitação dos discursos por serem de interesse para este estudo. Procedimentos internos são 
os discursos que exercem seu próprio controle (FOUCAULT, 2014, p.20). 
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Pierre Bourdieu reconhece esta influência em alguns segmentos que se 

utilizam do discurso para se constituírem porta-vozes, a exemplo dos juristas 

como mestres que detêm o trunfo de traduzir a fala em verdade. Nessa 

perspectiva, adverte: os que “manipulam uma língua erudita, como os juristas e os 

poetas, devem pôr em cena o referente imaginário em nome do qual eles falam e 

que eles produzem falando segundo as formas; devem exigir o que expressam e 

aquilo em nome do que se expressam” (BOURDIEU, 2014, p.158). 

Ademais, ao reconhecer o discurso como parte da realidade, os mestres do 

discurso têm o poder de “fazer crer no que eles dizem; têm uma autoridade, têm a 

capacidade, primeiro, de dizer, e de dizer com autoridade; e, tendo essa 

capacidade, podem fazer crer que o que é conforme a seus interesses é verdade”. 

Desdobra-se deste pensamento o poder do discurso da autoridade, pois ao fazer 

“crer que é verdade as pessoas que têm o poder de fazer existir o verdadeiro, isto 

é, os poderosos, podem tornar real o que dizem” (BOURDIEU, 2014, p. 499-500). 

Ou seja, a produção do discurso de autoridade agrega a crença da universalidade 

de seus enunciados, tendo os juristas esta capacidade singular de “explicar a 

razão, de dar as razões, de produzir razões” como ofício profissional, constituindo-

se, pois, em motores do universal. Status que lhes dá a condição de “apresentar 

as coisas que são da ordem do fato”. Condição esta sustentada na evocação dos 

princípios jurídicos e da historiografia, trazendo à tona que os juristas são 

historiadores pioneiros do direito constitucional (BOURDIEU, 2014, p. 614-615). 

Analogamente ao que Bourdieu (2014, p.171) exemplificou, referindo-se ao 

Presidente da República francesa, consideram-se os Presidentes do STF como 

legítimos porta-vozes constituídos que se assemelham aos profetas éticos 

referidos por Weber. Deste modo, ao proferirem seus discursos, falam “encarnando 

uma coletividade reconciliada nele”, ainda que, normalmente, isso não seja dito. 

Constitui-se uma transcendência de uma pessoa biológica para uma pessoa 

jurídica. Deste modo, um discurso proferido pelo Presidente do STF é a Corte que 

fala e não a pessoa física do Presidente. 

Consoante com as teses de Foucault e Bourdieu, conforme já referido, 

Hirschl (2004a, p. 8) reconhece que as instituições não operam em vazios 

institucionais. O cientista político aplica e defende sua tese com a exemplificação 
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do Poder Judiciário, enquanto instituição política. Assim, é indicada a existência 

de lutas que determinam os sistemas, estas podem ter cunho social, econômico 

ou político. Portanto, é preciso considerar suas manifestações nas enunciações 

discursivas. 

Ao reconhecer que os discursos não são meras enunciações de palavras, 

questiona-se: os discursos enunciados pelo Judiciário, especialmente pelo 

Presidente da Corte, estariam tão somente nas deliberações ou enunciações em 

momentos formais, ou na indução de casos de judicialização da megapolítica, 

como uma afirmação do poder e, ao mesmo tempo, como expressão da 

construção histórica? O espaço discursivo aqui delimitado se refere ao que o 

Presidente do STF fala em seus discursos de posse da Presidência. 

Nessa perspectiva, tem-se um trabalho hercúleo, pois, na busca da 

arqueologia do saber, os discursos jurídicos não serão analisados como verdades, 

nas operações dos argumentos; mas como pistas para tensionamento das 

verdades estabelecidas nas práticas discursivas. Não se procuram nos discursos 

as relações secretas, mas definir relações presentes na superfície dos discursos, 

com fito de dar visibilidade ao que é invisível (FOUCAULT, 2005). Recorrendo ao 

pensamento de Pierre Bourdieu, tem-se que “a análise de discurso que estuda o 

discurso sem estudar as condições sociais da produção do discurso não 

compreende nada” (BOURDIEU, 2014, p.63). 

É na tênue fronteira entre direito e poder que se encontra a perspectiva 

filosófica foucaultiana do potencial teórico-metodológico dos discursos; em 

diálogos com Bourdieu e suas teses sobre o estado, o poder e a simbologia dos 

discursos; e com Hirschl acerca das raízes do empoderamento do Poder Judiciário 

sob a égide da judicialização da megapolítica e da juristocracia; na análise dos 

discursos de posse dos presidentes do STF no corte temporal estabelecido para 

esta pesquisa. 

 

2.4 O discurso do poder: uma análise dos discursos da posse presidencial 

 

O rito da posse da Presidência do STF tem início em área privativa, no Salão 

Branco, com a foto oficial dos senhores ministros, no centro está sentado o futuro 
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Presidente, essa centralidade não o acompanha apenas simbolicamente (STF, 

2008). Diante de suas múltiplas atribuições e da sua relevância interinstitucional, 

os discursos presidenciais podem sinalizar as marcas que os ministros almejam 

imprimir à Corte durante o seu mandato. 

Aprende-se com Foucault que os discursos precisam ser colocados em 

suspensão para desnaturalizá-los e neste movimento recorre-se a Bourdieu para 

bem compreender o poder simbólico expresso nos discursos. Tomando em 

consideração o exposto, buscar-se-á extrair dos enunciados discursivos que 

subjazem aos discursos de posse dos Presidentes do STF no interstício 2014 a 

2020: posicionamento da Presidência frente ao cenário político brasileiro, o papel 

do Poder Judiciário, o papel do STF com destaque para o projeto de gestão da 

Presidência, sinalizações de coalizão ou não do Poder Judiciário com os demais 

poderes, manifestações acerca da judicialização da megapolítica e referências a 

democracia ou a soberania popular. 

 

2.4.1 Ricardo Lewandowski (2014 - 2016) 

 

A posse da Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski deu 

continuidade à sua permanência no cargo, uma vez que, em razão da 

aposentadoria de Joaquim Barbosa, o Ministro Lewandowski assumia 

interinamente a Presidência. Dessa forma, após 8 anos de vestir a toga 

constitucional, assumiu, simultaneamente, na sessão solene o papel de Presidente 

em exercício na abertura da cerimônia e como aquele Ministro que iria presidir a 

Suprema Corte. À época, permeavam críticas sobre o Tribunal, como as respostas 

da Ação Penal 470 – o mensalão – que foram vistas como brandas por alguns e 

excessivas por outros. 

O Ministro Lewandowski elege a judicialização da justiça e a politização da 

justiça, conforme referido por ele, para iniciar seu discurso de posse da 

Presidência do STF (BRASIL, 2014). Tal eleição reflete a posição do Presidente 

frente à temática, para quem as expressões referidas “traduzem uma avaliação 

negativa acerca da atuação do Judiciário”. Em outros enunciados discursivos, 

Lewandowski atribui à posição dos meios acadêmicos e midiáticos frente a esta 
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temática como “críticas” e “censuras” contra o “que é visto como um 

protagonismo mais acentuado” do Poder Judiciário. Esta opção do Presidente 

para iniciar seu discurso se insere em um contexto contemporâneo de férteis 

discussões sobre o equilíbrio de poderes no Estado brasileiro. 

Os jornais,99 ao anunciarem a posse do Ministro Lewandowski, destacaram 

a presença dos líderes das casas legislativas na cerimônia, do presidente do 

Senado Federal Renan Calheiros e do chefe do Legislativo e presidente da Câmara 

dos Deputados Henrique Eduardo Alves. Embora a presença da alta cúpula dos 

órgãos, instituições e dos demais poderes sejam naturais nessa sessão solene, os 

meios de comunicação correlacionavam a parte inicial do discurso sobre a 

existência de “censuras” ao Judiciário às recorrentes críticas que o Congresso 

Nacional destinava ao Tribunal sobre decisões que, na concepção dos 

congressistas, se caracterizavam como intervenções da Corte nas atividades 

legislativas. 

Lewandowski assevera que: “Os juízes começaram a extrair consequências 

práticas dos princípios republicano, democrático e federativo [...], ampliando assim 

o espectro de suas decisões”. Partindo desta fundamentação, o Presidente refere 

que esse cenário fora indutor para uma “nova postura” do Judiciário, o qual 

“começou a intervir em questões que antes estavam reservadas exclusivamente 

aos demais Poderes”, desdobrando-se, portanto, em uma participação mais ativa 

do Judiciário na “formulação de políticas públicas” (BRASIL, 2014). 

Considerando que cada formação discursiva se circunscreve em campos de 

relações, e que, em cada lugar, a posição que se ocupa é diferente, infere-se que a 

manifestação discursiva de um agente social, o Presidente do STF, fala em nome 

de uma instituição, de um Poder constituído; sendo, pois, um discurso de poder. 

Como referido por Foucault (2014), o sujeito da fala é múltiplo, sendo assim, é 

basilar interrogar: quem fala? 

                                                      
99 A notícia veiculada na Folha de S. Paulo (2014), por exemplo: “O recado (em alusão ao que foi 
dito pelo Ministro Presidente sobre judicialização da política e politização da Justiça) foi dado em 
frente aos presidentes do Senado e Câmara – congressistas costumam reclamar que o Supremo 
extrapola funções e judicializa questões do Legislativo.” 
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Fala Lewandowski, ao assumir a Suprema Corte que o “Judiciário confinado, 

desde o século XVIII, [...] ao papel de mero intérprete mecânico das leis, foi [...] 

compelido a potencializar [...] sua atividade hermenêutica de maneira a dar 

concreção aos direitos fundamentais”. Tal compreensão incumbiu ao STF a 

interferência “em situações limítrofes, nas quais nem o Legislativo, nem o 

Executivo lograram alcançar os necessários consensos para resolvê-las”. E que 

“não raro”, adverte o Presidente, a Suprema Corte fora “provocada pelos próprios 

agentes políticos” para “decidir questões controvertidas ou de difícil solução”. 

Ademais, é referido como compromisso do novo Presidente “respeitar e 

fazer respeitar a independência e harmonia entre os Poderes, estimulando nos 

juízes a adoção da salutar atitude de self restraint, de autocontenção”. Premissa 

que deve ser “praticada pelas cortes constitucionais dos países democráticos”. 

Para Miceli (2014), a judicialização da política brasileira calibra tensões em torno 

do controle do Estado, requerendo negociações contenciosas entre políticos, 

democraticamente eleitos, e a elite togada. 

Por outro lado, enunciações discursivas dão conta da relativização do 

exposto, a partir da fala da Presidência ao afirmar que “queremos dizer que o 

Judiciário só deve atuar, para suprir eventual lacuna normativa ou inércia 

administrativa, em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão 

pretoriana se mostrar necessária e inadiável”. Sobressai, também, no discurso de 

Lewandowski a reafirmação da valoração do poder do Judiciário. Este expresso, 

inspirado em Luther King, como um sonho. “Temos um sonho: o sonho de ver um 

Judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no 

cenário social e político deste País”. O sonho anunciado transpõe o 

reconhecimento da legitimidade aferida ao poder Judiciário para requerer a este 

maior valoração política e social. Ademais, esta valorização se faz mister, dado 

que se faz necessário ao “Judiciário que esteja à altura de seus valorosos 

integrantes”. É o que reivindicou o Presidente. 

Na condição de mestre do discurso, um Presidente da Corte detém “um 

trunfo formidável de poder”, uma vez que sua autoridade permite ao outro fazer 

crer naquilo que é dito. E ao fazê-lo, tem a permissão seletiva de dizer como 

verdadeiro aquilo que é de seu interesse, tornando real o que diz (MICELI, 2014). 
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Entende-se que, ao analisar um discurso, não se está, apenas, frente a uma 

manifestação de um sujeito, mas de um lugar de fala, visto que este sujeito é 

simultaneamente falante e falado. A veiculação institucional – STF –, quem fala – 

o Presidente –, quando fala – na posse para um mandato, ou seja, é um discurso 

que anuncia diretrizes, princípios e estratégias que conduzirão um dos três 

poderes do País. Assim, por meio do dito neste discurso, outros ditos se dizem. No 

caso específico dos juristas, na perspectiva de Miceli (2014), estes têm, no direito, 

a base fecunda para proferir o discurso, dispondo de competência profissional 

para converter evidências em arrazoados. 

O discurso de posse do presidente Lewandowski apresenta análise do 

contexto e sua influência no Judiciário, chegando a admitir que a crise institucional 

anunciada pode ser lida como oportunidade. E, valendo-se “dessa janela de 

oportunidade que o destino aparenta descerrar”, apresenta as prioridades de sua 

gestão, a saber: acelerar a prestação jurisdicional, priorizar julgamento de 

recursos extraordinários com repercussão geral, facilitar e ampliar a edição de 

súmulas vinculantes, estimular formas alternativas de solução de conflitos, 

considerar a “justiça restaurativa” [...], encaminhar novo Estatuto da Magistratura, 

atualizar e consolidar o regimento interno da Casa e aprimorar interlocução com 

os organismos internacionais. 

Ademais, foi destacada a necessidade de “restaurar a autoestima dos 

honrados magistrados e operosos servidores do Poder Judiciário” com “particular 

atenção [...] à recuperação de suas perdas salariais, de modo a garantir-lhes uma 

remuneração condigna [...], bem como assegurar-lhes adequadas condições 

materiais de trabalho, além de proporcionar-lhes a oportunidade de permanente 

aperfeiçoamento profissional mediante cursos e estágios aqui e no exterior.” Outro 

aspecto amplamente veiculado 100  com destaque foi a proposta de aumento 

salarial dos membros do Poder Judiciário que, no momento da sessão solene, 

possuíam alguns representantes  em  manifestação,  reivindicando  por  melhorias 

                                                      
100 “Em seu discurso de posse, Lewandowski prometeu dar “particular atenção” à demanda de 
juízes e servidores do Judiciário por aumentos salariais. Durante a cerimônia, servidores fizeram 
uma manifestação em frente ao STF cobrando aumentos na remuneração.” (G1, 2014); “Do lado de 
fora, um grupo de cerca de cem servidores manifestavam por aumentos salariais" (FOLHA DE S. 
PAULO, 2014). 
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em frente ao STF. 

Por fim, toma-se como objeto de análise nacos discursivos que reverberam 

a compreensão do Presidente Lewandowski sobre Democracia e Soberania 

Popular. Nesta busca, há a reafirmação do presidente da Corte, espelhando-se em 

Bobbio, de realçar a “importância atribuída aos direitos fundamentais, tanto no 

plano interno quanto no âmbito internacional.” Reconhece ainda que a 

Constituição de 1988 “escancarou” as portas do Judiciário, dando “guarida ao 

consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição [...] como também porque 

colocou à disposição dos cidadãos vários novos instrumentos de acesso à 

Justiça, em especial as ações de natureza coletiva”. Dirigindo-se à sociedade, 

ainda que indiretamente, Lewandowski afirmou a necessidade de colaboração 

entre “especialistas e membros da comunidade no controle de constitucionalidade 

[...], de “forma consentânea com a Democracia Participativa instaurada pela nova 

Carta Magna”. 

O discurso do Presidente Lewandowski possui nacos de defesa e de 

justificações da atuação mais ativa do Poder Judiciário diante da demanda social, 

marcadamente, pelas judicializações de políticas públicas e de Direitos 

Fundamentais. O Presidente também evidencia que o empenho do Judiciário em 

deliberar demandas políticas parte, por vezes, do próprio corpo político nacional 

que direciona à Corte alguns de seus conflitos. Ressalta que, ainda que haja esse 

cenário, buscar-se-á o respeito e harmonia entre os poderes, mas declara que o 

Judiciário poderá atuar diante de lacunas administrativas ou legislativas. 

Em outras passagens ressalta o papel do Poder Judiciário 

significativamente importante para a Democracia e princípios que norteiam a 

atuação jurídica que, a exemplo da inafastabilidade, “escancararam” as portas do 

Judiciário. Em suma, os marcos mais significativos a serem extraídos é a variação 

entre a defesa da atuação mais contenciosa do Poder Judiciário, ao mesmo tempo 

que demonstra os motivos ensejadores que a tornam mais ativa e justifica quando 

elas podem atuarem assim. Ademais, destaca-se que o Presidente apresenta 

preocupação com as críticas acadêmicas. 

Como recurso ilustrativo, apresenta-se a nuvem de palavras que emerge do 

discurso de posse do Ministro Lewandowski como Presidente do STF. A 
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recorrência as expressões: Poder Judiciário, Supremo Tribunal, Justiça e direitos, 

em diálogo com os termos: sonhos, respeitar, magistrados, aperfeiçoamento, 

prestigiadas e oportunidades realçam a ênfase discursiva de necessidade de 

valorização dos ministros como reconhecimento social e político – palavras 

também evocadas. Uma cluster de palavras que se destaca está relacionada a 

participação ativa do Judiciário face a demandas sociais expressas por meio de: 

atuação, magistrados, conflitos, apreciação, solução, sociedade, repercussão, 

cidadão. Afirmam-se, portanto, como dois fios condutores de posições do 

presidente Lewandowski em seu discurso de posse, conforme analisado.  

 

Figura 1: Nuvem de Palavras relativa ao discurso de posse do Ministro 

Lewandowski para a Presidência do STF (2014). Fortaleza, Ceará, 2021 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

2.4.2 Cármen Lúcia (2016 - 2018) 

 

Com o intuito de analisar como a Presidência discursa ao  assumir  o  mais  

alto cargo do Poder Judiciário, segue-se com incursões no discurso proferido pela 

Ministra Cármen Lúcia (BRASIL, 2016d) que se dirigiu, inicialmente, ao cidadão 

brasileiro, caracterizado pela Ministra como “princípio e fim do Estado, senhor da 

sociedade democrática, autoridade suprema, [...], em função do qual se há de 

labutar cada um dos ocupantes dos cargos estatais.” E dirigiu-se ao povo como 
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“sua Excelência”, na expectativa de que todos os cidadãos brasileiros se 

sentissem saudados pela Presidência e pela Corte. 

Dado que os discursos são narrativas que devem ser analisadas 

considerando a historicidade de sua produção, realça-se que o contexto de 

enunciações discursivas da Ministra Cármen Lúcia é de uma longa e polêmica 

crise política e ideológica brasileira que já perdurava há aproximadamente dois 

anos e que levou à destituição da Presidenta Dilma do cargo de chefe do Executivo 

nacional, ocorrido em 31 de agosto de 2016. (BULOW e DIAS, 2019). Considerando 

que a posse de Cármen Lúcia ocorrera em 12 de setembro do mesmo ano, é 

oportuno lembrar que o frescor dos movimentos pró e contra o impeachment, nas 

ruas ou nas redes sociais, se faziam presentes no sentimento do povo brasileiro. 

Trazê-los para a centralidade do discurso era importante e estratégico. 

De pronto, a Presidenta se manifestou sobre o contexto brasileiro então, 

afirmando estar convencida da insatisfação do cidadão brasileiro por não ter o 

Brasil que quer e que merece ter. E proclama em homenagem àquele que cantou o 

hino nacional em sua sessão solene: “alguma coisa está fora de ordem”. Também 

se posiciona como servidora do Estado e afirma reconhecer ter como 

“responsabilidade direta colaborar”, “questionar e achar resposta: de qual ordem 

tudo está fora”. 

Prossegue com a premissa de se estar “vivendo tempos mais difíceis que 

experiências históricas anteriores” e que, em sua análise, tal fato se insere em uma 

conjuntura na qual “se modificaram, na raiz, os paradigmas antes adotados. 

Exauriram-se os modelos estatais e sociais antes aproveitados”. Diante de um 

quadro de incertezas políticas, sociais e econômica, a Presidenta se posiciona: “o 

momento parece-me de travessia” e convida a todos a uma travessia de se refazer, 

construir novas trilhas “para que nossos pés palmilhem veredas novas em busca 

dos gostos atuais para os cidadãos de hoje”. Considera ainda que “em tempo de 

dores multiplicadas, há que se multiplicarem também as esperanças”, afirmou a 

Ministra ao atribuir a lição a Paulo Mendes Campos. E conclui: “a gente só não é 

capaz de fazer e melhorar o que não tenta. Temos sorte de sabermos que o Brasil 

que merecemos pode e há de ser construído”. 



 

120 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

Reconhece, no entanto, não haver “soluções fáceis ou conhecidas para 

serem aproveitadas”, face aos momentos tormentosos que se vivia e apela para 

uma travessia pacificada. “Travessia em águas em revolto e cidadãos em revolta.” 

Indica a parcimônia para “ouvir e entender” e a “coragem para enfrentar” as 

mudanças necessárias, “a despeito de interesses superados ou desconexos com 

as demandas sociais legítimas”, visto que não se tolera mais tantas incertezas. 

“Especialmente quando o incerto é a Justiça que se pede e que se espera do 

Estado”. Enfatiza Cármen Lúcia que a coragem requerida para o enfrentamento da 

travessia deve ser entendida “não como uma qualidade, mas uma imposição”. 

Sem desconsiderar a relevância do exposto, as enunciações discursivas 

apresentadas devem ser consideradas como um posicionamento político da 

Presidência. Requer, portanto, que não haja naturalização desta postura pelos 

Presidentes da Corte, para superar o exposto por Koerner e Freitas (2013), ao 

afirmarem que há envolvimento dos ministros do STF no debate político brasileiro, 

que no usufruto de opinantes constitucionais tendem a impor suas visões de 

mundo para além do exercício do controle de constitucionalidade. 

A Presidenta da Corte reconhece que, aliada à coragem, deve estar também 

a esperança e, por isso, “homens e mulheres estão nas praças pelos seus direitos 

e pelos seus interesses. Quer-se um Brasil mais justo e é imprescindível que o 

construamos. Cansamos de sermos País de um futuro que não chega nunca”. 

Como visto, há um apelo popular que subjaz a um entendimento de que as 

manifestações acerca do cenário político brasileiro devem ser tomadas como 

lutas por direito, o que é legítimo. Aliado ao chamamento do povo e para que este 

se alimente de esperança, eis que surge o Judiciário como via segura para 

enfrentamento dos desafios reconhecidos por todos. Desta feita, “Comprometer-

se com o novo ainda não claro, mas que precisa ser visto para dar ao cidadão o 

que ele precisa [...] é que conduz a um Judiciário coerente com o que a sociedade 

exige do Estado-juiz”. Neste contexto de fala emerge a personificação da justiça, 

o juiz, como o “garantidor da satisfação dos sentimentos” dos homens, traduzindo 

a legitimação do Poder Judiciário como sanador de anseios sociais. 

O discurso da Ministra ao atribuir à Justiça “o ideal consensualizado” e, 

analogamente, faz alusão à justiça como uma “bússola a impor que se persista na 
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tentativa de se alcançar alguma calmaria”. Como se percebe, o discurso da 

supremacia judicial vincula ao Judiciário o poder da verdade, da última palavra. 

Para Christine Bateup não é o Judiciário o detentor da última palavra, quer 

normativa, quer empírica, porque há sempre uma provisoriedade na construção de 

significados constitucionais (BATEUP, 2006). 

Ao posicionar-se, a Ministra Cármen Lúcia afirma não “discutir problema” e 

que sua “responsabilidade é fazer acontecer as soluções necessárias”. Sustenta a 

relevância deste compromisso com a afirmação de que se esquece “muito o que 

dizem as pessoas, especialmente em momentos como este” - referindo-se ao 

momento de posse –, “mas nunca se deslembra do que se faz”. Adicionalmente, 

enfatiza o papel e o compromisso da Corte, “este Supremo Tribunal Federal tem 

sua história feita a partir dos mandamentos constitucionais” e assume 

compromisso: “continuará a ser assim”, “com rigor e respeito à Constituição”, 

principalmente quando o “incerto é a justiça que se pede e que se espera do 

Estado”. Em outro naco discursivo, adverte que o STF não será refém de 

dificuldades momentâneas. 

A Presidenta da Corte conclama para a urgente transformação do Poder 

Judiciário, nominada como “tarefa ingente e necessária”, para atender a “legítima 

expectativa do brasileiro”, reconhecendo que “a cidadania exige satisfação de seus 

direitos”. Segue, comprometendo-se a trabalhar firme e fielmente “até o limite de 

nossas forças e de nossa capacidade para que a jurisdição seja devidamente 

prestada e prestada para todos”. E ao cidadão é pedido que sossegue, pois o 

trabalho levado ao Judiciário será realizado com intransigência “garantia dos 

princípios constitucionais”, por meio de “uma prestação mais rápida, mais 

eficiente e menos custosa ao cidadão”. 

O debate sobre a democracia brasileira não devia ser esquivado em 

momento tão significativo e simbólico do Poder estatal, particularmente quando 

este advém do Judiciário e de sua mais alta representação. Cármen Lúcia realça 

que “o Estado é de direito e a democracia é uma construção permanente, 

responsabilidade de todos”, em especial dos servidores públicos. E que entregar 

ao cidadão “o seu direito não é gesto automático de uma Administração que não 

sente nem sabe o homem cuja vida e seus interesses escrevem-se nos autos do 
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processo”. Ademais, assevera: “Constituição não é utopia, Justiça não é sonho, 

Cidadania não é aspiração”. A inserção na conjuntura política e econômica 

nacional é amplamente evidenciada e conduz o discurso de posse da Presidenta 

Cármen Lúcia. No cenário de desafios, a Ministra apresenta o Poder Judiciário 

como aquele que pode auxiliar o povo no enfrentamento destes desafios. 

O registro do discurso de posse da Ministra Cármem Lúcia transparece a 

intenção de dirigi-lo ao povo brasileiro, essa sinalização é claramente observável 

na centralidade da Nuvem de Palavras (Figura 2) ao destacar os termos: cidadão, 

brasileiro, direito e justiça, expressando seu sentimento ao identificar o cidadão 

como razão maior do Estado. São elucidadas palavras que realçam sua 

compreensão sobre o contexto político brasileiro e a necessidade da centralidade 

do posicionamento do Poder Judiciário: momento, compromisso, garantir, 

trabalho, respeito, Constituição, responsabilidade. Para tanto, são evocadas 

palavras de chamamento do Poder Judiciário para agir diante do referido contexto, 

a exemplo de: construamos, travessia, impõe, mudanças, necessárias, acontecer 

e transformações. Complementarmente, identifica-se palavras alusivas a 

expectativa de futuro: esperança, superados e satisfação.  

Figura 2: Nuvem de Palavras relativa ao discurso de posse da Ministra Cármem 

Lúcia para a Presidência do STF (2016). Fortaleza, Ceará, 2021 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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2.4.3 Dias Toffoli (2018 - 2020) 

 

Para dar continuidade ao exercício analítico aqui proposto, segue-se com o 

discurso de posse do Presidente Dias Toffoli (BRASIL, 2018d).  Conforme 

anunciado pelo próprio Ministro, a defesa da democracia e da educação constitui 

o alicerce do desenvolvimento de uma sociedade, acentuando que a segunda – a 

educação – é o caminho para a primeira – a democracia. Esta defesa permeou a 

narrativa de posse do Presidente, com enunciações que remetiam a pesquisas 

recém-publicadas que demonstravam a baixa escolaridade dos brasileiros, aos 

determinantes históricos deste secular problema, a referências a autores que 

correlacionavam cidadania com educação. 

Esta marcação foi expressa pelo Presidente como: “No mundo fragmentado 

de hoje, precisamos de pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos 

oferecer”. E assevera: “ausência de uma educação de qualidade e abrangente 

sempre foi o grande obstáculo à construção de nossa cidadania; um permanente 

fator de exclusão e desigualdade social, política e econômica.” Destacava que 

somos todos agentes sociais, portanto, agentes de transformação. 

Sustentando a tese de correlação entre democracia e justiça, Dias Toffoli 

fala que: “A Justiça precisa ser dinâmica, cooperativa e participativa; mais próxima 

do cidadão e da realidade social; mais acessível [...]”. Ademais, será necessário 

retomar à segurança jurídica, a qual decorrerá do agir de todos, não apenas de um 

comando, apregoa o Presidente, pois “o agir do Poder Judiciário deve ser um agir 

socialmente responsável, na medida em que ele pensa no todo e em todos, não 

apenas nos casos subjetivos”. Toffoli alerta que a legitimidade do Judiciário dar-

se-á conforme a qualidade de sua atuação e que a segurança jurídica conclamada 

neste mundo em transformação e sem padrões é o “desafio do Poder Judiciário 

no Século XXI” para que se efetivem como “balsa segura” para “pacificar os 

conflitos em tempo socialmente tolerável.” 

Nessa medida, o Presidente realça o papel – poder – do Judiciário, 

relacionando-o com a democracia, ao afirmar que: “Não temos democracia plena 

e não há democracia sem uma magistratura independente e valorizada; não temos 

democracia plena se não houver juízes que, com coragem e independência, digam 



 

124 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

o que é a lei e o Direito”. No exercício interpretativo de reconhecer as marcas 

textuais do discurso, faz-se o destaque ao status do enunciador da mensagem 

pelo espaço ocupado e sua posição de sujeito, que, embora recuando explicações 

unívocas, o poder do discurso da Presidência é tomado para a exaltação do Poder 

por ele representado. 

Dirigindo-se diretamente ao STF como “guarda supremo da Constituição”, 

Toffoli não economiza qualificativos ao nominá-la como: “Tribunal da Federação; 

moderador dos conflitos políticos, sociais e econômicos; garantidor dos direitos 

fundamentais e da dignidade da pessoa humana; protetor [...] dos vulneráveis e 

das minorias; o timoneiro seguro e prudente [...]”. E o mais jovem Presidente da 

Corte brasileira realça que o STF, porquanto “autoridade atenta a sua razão de ser”, 

deve agir “com prudência, mas firme, altaneiro, garantindo a democracia e seus 

pactos fundantes”. 

Em outra referência aos tribunais, o Presidente registra sua pluralidade de 

constituição sem que afete a natural convivência ainda que haja distintos sonhos 

e concepções de mundo e de Direito. Esta heterogeneidade é valorizada nas 

decisões, as quais são “proferidas por maioria, e não por unanimidade”. Conrado 

Hübner Mendes (2013), ao apreciar a heterogeneidade nas decisões e 

posicionamentos adversos dos ministros da Corte, assevera que as deliberações 

não significam o alcance unânime de uma decisão. Mas ressalta que a 

deliberação, como elemento democrático, requer busca constante por prática 

inclusiva e respeitosa pelo raciocínio conjunto. Esse cenário não contempla as 

decisões da Corte Constitucional brasileira, como já fora evidenciado diante das 

onze ilhas. 

Referindo-se às relações entre os poderes, à luz de José Afonso da Silva, o 

Presidente acentua a necessidade de equilíbrio entre os poderes, sem predomínio. 

Faz alusão à necessária harmonia e respeito entre os Poderes da República como 

“mandamentos constitucionais que nos submetem e submetem o próprio 

Supremo Tribunal Federal”. E complementa: “Não somos mais nem menos que os 

outros Poderes. Com eles e ao lado deles, harmoniosamente, servimos ao povo e 

à nação brasileira. Por isso, nós, juízes, precisamos ter prudência”. O apelo 

harmonioso do Presidente segue com sugestão de encaminhamento parceria 
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“proponho a elaboração de uma agenda comum”, com vistas a objetivos 

convergentes, mantendo “a integridade das esferas de poder”. 

Dialeticamente, anuncia o Presidente que “um “novo” Judiciário no Brasil, 

por meio de “um papel ativo na vida do país”. “[...] como um novo canal de 

mobilização, expressão e deliberação públicas, [...] o Poder Judiciário saiu da 

‘estufa’” – referindo-se à alegoria utilizada por Werneck Vianna. Pois, quando a 

política falha, resta o pacto fundante: “a autoridade da Constituição e do Direito.” 

Neste contexto, o STF será o garantidor do Pacto. 

Em outra enunciação discursiva, Toffoli conclama o poder por ele 

representado a se “comunicar mais e melhor com a mídia e a sociedade”, 

democratizando a linguagem jurídica, fazendo-as chegar “à sociedade, e não 

apenas aos atores processuais”. Acrescenta então que irá ao diálogo por meio de 

“debate plural e democrático”. Aliado a este compromisso, o Presidente Toffoli 

anunciou continuidade aos programas do Conselho Nacional de Justiça, atuar em 

comunhão com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o Conselho da 

Justiça Federal, Conselho de Justiça do Trabalho e escolas de formação da 

magistratura. Também se comprometeu com a celeridade na resolução de 

políticas públicas judicializadas e a defesa das vítimas de violência. Por fim, 

afirmou: “Tenham a plena certeza de que, nestes dois anos, vou me dedicar de 

corpo e alma à Justiça e à Nação brasileira. A Constituição da República será meu 

guia!” 

O discurso proferido pelo Presidente Dias Toffoli enaltece a importância da 

educação, em múltiplas passagens, e da cidadania como meios impulsionadores 

para uma nova construção social e democrática. A democracia é recorrentemente 

utilizada pelo locutor para respaldar a relevância e o porquê da atuação do Poder 

Judiciário e da Suprema Corte. A “balsa segura” que seria o Poder Judiciário “saiu 

da estufa”, ao usufruir da alegoria do Werneck Vianna, encontra-se lado a lado nas 

elocuções sobre a primordialidade do respeito e da harmonia entre os Poderes, o 

que se assemelha com o discurso proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski. 

Os princípios e os Direitos Fundamentais também ganham destaques no discurso 

do Ministro Toffoli. 
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Embora ressalte as múltiplas funções do STF, para além das atribuições 

institucionais, o Presidente também destaca o exercício indispensável em prol da 

segurança jurídica. A midiatização 101  da Suprema Corte como ferramenta de 

proximidade social e transparência é uma de suas propostas. Um realce próprio 

do discurso do Presidente Dias Toffoli é a propositura de uma coalização entre os 

Poderes, em prol da “elaboração de uma agenda comum”. A agenda comum 

proposta pelo Ministro Dias Toffoli pode ser impressa, por exemplo, ao “Pacto 

pelas Reformas” que contempla as reformas: tributária, fiscal e previdenciária. Isto 

foi noticiado, inclusive, pelo sítio eletrônico do STF (2019d): “Ministro Dias Toffoli 

participa da abertura do Ano Legislativo e defende celebração de pacto pelas 

reformas”. A coalizão entre os representantes máximos dos Três Poderes em prol 

de reformas que possuem amplos questionamentos, inclusive, sobre sua 

constitucionalidade, evidenciou que, nesse sentido, Toffoli imprimiu sua marca. 

A Figura 3 permite sintetizar os eixos condutores do discurso de posse do 

Ministro Dias Toffoli. É possível visualizar a centralidade discursiva em torno do 

Supremo ladeado por palavras afins, a exemplo de: ministros, justiça, judiciário, 

tendo, nas proximidades termos como: Tribunal, federal, Presidente, nacional. De 

modo assemelhado, identifica-se marcas textuais que destacam a educação 

como palavra evocada recorrentemente como substrato para o desenvolvimento 

nacional, correlacionada a: social, sociedade, direito, caminho, democracia, 

liberdade, cidadã, transformação. Outrossim, os desafios do Judiciário face a 

necessária retomada da segurança jurídica defendida pelo Ministro Dias Toffoli 

foram destacados pelo uso de palavras, a exemplo de: Constituição, República, 

poderes, Estado, política, público, governo, congresso, juízes, trabalho, harmonia e 

pacto.  

 

 

 

                                                      
101 O assunto será discutido em maior profundidade na seção sobre o populismo togado. 
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Figura 3: Nuvem de Palavras relativa ao discurso de posse do Ministra Dias Toffoli 

para a Presidência do STF (2018). Fortaleza, Ceará, 2021 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Não se constitui objeto desta pesquisa realizar análise comparativa entre 

os discursos ou posições assumidas pelos presidentes da Corte, mas a 

identificação de similaridades entre estes pode revelar tendências de 

posicionamentos dos Presidentes do STF. A análise dos discursos de posse 

proferidos pelos Ministros Ricardo Leawandowski (2014), Cármen Lúcia (2016) e 

Dias Toffoli (2018),  revela maior similaridade entre os discursos proferidos pela 

Ministra Carmen Lúcia (2016) e  o Ministro Dias Toffoli (2018), seguindo de  maior 

convergência entre os discursos de Leawandowski (2014) e Dias Toffoli (2018); 

destoando, com maior frequência, tem-se os discursos de posse do Ministro 

Ricardo Leawandowski (2014) e da Minstra Cármem Lúcia, como podem ser vistos 

na Tabela 1 e diagrama de cluster (Figura 4)102.  

                                                      
102 Descreve-se uma relação de similaridade entre os discursos dos ministros Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli (Coef. correlação de Pearson aprox. 0,7). Ao passo que se supõe que não há relação linear 
entre os discursos dos ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski (Coef. correlação de 
Pearson aprox. 0,4). 
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Tabela 1: Análise de cluster, com valores de coeficiente de correlação Pearson103, 

dos discursos de posse dos Ministros Ricardo Leawandowski (2014), Carmen 

Lúcia (2016) e Dias Toffoli (2018). Fortaleza, Ceará, 2021 

 

Discurso A Discurso B 
Coeficiente de correlação de 

Pearson 

Dias Toffoli Cármen Lúcia 0,662846 

Ricardo Lewandowski Dias Toffoli 0,507222 

Ricardo Lewandowski Cármen Lúcia 0,38181 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

                                                      
103 Quanto maior for o valor absoluto do coeficiente, mais forte é a relação entre as variáveis. Para 
a correlação de Pearson, um valor absoluto de 1 indica uma relação linear perfeita. 
A correlação perto de 0 indica que não há relação linear entre as variáveis. O sinal de 
cada coeficiente indica a direção da relação (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009, grifo 
nosso). 



 

3. O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF COMO UM “TROPEÇO NA 

DEMOCRACIA”:  

MANIFESTAÇÕES DO SUPREMO E DA PRESIDÊNCIA SUPREMA 

 

“[Esse impeachment] encerra novamente um ciclo daqueles os quais eu me 

referi. A cada 25, 30 anos, no Brasil, nós temos um tropeço na nossa 

democracia”104. Assim foi caracterizado o impeachment da ex-Presidenta Dilma 

Rousseff pelo Ministro Ricardo Lewandowski, enquanto lecionava na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo (USP) em 26 de setembro de 2016, ano do 

referido impeachment105. O ministro-Presidente do STF e Presidente da sessão do 

julgamento do processo de impeachment no Senado Federal – responsável pela 

condução dos trabalhos – expôs sua percepção sobre o importante fato político 

no contexto de explanação sobre a participação popular na democracia brasileira. 

A fala do Ministro, diante do eco dos holofotes inerentes aos 

pronunciamentos oficiais ou não dos membros do STF, repercutiu entre seus 

pares, sendo refutada pelo Ministro Gilmar Mendes, à época presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). Questionado por jornalistas sobre a afirmação de 

Lewandowski, Gilmar Mendes, então, declara que o processo de impeachment 

“ocorreu com normalidade” e considera que o processo foi “até exageradamente 

regulado pelo Supremo Tribunal Federal, que praticamente emitiu uma norma 

complementando a lei do crime de responsabilidade”. As declarações dos 

ministros emergem como nacos discursivos de realce significativo para a presente 

pesquisa, concernentes ao embasamento teórico-metodológico foucaltiano (2005 

                                                      
104 “O presidencialismo de coalizão saiu disso, com grande número de partidos políticos, até por 
erro do Supremo, que acabou com a cláusula de barreira. Deu no que deu, nesse impeachment, a 
que todos assistiram, devem ter a sua opinião sobre ele. Mas encerra novamente um ciclo daqueles 
aos quais me referia. A cada 25, 30 anos, no Brasil, nós temos um tropeço na nossa democracia. 
Lamentável. Quem sabe vocês, jovens, consigam mudar o rumo da nossa história”, afirmou o 
Ministro. Vide: LEWANDOWSKI APONTA ‘TROPEÇO DA DEMOCRACIA; GILMAR MENDES CRITICA. 
G1, 29 de setembro de 2016. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-democracia-
gilmar-mendes-critica.html. Acesso em: 10 dez, 2020. 
105  A declaração foi registrada pela revista “Caros Amigos” e foi divulgada por veículos de 
comunicação com número significativo de leitores (G1, Folha de São Paulo, OUL notícias e etc). 
Vide: IMPEACHMENT FOI ‘TROPEÇO DA DEMOCRACIA’, DIZ LEWANDOWSKI. Folha de São Paulo, 
29 de setembro de 2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1817948-
impeachment-foi-tropeco-da-democracia-diz-lewandowski.shtml. Acesso em: 10 dez, 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1817948-impeachment-foi-tropeco-da-democracia-diz-lewandowski.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1817948-impeachment-foi-tropeco-da-democracia-diz-lewandowski.shtml
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e 2014) e bourdieusiano (2003 e 2014), ao convergirem no entendimento de que 

os discursos são partes constitutivas do poder e que auxiliam na construção da 

conjectura nacional dos acontecimentos jurídicos e políticos com sua via dupla de 

repercussões: o Direito na política e a política no Direito. 

A inserção no contexto de casos de judicialização da megapolítica é 

fundamental para a compreensão e reconhecimento dos atores e das atuações 

exteriores ao âmbito constitucional com importância significativa para os 

referidos casos. Nesse sentido, Ran Hirschl (2016, p. 7) indica que "as manchetes 

dos jornais atuais oferecem muitos exemplos adicionais de por que uma 

compreensão mais contextual ou holística das batalhas constitucionais seria 

oportuna". Com fulcro nessa assertiva do autor e referencial teórico do presente 

estudo, busca-se realizar, sempre que possível, diálogos entre as enunciações 

oficiais ou outras espécies de declarações públicas e os respectivos 

acontecimentos. Uma ferramenta adicional para fins de inserção no contexto é o 

reconhecimento de acontecimentos anteriores ou posteriores de importante 

decisão do Tribunal. O uso destas auxilia não apenas no esclarecimento, mas 

também como meio de apreender qual o lugar do Tribunal naquele contexto 

(HIRSCHL, 2016). Acrescenta-se que esse lugar também pode ser um lugar 

político. 

Ainda no âmbito de sua explicação a respeito da defesa da normalidade do 

processo de impeachment ocorrido em 2016, o Ministro Gilmar Mendes anuncia: 

“Eu acho que o único tropeço que houve foi aquele do fatiamento, aquele DVS 

[destaque para votação em separado] da Constituição, no qual acho que teve 

contribuição decisiva do Presidente do Supremo” 106 . Destacam-se duas 

passagens na enunciação do Ministro, a primeira remete ao exagero de 

regulamentação do STF no processo de impeachment e a segunda se relaciona ao 

protagonismo assumido pelo Presidente da Corte – objeto central deste estudo – 

                                                      
106  Ao ser indagado pelos jornalistas sobre a fala de Lewandowski, Gilmar Mendes relaciona 
diretamente o único possível tropeço ao próprio ministro que afirmou a existência do tropeço 
democrático: o Presidente do STF e o presidente da sessão do impeachment em que houve a DVS. 
Vide: LEWANDOWSKI APONTA ‘TROPEÇO DA DEMOCRACIA; GILMAR MENDES CRITICA. G1, 29 de 
setembro de 2016. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-
aponta-tropeco-na-democracia-gilmar-mendes-critica.html. Acesso em: 10 dez, 2020. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-democracia-gilmar-mendes-critica.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-democracia-gilmar-mendes-critica.html
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no momento em que houve a deliberação em prol da votação dupla no Senado 

Federal. A fim de realizar análise dessas duas considerações e de outros fatos 

políticos judicializados anteriores ou no interstício do processo de impeachment, 

é necessário compreender importantes elementos desse instrumento 

constitucional que objetiva a destituição, até mesmo, do Chefe do Poder Executivo 

Nacional eleito pelo voto popular podendo, inclusive, ocasionar um “tropeço na 

democracia”. 

O STF se manifestou mais como agente do que como sujeito diante de sua 

centralidade na instabilidade política. E por que denominá-la de instabilidade 

política e não de instabilidade democrática do País? Sabe-se, com evidências, que 

as questões a serem deliberadas pela Corte são oriundas, por vezes, do 

chamamento de atores políticos. Mas também se reconhece que houve o realce 

da participação do Tribunal nos importantes eventos jurídicos e políticos recentes: 

da Operação Lava Jato ao impeachment de Dilma Rousseff, bem como "suas 

implicações para garantias constitucionais, as manobras legislativas de Eduardo 

Cunha, as reformas do governo Temer – tudo foi em algum momento decidido, 

adiado, moldado de alguma forma pelo STF.” (ARGUELHES e RIBEIRO, 2013, p. 13). 

Lima, Leitão e Chaves (2017) destacam que a Corte alterou sua própria orientação 

jurisprudencial diante do afastamento do controle judicial em processo de 

impeachment, o que não impediu, por exemplo, que suas manifestações ou 

ausências dessas se caracterizem como vultosas. As Cortes muito falam quando 

se silenciam. 

No curso do cenário nacional que viabilizou e que concretizou o processo 

de impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff houve judiciliazação de 

importantes casos, com a presença de conexões direta ou não, mas com 

significativas repercussões. A figura do Presidente do STF, com o seu realce 

simbólico, e a gama quantitativa e qualitativa de possibilidades de exercícios 

também são manifestadas no decorrer do processo de impeachment de um 

Presidente da República. Dessa forma, somando o objeto do presente estudo – a 

Presidência do STF – aos casos de judiciliazação da megapolítica – que têm como 

exemplo elencado por Hirschl (2009) os processos de impeachments 

presidenciais – e o corte temporal adotado, 2015 a 2019, analisa-se, com maior 
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ênfase, a atuação da Presidência Suprema nos importantes acontecimentos 

judicializados anteriores e no interstício do processo de impeachment da ex-

Presidenta Dilma Rousseff. 

Partindo de uma decisão do Presidente do STF que, ao primeiro olhar, se 

apresenta como mera organização interna da Corte, retomou-se o Mandado de 

Segurança 22.972 de 1997, cujo objeto é a (im)possibilidade de instauração do 

parlamentarismo no Brasil, via Emenda Constitucional, na mesma semana em que 

estavam pautados os embargos do impeachment, em 2016. Um segundo 

momento a ser elucidado foi a atuação do Presidente do STF no julgamento do 

processo de impeachment no Senado Federal com a paradoxal divisão das 

sanções oriundas da condenação por crime de responsabilidade. A aceitação do 

pedido de destaque para votação em separado é considerada pelo Ministro Gilmar 

Mendes como possível “tropeço”. 

 

3.1 Matizes do instituto Impeachment e suas inflexões no Brasil 

 

O instituto do impeachment é secular, há registros dele no século XIV. A sua 

origem, no âmbito inglês, refere-se a um instrumento, cuja função precípua 

permeia a seara de punição. Caracterizava-se como processo criminal contrário 

aos atos de traição, crime ou contravenção. A literatura especializada recorre à 

Inglaterra para contextualizar a origem do impeachment. Trata-se de meio 

utilizado pelo Parlamento que torna passíveis de processos os titulares de cargos 

públicos. É, nesse sentido, que há a primeira documentação do instituto (PINTO, 

1992). Evidencia-se que, à época, a vigência do regime monárquico inviabilizava o 

uso desse mecanismo em posse do Parlamento contrário a Coroa, ora, “o rei não 

erra” (PINTO, 1992, p. 27-28). 

Assim, o instituto destinava-se aos servidores, funcionários e aos ministros, 

e, numa perspectiva histórica, foi utilizado pelo Parlamento como instrumento 

viabilizador de expansão do poder do Parlamento em detrimento dos membros da 

Coroa e, por conseguinte, da própria Coroa (BAUMGARTNER e KADA 2003). As 

propulsões para as bases modernas do impeachment ocorrem, conforme Rotta 

(2019), a partir da racionalização do instituto por meio da consolidação do rito de 
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acusação e de julgamento em instâncias institucionais distintas. A característica 

“bifásica” do impeachment é normalmente adotada nos modelos constitucionais 

atuais. 

Embora a Inglaterra seja protagonista do pioneirismo na efetivação do 

impeachment, os Estados Unidos, mesmo inspirados no modelo inglês, 

remodelaram o instituto para uma “morfologia distinta, dado que se tratou de 

aplicá-lo em um ambiente institucional presidencialista” (ROTTA, 2019, p. 40). A 

nova morfologia capitaneada pelos Estados Unidos apresenta-se duplamente 

significativa, pois viabilizou a incorporação do instrumento na conjuntura 

presidencialista e é o modelo utilizado como inspiração por democracias 

presidencialistas modernas, dentre elas, o Brasil. Rotta (2019) elenca quatro novos 

traços presentes no modelo de impeachment estadunidense: 1) a previsibilidade 

do Chefe-de-Estado ser processado pelo instrumento; 2) a ampliação da 

tipificação dos crimes de responsabilidade; 3) a delimitação da aplicabilidade do 

mecanismo aos crimes políticos e 4) a supervisão processual do Judiciário por 

meio do presidente da Corte. 

Hamilton, em meio aos panfletos federalistas, elenca uma simbólica 

justificativa, dentre outras, sobre o porquê de o Senado ser a instituição mais 

recomendável para atuar como órgão julgador do processo de impeachment: a 

formação quantitativa de membros ser substancialmente maior do que a da Corte. 

Assim, seria mais difícil e/ou complexo curvar às pressões políticas no Senado, 

enquanto na Corte poderia haver uma maior sensibilidade (HAMILTON et al, 2003). 

O desenho processual estadunidense seguiu, então, a inspiração inglesa bifásica: 

a acusação ocorre na Casa dos Representantes e o julgamento no Senado. 

Entretanto, como já fora destacado, ao Poder Judiciário foi destinada a tarefa de 

supervisor das garantias processuais diante da presença do Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça na presidência do julgamento (ROTTA, 2019). 

A natureza política do impeachment é evidenciada no cenário 

estadunidense, entretanto, mesmo os ferrenhos defensores da exclusividade da 

natureza política do instituto – Hamilton, Madison e Jay (2003) – não se 

escusaram do reconhecimento de que o processo de impeachment necessita de 

parâmetros jurídicos. A incorporação do instituo por tradições constitucionais 
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diversas daquela em que foi concebido traz à baila a discussão sobre a natureza 

do instituto. As fontes de legitimidade política são diversas, pois no 

“presidencialismo convencional a fonte de legitimidade política do chefe de 

Governo é o voto popular, e não o parlamento” (MIRANDA e REBELLO, 2019, p. 255). 

Embora o primeiro documento constitucional brasileiro (1824) não 

abordasse a previsão de crime de responsabilidade do Imperador, havia, desde o 

Império, a Lei de 15 de outubro de 1827, que regulamentava crime de 

responsabilidade como fruto das ações de Ministros de Estado. A influência dos 

moldes estadunidenses de impeachment está presente na ferramenta 

constitucional de responsabilização do chefe do Poder Executivo na Constituição 

brasileira de 1891. Desde então, as constituições, embora apresentando 

singularidades no rito processual, incorporam o instituto no molde estadunidense. 

O instituto, inicialmente aplicado sob inspiração inglesa e posteriormente 

estadunidense, encontra-se nos documentos constitucionais republicanos 

brasileiros mesmo nos períodos em que houve a suspensão de direitos e 

liberdades (MIRANDA e REBELLO, 2019; OLIVEIRA et al, 2016). 

O novo momento político e institucional brasileiro, marcado pelo advento da 

Constituição de 1988, traça o perfil constitucional do impeachment brasileiro, com 

normas presentes na Constituição Federal e na Lei n. 1.079 de 10 de abril de 1950 

– que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento. Com a finalidade de delimitar a sua acepção, observar-se-á o instituto 

do impeachment destinado ao Presidente da República. Para Bello, Bercovici e 

Lima (2019, p. 1793), o impeachment é designado como “processo de apuração de 

responsabilidade política do Presidente da República” e para que haja a referida 

responsabilização é preciso o cometimento de crime de responsabilidade por meio 

de atuação deliberada e dolosa “em contraposição direta à Constituição da 

República.” (BELLO et al, 2019, p. 1794). 

Diante da previsão constitucional de crime de responsabilidade – art. 85107   

                                                      
107 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra 
a Constituição Federal e, especialmente, contra: I - a existência da União; II - o livre exercício do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das 
unidades da Federação; III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; IV - a segurança 
interna do País; V - a probidade na administração; VI - a lei orçamentária; VII - o cumprimento das 
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e 86108  – como motivo ensejador do processo de impeachment se remota a uma 

questão jurídica e de direito. O impeachment, como processo capaz de resultar na 

destituição do Chefe de Poder Executivo nacional, possui ênfase, no Brasil, diante 

dos contornos de importância destinada ao Presidente da República. E, “por se 

tratar de um processo de apuração de responsabilidade política do Chefe do 

Executivo, o impeachment deve observar rigorosamente as exigências 

determinadas no texto da constituição” (BELLO et al, p. 1793). José Murilo de 

Carvalho (2019) alude ao heroísmo do Poder Executivo que há no sentimento 

nacional, o Executivo é o Poder excessivamente valorizado e que sempre esteve 

no âmago político nacional. Para o autor, esse contexto encontra suas raízes na 

formação do Estado brasileiro; na ausência de emancipação, de fato, ao 

patrimonialismo e na “estadania”109. 

O reconhecimento das fronteiras que balizam a atuação do Poder Judiciário, 

com ênfase do STF, no processo de impeachment, dialoga, de forma direta, com a 

natureza do instituto. Não é possível encontrar unanimidade no estado da arte 

sobre o impeachment que converge na caracterização de sua natureza política, 

jurídica (penal) ou mista (política-jurídica). O ex-Ministro do STF, Paulo Brossard 

de Souza Pinto, importante teórico escritor sobre o impeachment, é notável adepto 

da corrente que caracteriza o impeachment, nos ditames constitucionais 

brasileiros, como um instituto de natureza política. Mesmo diante de sua feição, 

origem, objetivos e julgamento político, Brossard reconhece e enfatiza que “não 

exclui, antes supõe, é óbvio, a adoção de critérios jurídicos” (PINTO, 1992, p. 75). 

                                                      
leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo e julgamento. (BRASIL, 1988). 
108  Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.; § 1º O Presidente 
ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; II - nos crimes de responsabilidade, após a 
instauração do processo pelo Senado Federal.; § 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, 
o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 
prosseguimento do processo.; § 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações 
comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.; § 4º O Presidente da República, na 
vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas 
funções. (BRASIL, 1988). 
109 Marco teórico de José Murilo de Carvalho (2019) utilizado em inspiração ao termo cidadania 
pois, no Brasil, o fato de os direitos terem sido emanados da cúpula do Poder, em especial do Poder 
Executivo não permitiu uma formação da cidadania, mas uma “estadania”. 
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Diferentemente da acepção de Paulo Brossard, Pontes de Miranda (1971, p. 

355) realça que as conotações penais oriundas do processo de impeachment 

brasileiro o tornam um instituto penal, pois “os crimes de responsabilidade, no 

Império e na República, são crimes, são figuras delituais penais”. Oliveira, Bahia e 

Silva (2016) consideram que a doutrina constitucional caminha para a acepção da 

natureza mista do instituto e, ao ser caracterizado como tal, o impeachment e o 

seu processo devem observar uma série de garantias. Para os referidos autores, a 

compreensão de impeachment como instituto híbrido repercute no âmbito prático 

de que não é possível aplicá-lo baseado em argumentos que versem sobre a 

impopularidade, por exemplo (OLIVEIRA et al, 2016). 

O que essa breve explanação, mas necessária, objetiva evidenciar é que 

autores que se filiam a correntes distintas na acepção da natureza jurídica do 

impeachment convergem na necessidade do background jurídico-normativo. 

Dessa forma, a autonomia parlamentar oriunda da natureza política do 

impeachment, por aqueles que a defendem, reconhecem que não implica em 

afastamento das acepções normativas. O julgamento anseia, assim como todos 

os atos políticos em uma República e em um Estado Democrático de Direito, de 

uma conotação nos moldes jurídicos-normativos. Este não pode ser realizado ao 

bel prazer dos parlamentares: aos membros do legislativo cabe, no processo de 

impeachment, observar a legislação constitucional e infraconstitucional ao atuar 

como órgão julgador. A natureza política inerente ao processo não deve afastar 

essas perspectivas fundamentais. A atuação do parlamento, em observância 

normativa, diante do poder de decisão sobre a pena máxima de um governante 

democraticamente eleito, é, antes de tudo, de respeito ao compromisso com a 

soberania popular. 

Reconhece-se, então, que a liberdade do parlamento se sujeita às leis e à 

Constituição. Mas quais seriam os limites impostos ao STF para atuar diante de 

um processo de impeachment? Como já foi reiterado, o impeachment do Chefe do 

Poder Executivo é área sensível que se vincula diretamente à democracia e à 

soberania popular. A previsibilidade expressa da atuação da Suprema Corte no 

curso do processo é a do ministro Presidente do STF que atua como presidente da 

sessão de julgamento no Senado Federal, ou seja, não assume a toga de juiz 
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constitucional – o que inviabiliza tomada de decisões de cunho decisório e/ou 

interpretativo constitucional. Entretanto, como discutido, o Estado Democrático de 

Direito requer, em sua essência, balizas constitucionais e supervisão judicial 

diante de processos que não coadunam com a previsão legal. 

Fulcrada na única jurisprudência, até então, do STF – oriunda do 

impeachment do ex-Presidente Fernando Collor de Mello – foi reconhecida a 

competência da Corte para corrigir eventuais abusos do parlamento ao atuar como 

instância julgadora (LIMA, 2016). A partir da jurisprudência da Suprema Corte e da 

necessidade de vinculação constitucional e normativa, o presente estudo encontra 

substratos para compreender que, de acordo com os próprios entendimentos do 

Tribunal, cabe ao STF controlar eventuais violações praticadas ao longo do 

processo de impeachment. A sensibilidade política e democrática do 

impeachment exige o seguimento estrito da Corte aos ditames enunciados sob 

pena de caracterização de judicialização da megapolítica. 

 

3.2 A judicialização da (mega)política no processo de impeachment 

 

A presença das Cortes Constitucionais em controvérsias políticas centrais 

é, ao mesmo tempo, produto e terreno fértil para a judicialização da megapolítica. 

Essa espécie de judicialização da política realiza o caminho oposto da 

judicialização “vinda de baixo” pois, seus suportes são originários de demanda 

trilhada “vinda de cima” por meio, principalmente, de importantes atores políticos 

ou por “pessoas poderosas com interesse político” (HIRSCHL, 2012, 35-36). A 

convergência global destinada para a supremacia constitucional resultou em 

deliberações togadas com alto impacto para as nações por versarem sobre o 

destino do regime político, eleitoral e democrático. O protagonismo do Poder 

Judiciário, como instância decisória para solucionar disputas eleitorais 
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nacionais110 e em processos de impeachment111 caracterizam-se como casos de 

judicialização da megapolítica na subcategoria de, conforme Hirschl (2009), 

judicialização de processos eleitorais. 

O desenvolvimento do conceito de judicialização da megapolítica foi 

realizado no primeiro capítulo, em especial, nos tópicos 1.3 e 1.3.1 do presente 

estudo. Portanto, o propósito nessa seção é o diálogo mais aprofundado entre o 

impeachment e a judicialização da megapolítica, com ênfase nas motivações 

pelas quais esse processo de destituição de presidentes, quando judicializados, é 

caracterizado como judicialização da megapolítica. Parte-se de pressupostos do 

referencial teórico Ran Hirschl e da contextualização do cenário regional da 

América Latina, seguidos do contexto nacional da temática do impeachment da 

ex-Presidenta Dilma Rousseff. 

 

3.2.1 Destituições de chefes do Poder Executivo e as Supremas Cortes na América 

Latina 

 

Significativos eventos de instabilidade política ressoam na esfera jurídica 

na América Latina, ultrapassando as fronteiras dos Poderes Executivo e 

Legislativo. Em comum, é possível observar a instabilidade do sistema 

presidencial advinda da destituição de chefes do Poder Executivo nacional. Dessa 

forma, para além da análise do contexto nacional, é necessário observar o cenário 

regional, latino-americano 112 . O protagonismo contemporâneo e as relações 

                                                      
110 Os impactos podem alcançar resultados na política eleitoral: a interrupção de recontagem de 
votos nos Estados Unidos em Bush v. Gore; a Corte Constitucional ucraniana, em 2004, invalidou 
os resultados da eleição presidencial e ordenou nova eleição; a Suprema Corte italiana aprovou 
uma vitória por menos de 25 mil votos; em 2006 o Tribunal Federal Eleitoral do México rejeitou a 
acusação de fraude nas eleições presidenciais e garantiu formalmente - após vitória eleitoral por 
menos de 0,6% - a presidência de Felipe Calderón (HIRSCHL, 2009). 
111 Ran Hirschl (2009) evidencia que somente na última década – referente ao ano de produção do 
estudo: 2006 – em vinte e cinco países houve o chamamento dos respectivos tribunais 
constitucionais para definir o futuro de líderes políticos por meio de processos de impeachment. 
Uma decisão emblemática nesse sentido versa sobre a recondução, por meio da Corte 
Constitucional da Coreia do Sul, em 2004, do presidente Roh Moo-hyun mesmo após o processo 
de impeachment realizado pela Assembleia Nacional do país. Hirschl (2009) ressalta que esse é o 
primeiro caso de recondução na história do constitucionalismo moderno. 
112 Nos 25 anos que contemplam o período de 1992-2017, houve a destituição de doze presidentes 
na América Latina – contabilizando entre os que foram ou se viram forçados a deixar o cargo 
(VEIGA et al, 2019). 
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históricas entre o Judiciário e a política, particularmente na América Latina, nas 

últimas décadas, parecem “legitimar” a atuação de instâncias judiciais sobre a 

política e a sociedade, ora conferindo chancela aos acontecimentos, ora 

conferindo direção nas disputas políticas (CHALOUB e LIMA, 2018). 

A relação e o liame necessários entre Poder Judiciário e Política, abordados 

ao longo do presente estudo, encontram exemplos concretos de judicialização da 

megapolítica nos casos de instabilidade presidencial na América Latina (Honduras 

– Manuel Zelaya – 2009; Paraguai – Fernando Lugo – 2012; Brasil – Dilma 

Rousseff – 2016). São processos contraditórios, marcados pela atuação do 

Judiciário, que resultaram na destituição de presidentes e que tiveram a legalidade 

contestada. A centralidade do Poder Judiciário, com ênfase nas Supremas Cortes, 

nos processos que resultaram na destituição de presidentes, realça para a 

notoriedade prática dos eminentes riscos democráticos oriundos da exacerbação 

da judicialização descomedida em casos de política, especialmente, em casos de 

política pura. 

A jurisdição funcionando como fonte de exceção é, conforme Serrano  

(2016, p. 147), aplicada aos casos de Honduras e Paraguai, nos quais, 

inconstitucionalmente, houve a interrupção democrática por meio da destituição 

de chefes dos Executivos nacionais eleitos, “por obra ou com apoio das 

respectivas cortes supremas”. O exercício real da soberania, a partir da expressão 

shcmittiana, pode ser vista nos referidos casos como superação da força 

normativa em favorecimento ao poder político. Em Honduras, Manuel Zelaya foi 

destituído e deportado por um processo sumário e por ordem liminar da Corte 

Suprema de Justiça houve a determinação da sua prisão. Boaventura de Sousa 

Santos, já em 2010, reconhecia o potencial risco para América Latina face ao que 

ocorrera em Honduras, para ele, o golpe hondurenho é, “um ensaio para futuros 

golpes em outros países do continente”113  (SOUSA, 2010, p. 55). No Paraguai, 

                                                      
113 “Entre las luchas más retrasadas y defensivas, en tanto, podemos mencionar las luchas contra 
la criminalización de la protesta social, que incluye el intento de calificar como «terroristas» a los 
movimientos sociales y enjuiciar a sus líderes; contra la contrarrevolución jurídica que busca 
desconstitucionalizar las conquistas sociales consagradas en las Constituciones más recientes 
(un buen ejemplo es Brasil); contra el paramilitarismo y el asesinato político (sobre todo en 
Colombia, pero presente en muchos otros países); contra el golpismo hondureño (por cierto, un 
ensayo para futuros golpes en otros países del continente) (...)” (SANTOS, 2010, p. 55, grifo nosso).  
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Fernando Lugo passou por um processo de impeachment expresso em quarenta e 

oito horas, com  doze horas  para  a  resposta  da  defesa,  inviabilizando  o  direito 

constitucional à ampla defesa. 

O cenário da América Latina, de incertezas político-democráticas e de 

destituições presidenciais, foi apontado e repreendido pelo ex-Deputado Federal 

e, à época, Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

Durante entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura, o Deputado – que viria 

ser o responsável pelo recebimento do pedido que desencadeou no impeachment 

da ex-Presidenta Dilma – em 16 de março de 2015, afirmou que: “Não posso achar 

que o Brasil virou uma ‘republiqueta’ e que podemos tirar o presidente 

democraticamente eleito”. 114  Em seguida, Eduardo Cunha enfatiza sua 

contrariedade com o que havia ocorrido no processo de destituição do Presidente 

paraguaio Fernando Lugo e reconhecendo que o Brasil não deveria trilhar o mesmo 

caminho, acentuou: “O Brasil não pode fazer como o Paraguai, que tirou o Lugo do 

dia pra noite porque ele perdeu apoio, vai ser um impeachment atrás do outro se 

isso acontecer”. Importante evidenciar que, posteriormente, o processo de 

impeachment, no Brasil, é desencadeado, dentre outros fatores, pela ausência de 

apoio no legislativo nacional.115 

Pedro Serrano (2016) realça que a exceção se faz presente na jurisdição a 

partir de decisões utilizadas, com finalidade política, como meio de desconstrução 

do Direito mediante a suspensão da democracia ou suspensão de direitos. A 

suspensão de direitos é evidenciada, no Brasil na implementação de políticas de 

austeridades; os casos de destituição dos presidentes116 de Honduras (2009) e do 

Paraguai (2012) são apreciados como exemplos de suspensão democrática por 

meio da chancela do Poder Judiciário aos atos políticos que ocasionaram as 

referidas interrupções governamentais. A forma de exceção da suspensão 

                                                      
114 Vide: FERNANDES, Ana. Se a convenção fosse hoje, PMDB provavelmente não faria aliança com 
o PT, diz Cunha, O Estado de S. Paulo, 17 de março de 2015. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,se-convencao-fosse-hoje-pmdb-provavelmente-
nao-faria-alianca-com-pt-diz-cunha,1652315 Acesso em: 14 dez de 2020. 
115 “Não se trata de um instrumento [o impeachment] passível de ser utilizado em virtude da baixa 
popularidade de um governo ou da sua falta de apoio parlamentar.” (BELLO et al, 2019, p. 1793). 
116 Importante ressaltar que o ensaio Autoritarismo e golpes na América Latina: breve ensaio sobre 
jurisdição e exceção, de autoria de Pedro Serrano é publicação de 2016, ano em que houve o 
impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff, o que justifica a ausência da tratativa do caso. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,se-convencao-fosse-hoje-pmdb-provavelmente-nao-faria-alianca-com-pt-diz-cunha,1652315
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,se-convencao-fosse-hoje-pmdb-provavelmente-nao-faria-alianca-com-pt-diz-cunha,1652315
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democrática que se encontra na América Latina, Serrano (2016) revela que esse 

cenário se caracteriza como fenômeno possuidor de vínculo como forma de 

combater, a partir de “atos formais”, à ascensão de governos da Maré Rosa117. 

Pois, para o autor, não raramente essas decisões de interrupção democrática 

“contaram com intenso apoio de setores poderosos de suas elites, o que concorreu 

para consolidar a exceção jurisdicional” (SERRANO, 2016, p.111). Pérez-Liñan 

(2007), no ensaio “Presidential Impeachment and the New Political Instability in 

Latin America” observa que as elites civis latino-americanas conseguiram 

defender seus interesses e resolver suas disputas por meio de mecanismos 

constitucionais, sem uma ruptura estrutural constitucional e/ou normativa. 

A explanação do cenário latino-americano, no que concerne à instabilidade 

político-presidencial, ganha contornos de aproximação entre os países pelo 

potencial participativo das Supremas Cortes. Por meio de casos de judicialização 

da megapolítica é possível observar o importante lugar político que é ocupado 

pelas Cortes. Remonta-se à afirmação de Ran Hirschl (2008, p. 128): é “ingênuo 

supor que questões políticas desse tipo poderiam ter sido transferidas para os 

tribunais sem pelo menos o apoio implícito de influentes atores políticos”. A partir 

de Serrano (2016) e de Pérez-Liñan (2007), identifica-se o papel das elites nas 

destituições presidenciais e o uso de mecanismos constitucionais para 

salvaguardá-las; assim, o diálogo entre o fenômeno da juristocracia à luz da 

autopreservação hegemônica de Hirschl é contemplado. Sob o manto 

constitucional, a burocracia racional jurídica resguarda um poder, em potencial, 

capaz de influir na destituição de chefes do Poder Executivo democraticamente 

eleitos.  

 

 

                                                      
117 A “pink tide” – maré rosa – é compreendida como movimento ou fenômeno que denomina a 
ascensão de governos de centro-esquerda e de esquerda na América Latina, o marco inaugurador 
ocorre, conforme autores de literatura especializada, em 1998 ano em que houve a disputa pela 
presidência da Venezuela e a decorrente eleição de Hugo Chavéz. Após o referido ano, foi 
diagnosticada a tendência de vitórias eleitorais de governos, cuja agenda convergia em prol da 
redução das desigualdades sociais, de efetivação de direitos e garantias sob a égide de reparação 
dos impactos sociais negativos oriundos da livre atuação do mercado. Assim, da perspectiva 
ideológica, os novos governos, à época, eram caracterizados como críticos da ortodoxia neoliberal 
(CANNON, 2016). 
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3.2.2 Mudanças jurisprudenciais entre Dilma Rousseff e Fernando Collor: da 

insegurança jurídica à judicialização da megapolítica 

 

Uma premissa essencial para a compreensão da judicializção da 

megapolítica e dos seus fatores ensejadores é que essa face da judicialização é, 

acima de tudo, um fenômeno político. A categorização do que é megapolítica não 

é expressa, o precursor do tema, Ran Hirschl, demonstra, por meio de estudos 

comparados, que a distinção da política ordinária para a política pura é “muitas 

vezes intuitiva e dependente do contexto, mais que analítica e universal” 

(HIRSCHL, 2012, p. 52). Entretanto, há conteúdos que estão contemplados 

intrinsecamente na essência política e democrática de uma nação, por meio dos 

casos ilustrativos elencados por Hirschl, para quem, o processo de impeachment 

presidencial é categorizado como política pura. Adicional componente para 

reforçá-lo como tal é que a área mais explicitamente política é a judicialização do 

próprio processo democrático e temas adjacentes. 

O impeachment e os seus assuntos conexos não somente dominaram a 

agenda política nacional entre 2014 e 2016, mas também se fizeram maciçamente 

presentes na mídia e no Tribunal Constitucional. No decorrer do processo de 

impeachment, anterior e posterior a este, importantes questões foram levadas à 

Corte. O esclarecimento sobre a natureza do instituto auxilia no construto para 

conhecer as balizas de atuação da Corte. Mesmo de cunho eminentemente 

político, é indispensável ao processo de impeachment o segmento aos critérios 

jurídicos, essa é também a acepção daqueles que defendem exclusivamente sua 

natureza política. A relevância política no processo de impeachment é indiscutível 

e parte de sua essência, mas como não se encontra alheio ao Estado Democrático 

de Direito, os ditames constitucionais são também essenciais. 

Com a inauguração recente do texto constitucional de 1988, em 1992 

durante o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello sucederam-se 

inseguranças e indefinições de como deveria ocorrer o rito e possível incorporação 

da Lei 1.079 de 1950 no novo ordenamento jurídico vigente. Mais uma vez, assim 

como ao longo da história do STF, a Corte foi acionada para auxiliar a dirimir as 

recorrentes dúvidas. Além da definição do rito estabelecido pelo STF, também 
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foram impetrados mandados de segurança. Foi nesse interstício de manifestações 

do Tribunal no processo de impeachment de Fernando Collor que se apresentavam 

os precedentes da Corte Constitucional pelo tema até o impeachment de Dilma 

Rousseff. 

Dentre as jurisprudências construídas até 2015, há, com destaque, o 

Mandado de Segurança no 21.689 – que será desenvolvido com maior 

detalhamento na subseção 3.3.2. De antemão, um dos realces revelado por esse 

precedente foi a manifestação da Corte no sentido de que é possível a participação 

do STF na revisão da decisão do Senado Federal, “neste caso [MS no 21.689] o STF 

manteve a decisão do Senado Federal; porém não deixou dúvida de que, ao 

conhecer e julgar a questão, poderá interferir e modificar a decisão do Senado.” 

(LIMA, 2019, p. 291). Esse poder em potencial de supervisão do processo por parte 

do STF esteve em vigência diante da jurisprudência da própria Corte por quase 25 

anos. 

Não se quer aqui defender uma calcificação de manifestações de uma Corte 

Constitucional, mas, sim, evidenciar a necessidade de se ter uma segurança 

jurídica, em especial, em casos de judicialização de política pura e o impeachment 

é caracterizado como tal por ser um assunto “de grande patente e significância 

política” (HIRSCHL, 2014, p. 28). O segundo esclarecimento a ser realizado é sobre 

o reconhecimento da necessidade da principiologia política e não idealizada da 

separação de poderes, conforme destacada por Jeremy Waldron118 (2012). Como 

são desenvolvidos ao longo do presente estudo, alerta-se para os impactos 

oriundos de uma participação exacerbada do Poder Judiciário e do seu avanço em 

áreas essencialmente políticas. Mas não se esquece do papel fundamental das 

Cortes no check and balances119. Como órgão central do Poder Judiciário de um 

                                                      
118 O caráter principiológico político atribuído por Waldron à Separação dos Poderes realça seu 
lugar fundamental na teoria constitucional, no pensamento político e, na perspectiva empírica, na 
manutenção do rule of law. Sob a égide da teoria waldroniana, a Separação dos Poderes é um 
pensamento “que distingue as funções pelo que são, não o que podem fazer para manter um ao 
outro sob controle” (WALDRON, 2013, p. 442) por meio dessa concepção, a dispersão do poder por 
diferentes órgãos pode ocasionar conflitos, o que não é necessariamente é ruim, pois viabiliza 
maior debate sobre o assunto. Entretanto, na prática esses conflitos podem repercutir em uma 
sobreposição exacerbada de um poder em relação ao outro. A Separação dos Poderes propõe, em 
sua essência, a separação qualitativa. 
119 A idealização imposta da existência das tradicionais fronteiras dos poderes é questionada por 
Waldron. Diante da expansão do Poder Judiciário, em especial, das Cortes Constitucionais, o 
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País, as Cortes exercem importante atividade de supervisão judicial dos atos 

políticos, desde que seja sempre restrita àquilo que é jurídico e não político. 

A judicialização da megapolítica não versa necessariamente sobre 

mudança de status quo da temática judicializada, pois a sua deliberação, 

contrariamente ao ordenamento jurídico, por exemplo, que mantenha o status quo 

de um caso de política pura também é uma forma de manifestação da 

judicialização da megapolítica. A segurança jurídica em quaisquer processos em 

um Estado Democrático de Direito é, por si, essencial. A sua importância é 

potencializada quando não há previsão normativa e constitucional sobre os 

aspectos essenciais de um determinado tema. Nessa conjuntura, a jurisprudência 

é o elemento norteador. Ao se tratar de um caso judicializado de essencialidade 

política e democrática, a manutenção por essa segurança jurídica ganha mais 

protagonismo. 

Em 3 de dezembro de 2015, um dia após o recebimento da denúncia pelo 

Presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) protocolou a Arguição de Preceito Fundamental no 378. Objetiva-se com 

a impetração desta ação de controle de constitucionalidade o reconhecimento da 

“ilegitimidade constitucional de dispositivos e interpretações da Lei n. 1079 de 

1950 e também a legitimidade constitucional de outros dispositivos integrantes 

do mesmo diploma legal” e que em razão disso fosse determinada a adoção de 

providências, com a finalidade de “sanar as lesões a preceitos fundamentais da 

Constituição Federal, decorrentes da manutenção na ordem jurídica de textos 

normativos e interpretações" (BRASIL, 2015b, p. 2). Destaca-se entre os pedidos a 

suspensão da formação da Comissão Especial por ter sido constituída por votação 

secreta e por meio de decisão do Presidente da Câmara. Alegava-se que este era 

suspeito ou impedido para o recebimento da denúncia. 

                                                      
preceito de princípio político de Separação dos Poderes estabelecido pela teoria waldroniana e sua 
dissociação com os princípios da Divisão de Poderes e dos Freios e Contrapesos, são contribuições 
necessárias. O princípio dos Freios e Contrapesos atenta-se ao equilíbrio entre os poderes mesmo 
que estes possam atuar como entes fiscalizadores capazes de concorrer nas ações dos outros, 
obviamente, à égide do equilíbrio. Por meio de suas funções já estabelecidas, os poderes realizam 
supervisões das ações uns dos outros. Assim, os poderes no exercício de atividades de sua 
essência promovem o equilíbrio por meio do controle, verificação e fiscalização mútua (WALDRON, 
2013). Dessa forma, o princípio dos Freios e Contrapesos é fim em si mesmo. 
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Houve, por meio da suspensão da formação e não instalação da Comissão 

Especial, uma intervenção direta do STF no processo de impeachment. Essa 

deliberação foi designada por decisão monocrática em 8 de dezembro de 2015, 

pelo ministro relator Luiz Edson Fachin. A suspensão estaria em vigência até a 

data prevista para deliberação no Plenário sobre a temática. Para Fachin, a sua 

decisão objetivava, dentre outros, “evitar a prática de atos que eventualmente 

poderão ser invalidados pelo Supremo Tribunal Federal, obstar aumento de 

instabilidade jurídica com profusão de medidas judiciais posteriores e pontuais.” 

(BRASIL, 2015c, p. 2). 

Posteriormente, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 17 de 

dezembro de 2015, o Plenário decidiu pelo acolhimento parcial dos pedidos. Foi 

designado que a formação da Comissão Especial deveria ser realizada por votação 

aberta e composta por membros indicados pelos líderes; também foi deliberado 

pela faculdade de rejeitar a abertura do processo no Senado Federal e, no que 

concerne ao rito, definiu-se que seguiria aquele seguido pelo impeachment de 

Fernando Collor. A Corte, em Plenário, autodelimitou seu papel no processo. Sua 

atuação estaria restrita a garantia da forma procedimental, sem que houvesse 

interferência no mérito das tomadas de decisões nas casas legislativas. Seguindo 

essa nova acepção de seu papel – diferente daquela em 1992/1993 – a Corte 

rejeitou a suspeição do Presidente da Câmara (FERNANDES, 2017; BRASIL, 2015d). 

O mesmo teor argumentativo sobre o papel do STF é encontrado no 

Mandado de Segurança no 34.193 que requereu a sustação da votação do 

julgamento do processo de impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff no 

Senado Federal. A etapa processual objeto do mandado de segurança foi aquela 

que formalizou a conclusão do processo e a decorrente sanção de perda do 

mandato de Presidente da República oriunda da sentença condenatória por 

cometimento de crime de responsabilidade. Em decisão monocrática, o Ministro 

Teori Zavascki afirma que “não há base constitucional para qualquer intervenção 

do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a 

ocorrência ou não dos fatos ou sobre a procedência ou não da acusação. O juiz 

constitucional dessa matéria é o Senado Federal”. (BRASIL, 2016e, p. 6-7). A 
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desvinculação jurisprudencial do próprio Tribunal é, portanto, observada na ADPF 

378 e no MS no 34.193. 

Para Lima (2019, p. 291), o que mais chama atenção é a “evidente 

sinalização que o STF expede quando rompe com sua própria tradição 

jurisprudencial, sem qualquer fundamentação sobre as razões de sua mudança de 

orientação”. Essas situações de judicializações que combinam altíssimos riscos 

políticos com escassas instruções constitucionais, são consideradas por Hirschl 

(2009) ensejadoras dos questionamentos sobre as credenciais democráticas dos 

tribunais. Pode-se acrescentar ao mencionado por Hirschl que essas credenciais 

podem ser mais questionadas quando as instruções jurisprudenciais não são 

seguidas. 

 

3.2.3 A judicialização da agenda política: decisões do STF com efeitos no 

impeachment 

 

Além do chamamento para tratar de assuntos pertencentes ao âmbito 

material ou formal do impeachment, há outros casos de judicialização levados à 

Corte que repercutiram na instauração e na consolidação do processo de 

impeachment. O cenário nacional encontrava-se, logo após as eleições 

presidenciais de 2014, permeado por tensões e divisões políticas que não estavam 

circunscritas ao plano dos políticos. Na sociedade havia importantes reflexos 

desse referido contexto. Desde o término do processo eleitoral já havia 

enunciações para um possível impeachment. Esses conflitos marcaram presença 

no STF com uma aceleração da judicialização das agendas políticas. Hirschl 

(2012, p. 48) observa que um terreno propício para a judicialização da megapolítica 

ocorre mediante uma maior “fragmentação do poder entre os poderes políticos”, 

essa fragmentação reduz a habilidade dos poderes “de refrear os tribunais e, por 

sua vez, aumenta a probabilidade de os tribunais se afirmarem.”  

Fernandes (2017), Lima, Leitão e Chaves (2017), Lunardi (2020a) identificam 

como momento propulsor para o processo de impeachment a decisão 

monocrática e liminar do Ministro Gilmar Mendes sobre Mandado de Segurança no 

34.070 que suspendeu o ato administrativo realizado pela ex-Presidenta Dilma de 
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nomeação de Lula para chefia da Casa Civil. O teor argumentativo da hipótese 

apresentada no remédio constitucional versava sobre o intuito, na concepção dos 

partidos políticos que impetraram (PPS – Partido Popular Socialista e PSDB – 

Partido da Democracia Brasileira), de desvio de finalidade na nomeação 

ministerial. Alegava-se essa tese por intermédio de questões subjetivas com 

ausência de lastro probatório mínimo: a condução coercitiva de Lula e a 

especulação de setores da sociedade da possível prisão do ex-presidente foram 

alguns dos argumentos apresentados (BRASIL, 2016a). Dessa forma, 

compreendiam que o objetivo fim da nomeação seria a mudança de foro, cujo 

indícios estavam presentes em interceptação telefônica, no mínimo, legalmente 

questionável. 

Ainda considerando que o diálogo representasse a “prova central da ação”, 

o Ministro relator, Gilmar Mendes, preferiu não analisar o juízo de ilicitude que 

contemplava: o não cumprimento do sigilo 120   exigida em interceptação e a 

consequente publicidade121; a suspensão dos procedimentos investigativos no 

horário em que a intercepção fora realizada e, especialmente, a ausência de 

competência de um juiz de 1º grau interceptar diálogo por telefone, em que havia 

a participação da chefe do Poder Executivo nacional. O Ministro relator mesmo 

reconhecendo que a interceptação possuía validade a ser “publicamente 

contestada, por ter sido realizada após ordem judicial para a suspensão dos 

procedimentos” decidiu liminarmente, de forma monocrática, pela suspensão da 

nomeação, em 17 de março de 2016, no dia seguinte da posse de Lula para o cargo 

de Ministro Chefe da Casa Civil (BRASIL, 2016a). 

                                                      
120  “A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos 
apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o 
sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas” - Art. 8° da Lei no 9.296/96 (BRASIL, 
1996). 
121 Em 13 de junho de 2016 em sede de decisão cautelar, Teori Zavascki, na Reclamação 23.457, 
reconheceu a ilegitimidade da publicidade das conversas: “Com efeito, a violação da competência 
do Supremo Tribunal se deu no mesmo momento em que o juízo reclamado, ao se deparar com 
possível envolvimento de autoridade detentora de foro na prática de crime, deixou de encaminhar 
a este Supremo Tribunal Federal (...) E, o que é ainda mais grave, procedeu a juízo de valor sobre 
referências e condutas de ocupantes de cargos previstos no art. 102, I, b e c, da Constituição da 
República (...). Mais ainda: determinou, incontinenti, o levantamento do sigilo das conversas 
interceptadas, sem adotar as cautelas previstas no ordenamento normativo de regência, 
assumindo, com isso, o risco de comprometer seriamente o resultado válido da investigação.” 
(BRASIL, 2016f). 
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As nomeações e exonerações de ministros de Estado são competências 

privativas122 do chefe do Poder Executivo nacional e têm caráter discricionário 

quanto ao mérito da escolha. Essa premissa não impediu que, na história recente 

do STF, casos de nomeações ministeriais se tornassem objetos de judicialização. 

Ainda assim, a suspensão da nomeação foi consumada e foi determinante e/ou 

contribuiu para acelerar o processo de impeachment da então Presidenta Dilma. 

Lunardi (2020a) adiciona mais uma problemática a essa decisão. Para o autor, se 

o caso fosse levado ao Plenário, o resultado seria em outro sentido. A possível 

divergência entre os ministros pode ser evidenciada a partir do indeferimento, em 

14 de fevereiro de 2017, por parte de Celso de Mello, do pedido de partidos 

políticos, não integrados à base aliada de Michel Temer: o Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) e o Rede Sustentabilidade (REDE). O pedido, por meio do 

Mandado de Segurança (34.609-MC/DF), objetivava a suspensão do decreto 

presidencial realizado pelo ex-presidente Temer que designou a Wellington 

Moreira Franco o status de Ministro da recém-criada Secretaria-Geral da 

Presidência da República. 

Outra importante judicialização que refletiu na consolidação do processo 

de impeachment de Dilma Rousseff foi a Ação Cautelar no 4.070 cujo pedido era o 

afastamento do Presidente da Câmara Eduardo Cunha (LIMA, 2019). A ação foi 

ajuizada em 15 de dezembro pelo Procurador Geral da República (PGR) e somente 

após cinco meses houve a decisão do Ministro relator Teori Zavascki. Em uma 

inédita decisão, uma deliberação monocrática, em 04 de maio de 2016, suspende 

o mandato de Eduardo Cunha e, por conseguinte, o afasta da presidência da 

Câmara. Essa decisão foi mantida pelo Plenário no dia seguinte – 05 de maio de 

2016 (BRASIL, 2016g). Essa suspensão é caracterizada por Fernandes (2017) 

como uma novidade introduzida pela Corte, pois a cassação do mandato implicaria 

em uma clara violação ao princípio da separação dos poderes. Foi, mais uma vez, 

utilizado um manto de fumaça “constitucional” para uma judicialização da política. 

O interstício do ajuizamento do pedido e de uma resposta da Corte é que há 

a implicação do caso em análise com a condução do processo de impeachment. 

                                                      
122 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: I - nomear e exonerar os Ministros 
de Estado (BRASIL, 1988). 
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É notável que a Ação Cautelar é, em sua essência, um procedimento judicial que 

antecede à ação principal e tem como objetivo conservar, preservar ou assegurar 

um direito. Logo, o decurso do tempo possui implicação direta no objeto. Para 

Fernandes (2017, p. 93), o relator só se manifestou “porque o Ministro 

Lewandowski decidiu colocar na pauta outro pedido de afastamento de Cunha, que 

teria como relator o Ministro Marco Aurélio, o que provocou uma indignação do 

Ministro Teori Zavascki e o fez sair da inércia”. A assertiva de Fernandes (2017) 

também auxilia na compreensão da importância do poder que o Presidente do STF 

tem de organização de pauta do plenário e as implicações, inclusive indiretas, 

dessa atividade, ao primeiro olhar, meramente burocrática. 

No transcurso de quase cinco meses foi realizada a votação da 

admissibilidade do impeachment e a votação no plenário da Câmara dos 

Deputados onde houve a autorização da abertura de processo contra a Presidenta 

da República, por crime de responsabilidade. Em ambas votações, houve a 

liderança do Presidente da Câmara. Lima (2019) enfatiza a importância simbólica 

que Eduardo Cunha assumiu nesse interstício, bem como sublinha importantes 

passagens em que o Ministro Teori Zavascki aponta a impossibilidade de 

manutenção de Eduardo Cunha no exercício de uma destacada instituição 

nacional pois, conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o 

Presidente da Câmara é: “pejorativo que conspira contra a própria dignidade da 

instituição por ele liderada” (BRASIL, 2016g, p. 2). 

Ultrapassado o período de participação ativa do Presidente da Câmara no 

processo de impeachment, as repercussões da decisão do STF tiveram menos 

impactos na construção de sua imagem diante da opinião pública. O tempo do 

Direito não é o mesmo tempo da Política. Arguelhes e Ribeiro (2018, p. 18) 

salientam que a modulação do kayros pode afetar o resultado da decisão, no caso 

em análise houve alteração do “contexto político de tomada de decisão e, com 

isso, a probabilidade de reação ou retaliação de partes derrotadas”. A intervenção 

à época do pedido ajuizado pelo PGR ocasionaria reações daqueles que formavam 

o movimento “Fora Dilma” e, especialmente, se tornaria um espetáculo midiático. 

Entretanto, a demora na deliberação também ocasionou impactos no âmbito 
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jurídico e constitucional. A busca pela legitimidade da opinião pública implica 

contradições. 

 

3.3 Indícios do poder de pauta da Presidência do STF: a retomada da discussão 

sobre o parlamentarismo 

 

O Supremo Tribunal Federal como um notável sujeito e agente do cenário 

político é uma premissa constatada historicamente. Com a judicialização das 

agendas políticas como fenômeno recorrente no Brasil, desde 2014, os ministros, 

durante suas manifestações individuais, também se tornam notáveis sujeitos e 

agentes do cenário político. As atribuições destinadas aos membros da Corte 

somadas aos altos índices de decisões monocráticas, viabilizam esta maior 

ascensão individual. Enquanto os demais ministros tendem a ter uma influência 

naqueles casos de que são relatores ou estão com pedidos de vistas, o Presidente 

do STF também possui um controle do que se chamou de poder de pauta. Ao 

primeiro olhar, trata-se de uma incumbência meramente organizacional de 

alocação daquilo que será levado ao Plenário; daquilo que não será levado ao 

Plenário; sendo levado, quando será e em qual contexto haverá o julgamento. 

Dessa forma, o controle sobre a pauta de julgamento do Pleno é um 

exercício da Presidência que deriva em um dos papéis mais importantes da Corte, 

pois, é o poder caracterizado como de maior potencial de dinamismo estratégico. 

Os contornos dessa atividade ganham maior significância quando há a recorrente 

judicialização de questões políticas de alta relevância e com impactos nacionais 

em múltiplas áreas: econômicas, sociais, eleitorais e democráticas, por exemplo. 

É um fenômeno orgânico, toda a Corte passa a ser analisada e as menores das 

atividades adquirem notável alcance. Conforme abordado anteriormente, a 

organização da pauta de julgamento pelo Pleno é um papel atribuído ao Presidente 

da Corte que não encontra orientações de procedências ou balizas no Regimento 

Interno do STF. 

Tratar a formação da pauta do julgamento do Plenário como uma atividade 

discricionária em nada converge com os valores republicanos e da essência 

burocrática que almejam por tomadas de decisões, no mínimo, racionais e longe 
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de valores subjetivos. Ocorre que o Poder Judiciário, com fulcro em Hirschl (2009, 

2012), é uma instituição política e não se encontra alheio aos estímulos externos 

e aos contextos político-sociais. A partir desse pressuposto, é possível observar 

um, no mínimo curioso, envio de Mandado de Segurança para o julgamento em 

Plenário durante o processo de impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff. 

Diante daquele problemático cenário político-institucional que o País 

vivenciava, membros do legislativo e importantes veículos de comunicação 

caracterizavam a situação como uma crise do presidencialismo brasileiro e 

começaram a conjecturar a possibilidade de instauração de um parlamentarismo 

no Brasil. Sobre a temática “presidencialismo ou parlamentarismo”, é importante 

recordar que em 1993, foi realizado plebiscito com o questionamento de qual 

sistema seria adotado e a resposta popular foi em prol do presidencialismo. A 

alteração da adoção do sistema de governo de um País é uma questão 

eminentemente política e essencialmente democrática. Entretanto, imergido no 

cenário de instabilidade nacional, o Presidente da Corte designou para a pauta do 

julgamento do Plenário o Mandado de Segurança 22.972 de 1997, cujo teor 

versava sobre a possibilidade de uma Emenda Constitucional instituir o 

parlamentarismo. 

Conforme a organização da pauta, o Plenário deveria deliberar em 16 de 

março de 2016, sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 20/1995 que 

instauraria o sistema parlamentarismo no Brasil (BRASIL, 2016b). Naquela mesma 

semana, o Pleno realizava o julgamento dos embargos da ADPF 378, ou seja, o 

faria juntamente com os embargos do impeachment. A mídia, naquele período 

veicula que, além das manifestações públicas de políticos em prol do 

parlamentarismo, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, havia 

proposto o semipresidencialismo em um jantar com os senadores do PMDB e do 

PSDB123. 

Trazer à baila essa discussão ao Plenário de um Mandado de Segurança 

que aguarda julgamento há quase duas décadas na verdade não seria um atraso, 

                                                      
123 Vide: EM JANTAR COM PMDB E PSDB, RENAN PROPÕE SEMIPRESIDENCIALISMO, 10 de março 
de 2016, G1. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/em-
jantar-com-pmdb-e-psdb-renan-propoe-semipresidencialimo.html Acesso em: 05 jan 2021. 

http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/em-jantar-com-pmdb-e-psdb-renan-propoe-semipresidencialimo.html
http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/post/em-jantar-com-pmdb-e-psdb-renan-propoe-semipresidencialimo.html
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mas uma antecipação deliberada da Corte. O “tribunal claramente impulsiona a si 

mesmo para se pronunciar sobre uma questão atual sobre a qual não foi 

provocado.” (ARGUELHES e PEREIRA, 2016, p. 36). De uma perspectiva formal, não 

é possível encontrar vícios, poderia ser mais uma mora processual, mas o que se 

quer anunciar com a inclusão na pauta de um MS, impetrado em 1997, que versa 

sobre a possibilidade de instituição do parlamentarismo no Brasil em meio a um 

processo de impeachment sem que houvesse alguma instauração de novo pedido 

para tratar sobre a temática ou alguma outra espécie de provocação formal? Para 

Arguelhes e Pereira (2016, p. 36) a resposta é que a Corte se antecipa “aos 

próximos passos da crise política para dar luz verde, amarela ou vermelha a uma 

ideia que voltou a ser debatida no Congresso”. 

Designar ao Plenário um Mandado de Segurança que possui conteúdo 

constitucional sobre a (im)possibilidade de uma Emenda Constitucional é uma 

atividade que deve ser realizada pelo Tribunal. Mas o que se encontra por trás 

dessa cortina de fumaça constitucional nada mais é que um outro caso de 

judicialização da megapolítica que, dessa vez, foi impulsionada pelo Presidente do 

STF: colocar em pauta uma temática politicamente sensível em um momento 

politicamente sensível com apoio, no mínimo, tácito de importantes atores 

políticos. O cenário demonstrado auxilia a descortinar essa situação que é tão 

comum em casos de judicialização da megapolítica: o difícil liame de dissociação 

do que é jurídico e do que é político em uma demanda política judicializada. É, 

nesse sentido, que Hirschl (2012, p. 47) afirma que embora questões políticas 

fundamentais “possam ter aspectos constitucionais importantes, elas não são 

puramente, nem sequer principalmente, dilemas jurídicos. Consequentemente, 

seria de se pensar que elas deveriam ser resolvidas, ao menos em princípio, por 

meio de deliberação na esfera política”. 

O pedido de inclusão na pauta por parte do relator Teori Zavascki e, 

principalmente, a decisão do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski pautá-lo 

para julgamento do Plenário ensejam, independente do seu resultado, algumas 

reflexões: há inércia do Poder Judiciário ao recuperar esse caso? Na compreensão 

de Arguelhes e Pereira (2016, p. 38), é possível diagnosticar que a Corte é inerte 

quando convém e que no caso concreto não é inerte pois, caso fosse, não faria 
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juízo de escolha para quando e em que contexto atuar. Na verdade, “são outros 

atores, externos ao tribunal, que determinam se, e quando, ele deve se manifestar”. 

Diante dessa afirmação, apresenta-se um outro substrato de suma relevância 

presente nas teses da judicialização da megapolítica e da juristocracia, ambas de 

Ran Hirschl (2009): o elo entre o Poder Judiciário e o contexto político em que está 

inserido e, principalmente, como o Poder Judiciário toma para si ou recebe 

demandas polêmicas de cunho eminentemente político, utilizando estratégias que, 

na verdade, deveriam saná-las. 

Qual a legitimidade de uma corte constitucional decicidir ou delimitar sobre 

a mudança e, até mesmo, manutenção de um sistema de governo de um País? 

Obviamente, os países que designam a uma Corte o papel de guardião 

constitucional, a ela é também direcionada a competência de supervisão daquilo 

que é ou não conforme o documento constitucional. Embora essa supervisão de 

aspectos procedimentais esteja circunscrita às suas atividades, a Corte passa a 

refletir sobre dilemas políticos profundos e não dilemas judiciais. E esses dilemas 

políticos profundos, como uma manutenção ou alteração do sistema de governo, 

ao menos em princípio, deveriam ser “contemplados e decididos pelo próprio povo, 

por meio de seus representantes eleitos. A resolução judicial é inerente e 

substantivamente um exercício político que vai além de aplicação de disposições 

de direitos ou de normas de justiça processual.” (HIRSCHL, 2012, p. 36). 

Com fulcro nos exemplos e alguns requisitos apresentados por Ran Hirschl 

(2009), é possível caracterizar essa possível intervenção do STF nessa temática 

como um quadro claro de política fundamental de um País, categorizando-se, pois, 

como megapolítica. A usurpação da soberania e os riscos democráticos também 

estão presentes, pois a última deliberação sobre a temática foi realizada por 

instrumento da democracia direta: o plebiscito. A judicialização da megapolítica 

envolve instâncias “em que os tribunais de uma nação decidem questões políticas 

divisoras de água – mesmo aquelas que não são diretamente abordadas por sua 

constituição – a despeito do reconhecimento óbvio das elevadíssimas 

implicações políticas para a nação.” (HIRSCHL, 2012, p. 36). O que se pode 

observar é que a Corte possui atribuições ou formas de contornar essas 

atribuições suficientemente capazes de gerar o pretexto para se manifestar sobre 
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importantes debates políticos. E, dentre as atividades designadas aos ministros, é 

possível afirmar que há indícios da existência politicamente e democraticamente 

do poder de pauta pertencente à Presidência Suprema. 

 

3.4 A Presidência Suprema no Senado Federal: a controvérsia da dupla votação e 

o fatiamento da sanção do impeachment 

 

O ordenamento jurídico brasileiro adota o rito bifásico para o processo de 

impeachment do Presidente da República. O desenho processual segue inspiração 

estadunidense em que o procedimento ocorre nas duas casas legislativas e o 

julgamento ocorre sob supervisão das garantias processuais do Presidente da 

Corte no Senado, conforme referido anteriormente. De forma análoga, no Brasil é 

oportunizado aos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se 

manifestar sobre a importante temática que é a destituição do Presidente da 

República, bem como a inabilitação para o exercício de função pública. E, também 

inspirado no referido modelo, incube ao Presidente do STF presidir o julgamento 

no Senado Federal. 

Sob a égide de que o processo de impeachment possui natureza política, 

mas que isso não implica em afastamento de supervisão judicial, como quaisquer 

atos em um Estado Democrático de Direito, analisa-se o papel ocupado pelo 

ministro Presidente da Corte na presidência do julgamento do processo no Senado 

Federal. Mesmo que o papel do Presidente do STF esteja delimitado a organizar e 

sanar possíveis dúvidas sobre o impeachment, esse é um processo com 

significativo realce político e, especialmente, democrático. Dessa forma, a sua 

presença representa simbolicamente a Corte, o Poder Judiciário e a "Justiça". 

Entretanto, o protagonismo exercido pelo Presidente do Tribunal no processo de 

impeachment de Dilma Rousseff não se coaduna com o exposto durante o 

requerimento de Destaque para Votação em Separado. 

 

3.4.1 O rito processual do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff 

 

Em 2 de dezembro de 2015, é iniciado o  processo  de  impeachment  da  ex- 
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Presidenta Dilma Rousseff, a denúncia, que poderia ser realizada por qualquer 

cidadão 124 , foi protocolada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e 

Janaína Paschoal125. O Presidente da Câmara dos Deputados à época, Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), deu prosseguimento ao pedido que desencadeou o processo 

que viria a destituir a Presidenta eleita. A data inaugurou o processo de 

impeachment, mas também foi o dia da abertura do processo de cassação de 

Eduardo Cunha126 , a instauração do impeachment é compreendida como uma 

resposta127 aos votos favoráveis de membros do Partido dos Trabalhadores (PT) 

em prol da cassação do Deputado e Presidente da Câmara na Comissão de Ética 

(BRASIL, 2016h e 2016i). 

A alegação daqueles que impetraram o pedido de impeachment versava 

sobre o suposto cometimento de crimes de responsabilidade, oriundos da tomada 

de empréstimo junto à instituição financeira controlada pela União e pela edição 

de decretos de abertura de crédito suplementar sem que houvesse anuência do 

Congresso Nacional (BRASIL, 2016h). O processo durou 273 dias e teve seu 

desfecho no Senado Federal, em 31 de agosto de 2016, com uma paradoxal 

                                                      
124  Lei no 1.079 de 1950, Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da 
República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados 
(BRASIL, 1950). 
125 Denúncia por Crime de Responsabilidade (DCR) no1, de 2015 (BRASIL, 2016i). 
126 A matéria noticiada pelo sítio eletrônico do Senado Federal (BRASIL, 2016h) ressalta: “No dia 2 
de dezembro de 2015, mesmo dia em que o PT declarou apoio ao processo de cassação de Eduardo 
Cunha no Conselho de Ética, o ex-presidente da Câmara anunciou o acolhimento do pedido de 
impeachment contra a presidente.” 
127 O ex-Presidente Michel Temer (PMDB) afirmou em entrevista à TV bandeirantes, em 2017, haver 
relação entre o processo de impeachment e os votos dos Deputados do PT na Comissão de Ética: 
“No dia seguinte, eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do partido – o PT, naturalmente 
– e os três membros do PT se insurgiram contra aquela fala e votariam contra [Cunha]. Quando foi 
três horas da tarde, mais ou menos, ele me ligou dizendo: ‘Olha, tudo aquilo que eu disse não vale, 
porque agora eu vou chamar a imprensa e dar início ao processo de impedimento. Então, veja que 
coisa curiosa: se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a 
senhora presidente continuasse [no mandato]’”. (GÓIS, 2017). Vide: GÓIS, Fábio. Temer admite que 
Cunha só autorizou o impeachment porque petistas não o apoiaram na Câmara. Congresso em 
Foco UOL, 16 de abril de 2017. Disponível 
em:https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/temer-admite-que-cunha-so-
autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-camara/ Acesso em: 14 dez de 
2020; Da mesma forma, Temer afirma em entrevista à Globonews em 2019: “Um equívoco do PT, 
eu penso que se o PT tivesse votado com ele [Cunha] naquela comissão, ele estava com boa 
vontade para eliminar o impedimento”. Vide: SADI, Andréia. Temer diz que Cunha autorizou o 
impeachment porque petistas não o apoiaram no Conselho de Ética da Câmara. Globonews G1, 27 
de novembro de 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/globonews/em-foco-com-andreia-
sadi/noticia/2019/11/27/temer-diz-que-cunha-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-
apoiaram-na-comissao-de-etica-da-camara.ghtml Acesso em: 14 dez de 2020. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/temer-admite-que-cunha-so-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/temer-admite-que-cunha-so-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-camara/
https://g1.globo.com/globonews/em-foco-com-andreia-sadi/noticia/2019/11/27/temer-diz-que-cunha-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-comissao-de-etica-da-camara.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/em-foco-com-andreia-sadi/noticia/2019/11/27/temer-diz-que-cunha-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-comissao-de-etica-da-camara.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/em-foco-com-andreia-sadi/noticia/2019/11/27/temer-diz-que-cunha-autorizou-impeachment-porque-petistas-nao-o-apoiaram-na-comissao-de-etica-da-camara.ghtml
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votação dupla que fatiava as penas oriundas do crime de responsabilidade. A 

Presidenta Dilma é destituída do cargo a partir do resultado da cassação do 

mandato, mas permanece com os seus direitos políticos inalterados, havendo, 

então, o afastamento da pena de perda dos direitos políticos por oito anos128. 

Por meio de uma votação secreta, em 8 de dezembro de 2015, uma chapa 

avulsa foi eleita para compor a Comissão Especial do processo de impeachment. 

Com nomes da oposição, a Comissão estava composta por 65 Deputados Federais 

titulares e outros 65 suplentes. No mesmo dia, em prol da análise de 

compatibilidade da Lei no 1.079/1950 – e do respectivo rito previsto – com a 

Constituição Federal de 1988, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realiza a 

propositura da Arguição de Preceito Fundamental 378. 

Nesse interstício, há eventos significativos a serem pontuados, bem como, 

há demandas judicializadas. Em 03 de dezembro de 2015, foram protocolados no 

STF dois Mandados de Segurança, o MS no 33.920, foi impetrado pelo Deputado 

Rubens Júnior (PCdoB-MA) e questionava a abertura do processo na Câmara dos 

Deputados por crime de responsabilidade diante da ausência de notificação prévia 

para oferecimento de resposta (BRASIL, 2015e). O MS no 33.921 que fora 

impetrado por Paulo Teixeira (PT-SP), Paulo Pimenta (PT-SP) e Wadih Damous 

(PT-RJ) sustentava haver desvio de finalidade na abertura do processo (BRASIL, 

2015f). 

Em decorrência da decisão do STF da ADPF 378, em 17 de dezembro de 

2015, há a anulação da eleição da Comissão Especial da Câmara dos Deputados129 

e a definição do rito do impeachment a ser seguido pela Câmara130. Após o STF 

rejeitar o recurso da Câmara contra sua decisão, em março de 2016, é instalada 

nova Comissão Especial que viria a ser presidida por Rogério Rosso (PSD-DF), e 

                                                      
128 Lei 1.079 de 19950, art. 52 parágrafo único: Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará 
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 
proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis 
(BRASIL, 1988, grifo nosso). 
129  “Ficou estabelecido que as votações do processo de impedimento teriam que ser abertas, 
inclusive para a eleição da comissão, com seus integrantes indicados pelos líderes” (BRASIL, 
2016h, online). 
130 “Em fevereiro, a Câmara entrou com recurso contra a decisão do Supremo. A Corte o rejeitou e 
manteve o rito anteriormente definido.” (BRASIL, 2016h, online). 
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Jovair Arantes (PTB-GO) ocuparia o cargo da relatoria. Em 11 de abril de 2016, a 

referida Comissão – destinada a apresentar o parecer sobre a matéria na Câmara 

dos Deputados – aprovou, por 38 votos favoráveis e 27 contrários, a 

"admissibilidade da acusação e a consequente autorização para a instauração 

pelo Senado Federal do processo de crime de responsabilidade” (BRASIL, 2016e, 

p. 1). 

Com ampla veiculação midiática, no dia 17 de abril de 2016, ocorreu a 

sessão deliberativa extraordinária. Após seis horas de sessão e por votação 

nominal, o Plenário da Câmara dos Deputados “autorizou a abertura de processo 

contra a Presidente da República, por crime de responsabilidade” 131  (BRASIL, 

2016i, p. 1), por 367 a favor, 137 votos contra, 7 abstenções e 2 ausências132 

(BRASIL, 2016h). Em seguida, os autos do processo seguiram para o 

conhecimento e apreciação do Senado Federal. 

Em 25 de abril de 2016, foi eleita uma Comissão Especial no Senado Federal 

para examinar os termos da acusação, o Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) e o 

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) foram designados respectivamente como 

presidente e relator. A importância da Comissão é fundada na decisão do STF 

sobre o julgamento da ADPF 378, pois a admissibilidade do processo de 

impeachment na Câmara dos Deputados não designava vinculação ao Senado 

Federal. Este podia, então, “exercer sua função de processar e julgar o Presidente 

da República de forma autônoma” (LIMA e NOGUEIRA, 2016, p. 1153). 

A Comissão Especial do Senado Federal realizou audiências públicas e 

recebeu 13 convidados para quatro debates, incluindo acusação133 e defesa134, 

bem como a oitiva de especialistas indicados pelas respectivas acusação e 

                                                      
131 “em virtude da abertura de créditos suplementares por Decreto Presidencial, sem a autorização 
do Congresso Nacional (Constituição Federal art. 85, IV e art. 167, V; e Lei no 1.079, de 1950, art. 10, 
item 4 e art. 11, item 2) e da contratação ilegal de operações de crédito (Lei no 1.079, de 1950, art. 
12, item 3)” (BRASIL, 2016i, p.1). 
132 “No impeachment de Collor, a Câmara autorizou a abertura do processo por 440 votos a favor, 
apenas 38 contra e 23 ausências”. (BRASIL, 2016h, online). 
133 “Entre os convidados para a acusação, compareceram os Juristas Miguel Reale Júnior, Janaína 
Paschoal e Hélio Bicudo [advogados que impetraram o pedido de impeachment] e o ex-ministro do 
STF Carlos Velloso” (BRASIL, 2016i, p.2). 
134 “Para defesa, participaram o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, o então 
ministro da fazenda, Nelson Barbosa, a então ministra da Agricultura e Pecuária, Kátia Abreu e o 
ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcello Lavenère” (BRASIL, 2016i, p.2). 
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defesa. Em 6 de maio de 2016, há a aprovação do parecer preliminar do relatório 

sobre a admissibilidade do processo135. Na sessão do dia 11 de maio foi aprovada 

pelo Plenário aa admissão do processamento da denúncia no Senado Federal, 

marcando, assim, a fase de instrução em que houve abertura para que a Presidenta 

Dilma respondesse à imputação. O processo foi formalmente instaurado no dia 12 

de maio de 2016 quando a Presidenta foi citada. A partir de então, ficaria suspensa 

de suas funções por até 180 dias (BRASIL, 2016h e 2016i). 

O Ministro e Presidente do STF, Ricardo Lewandowski, assume, no mesmo 

dia, a condução do processo de impeachment136. Com o prazo de 20 dias para 

defesa, a Presidenta, então afastada, Dilma apresentou sua defesa escrita, arrolou 

testemunhas e requereu a produção de provas no dia 1º de junho de 2016. No 

decorrer do mês de junho a Comissão Especial do Senado definiu, após tensões, o 

cronograma para a fase da instrução probatória. José Eduardo Cardozo (AGU), em 

6 de  julho,  apresenta  a  defesa  escrita  da  Presidenta  e,  no  dia  seguinte,  há  a 

abertura do prazo para as alegações finais escritas da acusação e da defesa. 

O parecer do relator, Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), é apresentado 

defendendo a procedência da acusação e a realização do julgamento em 

concordância com a denúncia: “realização de operações de crédito com instituição 

financeira controlada pela União (pedaladas fiscais)” (BRASIL, 2016i, p.3). A 

Comissão Especial do Senado Federal aprovou o relatório em 04 de agosto. Sob a 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, o relatório seguiu para o Plenário 

da referida Casa Legislativa, atuando como órgão judiciário, acatando o parecer da 

Comissão em Plenário – em uma sessão iniciada em 09 de agosto e concluída na 

madrugada do dia 10 por 59 a 21 votos. A partir do aceite do parecer, é instaurada 

a fase processual no Senado Federal. 

                                                      
135 15 votos favoráveis e 5 contrários à admissibilidade do processo no Senado Federal (BRASIL, 
2016h). 
136 Conforme o art. 52, parágrafo único da Constituição Federal de 1988: Nos casos previstos nos 
incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 
condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do 
cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis (BRASIL, 1988). 



 
Thaís Araújo Dias | 159 

 

Em sequência, houve o libelo contra a Presidenta Dilma137. A defesa refutou 

as imputações e manteve a tese de que as ações da Presidenta Dilma não 

configuram crime de responsabilidade138 . A fase de julgamento da Presidenta 

Dilma Rousseff é iniciada em 25 de agosto de 2016, no interstício. Até o final do 

julgamento foram suscitadas questões de ordem e colhidos depoimentos. Em 31 

de agosto houve o pronunciamento da Presidenta Dilma, nesse dia, os Senadores 

interrogaram a Presidenta que respondeu aos questionamentos. Após seis dias de 

julgamento, o Senado Federal decidiu, em definitivo, por 61 votos favoráveis e 20 

contrários, a cassação do mandato presidencial de Dilma Rousseff (BRASIL, 2016h 

e 2016i). 

A sessão final do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, 

realizada em 31 de agosto, apresenta uma importante questão constitucional com 

impactos jurídicos e democráticos, pela controversa decisão do Ministro Ricardo 

Lewandowski – à época Presidente do STF – e da sessão do impeachment no 

Senado Federal. O Destaque para Votação em Separado (DVS), autorizado pelo 

Ministro, viabilizando o fatiamento das penas oriundas do crime de 

responsabilidade não converge com a normativa constitucional sobre a temática. 

Ademais, os parâmetros de atuação do Presidente da Corte, em tese, estão 

circunscritos à coordenação dos trabalhos.  

O processo de impeachment de um Presidente da República altera o cenário 

definido democraticamente por meio da penalidade máxima política. Como fora 

discutido sobre a judicialização da megapolítica e o reconhecimento do teórico 

precursor do termo ao considerar que o processo de impeachment judicializado 

se caracteriza como tal pode indicar respostas à pergunta central da presente 

pesquisa: como a atuação do Presidente do STF pode influenciar na indução e no 

desfecho de casos de judicialização da megapolítica? Assim, enseja-se analisar a 

constitucionalidade do fatiamento da sanção, bem como examinar o realce ganho 

                                                      
137 “Com o respectivo rol de testemunhas, imputando à Presidente da República, em síntese a 
abertura de créditos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional e a realização de 
operações de crédito com instituição financeira controlada pela União” (BRASIL, 2016i, p.4). 
138 Pois não houve a abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa e que o atraso no 
pagamento de subvenções a banco oficial para a agricultura não pode ter sido como operação de 
crédito como instituição financeira” (BRASIL, 2016i, p.4). 
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pelo Presidente do STF ganha na sessão final do processo de impeachment da ex-

Presidenta Dilma Rousseff. 

 

3.4.2 O destaque para votação em separado e o fatiamento da sanção: entre o juízo 

político e o juiz constitucional 

 

Ao Senado Federal é destinado o papel de instância julgadora do processo 

de impeachment do Presidente da República, sob inspiração do rito do 

impeachment estadunidense. O Presidente do STF é incubido da presidência da 

sessão de julgamento que neste ato não opera como juiz constitucional, mas 

como coordenador das atividades desenvolvidas. No mesmo sentido é o 

entendimento do Ministro do STF Ricardo Lewandowski que, à época, era 

Presidente da Corte e viria a ser o presidente da sessão de impeachment de Dilma 

Rousseff. Em 12 de maio de 2016, durante entrevista, o Ministro afirmou: “O 

presidente [da sessão do impeachment] não tem nenhum protagonismo, ele é 

simplesmente o coordenador do processo, o presidente dos trabalhos”139. 

Entretanto, conforme elucidações anteriores, há questionamentos em torno 

do desmembramento das sanções provenientes da condenação de crime de 

responsabilidade. Para o presente estudo, essa deliberação em prol do destaque 

para votação em separado (DVS) ganha contornos expressivos por haver 

participação central do Presidente do STF em um caso de política pura: o 

impeachment. Então, o que seria, conforme o Ministro Gilmar Mendes, o “tropeço 

[...] no qual teve contribuição decisiva do Presidente do Supremo”? Na sessão final 

do julgamento do impeachment, em 31 de agosto de 2016, antes da votação, o 

Ministro Lewandowski, no seu papel de coordenador, anunciou um requerimento 

realizado pela bancada de senadores do Partido dos Trabalhadores. 

                                                      
139 “O presidente não tem nenhum protagonismo, ele é simplesmente o coordenador do processo, 
o presidente dos trabalhos. A função dele é garantir que a denúncia possa realmente se explicitar 
da forma mais clara possível e que a defesa possa exercer o contraditório, enfim, garantir então 
que haja essa possiblidade que a Constituição garante” Vide: RAMALHO, Renan. “Lewandowski diz 
que não terá ‘nenhum protagonismo’ no processo”. G1: 12 maio 2016. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/noticia/2016/05/lewandowski-diz-que-nao-tera-nenhum-protagonismo-no-
processo.html Acesso em: 30 jun 2020. 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/lewandowski-diz-que-nao-tera-nenhum-protagonismo-no-processo.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/lewandowski-diz-que-nao-tera-nenhum-protagonismo-no-processo.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/lewandowski-diz-que-nao-tera-nenhum-protagonismo-no-processo.html
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O Requerimento no 636 de 2016 140 objetivava votação em separado das 

sanções da possível condenação. Fundamentando-se no art. 312141, II e parágrafo 

único do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o destaque seria: “ficando, 

em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo 

prazo de oito anos.” (BRASIL, 2016j, p. 635). O Requerimento propunha uma dupla 

votação: a primeira, conforme a solicitação do partido, trataria sobre a perda do 

cargo, enquanto a segunda versaria sobre a inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública. Ou seja, houve um claro desmembramento do Art. 

52142, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. 

Logo, observa-se uma séria controvérsia constitucional que viria a ser 

“sanada” pelo Presidente da Corte. Inicialmente, compreende-se necessário 

realizar uma análise normativa da Lei no 1.079 de 1950 e constitucional a fim de 

encontrar substratos para sustentar a (im)previsibilidade de atuação do 

Presidente da Corte para além da coordenação dos trabalhos da sessão de 

julgamento no Senado Federal, bem como da (im)possibilidade de fatiamento da 

pena também à luz da Constituição Federal de 1988 e dos precedentes do Tribunal. 

A Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade 

e regula o respectivo processo de julgamento. Este documento normativo foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme entendimentos do STF, 

a partir dos casos concretos dos dois impeachments consumados e por meio do 

controle de constitucionalidade, respectivamente o MS no 21.689 – impetrado por 

                                                      
140 “Requeiro, nos termos do art. 312, II e parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal 
o destaque da expressão – aspas – “ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de 
qualquer função pública pelo prazo de oito anos” – fechas aspas – do quesito que é objeto de 
julgamento por parte dos Senadores no processo de impeachment da Senhora Presidente da 
República Dilma Vana Rousseff, Denúncia no 1, de 2016.” (BRASIL, 2016j, p. 635). 
141 Art. 312. O destaque de partes de qualquer proposição, bem como de emenda do grupo a que 
pertencer, pode ser concedido, mediante deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer 
Senador, para: I - constituir projeto autônomo, salvo quando a disposição a destacar seja de projeto 
da Câmara; II - votação em separado; III - aprovação ou rejeição. Parágrafo único. Independerá de 
aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de partido, observada 
a seguinte proporcionalidade: I - de 3 (três) a 8 (oito) Senadores: 1 (um) destaque; II - de 9 (nove) 
a 14 (quatorze) Senadores: 2 (dois) destaques; III - mais de 14 (quatorze) Senadores: 3 (três) 
destaques (BRASIL, 1970, grifo nosso). 
142 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: Parágrafo único. Nos casos previstos nos 
incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 
condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do 
cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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Fernando Affonso Collor de Mello – e a ADPF 378. A Lei destina capítulo exclusivo 

para o julgamento de Presidente da República e/ou Ministros de Estado, ao longo 

desse há a previsão de as atividades a serem desempenhadas, dentre outros, pelo 

Presidente do STF. Trata-se de demandas burocráticas de cunho organizacional 

para fins de coordenação: envio do processo 143 ; abertura, fechamento com 

relatório144 e organização da sessão145. 

Não está contemplada no Regimento Interno do STF a atribuição do 

Presidente da Corte no processo de julgamento do impeachment no Senado 

Federal. A atribuição designada ao ministro encontra-se orientada pela Lei no 

1.079 de 1950 e pela Constituição Federal de 1988. No âmbito constitucional, há a 

previsão no Art. 52 parágrafo único designando que em casos de processo e 

julgamento do Presidente da República: “funcionará como Presidente o do 

Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação [...]” (BRASIL, 1988). Dessa 

forma, é possível inferir e concordar com o aludido por Ricardo Lewandowski no 

julgamento do impeachment: “Sras Senadoras, Srs. Senadores, já afirmei, mais de 

uma vez, que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidir a sessão de 

impeachment, não está aqui para exercer a função de juiz constitucional.” (BRASIL, 

2016j, p. 640). 

Com fulcro na fala do próprio Ministro Lewandowski, o que ocasionaria a 

decisão do desmembramento da sanção e, por conseguinte, a dupla votação se 

                                                      
143 Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos 
Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora, remeterá ao Presidente cópia de tudo 
ao acusado, que, na mesma ocasião e nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 23, será notificado 
para comparecer em dia prefixado perante o Senado. Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do dia designado para o 
julgamento. (BRASIL, 1950). 
144 Art. 31. Encerrada a discussão, o Presidente do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido 
da denúncia e das provas da acusação e da defesa e submeterá a votação nominal dos senadores 
ao julgamento. 
Art. 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada, nos autos do processo, pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como juízes, 
transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso 
Nacional. (BRASIL, 1950). 
145 Art. 26. No caso de revelia, marcará o Presidente novo dia para o julgamento e nomeará para a 
defesa do acusado um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação.  
Art. 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados, ou o defensor 
nomeado à sua revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo 
a sessão, mandará ler o processo preparatório o libelo e os artigos de defesa; em seguida inquirirá 
as testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da presença umas das outras (BRASIL, 
1950). 



 
Thaís Araújo Dias | 163 

 

não for uma verdadeira atuação – questionável – de um juiz constitucional? 

Retoma-se ao Art. 52, parágrafo único, em sua parte final, em que há clara previsão 

da combinação das duas sanções como pena da condenação de crime de 

responsabilidade: “perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício 

de função pública” (BRASIL, 1988). 

Supreendentemente, os juízes constitucionais atuando como tais no 

Plenário da Corte já haviam se manifestado sobre a temática, o que se apresenta 

claro como no texto constitucional é ratificado pelos precedentes do STF. No 

decurso do processo de seu impeachment, Fernando Collor de Mello (PRN – à 

época), renunciou ao cargo, que já estava afastado, por meio de uma carta cuja 

leitura foi realizada por seu advogado no Senado Federal 146 . A renúncia do 

Presidente suscitou questionamentos sobre como e se deveria ser procedido com 

o processo, uma outra inquietação, decorrente da primeira, aludia a respeito das 

sanções dirigidas ao ex-Presidente, caso fosse condenado pelo crime de 

responsabilidade. 

Em face de sua renúncia, Fernando Collor conjecturou que não haveria a 

suspensão de seus direitos políticos diante da perda do objeto em análise. 

Atuando como Senador na sessão do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff, Fernando Collor afirma: "Naquele momento em que a carta-renúncia foi 

apresentada, a sessão deveria, pela Constituição, ser imediatamente cancelada, 

porque o objeto da reunião do Senado Federal havia sido perdido”. O Senador 

continua relatando que mesmo após sua saída o Senado Federal se reuniu “para 

retirar os direitos políticos com inabilitação... Melhor dizendo, cassar o mandato 

com inabilitação dos direitos políticos do então Presidente [referindo a si mesmo]”. 

Para ele é uma surpresa colocar “uma questão como esta de poder fatiar um 

ditame constitucional; de poder analisar de forma separada, quando a 

Constituição juntou perda de mandato com inabilitação.” (BRASIL, 2016j, p. 635-

636). 

                                                      
146 “Logo no início, assim que foi dado início à sessão, meu advogado pediu a palavra a S. Exa. o 
Presidente dos trabalhos, foi à tribuna e apresentou, Sr. Presidente, a carta-renúncia do então Sr. 
Presidente da República, Fernando Collor. A renúncia é um ato unilateral; não cabe qualquer tipo 
de consideração a favor, contra se pode ou se não pode.” (BRASIL, 2016j, p. 635). 
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Obviamente, o discurso do Senador apresenta mister de indignação e 

questões políticas, como afirmado por ele147. No interstício dos acontecimentos e 

inquietações sobre o procedimento e as sanções do ex-Presidente recém 

renunciado, é impetrado no STF, em favor de Collor, o Mandado de Segurança no 

21.689. As alegações do impetrante dissertam sobre a aplicação da pena de 

inabilitação por oito anos das funções públicas após a renúncia, pois o Senado 

Federal considerou o processo extinto e houve a aplicação da referida pena e 

reforça que “o art. 52, parágrafo único, da Constituição, não institui duas 

penalidades autônomas, mas somente uma, da qual a outra é apenas um 

apêndice”. Em suma, a renúncia fora utilizada como uma estratégia que almejava 

o afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos por não ser possível 

aplicar a pena do cargo. 

Ocorre que a decisão do STF sobre o MS no 21.689 não convergiu com o que 

fora alegado. Em importante deliberação, caracterizada pelo sítio eletrônico do 

STF como julgamento histórico (BRASIL, 1993a), a Corte indeferiu o pedido contra 

a Resolução 101/1992 do Senado Federal e, por conseguinte, foi reconhecida a 

viabilidade de aplicação da pena de inabilitação de funções públicas mesmo 

diante da renúncia, pois são penas indissociáveis e estas não perdem sua 

aplicabilidade com a renúncia. No mesmo sentido, Fábio Konder Comparato, em 

parecer, afirma que independente da concepção “que se tenha da natureza dos 

fatos que dão origem ao impeachment – crime político ou infração política não 

criminosa – afigura-se impossível atribuir à renúncia do acusado o efeito de 

suprimir a sanção da inabilitação para o exercício de funções públicas.” (BRASIL, 

1993b, p. 58). 

Uma singularidade do referido mandado de segurança encontra-se 

presente na sua votação, três ministros do STF não participaram: Sydney Sanches 

por motivo de impedimento dada sua participação como presidente da sessão de 

impeachment no Senado Federal, enquanto os Ministros Marco Aurélio e Francisco 

                                                      
147 “É uma lembrança muito triste esta que trago ao Plenário nesta manhã, Sr. Presidente. Muito 
triste! Triste por ter me sentido vilipendiado no direito mais elementar de qualquer cidadão naquela 
posição, quando apresenta sua carta-renúncia e, com isso, fazendo com que deixasse de existir o 
tribunal reunido do Senado Federal como tribunal de julgamento. É difícil para mim entender uma 
discussão como essa, Sr. Presidente.” (BRASIL, 2016j, p. 636). 
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Rezek se declaram suspeitos. A ausência dos ministros inviabilizou uma decisão 

colegiada por uma maioria de votos, pois se conclui e empatada por quatro votos 

favoráveis à divisão das penas e quatro contrários. Assim, três ministros do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram convocados para fins de desempate 

(BRASIL, 1993b). O resultado, já conhecido, foi o indeferimento do pedido, o não 

afastamento da inabilitação do exercício de funções públicas e a não dissociação 

das duas penas oriundas de condenação por crime de responsabilidade. 

Observa-se que essa manifestação do STF converge com o texto 

constitucional da impossibilidade de fatiamento das sanções. O Ministro Ricardo 

Lewandowski, durante a sessão de julgamento no Senado Federal reconhece a 

existência desse precedente148, mas considera uma questão não pacificada na 

Corte por ter sido “desempatada com três magistrados estranhos ao corpo 

permanente do Supremo Tribunal Federal, que acabou desempatando”. À vista 

desse posicionamento, o Ministro segue sua fala ressaltando que já possui 

opinião, mas que não irá se manifestar sobre a dúvida149 que ele apresenta sobre 

o precedente: “a questão é saber se este julgamento do Mandado de Segurança no 

21.689 é um julgamento paradigmático, se pode ou não ser utilizado como 

referência, tendo em conta o empate havido e a inclusão de três membros 

estranhos à Suprema Corte” (BRASIL, 2016j, p. 643). 

Ocorre que a indagação realizada pelo Ministro diante de ser ou não uma 

decisão do Tribunal Constitucional não pode ser realocada ao rito definido pela 

Corte à época do impeachment de Fernando Collor e ratificada via ADPF 378. No 

Diário Oficial da União (DOU) de 8 de outubro de 1992 (Anexo II) em que fora 

publicado o rito procedimental do impeachment de Fernando Collor, o item 27 

                                                      
148 “No dia 6 de dezembro de 1993, houve, de fato, o julgamento do mandado de segurança a que 
alude o eminente Senador Fernando Collor e que houve, de fato, uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal que nós não desconhecemos, mas lá́ naquela assentada houve um fato muito interessante 
que, tendo em conta o impedimento de três Ministros: o Ministro Sidney Sanches, a suspeição 
declarada pelos Ministros Francisco Rezek e Marco Aurélio, ao longo da votação chegou-se a um 
empate. Quatro juízes da Suprema Corte tiveram opiniões divergentes, quatro entendiam que a 
votação deveria ser feita em dois momentos e quatro entendiam que não devia ser feita em dois 
momentos, mas, sim, em um único momento. O julgamento foi paralisado, foram convocados – 
como a História registra – três Ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a questão. 
Aqui está o extrato da ata.” (BRASIL, 2016j, p. 643). 
149 “Então a dúvida é saber – não quero me manifestar, eu tenho opinião sobre isso, se for instado 
a emiti-la, o farei no Supremo Tribunal Federal” (BRASIL, 2016j, p. 643). 
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descreve a pergunta que deverá ser formulada pelo Presidente do STF, a esta os 

senadores responderão sim ou não: “Cometeu o acusado FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO os crimes que lhe são imputados, e deve ser ele condenado à 

perda do seu cargo e à inabilitação temporária, por oito anos, para o desempenho 

de qualquer outra função pública, eletiva ou de nomeação?” (BRASIL, 1992, grifo 

original). A pergunta não apresenta a conjunção “ou” em relação às sanções, da 

mesma forma em que a esta deverá ser respondida unicamente com sim ou não 

em apenas uma votação. 

O roteiro foi definido pela Corte em uma sessão administrativa convocada 

pelo Ministro Sydney Sanches – ele viria a ocupar a Presidência do julgamento no 

Senado Federal. O ensejo da sessão era sanar possíveis dúvidas ou disputas 

jurídicas ao longo do julgamento. Dessa forma, a Corte optou por redigir o roteiro 

e publicá-la como um ato do “Senado Federal como órgão Judiciário” (RECONDO, 

2015). Nos processos de deliberação para fins de formação do rito de Fernando 

Collor, dispostos no DOU e na decisão sobre a ADPF 378, em 2015, houve a 

participação dos ministros do STF, incluindo o Ministro Ricardo Lewandowski, com 

ausência de membros externos. 

A definição do rito havia sido construída pela Corte e seus “membros de 

fato”, rito este ratificado pelo STF por meio da ADPF 378 que reafirmou que o 

procedimento a ser aplicado no impeachment de Dilma Rousseff seguiria aquele 

que foi aplicado ao processo de impeachment de Fernando Collor (BRASIL, 2015d). 

Bem como, não voltou a ser objeto de discussão na Corte a dissociação das penas, 

diante desse silêncio, se considera haver uma pacificação ou, pelo menos, não é 

objeto de dúvida. A presença dos precedentes apresentados coaduna com a 

acepção de que o Presidente da Corte possui poder em potencial para o desfecho 

de um caso de política pura, como o processo de impeachment. 

 

3.4.3 Um juiz constitucional solo no Senado Federal: interpretação ou 

judicialização da megapolítica? 

 

As argumentações utilizadas em prol da decisão que acatou o pedido do 

DVS e a conseguinte dupla votação pautaram-se para além do questionamento da 
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referência do MS no 21.689, no uso do Regimento Interno da Senado Federal (RISF) 

e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). De fato, o art. 38 da Lei 

1.079 de 1950150 prevê no processo e julgamento do Presidente da República o 

uso dos regimentos internos das casas legislativas, naquilo que for aplicável, 

sendo subsidiários da referida lei. É, nesse sentido, que Lewandowski pauta-se: “a 

decisão deste Presidente será no sentido de prestigiar o Regimento, de prestigiar 

os direitos subjetivos dos Parlamentares, que esperam que o Regimento seja 

cumprido tal como ele está redigido”. Diante da previsão regimental – art. 312, II 

– para votação em separado, combinada com o parágrafo único151, o Presidente 

da Corte compreende que no caso em análise, ao ter sido apresentado por uma 

bancada de um partido seria possível haver a concessão do destaque de “forma 

automática, dispensando a necessidade de deliberação do Plenário.”152.  

Outra questão que ensejou dúvidas foi sobre quais seriam as matérias 

passíveis de DVS153, pois, naquele momento o Senado Federal estava atuando com 

sua função atípica de julgamento por, temporariamente, atuar como órgão judicial 

e não como órgão legislativo em uma típica discussão legislativa de um projeto de 

texto normativo. Em resposta ao questionamento, o Presidente do STF reconheceu 

ser uma “pequena dúvida de natureza hermenêutica, exegética, interpretativa, mas 

digo, então, que a solução desse tema a mim me parece simples.”. Para o Ministro, 

                                                      
150 Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado, serão 
subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal. (BRASIL, 1950). 
151 Art. 312. O destaque de partes de qualquer proposição, bem como de emenda do grupo a que 
pertencer, pode ser concedido, mediante deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer 
Senador, para: II - votação em separado; III - aprovação ou rejeição. Parágrafo único. Independerá 
de aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de partido, 
observada a seguinte proporcionalidade: I - de 3 (três) a 8 (oito) Senadores: 1 (um) destaque; II - 
de 9 (nove) a 14 (quatorze) Senadores: 2 (dois) destaques; III - mais de 14 (quatorze) Senadores: 3 
(três) destaques (BRASIL, 1970, grifo nosso). 
152 “Desse modo, parece-me absolutamente claro e fora de qualquer dúvida que os DVSs podem 
ser apresentados de duas formas, regimentalmente previstas: em primeiro lugar, por qualquer 
Senador. Se o destaque for apresentado por qualquer Senador, haverá́ a necessidade de anuência 
do egrégio Plenário. No entanto, se o destaque for apresentado por bancada de partido, a 
concessão do destaque se processa de forma automática, dispensando a necessidade de 
deliberação do Plenário.” (BRASIL, 2016j, p. 641). 
153 “Podemo-nos valer do glossário legislativo do Senado Federal, em que esse texto define uma 
proposição como sendo uma denominação genérica de toda a matéria submetida à apreciação do 
Senado, da Ca ̂mara ou do Congresso Nacional. Já́ o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
adota exatamente este conceito, ao conceituar, ao definir o que seja proposição em seu art. 100. 
(...) Ora, o art. 38 da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, prevê̂ expressamente a aplicação 
subsidiária do Regimento.” (BRASIL, 2016f, p. 641-642). 
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mesmo que o caput do art. 211 do RISF não apresente rol de quais matérias são 

possíveis de DVS, pode-se recorrer ao glossário legislativo do Senado Federal “em 

que esse texto define uma proposição como sendo uma denominação genérica de 

toda a matéria submetida à apreciação do Senado, da Câmara ou do Congresso 

Nacional”. 

A partir desse fio condutor argumentativo baseado no Regimento Interno, o 

Ministro deferiu o requerimento para que a matéria pudesse ser destacada. Para o 

Presidente da Corte, a interpretação do dispositivo estaria destinada ao Plenário 

do Senado Federal ao viabilizar que os Senadores exercessem seu voto 154 . 

Entretanto, não foram os Senadores que decidiram sobre o DVS, aos Senadores foi 

oportunizado somente o voto sim ou não para a já destacada matéria do caso 

concreto. Não coube ao Plenário votar materialmente sobre a dissociação das 

sanções, pois foi apenas questionado em dois momentos: o primeiro referente ao 

cometimento do crime de responsabilidade e a decorrente perda do mandato; o 

segundo sobre a inabilitação para qualquer exercício de função pública por oito 

anos155. No mesmo sentido é o entendimento de Arguelhes (2016, p. 116), pois 

"não foi o Senado que decidiu votar duas vezes. Os senadores votaram duas vezes, 

contra manifestações passadas do Supremo, porque assim decidiu o presidente 

Lewandowski". Ao final, Dilma Rousseff foi destituída do cargo e não houve a 

inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de oito anos 

Para além dessa perspectiva puramente regimental, trata-se de uma 

importante questão constitucional com efeitos diretos no cenário político e 

democrático nacional. Uma análise puramente regimental nessa perspectiva faz-

                                                      
154  Mas a interpretação e o alcance desse dispositivo será, neste momento, pelo menos, 
unicamente do Plenário do Senado Federal, que é soberano para decidir sobre essa questão. O 
Presidente não tem nenhuma influência, nem poderia adiantar, o Presidente do Supremo, porque 
pode eventualmente vir a ser instado a se manifestar sobre essa questão. E, em assim sendo, eu, 
em função disso, acolho, defiro o requerimento, para que a matéria possa ser destacada. 
155 “A presidência esclarece, peço atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto “sim” 
aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da Senhora Presidente da República. Aqueles que 
votam “não” votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia [...] Votaram SIM 61 
senadores; votaram NÃO 20 senadores [...] A Sras e os Srs. Senadores que entendem pelo prazo de 
oito anos, responderão “sim”, ficará inabilitada. Os que entenderem que não ficará inabilitada 
responderão “não” [...] o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de 
cargo público, em virtude de não ter obtido a votação nesta votação dois terços dos votos 
constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 favoráveis à aplicação da pena, 36 
contrários e 3 abstenções.” (BRASIL, 2016j, p. 659). 
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se totalmente alheia a uma das lições basilares kelsenianas sobre o direito e 

ordenamento jurídico. O uso dos regimentos internos é secundário à Lei 1.079 de 

1950, Lei esta que é clara na indissociação das sanções, mas o que transcorre em 

estranheza é o fato da matéria ser expressa no âmbito constitucional – como 

norma fundamental – e, ainda assim, ser objeto de tamanhos questionamentos. 

Remonta-se à Hans Kelsen (1998, p. 155) para relembrar que há normas jurídicas 

em diferentes camadas ou níveis, é uma construção escalonada na qual as normas 

não se encontram no mesmo plano, "a norma que regula a produção é a norma que 

regula a produção é a norma superior, a norma produzida segundo as 

determinações daquela é a norma inferior". 

Reconhece-se, obviamente, que o texto constitucional é passível de 

alterações e também se reconhece que essa espécie de fatiamento das sanções 

marca uma alteração substancial daquilo que se encontra estabelecido no 

dispositivo constitucional. O Poder Constituinte Originário, por exemplo, 

disponibilizou ao Legislativo a ferramenta da Emenda Constitucional, mas é visível 

que essa pseudodeliberação do Senado Federal não contempla os trâmites e 

quórum necessários para tal156. Por outro lado, poderia ser o caso caracterizado 

como uma espécie de análise interpretativa por parte do Presidente do STF? A 

incumbência interpretativa dos documentos legais é, de fato, do Poder Judiciário, 

com ênfase no STF no que concerne à Constituição Federal, mas, conforme 

observado, não se trata de uma mera interpretação, e sim de uma "mutação 

(in)constitucional'' fora da Corte. 

A mutação constitucional, segundo uma análise crítica de Streck, Lima e 

Oliveira (2008, p. 46), é utilizada no contexto nacional como manto de fumaça "não 

a atribuição de uma (nova) norma a um texto (Sinngebung), mas, sim a 

substituição de um texto por outro texto (construído pelo Supremo Tribunal 

Federal)". O caso em exame corrobora o fito discutido no presente estudo sobre a 

expansão do Poder Judiciário em detrimento dos demais poderes constituídos, 

mas também uma substituição progressiva ao Poder Constituinte. Assim, houve 

                                                      
156 No mesmo sentido, Lima e Nogueira (2016, p. 1162): “Vê-se, portanto, que houve uma mudança 
no entendimento do dispositivo constitucional. Mais que isso, a nova orientação representou uma 
alteração do texto constitucional sem a devida observância do trâmite formal de quórum específico 
para uma emenda constitucional”. 
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uma pseudomutação (in)constitucional individual realizada fora dos contornos do 

Tribunal, na qual o Presidente da Corte não estava atuando como juiz 

constitucional, e sequer havia espaço para tamanha "hermenêutica". 

Mais uma vez, no processo de impeachment ocorrido em 2016, o STF e seus 

membros abandonam suas próprias manifestações e seus próprios precedentes, 

como Tribunal, realizados sobre o impeachment de 1992. Assim, distanciam-se da 

sua própria jurisprudência numa espécie de desvinculação a si mesmos (LIMA et 

al, 2017). Foi por meio de uma atuação paradoxal, caracterizas por Arguelhes 

(2016, p. 117) como “nem juiz, nem senador”157, que o Ministro atuou. Pois, “além 

de reescrever o dispositivo constitucional, o STF inaugurou novo posicionamento 

da Corte, ignorando todas as balizas normativas e argumentativas existentes até 

então.” (LIMA e NOGUEIRA, 2016, p. 1167). 

Essa autofagia existente na Corte retroalimenta a imprevisibilidade de qual 

será a próxima acepção do Plenário da Corte ou de seus respectivos ministros. Os 

impactos dessa instabilidade jurídico-intepretativa não estão circunscritos ao 

âmbito do Direito – o que já significa uma problemática inconsequência. Conforme 

ocorre a exponencial atuação do Poder Judiciário em questões políticas e em 

questões de política pura, esses impactos perpassam as fronteiras e ganham 

repercussões constitucionais e democráticas, os dois pilares do Estado 

Democrático de Direito. Como aludida por Hirschl (2009, p. 149), a judicialização 

da megapolítica ocorre, dentre outros exemplos, quando os tribunais 

constitucionais são “chamados para determinar o futuro político de líderes 

políticos de líderes políticos importantes por meio de processos de impeachment 

ou de desqualificação”. 

Assim, por mais que o requerimento tenha sido feito por um partido político, 

a atuação do Presidente do STF não seguiu os precedentes do Tribunal e o texto 

constitucional. A sensibilidade democrática presente no processo de 

impeachment e os reflexos oriundos dessa instabilidade jurisprudencial 

caracterizam o caso como política pura: não se sabe qual e como a(s) 

                                                      
157 “Nem juiz, nem senador – mas decidindo sozinho, e usurpando autoridade de ambos os lados, 
uma das mais importantes questões constitucionais levantadas nesse processo” (ARGUELHES, 
2016, p. 117). 
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penalidade(s) devem ser aplicadas. A centralidade da participação do Presidente 

da Corte no julgamento é uma espécie de judicialização da megapolítica fora do 

Tribunal por atuar como um real juiz constitucional solo. É, nesse sentido, que há 

substratos para compreender que a Presidência Suprema possui poder em 

potencial capaz de, também, intervir nos desfechos de casos de judicialização da 

megapolítica.



 



 

4. O PROTAGONISMO DA PRESIDÊNCIA SUPREMA NA AGENDA INTERNA E NA 

AGENDA INTERINSTITUCIONAL 

 

O arranjo institucional do Supremo Tribunal Federal desenhado pelo seu 

Regimento Interno fornece copiosos poderes aos ministros enquanto membros 

pertencentes a uma coletividade, mas também como juízes constitucionais solos. 

Uma das premissas reiteradamente discutida no presente estudo é que o design 

institucional, de forma isolada, não é capaz de esclarecer o fenômeno da 

judicialização da política e, especialmente, a face da judicialização da 

megapolítica. Similarmente, essa asserção pode ser alocada na crescente 

notoriedade dos poderes individuais dos ministros em manifestações com 

reflexos significativos. A previsão regimental que dá ao ministro relator o poder 

decisório de liberação para a pauta do Plenário, sem prazo preestabelecido, por 

exemplo, não permite que o ministro atue estrategicamente para controlar o 

kayros processual. Essas autoatribuições são espécies de deturpação dos valores 

republicanos e não encontram respaldo no Regimento Interno. 

A progressão nítida do papel “decisionista” individual dos togados 

constitucionais repercutiu como uma espécie de retroalimentação de seus 

“poderes” fora do Tribunal por intermédio de manifestações públicas oficiais ou 

para veículos de comunicação que versam sobre casos tramitados na Corte e, até 

mesmo, sobre o contexto nacional nas searas políticas, sociais e econômicas, por 

exemplo. O cenário explicitado parte do fenômeno de expansão do Poder 

Judiciário, em especial, do STF na agenda política e na agenda pública nacional. 

Um conjunto de fatores necessitam de análise para compreender a referida 

ascensão. Esse breve reconhecimento demonstra e retoma algumas temáticas 

desenvolvidas ao longo do presente estudo. Assume maior centralidade analítica, 

neste Capítulo 4, o Presidente da Corte. 

Mesmo diante de um Tribunal com togados detentores de poderes 

individuais, há o protagonismo da Presidência Suprema. Dois aspectos permeiam 

a análise principal deste capítulo: a construção da agenda do julgamento do 

Plenário e as manifestações oficiais ou extraoficiais dos ministros da Corte 

durante o exercício de representação do Supremo ou fora dele. De fato, as 
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alocuções dos ministros ganham mais holofotes e ressoam para a sociedade, para 

os demais Poderes e para os atores políticos. Da mesma forma, os ministros 

relatores possuem influência na formação do julgamento pelo Pleno. No entanto, 

o ministro Presidente do STF assume centralidade por meio de seu “poder de 

pauta” do Plenário e “poder de manifestação-representação” da Corte. É dessa 

forma que se compreende seu protagonismo na agenda interna e externa do 

Tribunal. 

Por se tratar de um processo permeado por questões políticas, conforme 

desenvolvido no capítulo 3, a atividade desempenhada pelo Presidente da Corte 

no julgamento pode ser mais propensa a caracterizar-se como judicialização da 

megapolítica. Mas é possível que os demais papéis atribuídos ao Presidente do 

STF possam vir a influenciar na indução e/ou no desfecho de casos de 

judicialização da megapolítica? Estes podem ser manifestados em atividades que 

não possuem relação direta com a política? Por meio de mecanismos previstos no 

Regimento Interno em atuações que se apresentam, ao primeiro olhar, como 

atividades organizacionais, o Presidente da Corte assume uma relevante função 

como representante máximo do STF e do Poder Judiciário. Por intermédio da 

segmentação de uma cultura de atribuição destinada à Presidência da Corte, 

também esta relevante função pode se revelar com potencial impacto em temas 

eminentemente políticos: a escolha e formação da pauta de julgamento do 

Plenário. 

Todo esse realce da Presidência Suprema e sua conexão com conteúdos 

eminentemente políticos, eleitorais e democráticos – a judicialização da 

megapolítica – são produtos do fenômeno internacional de expansão das Cortes 

Constitucionais em detrimento das atribuições dos poderes eleitos. Conforme o 

referencial teórico orientador desta pesquisa, há segmentos distintos para o 

reconhecimento, caracterização e, principalmente, as raízes de tal fenômeno que 

resultam em empoderamento do Poder Judiciário. Ran Hirschl (2012, p. 59-60), a 

partir do seu diálogo entre a ciência política e o direito constitucional, concebe que 

a esfera política que conduz à judicialização da megapolítica é, ao menos, tão 

relevante quanto a contribuição dos juízes e dos tribunais. Assim, esse 

direcionamento de temáticas de política sensíveis com forte repercussões 
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necessitaria de, no mínimo, apoio implícito de “pessoas poderosas com interesses 

políticos” e seria “uma ingenuidade presumir” que esse cenário seja produto 

puramente do desenho institucional. 

Hirschl (2004a, 2004b, 2009, 2012) revela um “new type of political regime” 

denominado de juristocracia, cunhada na, já apresentada, tese de autopreservação 

hegemônica. Esse regime que emerge em torno do hiperativismo judicial tende a 

privilegiar determinados setores e interesses que podem vir a fortalecê-los ou 

fortalecer aqueles que transferiram poder ao Judiciário objetivando alcançar seus 

interesses (HIRSCHL, 2004b). Diferentemente de outras produções da literatura 

especializada, a juristocracia não é uma espécie de governo, mas um regime que 

viabiliza a centralidade das Supremas Cortes em assuntos que ultrapassam a 

destinação do Poder Constituinte Originário: os Tribunais convertem-se em atores 

aptos para a resolução, direta ou indireta, em questões que deveriam ser 

deliberadas pela população ou por seus representantes. 

Essa aptidão referida não se encontra prevista constitucionalmente de 

maneira direta, esse é o maior risco democrático: a ausência de balizas para a 

atuação sem precedentes das Cortes. Um exemplo já apresentado e que ilustra o 

dito foi a atuação do Ministro Presidente no julgamento do processo de 

impeachment da ex-Presidenta Dilma, no Senado Federal. De fato, é prevista a 

presença do Ministro na Presidência no julgamento, mas não há fulcros 

normativos que amparem tamanha participação deliberatória. Essa 

pseudoconstitucionalidade que se apropria do texto constitucional e/ou normativo 

para fundamentar sua atuação só contempla uma parte da atividade realizada. Ou 

seja, não há previsão para a outra parcela. São exemplos como esse que o 

presente estudo denominou de “encortinados de constitucionalidade”. 

Contudo, se não existe essa aptidão, de que maneira há essa expansão do 

Poder Judiciário capaz de ultrapassar os próprios ditames constitucionais até 

alcançar um fenômeno internacional em que democracias consolidadas 

encontram-se rumo à juristocracia? Hirschl (2004a), em posse de sua tese de 

autopreservação hegemônica, exprime elementos precípuos para a juristocracia a 

serem desenvolvidos no presente capítulo. Destaca-se, no âmbito nacional, a 

possibilidade de elites sociopolíticas exercerem controle sobre a educação jurídica 
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e a nomeação judicial; e a verossimilhança entre a ascensão do Judiciário, a partir 

da sua melhor reputação em comparativo aos outros Poderes. 

Pretende-se realizar esta análise por meio de exame de casos concretos de 

judicialização da megapolítica que ressaltaram o protagonismo da Presidência 

Suprema na agenda interna, com a formação da pauta de julgamento do Plenário, 

e na agenda externa, mediante diálogos interinstitucionais com os membros 

representantes dos demais Poderes – a elite política – ou atores políticos. 

Ademais, será possível que a formação dessas agendas possa se caracterizar 

como sinalizadora do fenômeno da juristocracia sob a égide da simbiose das 

elites, em prol da autopreservação hegemônica? 

Visando ao alinhamento teórico com o referencial adotado, examinam-se 

elementos que tornam um País propenso à juristocracia, bem como as temáticas 

propulsoras da construção da reputação do Poder Judiciário: a mídia e a opinião 

pública158. A espetacularização159 dos julgamentos, por exemplo, permitiu uma 

maior aproximação entre o STF e a sociedade. Mas quais seriam as problemáticas 

oriundas dessa relação? Essa aproximação também deixa a Corte mais vulnerável 

à opinião pública e pode esvaziar a essência contramajoritária do Tribunal. Com a 

finalidade de tornar-se legitimamente democrática, ao responder aos clamores da 

rua, a Suprema Corte encontra-se sob um fenômeno que foi designado como 

populismo togado. 

 

4.1 O “Poder de Pauta” evidenciado: a agenda Suprema sob a liderança do 

Presidente da Corte 

 

Um    complexo    adicional    de   recursos   institucionais   é   destinado   ao 

                                                      
158 Walter Lippmann apresenta na obra “Opinião Pública” remissão à alegoria da caverna de Platão, 
pois as imagens construídas na mente humana partem daquilo que é divulgado, enunciado. O 
acesso a informações distante do campo de visão se dá por meio da mídia, sendo capaz, por meio 
dos atalhos cognitivos, de criar um “pseudo-ambiente”. Essas “sombras” podem guiar a opinião 
pública, por isso, a opinião pública não é soma das concepções individuais dos cidadãos, mas, 
produto de gerenciamentos. 
159 Guy Debord, na tese três, apresenta o conceito de espetáculo (1997, p. 14) “O espetáculo é ao 
mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação. Enquanto 
parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo 
separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza não é outra 
coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada.” 
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Presidente do Supremo Tribunal Federal. Consoante ao que foi desenvolvido sobre 

os papéis do Presidente da Corte na seção 2.1 deste estudo, é possível subdividir 

os mecanismos de atuação da Presidência Suprema no âmbito da organização 

interna do Tribunal: tarefas caracterizadas como burocráticas; atividades 

interinstitucionais de relacionamentos por meio do seu poder de manifestação-

representação; demandas processuais a partir de sua atividade desempenhada 

como ministro; além da direção dos trabalhos e presidência das sessões 

plenárias. As previsões das funções do Ministro Presidente encontram-se 

dispostas no Regimento Interno do STF, no documento constitucional160 , mas 

também são frutos de culturas consolidadas. 

À medida que mantém o poder decisório como ministro, o Presidente da 

Corte amplia suas possibilidades de atuação. Ao Presidente do Tribunal compete 

a decisão sobre questões urgentes161 , nas férias coletivas e no recesso 162 . O 

exercício da Presidência, então, permite uma ampliação de atividades que podem 

ser demonstradas nos aspectos qualitativos e quantitativos. Um indicativo para a 

notável atividade desenvolvida pelo Presidente encontra-se enfatizado em 

manchetes: “Ministros do Supremo recusam férias e ‘tiram’ o poder de Fux no 

recesso” (MOURA, 2020); “Ministros do Supremo trabalham no recesso e nas 

férias e limitam poder de Fux” (LOPES e BRANT, 2020). A veiculação dessa espécie 

de notícia encaminha para algumas observações: a) há holofotes e olhares atentos 

aos “passos” dos ministros e da Corte, conhecedores, inclusive, do seu Regimento 

e dos seus bastidores; b) os ministros reconhecem o potencial poder destinado ao 

Presidente nos períodos de férias e nos recessos; c) os ministros, Presidente ou 

não, podem agir estrategicamente. 

De uma perspectiva quantitativa, dimensiona-se a importância do 

Presidente da Corte, a partir dos dados disponibilizados no relatório das atividades 

                                                      
160 A condução do julgamento do processo de impeachment de Presidente da República no Senado 
Federal e ocupar o quarto lugar na linha sucessória da Presidência da República estão presentes 
na Constituição Federal. 
161  Há dois elementos importantes deliberados pelo Presidente da Corte: definir o que é 
caracterizado como urgente e os rumos que esse caso urgente seguirá. 
162 Essa atividade encontra-se prevista no Art. 13, VIII do RISTF: “São atribuições do Presidente: 
decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias” (BRASIL, 2020a). Na seção 2.1 há 
uma abordagem mais aprofundada sobre a atuação do Presidente do Tribunal no interstício das 
férias e do recesso, também são apresentados casos ilustrativos. 
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do STF durante o ano 2019 (BRASIL, 2020b), quando 85% das decisões163 foram 

monocráticas e 15% colegiadas. No universo das deliberações monocráticas, 56% 

partiram de apenas um dos dez ministros – que não era o Presidente do STF; e 

44% foram decisões oriundas da Presidência Suprema. Dessa forma, o Presidente 

da Corte, em 2019, deliberou aproximadamente o mesmo quantitativo de oito 

(7,86) ministros. 

 

Gráfico 1: Distribuição dos percentuais de decisões do Supremo Tribunal Federal, 
conforme a origem da deliberação, em 2019. Fortaleza, Ceará, 2020 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). Dados disponibilizados no sítio eletrônico do STF 

(BRASIL, 2020b). 

 

O Gráfico 1 ilustra o cenário apresentado a partir do percentual das 

decisões com origem: ministerial monocrática; monocrática presidencial; 

colegiada por meio das Turmas; e colegiada por meio do Plenário. Além da 

demonstração do importante quantitativo de deliberações proveniente do 

Presidente da Corte, observa-se que, em 2019, somente 3,30% das decisões foram 

realizadas pelo Pleno do STF. Em torno dessa pequena amostra de casos julgados 

pelo Plenário há diversas temáticas que podem ser discutidas. Para o presente 

                                                      
163 Conforme o relatório, essas decisões contemplam: Decisão final; Decisão em recurso interno; 
Decisão interlocutória; Decisão liminar; Decisão – sobrestamento; Decisão – repercussão geral. 
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estudo elencam-se o avanço das decisões monocráticas em detrimento das 

decisões colegiadas, a (i)legitimidade unilateral dos ministros e, especialmente, o 

poder de escolha do Presidente do STF em selecionar os casos que serão julgados 

pelo Plenário do Tribunal. 

Para a tessitura das discussões, é preciso retomar a essência do Supremo 

Tribunal Federal: um órgão de natureza colegiada 164 . Ao mesmo tempo, é 

indispensável recuperar a centralidade que a Corte assume no cenário político 

nacional. A combinação desses axiomas aponta para a problemática da 

legitimidade individual dos ministros para proferir decisões, principalmente 

liminares, as quais detêm consideráveis valorações políticas. Já é questionada a 

legitimidade de a Corte Constitucional atuar diretamente em demandas 

eminentemente políticas, quiçá em decisões individuais capazes de oscilar, 

conforme convicções doutrinárias ou políticas de um ministro (LUNARDI, 2020a). 

Isto posto, há mais uma evidência da importância do julgamento pelo Plenário, 

pois, ao órgão compete, por exemplo, manter ou alterar o status quo da decisão 

individual. 

Consoante ao desenvolvimento dos mecanismos ministeriais passíveis de 

uso estratégico165, há o poder jurídico e político do Presidente para determinar o 

momento do julgamento. Ainda que os ministros solicitantes de pedidos de 

vistas166 e os ministros relatores exerçam ingerência sobre a pauta de julgamento 

do Plenário167, é o Presidente da Corte o responsável por selecionar os feitos que 

deverão se encontrar na pauta. À vista disso, o poder de pauta do Presidente da 

                                                      
164 Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada (BRASIL, 1988). 
165 Temática desenvolvida no capítulo 1 do presente estudo, nas seções 1.4.1 e 1.4.2. 
166 O pedido de vista pode ser utilizado como uma estratégia de adiamento do julgamento. O 
Regimento Interno aborda em seu Art.134 as regulamentações sobre o pedido de vista. “Art. 134. 
Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da 
votação, até a segunda sessão ordinária subsequente. § 1º Ao reencetar-se o julgamento, serão 
computados os votos já́ proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado 
o exercício do cargo. §2º Não participarão do julgamento os Ministros que não tenham assistido 
ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos. §3º Se, para o efeito do 
quórum ou desempate na votação, for necessário o voto de Ministro nas condições do parágrafo 
anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente 
proferidos (BRASIL, 2020a). 
167 “Art. 21. São atribuições do Relator: x – pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver 
habilitado a proferir voto, ou passá-los ao Revisor, com o relatório, se for o caso” (BRASIL, 2020a). 
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Corte reflete em mais casos do que o poder que o relator possui sobre o caso 

específico de sua relatoria. A partir do cenário da Suprema Corte nacional, 

Dimoulis e Lunardi (2008, p. 4360) conceituam a definição da pauta como a 

possibilidade de o “Tribunal constitucional (ou alguns de seus integrantes ou 

formações) determinar de maneira amplamente discricionária a ordem do 

julgamento, agilizando ou dificultando o efetivo acesso à justiça constitucional”. 

A discricionariedade mencionada pelos autores parte da ausência 

normativa/regimental de regulamentação para a construção da pauta. Esse amplo 

poder alusivo ao Presidente da Corte concede a ele consideráveis escolhas. De 

uma perspectiva cronológica, o primeiro processo a ser escolhido decorre da 

seleção daquilo que será pautado. Esse primeiro procedimento decisório é, em 

verdade, uma dupla seleção, pois, defronte do vultoso quantitativo de casos a 

serem deliberados e da diminuta fração que será julgada pelo Plenário, tão 

importante quanto selecionar o que será pautado é escolher o que não será 

pautado. Ou seja, se trata de uma dupla escolha: a ação de pautar e a omissão em 

não pautar. 

O passo seguinte e, novamente, manifestação do controle do Presidente 

sobre a pauta do Plenário é a definição do fator tempo. Após a primeira triagem de 

escolha da Presidência Suprema, há o segundo arbítrio: para qual data o 

julgamento em plenário está previsto. A relevância dessa escolha mostra-se a 

partir da compreensão de que o tempo é fundamental para que a essência do 

objeto do caso em análise possa ser esvaziada, da mesma forma, o mérito pode 

ser prejudicado por perda de objeto. Caminhando na temática da judicialização da 

política e da face da megapolítica, esse “tempo” é responsável por gerar 

manutenção ou alteração do status quo de relações políticas relevantes, pois o 

tempo da política não é o mesmo tempo do direito. Assim, o fator tempo definido 

pelo Presidente da Corte, além de ser importante para a eficácia das ações, 

também é passível de repercussão política diante da progressiva judicialização da 

agenda política. 

Definindo que o caso será pautado e estabelecida a data, há uma outra 

etapa a ser determinada pelo Presidente do Tribunal: a escolha - se este será ou 

não julgado. Reconhece-se que “o espaço na pauta é escasso, o que faz com que 
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ter um processo pautado na semana seja um objetivo difícil e valioso para muitos 

advogados e partes”. (LEAL, 2016, p.57). Apesar disso, a presença na pauta não 

vincula que o processo será submetido ao julgamento, bem como, não há 

vinculação de que será definitivamente julgado168. Essa assertiva é apoiada nos 

dados das sessões do Plenário em 2016 (BRASIL, 2016k; ESTEVES, 2016). Durante 

o ano de 2016, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, 205 casos foram 

incluídos para pauta, além dos outros processos prontos para julgamento. Desse 

montante, somente 52,7% dos processos (108) foram, de fato, submetidos ao 

julgamento do plenário e, ainda assim, não implica afirmar que os 108 processos 

foram definitivamente julgados. Na verdade, tão somente 28,8% dos processos 

pautados obtiveram uma solução definitiva do Plenário, o que corresponde a 59 

dentre os 108 processos submetidos a julgamento. 

Esteves (2016) chama atenção para alguns pontos, a Ministra esteve na 

Presidência do Plenário no ano de 2016 somente em 28 sessões, ou seja, conforme 

a formação de sua pauta, a previsão é de que ocorresse uma média de sete (7,32) 

julgamentos por sessão. Contudo, a média foi de 3,8 casos analisados por sessão. 

Lunardi (2020a) reforça que não foi explicitado nenhum critério de decisão para os 

205 processos selecionados pela Presidência da Corte para a inclusão da pauta. 

Os 97 casos não apreciados possuem um futuro incerto, pois há a prática de 

exclusão do site dos casos que foram incluídos na pauta, mas que não foram 

apreciados. Assim, retoma-se ao fator de decisão do que será pautado e ao fator 

tempo: não se sabe se os casos retornarão ao plenário e quando retornarão169. 

Ainda sobre a análise dessa conjuntura, Esteves (2016, p. 81) expressa uma “falta 

de transparência administrativa a serviço da aparência de eficiência jurisdicional”. 

A busca por essa aparente eficácia ao pautar inúmeros casos para um curto 

lapso temporal e quantitativo de sessões é observada por Esteves (2016, p. 81) 

como uma forma de a Ministra Presidenta empregar seu desejo de maior 

                                                      
168 “Assim, o fato de a ação estar pautada para julgamento não é garantia de que ela será julgada 
na sessão. Pelo contrário, o STF, como prática, deixa de julgar temas que estão na pauta” 
(LUNARDI, 2020a, p. 204). 
169 “A falta de transparência da administração do Tribunal faz com que parte do passado de tais 
casos no Supremo tenham sido apagadas. Fica-se com a impressão de que o órgão de cúpula do 
Judiciário nunca pôde se manifestar sobre tais temas.” (ESTEVES, 2016, p.81). 
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eficiência, pois, ao “assumir a Presidência, em setembro, a Ministra Cármen Lúcia 

anunciou que buscaria imprimir maior eficiência aos julgamentos do Tribunal. A 

intenção é nobre. O que se espera de um órgão judicial é que julgue os casos que 

lhe são submetidos”. O autor não elucidou se a sua observação parte da análise 

do discurso de posse, dessa forma, o presente trabalho traz contribuições170. 

Os resultados obtidos da análise de discurso por meio do formulário 

construído e da formação de nuvem de palavras gerada pelo software Nvivo 

possibilitaram afirmar que, durante o discurso oficial de posse como Presidenta 

do STF, a Ministra Cármen Lúcia não se utilizava expressamente do termo 

“eficiência”. Entretanto, o fato de o termo se fazer ausente não implica na 

consideração de que esse não seja um desejo da Ministra. No decorrer do seu 

discurso a Presidenta pede ao cidadão que sossegue, pois o trabalho levado ao 

Poder Judiciário será realizado com intransigência “garantia dos princípios 

constitucionais”, por meio de “uma prestação mais rápida, mais eficiente e menos 

custosa ao cidadão”. E, para concretizar, se compromete a trabalhar firme e 

fielmente “até o limite de nossas forças e de nossa capacidade para que a 

jurisdição seja devidamente prestada e prestada para todos.” (BRASIL, 2016d). É 

plausível subentender que se remete à eficiência. 

A intenção de dirigir o discurso ao povo brasileiro e de enfatizar a 

importância de o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal atuarem com 

celeridade e compromisso também se encontra registrada com frequência em seu 

discurso com fulcro na formação da nuvem de palavras. Essa conjuntura reforça 

o poder dos discursos e seus reflexos na atuação da gerência da corte por meio 

do diálogo entre aquilo que se almeja e o discurso proferido. Indiscutivelmente, o 

método adotado não proporcionou a tal eficiência. Superada a análise da práxis 

do discurso do Presidenta do STF, é retomado o exame sobre os influxos da 

Presidência Suprema na construção da pauta do julgamento e do julgamento do 

Plenário. 

Assenta-se pelo elucidado que o Presidente do Supremo Tribunal detém 

variados meios de atuação capazes de repercutir diretamente na formação do 

                                                      
170 A análise de discurso de posse da ministra Cármen Lúcia ao cargo de Presidente do Supremo 
Tribunal Federal encontra-se na subseção 2.4.2. 
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julgamento do Plenário. São meios que, em conjunto, resultam no importante 

poder de pauta. Assim, o poder de pauta da Presidência decorre: a) da eleição e 

dupla escolha dos processos que serão pautados no julgamento do Plenário; b) da 

definição da provável data em que ocorrerá aquela pauta de julgamento; c) da 

escolha de se um processo será ou não julgado por meio da organização; d) e da 

condução dos trabalhos no Pleno. Em face da dimensão desse poder, onde se 

encontram sua sustentação e suas balizas? De fato, Dimoulis e Lunardi (2008, p. 

4360) estão corretos ao conceituarem a formação da pauta como atividade 

amplamente discricionária. 

Dessa forma, alguns presidentes realizam espécies de auto-organização. 

Exemplificam-se as particularidades na elaboração e divulgação da pauta dos dois 

últimos presidentes da Corte: Cármen Lúcia (2016-2018) e Dias Toffoli (2018-

2020). Por meio de reuniões recorrentes com presidentes de tribunais, a Ministra 

discutia temáticas convergentes entre eles. Ademais, iniciou a prática de divulgar 

com antecedência mensal as pautas de julgamento do Plenário. Seguindo e 

potencializando a prática de divulgar com antecedência, Dias Toffoli ampliou o 

prazo para seis meses. Entretanto, o Ministro também pautou fora desse prazo 

temáticas que estavam sendo discutidas no Congresso Nacional, a exemplo da 

criminalização da homofobia (ESTEVES, 2020). Essa sinalização do então 

Presidente Dias Toffoli reflete uma tentativa de alcançar o que ele dispôs em seu 

discurso: o diálogo e a coalizão entre os Poderes. Independente das motivações 

dessas singularidades organizacionais, é fato a flexibilização e autodeliberação do 

Presidente em definir a pauta. 

Uma atividade desempenhada pelo Presidente do STF que também é 

pertinente ao tema do poder de pauta versa sobre a designação da atividade 

organizacional das sessões plenárias. O Art. 13 do Regimento Interno do STF 

elenca as atribuições do Ministro Presidente, e seu inciso III 171 , atribui-lhe a 

direção dos trabalhos e a presidência das sessões plenárias. O desempenho 

dessas atividades organizacionais engloba a escolha de realização ou não de 

sessões extraordinárias do Plenário. Diferentemente das sessões ordinárias, as 

                                                      
171 “Art. 13. São atribuições do Presidente: III – dirigir-lhe os trabalhos e presidir-lhe as sessões 
plenárias, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento.” (BRASIL, 2020a). 
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sessões extraordinárias necessitam de convocação172 (BRASIL, 2020a). O horário 

de início e término das sessões ordinárias do Plenário está previsto no Regimento 

Interno, bem como o período do intervalo e a possibilidade de prorrogação, quando 

o serviço exigir173. 

Por outro lado, as sessões extraordinárias, naturalmente não habituais, não 

possuem determinações ou horários preestabelecidos pelo Regimento da Corte, 

sendo necessário somente que seja realizada a designação do início, pois as 

atividades dessa espécie de sessão deverão ser encerradas quando atingido o fim 

ao qual ela se destina174 (BRASIL, 2020a). A possibilidade de convocar as sessões 

plenárias extraordinárias e designar os seus respectivos horários permite ao 

Presidente do Tribunal a construção de uma outra pauta com a inclusão de novos 

julgamentos. Em direção contrária, também é propiciado ao Presidente optar por 

não as realizar e, defronte desta opção, processos permanecerão em maior espera 

para serem contemplados pela seleta pauta de julgamento do Plenário.

                                                      
172  “Art. 122. Haverá sessões ordinárias, do Plenário e das Turmas, nos dias designados, e 
extraordinárias, mediante convocação. (BRASIL, 2020a). 
173 “Art. 123. As sessões ordinárias do Plenário terão início às 14 horas e terminarão às 18 horas, 
com intervalo de trinta minutos, podendo ser prorrogadas sempre que o serviço o exigir. (BRASIL, 
2020a). 
174 “Art. 123, §2º As sessões extraordinárias terão início à hora designada e serão encerradas 
quando cumprido o fim a que se destinem.” (BRASIL, 2020a). 
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Gráfico 2: Caracterização das sessões realizadas pelo STF no período de 2015-
2019175, segundo espécie de sessão plenária. Fortaleza, Ceará, 2021 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). Dados disponibilizados pelo sítio eletrônico do STF (BRASIL, 

2016l, 2017c, 2019e, 2020a). 

 

Esse Gráfico 2 em conjunto com a análise do Regimento Interno corroboram 

o resultado avaliativo de que o poder de pauta pertencente à Presidência Suprema 

também contempla as sessões extraordinárias do Plenário. E, ainda, o termo 

extraordinário designa algo que tangencia a regularidade ou o padrão. Por meio 

de um exame quantitativo das espécies de sessões plenárias, as sessões 

extraordinárias são mais frequentes do que as sessões ordinárias. 

 

 

                                                      
175 O relatório de atividades do Supremo Tribunal Federal de 2017 não disponibiliza dados sobre o 
quantitativo de sessões ordinárias e extraordinárias do Plenário, somente a soma dos órgãos 
colegiados, ou seja, incluindo o Plenário, a Primeira e a Segunda Turma. 
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4.1.1 O realce da opinião pública para a construção da pauta de julgamento do 

Plenário 

 

O documento institucional destinado a regulamentar as atividades do 

Supremo Tribunal Federal é o seu Regimento Interno. Isso não implica em 

abandono à principiologia e aos valores do Estado Democrático de Direito, bem 

como aos demais documentos normativos e, obviamente, à Constituição. E, nesse 

sentido, compreende-se que, com a ausência regimental de balizas dos poderes 

do Ministro Presidente para definir a pauta de julgamento do Plenário, é 

viabilizada, uma discricionariedade ou incorporação de convicções individuais da 

Presidência Suprema, o que já não corresponde com os valores estruturantes de 

uma República. Assim, retoma-se a observação de que as instituições brasileiras 

e seus membros, como pertencentes a uma República, não podem atuar a bel-

prazer. 

Há uma ausência normativa/regimental para o importante poder de 

pauta176. As raízes dessa “discricionariedade” parecem caminhar para uma outra 

cultura consolidada na Corte que orbita o Presidente do STF. Ele é “eleito” para a 

ocupação desse cargo por meio de um processo de escolha permeado por um 

determinismo prévio que também é, na verdade, tradição advinda de uma cultura 

segmentada para preservar as boas relações na Corte, um meio de evitar 

desgastes 177 . Quando se referem à ausência de critérios vinculantes para a 

definição da pauta de julgamento do Plenário e a formação dessa cultura, os 

autores Falcão e Oliveira (2013), Leal (2016) e Esteves (2020) se voltam para o 

período da Presidência do ex-Ministro Nelson Jobim. Enquanto o STF era 

presidido durante 1977-1979, por Carlos Thompson Flores, “este desconhecido”, 

                                                      
176  O RISTF apenas elenca as espécies de julgamento que terão prioridade no julgamento do 
Plenário. “Art. 145 Terão prioridade, no julgamento do Plenário, observados os arts. 128 a 130 e 
138: I – os habeas corpus; II – os pedidos de extradição; III – as causas criminais e, dentre estas, 
as de réu preso; IV – os conflitos de jurisdição; V – os recursos oriundos do Tribunal Superior 
Eleitoral; VI – os mandados de segurança; VII – as reclamações; VIII – as representações; IX – os 
pedidos de avocação e as causas avocadas.” (BRASIL, 2020a). 
177 O tema é desenvolvido na seção 2.2.1: “Eleição ou renovação de uma tradição? Como se chega 
à Presidência da Corte”. 
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por haver uma aversão dos ministros à publicidade178, não havia inquietações ou 

observações mais atentas sobre as decisões do STF, bem como sobre a formação 

da sua pauta de julgamento do Plenário (FALCÃO e OLIVEIRA, 2013). 

O desconhecido de outrora não se parece com o participante ativo jurídico-

político atual. A crescente busca de holofotes sobre a Suprema Corte, sobre suas 

decisões e atuações ministeriais cresce conforme o Tribunal se sobressai como 

importante ator político nacional. Neste momento, os bastidores do STF, os modos 

de julgamentos, o reconhecimento daquilo que impulsiona deliberações e o tempo 

das decisões são elementos cruciais para conhecer aquele que é uma caixa de 

ressonância política. Essa cognição permite, também, compreender os impactos 

e os porquês das atuações, ações e manifestações colegiadas ou individuais. 

Por se tornar ilustre no cenário político e receptora de casos socialmente 

sensíveis – política pura –, aquilo que for desempenhado pela Corte ou por seus 

membros também deve ser analisado sob óticas diversas da regimental ou 

estritamente normativas. É preciso observar os nacos políticos: o kayros, os 

discursos e o controle da pauta, por exemplo. Saltam aos olhos a 

discricionariedade e a ampla margem de liberdade que o Presidente do STF possui 

para a definição da agenda do julgamento do Plenário. Ainda assim, não há 

mudança nos ditames. O Regimento Interno do STF, construído pela própria Corte 

em uma espécie de autoatribuição e a temática parecem ser esquecidos diante de 

suas recorrentes alterações, mas sem a tratativa deste amplo poder de pauta. 

Deixando o STF de ser um corpo togado desconhecido, sua relação com a 

“opinião pública” se tornou preocupação por parte de alguns ministros. Nesse 

sentido, cita-se o ex-Ministro Nelson Jobim que, durante sua gestão de 

Presidência (2004 – 2006), modificou aquela organização de pauta e fez com que 

esta desempenhasse novo papel. O que até então se manifestava como uma 

                                                      
178  Nesse sentido, Falcão e Oliveira (2013, p. 438): “Esses fatores alteraram a estratégia 
comunicativa do próprio STF com os meios de comunicação de massa. A nova estratégia não 
chega a se constituir num ativismo comunicativo ou midiático, mas pelo menos se distancia do 
argumento que o ministro Carlos Thompson Flores, presidente do STF entre 1977 e 1979, utilizava 
para justificar este desconhecido, ou seja, a aversão dos ministros a qualquer tipo de publicidade”. 
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atividade burocrática executada, comumente, pela secretaria da Presidência179, 

torna-se um potencial poder estratégico. O ex-Ministro, à época Presidente, 

adotou como critério de inclusão na pauta, dentre os processos já conclusos para 

julgamento na secretaria, “aqueles que corresponderiam ao momento político-

jurídico; sendo que teriam prioridade os casos em que houvesse maior expectativa 

ou demanda da opinião pública.” (FALCÃO e OLIVEIRA, 2013, p. 445). 

Leal (2016) ressalta que Nelson Jobim, ao modificar a dinâmica da 

formação da pauta, criou a pauta proativa, sobrepondo-se a uma reativa. A 

priorização de temas com impactos e repercussões fora da Corte, bem como de 

processos com alinhamento temático com outras demandas do Tribunal, 

viabilizou ao ex-Ministro imprimir sua “marca” no STF. Essa nova dinâmica parece 

ter sido incorporada pelo Presidente com mandatos posteriores, e se torna uma 

tentativa de realizar uma sintonia entre a agenda interna da Corte e a agenda 

externa formada pela “opinião pública”. Essa cultura que se encontra em 

segmentação apresenta problemáticas diante da recorrente judicialização da 

agenda política. 

Uma via, para evitar essas discricionariedades, passível de ser utilizada 

pelo ministro relator e pelo Ministro Presidente no processo de construção da 

pauta de julgamento do Plenário, é apresentada por Dimoulis e Lunardi (2008). A 

proposta não se filia exclusivamente à corrente de ordem cronológica180 – uma 

espécie de fila de espera – ao mesmo tempo que também não se filia à corrente 

que propõe um modelo aleatório, por meio de sorteio181 – um modelo “loteria”. 

                                                      
179 “Normalmente, a inclusão na pauta para julgamento era decidida pela secretaria da Presidência, 
sem um critério pré-definido, ou então pela relevância das teses jurídicas em questão, a pedido de 
um ou outro advogado ou ministro”. (FALCÃO e OLIVEIRA, 2013, p. 445). 
180 “Primeiro, julgar os processos na exata ordem de sua chegada ‘modelo da fila de espera’. Não 
seria permitido instruir o processo n. 2 antes do término da instrução do processo n. 1 e assim por 
diante. Tal solução é inviável por uma série de razões, entre as quais, encontra-se a urgência e 
relevância de determinados casos ou sua complexidade que impõe, respectivamente, encurtar ou 
alongar o tempo do processo” (DIMOULIS e LUNARDI, 2008, p. 4360). 
181 “Outro sistema de determinação da pauta seria o puramente aleatório, onde se determina a 
ordem de julgamento mediante sorteio (“modelo da loteria”). Tal sistema oferece a todos as 
mesmas chances matemáticas de julgamento ágil. Mas apesar disso dificilmente se justifica, pois 
cria o risco de duração demasiadamente longa de determinados processos, podendo causar sérios 
danos e mesmo impedindo o acesso à justiça. Com efeito, levando em consideração a contínua 
entrada de novos processos não pode ser garantido com certeza matemática que determinado 
processo será julgado um dia!” (DIMOULIS e LUNARDI, 2008, p. 4360). 
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Para os autores é indispensável um modelo que se coadune com a perspectiva 

dos princípios constitucionais que regem o processo. Dessa forma, a proposta 

utiliza o critério da ordem de chegada dos processos – fila – como um guia. Não 

obstante, seria viável a aplicação de duas exceções. 

A primeira viria a ocorrer quando a flexibilização viesse a favorecer a 

celeridade processual global. A segunda exceção engloba a urgência, inerente a 

alguns processos, ou a conveniência de julgamento simultâneo de processos 

relacionados, podendo ser com matérias substancialmente próximas, ou 

processos idênticos. O modelo produto dessa combinação é denominado por 

Dimoulis e Lunardi (2008) “modelo da fila flexibilizada”. Em alegoria ao modelo 

proposto e para fins ilustrativos, a fila flexibilizada remete ao sistema adotado em 

caixas de supermercado, por exemplo. Nesses caixas os clientes são atendidos 

conforme a ordem de chegada ao caixa, entretanto, quando surge algum membro 

do grupo prioritário abrem-se exceções que permitem o atendimento mais célere 

ao referido grupo. 

A proposta apresentada por Dimoulis e Lunardi (2008) parte da 

preocupação de as consequências da exacerbada liberdade dos julgadores 

definirem a pauta de julgamento, sendo, do ponto de vista normativo, viável a 

determinação da ordem de julgamento pelo Regimento Interno ou por lei. O 

propósito de regulamentar o importante “poder de pauta” é evitar a 

discricionariedade abusiva. Com a ausência de regulamentação, a construção da 

agenda de julgamento se torna propensa ao viés subjetivo daquilo que o 

Presidente considera importante para ser pautado. O protagonismo do STF o 

tornou mais propenso ao “público”, à sensibilidade e às pressões externas182 , 

especialmente de atores políticos e do Poder Executivo e Poder Legislativo. 

Seguindo o diálogo necessário entre a Presidência da Corte e a 

Judicialização da megapolítica, em posse desse poder de pauta e diante de casos 

                                                      
182 Um caso ilustrativo dos reflexos das discussões políticas na definição da pauta de julgamento 
foi a retomada do Mandado de Segurança 22.972, de 1997, que foi designado para a pauta de 
julgamento do Plenário pelo Presidente Ministro Ricardo Lewandowski na mesma semana dos 
embargos do processo de impeachment e no mesmo período em que havia especulação sobre a 
implementação do parlamentarismo no Brasil. Esse tema encontra-se desenvolvido com maior 
minúcia na seção 3.3: “Indícios do poder de pauta da Presidência do STF: a retomada da discussão 
sobre o parlamentarismo”. 
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de política pura, o Presidente da Corte, definindo a agenda de julgamento, pode 

alcançar resultados cujos reflexos se manifestam diretamente nas lutas políticas 

e eleitorais, não obstante a democracia. Essa “perigosa” combinação é 

problematizada quando o referido processo de escolha parte da escuta da 

“opinião pública”. Afinal, o que seria a opinião pública? Ela realmente é uma 

opinião coletiva? Por quem ela é disseminada?  O que há por trás dessa 

construção da opinião pública? 

Essas indagações são empreendidas pelo uso recorrente da terminologia 

“opinião pública” para fundamentar tomadas decisões ou votos. Por vezes, esse 

teor argumentativo ocorre pela ausência constitucional de amparar o ponto de 

vista ou as preferências dos ministros. Utilizar-se daquilo que expõe a possível 

opinião pública para justificar inclusão ou não na pauta de julgamento é, na 

verdade, uma discricionariedade de fácil identificação. Portanto, é plenamente 

possível que haja uma seletividade sobre o que se escuta das ruas por parte da 

Presidência Suprema. Além do que, o STF é órgão contramajoritário e não 

majoritário que deve buscar legitimidade nos anseios sociais, e estar atento aos 

problemas sociais não implica em seguir a “opinião pública”. O poder de pauta é, 

então, um mecanismo com potencial estratégico e político.  

Para fins ilustrativos das discussões abordadas, recorre-se à análise de 

caso do Habeas Corpus 152.752/PR. A escolha por esse exame parte da égide 

qualitativa diante do realce político e eleitoral do caso. Ademais, nele é possível 

tematizar a judicialização da megapolítica, materializar o poder de pauta e debater 

sobre “opinião pública”. O Poder jurídico e político do Presidente para determinar 

o momento do julgamento ecoam para além das fronteiras do Tribunal 

Constitucional, alcançando o cenário e, até mesmo, o jogo político e democrático. 

 

4.1.2 A judicialização da megapolítica no HC 152.752/PR “Que isso fique nos 

anais do tribunal: vence a estratégia” 

 

O processo de definição da pauta de julgamento do Plenário da Corte inicia 

com uma escolha que decorre do que se optou por denominar de “dupla seleção”. 

Da mesma forma em que há repercussões nos processos que são designados 
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para a pauta, há repercussões para aqueles que não são incorporados na pauta. 

Defronte aos recorrentes casos de judicialização da política, a dupla seleção da 

inclusão na pauta torna-se mais sensível ao controle estratégico do kayros. Sob 

a luz da escuta da opinião pública observa-se um “critério” – questionável – para 

a construção da pauta, acrescenta-se que, no afã de responder aos clamores da 

rua, o Tribunal se encontra suscetível também a ataques quando ele não os segue. 

Diante dessa relação próxima entre a opinião pública e os contornos das decisões 

e manifestações da Corte ou de seus onze togados, desponta uma outra forma de 

comportamento: não se dispondo a enfrentar uma opinião pública (LIMA, 2016b). 

Por ser capaz de refletir as pulsações do âmago das tensões nacionais, ao 

STF foi designada a alegoria “caixa de ressonância”183 (COSTA, 2006). A referida 

alegoria é plenamente aplicável à Corte desde 2014 184 , quando, por meio de 

chamamento de atores políticos, o Tribunal decidiu sobre conflitos de política pura 

diante dos arranjos e rearranjos do presidencialismo de coalizão. Até 2018 

decisões de alto custo eleitoral foram tomadas pelo Tribunal 185 ; nomeações 

ministeriais foram questionadas e houve respostas distintas186; o impeachment 

foi discutido pela Corte e algumas jurisprudências sobre o tema foram 

alteradas187; parlamentares foram afastados pelo Tribunal188; decisões da Corte 

                                                      
183 Sobre a temática é desenvolvida a seção 1.1 A caixa de ressonância política: O STF na Ditadura 
Militar (1964-1985) e na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). 
184 O primeiro ano do corte temporal do presente estudo. 
185 Para Hirschl (2009, 2004b) as decisões de alto custo eleitoral são evitadas pelos atores políticos 
por temerem perda de apoio da sua base eleitoral ao decidir sobre assuntos polêmicos. Assim, por 
meio da estratégia de redirecionamento de culpa, os membros dos legislativos enviam para o 
Tribunal o papel de decidir. São exemplos: a criminalização da homofobia e da transfobia (ADO 26 
e MI 4733); a regulamentação da vaquejada (ADI 5710); o reconhecimento da união homoafetiva 
(ADPF 132); a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades (RE 597285), dentre outros 
exemplos. 
186 A nomeação e a exoneração ministerial são atividades privativas do Presidente da República. 
Mesmo diante dessa previsão constitucional, decisões monocráticas analisaram nomeações a 
partir de pedidos de partidos políticos de oposição. No decurso inferior a um ano, o entendimento 
da Corte foi diverso a partir dos casos de Lula (MS. 34.070 MC/DF) e Moreira Franco (34.609 
MC/DF). Sobre o tema, vide seção 3.2.3 A judicialização da agenda política: decisões do STF com 
efeitos no impeachment. 
187 O comparativo jurisprudencial entre os processos de impeachment de Fernando Collor de Mello 
e Dilma Vana Rousseff é analisado em 3.2.2 Mudanças jurisprudenciais entre Dilma Rousseff e 
Fernando Collor: da insegurança jurídica à judicialização da megapolítica. 
188 O, à época Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha foi afastado do cargo e da 
função de deputado por meio da decisão na Ação Cautelar 4070. O Senador Delcídio do Amaral foi, 
por meio de decisão da Corte, preso por tentar obstruir as investigações da Lava Jato, para 
Fernandes (2018, p. 67): “pode ter aberto um precedente perigoso, pois o STF cometeu flagrante 
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foram desrespeitadas por políticos189; e houve também retaliação por parte de 

atores políticos com a finalidade de reduzir o poder do STF 190 . Os exemplos 

elencados pincelam o cenário jurídico-político por meio de seus fluxos e influxos, 

ao mesmo tempo que dimensionam a relevância do STF na arena política. 

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal novamente esteve diante de um 

julgamento com importante realce jurídico, político, eleitoral e democrático. 

Embora fosse um habeas corpus dentre tantos outros que esperam o julgamento, 

este possuía, entre outras singularidades, um potencial repercussivo que não 

estava circunscrito à liberdade do paciente. Trata-se do Habeas Corpus 

152.752/PR. O remédio constitucional foi impetrado pela defesa do ex-Presidente 

Luis Inácio Lula da Silva contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que 

negou a medida liminar que requeria o direito do paciente de permanecer em 

liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. O ex-Presidente havia sido 

condenado, por sentença prolatada pelo então juiz Sérgio Moro, pelos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF-4) ratificou a condenação e houve a determinação do início da execução da 

pena logo após o esgotamento das instâncias ordinárias. 

Apresenta-se, desde já, uma sensível questão constitucional. Em meio a 

uma mutação (in)constitucional há a aproximação ao que Hirschl (2004a) observa 

como produto dos países que andam em direção à juristocracia: uma 

metamorfose constitucional que resulta em monstruosos Dr. Frankenstein, pois 

as decisões das cortes constitucionais são inesperadas por, justamente, adotar 

                                                      
violação de imunidade parlamentar”. Lunardi (2020a) chama atenção que diferentemente foi o que 
ocorreu com o Senador Aécio Neves, a Primeira Turma do STF decidiu por suspendê-lo do exercício 
das funções de parlamentar, mas em 11 de outubro de 2017 a Corte recuou em seu entendimento 
anterior (utilizado no caso de Eduardo Cunha) e considerou ser necessária para tal decisão a 
análise do caso pela Casa Legislativa a que pertence o parlamentar. 
189 “Em 5-12-2016, o Ministro do STF Marco Aurélio Mello, de forma monocrática, determinou 
liminarmente o afastamento de Renan Calheiros da Presidência do Senado [...] Ocorre que, no dia 
seguinte (6-12-2016), a Mesa Diretora do Senado decidiu que não cumpriria a decisão judicial, bem 
como que aguardaria um julgamento pelo Pleno do STF. Em outras palavras, houve um 
descumprimento direto da decisão judicial.” (LUNARDI, 2020a, p. 59).  
190 “As retaliações também têm sido um instrumento utilizado pela classe política em meio à crise 
que se instalou no cenário político brasileiro diante da investigação criminal no STF em relação a 
diversas autoridades da República. Em 5-7-2016, o Senador Renan Calheiros, alvo de diversas 
investigações criminais no STF, propôs o denominado Projeto de Lei de Abuso de Autoridade.” 
(LUNARDI, 2020a, p. 65). 



 

 

 
 

Thaís Araújo Dias | 193 
 

 

partes que não são próprias ao corpo jurídico. Embora o texto constitucional seja 

claro no que se refere a presunção de inocência191 e, por conseguinte, sobre a 

impossibilidade do início da execução de pena após decisão condenatória em 

segunda instância, o entendimento adotado pelo STF desde 2016, a partir do HC 

126.292, viabilizou a prisão após a condenação em segunda instância. Mesmo que 

o cerne da análise desta seção não seja sobre a principiologia da presunção de 

inocência, é preciso trazer um pouco dessa discussão à baila para contextualizar 

o caso, da mesma maneira com que se aborda importante e questionável atuação 

da Corte. 

Em 9 de fevereiro de 2018, o Ministro relator Edson Fachin nega liminar do 

HC 152.752/PR e ressalta que a solução da demanda deveria ser tomada pelo 

Plenário da Corte, pois, “como é notório, pende de julgamento o mérito das ADCs 

43 e 44 da relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo tema precede, abarca e 

coincide com a matéria de fundo versada no presente caso.” (BRASIL, 2018f, p. 5). 

Seguido da decisão liminar, o Ministro relator já libera o feito para que haja a 

inclusão na pauta do Plenário. A remissão ao Pleno é reforçada pelo Ministro 

Fachin por se tratar de uma “relevante questão jurídica” e diante da “necessidade 

de prevenir divergência entre as Turmas quanto à questão relativa à possibilidade 

de execução criminal após condenação assentada em segundo grau de 

jurisdição.” (BRASIL, 2018f, p. 5). 

As Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 referidas pelo 

Ministro Edson Fachin foram impetradas respectivamente pelo Partido Ecológico 

Nacional (PEN, atual Patriota) e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB). Ambos solicitaram a definição, por parte do STF, da 

(im)possibilidade de iniciar o cumprimento da pena antes de serem esgotadas 

todas as possibilidades de recurso (BRASIL, 2019f). O Ministro relator das ADCs, 

Marco Aurélio, as disponibilizou em dezembro de 2017 para serem julgadas pelo 

Plenário (BRASIL, 2017c). E, como fora observado, até o momento da impetração 

do HC 152.752/PR não haviam sido julgadas. 

                                                      
191 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LVII - ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988). 
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Os contornos relevantes do Habeas Corpus parte diretamente da 

conjuntura política diante de um ano eleitoral. E, para fins de compreensão do caso 

em análise, é preciso conhecer essa conjuntura. Ran Hirschl (2016, p.1) afirma que 

a barreira imposta por uma divisão disciplinar e a consequente falta de 

comunicação entre o Direito Constitucional e as Ciências Sociais, em particular a 

Ciência Política, é uma das “estranhezas desconcertantes dos estudos 

constitucionais contemporâneos”. Essa questão limítrofe míngua os horizontes e 

restringe o tipo de perguntas e as respostas que podem ser realizadas. Uma 

abordagem isolada do contexto social e político dentro do qual os tribunais e o 

Direito Constitucional “evoluem, operam e afetam” impede o desenvolvimento dos 

estudos constitucionais “como uma área de investigação ambiciosa, coerente e 

relevante”. Assim, em via contrária, a perspectiva centrada no Tribunal ou em 

textos normativos, Hirschl (2016, p. 1) sugere que o futuro dos estudos 

constitucionais resida em “relaxar a divisão nítida” entre as áreas do saber. 

No período em que houve a impetração do Habeas Corpus já se desenhava, 

por meio de órgãos especializados em pesquisas de opinião, o cenário eleitoral e 

os principais candidatos em disputa. Em pesquisa realizada pelo Instituto 

Datafolha, em janeiro de 2018, Lula liderava a intenção de voto e, com a sua 

possível ausência, Bolsonaro assumiria a liderança192 . Para o Instituto “o ex-

presidente Lula desponta como nome preferido dos brasileiros se o 1º turno da 

eleição fosse hoje e seu nome estivesse na urna eletrônica”. A preferência por Lula 

demonstrada na pesquisa de janeiro de 2018 apresentava cenário similar à 

pesquisa realizada em novembro de 2017, nas quais o ex-presidente possuía, 

respectivamente, 36% e 37% das intenções de voto (DATAFOLHA, 2018, online). 

Diante do cenário apresentado, o HC 152.752/PR se tornou um caso de 

grande repercussão jurídica, política, eleitoral e com ampla veiculação midiática. 

Todos os passos e descompassos em torno do processo foram televisionados, 

pois, não somente o julgamento se tornaria crucial para o resultado eleitoral, o 

                                                      
192 “Na ausência de Lula, destaca-se a alta significativa de intenção de votos nulos ou em branco, 
que oscila de 24% a 32%, dependendo dos nomes consultados [...] Na disputa que inclui Lula, 
Bolsonaro, Alckmin e Ciro (PDT), entre outros, o petista tem a preferência de 36%, e na segunda 
colocação está Bolsonaro, com 18%, à frente de Alckmin (7%), Ciro (7%) e do pré-candidato do 
Podemos, Alvaro Dias (4%).” (DATAFOLHA, 2018, online). 
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decurso do tempo que se levaria para o julgamento também era fulcral para a 

determinação da participação de Lula na campanha eleitoral. Dessa forma, o 

kayros seguido pela ministra Presidenta Cármen Lúcia para incluir o processo na 

pauta de julgamento do Plenário ganhava enfoque nas manchetes, na opinião 

pública e entre os atores políticos. 

Em 14 de março de 2018, a Ministra se reuniu em uma audiência com 

deputados federais representante de doze partidos de oposição e reafirmou que 

“não pautará as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44, que 

discutem a execução provisória da pena após condenação confirmada em 

segundo grau de jurisdição.”. Nesta ocasião, a comitiva formada por 26 

parlamentares entregou à Ministra Presidenta um documento que solicitava a 

inclusão do HC 152.752/PR na pauta do Plenário para fins de julgamento (BRASIL, 

2018g, online). Múltiplas questões podem ser indagadas em torno dessa reunião, 

cujas respostas podem não encontrar comprovações, mas essa conjuntura 

remonta, mais uma vez, ao que Hirschl (2012) desenvolve sobre a judicialização 

da megapolítica e a juristocracia. Distinguir os casos de política ordinária e 

megapolítica é intuitiva e dependente do contexto, é o que ocorre comumente com 

fenômenos sociopolíticos complexos com causalidade múltipla. Torna-se, então, 

tarefa quase impossível separar a contribuição de fatores políticos dos fatores 

judiciais ou institucionais. 

Essa difícil tarefa dá-se pelo fato de que os “incentivos são abstratos e 

difíceis de serem apontados com precisão”, uma vez que “rastros documentais 

são praticamente inexistentes; poucos detentores de poder político confessam 

publicamente os cálculos estratégicos por trás [...] da deferência intencional ao 

judiciário em questões que envolvem elevadíssimos interesses políticos.” 

(HIRSCHL, 2012, p. 52). A remissão do caso ao Plenário se apresenta de forma 

atípica, pois os julgamentos de habeas corpus comumente ocorrem em uma das 

Turmas do STF. De todo modo, o Ministro Edson Fachin afirmou que o envio ao 

Pleno decorre da indissociabilidade com as ADCs 43 e 44 que aguardavam o 

julgamento. 

Recorda-se que o poder de pauta é atribuição da Presidência Suprema e 

que possui uma ampla possibilidade de escolha desacorrentada de parâmetros 
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advindos do Regimento Interno do Tribunal. A Ministra Cármen Lúcia incluiu na 

pauta de julgamento do Plenário o HC 152.752/PR e, como dito aos parlamentares, 

na referida reunião, que conclamavam pela rápida inclusão, não pautou as ADCs 

que já se encontravam disponibilizadas para o julgamento anteriormente ao 

Habeas Corpus. Após essa importante decisão que, à princípio, seria apenas mais 

uma atividade organizacional, ministros se manifestaram. Teixeira (2018) refere-

se à sessão ocorrida em 21 de março de 2018 e às recorrentes críticas à escolha 

da pauta, naquele momento; o Ministro Gilmar Mendes afirmou que durante os 

seus 15 anos na Corte nunca havia visto problemas para pautar qualquer 

processo, pois já era tempo de julgar as ADCs 43 e 44. O Ministro Marco Aurélio, 

relator das ADCs, afirmou que uma forma de atuar sem “apequenar o Supremo” 

seria designar o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade, 

ambas “prontas” para serem pautadas desde de dezembro de 2017. 

Em defesa da tomada de decisão da Ministra poderia ser evocado o Art. 145 

do Regimento Interno 193  que elenca habeas corpus como processos, cujo 

julgamento no Plenário possui prioridade. Mas se chama a atenção para o dito 

pelo Ministro Gilmar Mendes na sessão de 21 de março de 2018. O Ministro 

ressalta que há 21 habeas corpus indicados para a pauta do Plenário (TEIXEIRA, 

2018). Mas, qual a diferença substancial em pautar especificamente o Habeas 

Corpus 152.752/PR e não as ADCs 43 e 44? Afinal ambos possuem como objeto a 

discussão sobre a (im)possibilidade de prisão após condenação em segunda 

instância. O primeiro aspecto refere-se ao fato de justamente abordar a mesma 

dúvida constitucional advinda de uma mutação (in)constitucional do STF. Com o 

julgamento das ADCs seria possível não somente sanar a dúvida desse caso 

específico, mas de uma série de outros habeas corpus diante da repercussão 

oriunda de uma ação de controle de constitucionalidade. Ou seja, de uma só vez, 

vários habeas corpus poderiam ser “resolvidos”. 

                                                      
193“Art. 145. Terão prioridade, no julgamento do Plenário, observados os arts. 128 a 130 e 138: I – 
os habeas corpus; II – os pedidos de extradição; III – as causas criminais e, dentre estas, as de réu 
preso; IV – os conflitos de jurisdição; V – os recursos oriundos do Tribunal Superior Eleitoral; VI – 
os mandados de segurança; VII – as reclamações; VIII – as representações; IX – os pedidos de 
avocação e as causas avocadas.”  
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 O segundo aspecto refere-se à personificação do caso, não se tratava de 

mais um habeas corpus na Corte à espera de julgamento, era “o” Habeas Corpus 

do ex-Presidente Lula e possível candidato à Presidência da República, cujo 

favoritismo estava exposto nas pesquisas. A personificação do caso pode ser 

evidenciada pela reunião dos representantes dos partidos de oposição.  Por qual 

motivo não foi solicitada inclusão na pauta das ADCs? O julgamento das ADCs 

repercutiria diretamente no futuro do HC 152.752/PR e, consequentemente, de 

Lula. Não há justificativas para esse “pedido” dos parlamentares que não seja 

eminentemente político e eleitoral. Sobre o assunto, o Marco Aurélio194, relator das 

ADCs 43 e 44, afirmou ao final do julgamento “temos no cenário uma incoerência, 

ou seja, uma maioria que é simplesmente temporária quanto a matéria de fundo. 

Continuo acreditando que devíamos ter colocado antes em pauta as declaratórias 

de constitucionalidade, quando o resultado seria outro195” (STF, 2018a, online). O 

julgamento do Habeas Corpus ocorreu em 05 de abril de 2018 e transformou-se, 

para o público, em uma espécie de arena política. O voto de “minerva” foi proferido 

pela Ministra Presidente, o Habeas Corpus foi negado por 6 196  votos a 5 197 

(BRASIL, 2018h). 

De uma perspectiva constitucional, oriunda do resultado do julgamento, 

houve a mitigação da função exercida pela Corte na qual não se realizou a 

aplicação do claro texto constitucional sobre o princípio da presunção de 

inocência (SILVA e LIMA, 2019). Uma outra perspectiva resultante do julgamento 

ocasionou impactos no andamento do processo eleitoral diante da 

impossibilidade de o candidato favorito (já impedido de concorrer nas eleições de 

2018, diante da condenação em segunda instância) realizar campanha, cujo apoio 

e participação se demonstravam decisórios conforme as pesquisas à época. Essa 

                                                      
194 As falas do ministro durante o julgamento do HC 152.752/PR foram retiradas do sítio eletrônico 
YouTube, na página oficial do STF, no referido sítio. A escolha se deu por serem importantes 
enunciações que não estavam contempladas nos documentos escritos, por exemplo, os votos. 
195 Em 07 de novembro de 2019, o Plenário do STF – formado pelos mesmos membros – decidiu, 
por maioria, a constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o 
esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o 
início da pena. Ou seja, a Corte julgou procedente as ADCs 43, 44 e 54 (BRASIL, 2019g). 
196 Votaram contra o Habeas Corpus: Edson Fachin; Alexandre de Moraes; Luís Roberto Barroso; 
Rosa Weber; Luiz Fux e Cármen Lúcia. (BRASIL, 2018h) 
197 Foram favoráveis ao HC 152.752/PR: Gilmar Mendes; Dias Toffoli; Ricardo Lewandowski; Marco 
Aurélio e Celso de Mello. (BRASIL, 2018h). 
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implicação, consequentemente, revela-se democrática. Hirschl (2009) considera 

que dentre as áreas de política pura a que se observa mais evidente e de fácil 

identificação para ser caracterizada como tal é a que gera casos que determinam 

os rumos eleitorais e democráticos de um País. Nesse sentido, o julgamento do 

HC 152.752/PR pode ser caracterizado como um caso de judicialização da 

megapolítica. Gonçalves, Dias e Lima (2019) designam o caso como expressão da 

terceira face da judicialização da política – megapolítica – à vista do Supremo 

Tribunal Federal ter “resvolvido” uma questão política nuclear à sombra de uma 

deliberação de um impasse jurídico. 

O risco democrático no envolto das questões de judicialização da 

megapolítica parte, especificamente, da atuação dos tribunais que, sob o manto 

constitucional e a premissa de que tudo é judicializável, alcançam temas de 

política pura sem que seja inquirido sobre a sua interferência. Uma segunda 

problemática apresentada refere-se ao poder de pauta. Lunardi (2020a, p. 204-

205) evidencia as críticas existentes a “manipulação da pauta” e reconhece que o 

poder de pauta “pode, paragmaticamente, ser utilizado como um grande 

instrumento estratégico e político, de forma solipsista e arbitrária, tanto pelo 

relator como pelo Presidente da Corte”.  

No mesmo sentido é a percepção de Streck (2018) que discorda da 

autoatribuição presente no Regimento Interno e da discricionariedade da definição 

da pauta destinada ao Presidente do Tribunal. Para o autor, o poder de pauta 

discricionário é uma forma de autofagia no sistema jurídico. Para Lima (2018), a 

seletividade apresentada a partir da escolha da pauta é, também, conteúdo de 

cunho democrático, pois a repercussão dessa seletividade em o que pautar 

remota a uma, no mínimo, baixa qualidade democrática de uma Suprema Corte 

seletiva. O Poder jurídico e político do Presidente para determinar o momento do 

julgamento alcança perigosa combinação. Ao recair sobre casos de judicialização 

da megapolítica podem resultar em reflexos diretos nas lutas políticas e eleitorais, 

não obstante a democracia. 

Em seguida ao polêmico voto da Ministra Rosa Weber, o Ministro Marco 

Aurélio, declara: “Que isso fique nos anais do Tribunal: vence a estratégia o fato 

de Vossa Excelência não ter colocado em pauta as declaratórias de 
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constitucionalidade” (STF, 2018, online, grifo nosso). Por meio da análise desse 

caso e das falas enunciadas pelos próprios togados da Corte é possível afirmar 

que há um poder de pauta pertencente à Presidência Suprema, conforme 

evidenciado. Talvez a cultura desencadeada pelo ex-Ministro e ex-Presidente do 

STF, Nelson Jobim, de escutar a opinião pública para definir a pauta de julgamento 

do Plenário permaneça e seja possível de influenciar no desfecho e na indução de 

judicialização da megapolítica. 

 

4.2 A agenda externa do Presidente da Corte: o porta-voz do Tribunal 

 

O protagonismo da Presidência Suprema se expressa concomitantemente 

na construção da agenda interna da Corte, por meio da organização da pauta de 

julgamento do Plenário e na elaboração das agendas externas de que o STF 

participa, pois o Presidente é o representante do Tribunal. Essa atribuição de 

representação se encontra prevista no Regimento Interno do STF, no qual compete 

ao Ministro Presidente representar a Corte perante os demais poderes e 

autoridades 198 . Além da previsão regimental deste poder de representação, é 

preciso (re)conhecer se, também, é possível conferir ao Presidente a competência 

e a autoridade para se manifestar em nome do Tribunal, dos ministros e, até 

mesmo, do Poder Judiciário por ser o ocupante da presidência do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Esta segunda espécie de poder externo ao Tribunal não se encontra 

expressamente no Regimento. Contudo, por obter o papel de representante, 

vincula-se de maneira direta às suas manifestações como aquelas enunciadas 

pelo Presidente. Para essa análise é indispensável resgatar a valoração simbólica 

dos discursos daqueles que ocupam cargos de feição representativa inerente ao 

poder de “porta-voz”. Pierre Bourdieu (2014) sustenta que as alocuções podem 

ser realizadas em nome de um conjunto que se faz existir pelo simples fato de se 

falar em seu nome, e estas alocuções podem ser institucionalizadas. Um exemplo 

demonstrado pelo autor é o do Presidente da República, quando este fala como 

                                                      
198 “Art. 13. São atribuições do Presidente: I – velar pelas prerrogativas do Tribunal; II – representá-
lo perante os demais poderes e autoridades” (BRASIL, 2020a). 



 
 
 
 
200 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

pessoa jurídica é encarnado a ela uma coletividade, ele não precisa afirmar que é 

o presidente de todos os cidadãos de um País. Assim, Bourdieu (2014) considera 

que os representantes de segmentos públicos são porta-vozes dos corpos 

constituídos do grupo que simbolizam, principalmente, são os porta-vozes para o 

público externo. 

Sustentando-se nessa apreciação de Bourdieu (2014) sobre os porta-vozes 

e da função implicitamente designada aos representantes de segmentos públicos, 

se verifica que, mesmo diante da não previsibilidade regimental, as enunciações 

oficiais ou não do Ministro Presidente tendem a remeter ao corpo coletivo da 

Corte. Arguelhes e Ribeiro (2018) compreenderam que as “falas” construídas pelos 

ministros comportam uma categoria de sinalização de preferências. Assim os 

discursos ou comentários laterais realizados pelos togados podem indicar 

preferências para determinados segmentos e, como repercussão, podem 

influenciar o comportamento dos atores políticos diante da judicialização da 

agenda política. Em meio às possibilidades de manifestação, há, mais uma vez, 

um realce da figura da Presidência Suprema sob égides qualitativas e 

quantitativas. O Presidente da Corte retém prerrogativas para realizar discursos 

no momento de sua posse e nas aberturas de ano judiciário. Essas expressões do 

maior cargo do Poder Judiciário nacional também estão permeadas por um capital 

simbólico oriundo da atenção pública e dos holofotes destinados a elas. Dispõe 

de um maior espaço de fala em ocasiões valorosamente notáveis. 

Enfatiza-se, também, o construto teórico de Michel Foucault (2014), 

alicerçado na apreensão dos discursos como meio capaz de relevar os desejos e 

o poder, ultrapassando, pois, as meras enunciações de palavras. Os discursos têm 

potencial para representar a tradução das lutas e, sobretudo, representam aquilo 

de que a luta e o poder querem se apoderar. A apresentação de delineamentos dos 

poderes do Presidente do STF que não se revelam, ao primeiro olhar, como 

atribuições, reflete a busca do presente estudo em analisar se há evidências sobre 

a potencialidade das atividades desenvolvidas pela Presidência Suprema em 

temáticas eminentemente políticas. 

Reconhecido esse protagonismo do Presidente da Corte na “agenda 

externa”, avança-se para as observações sobre os limites, ditames ou balizas que 
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circundam o “poder de manifestação-representação”. A proeminente atuação do 

Poder Judiciário, em especial, das Supremas Cortes, em assuntos que 

ultrapassam a seara jurídica e adentram em terrenos estranhos ao direito não é 

uma conjuntura que reflete no desenvolvimento de atividades desenvolvidas 

somente nas fronteiras dos tribunais. A análise mais realista proposta por Ran 

Hirschl (2004a, 2012) em relação à interferência das Cortes e a consequente 

tribunalização de casos de política pura necessita de um exame da conjuntura, 

com ênfase nas relações exteriores entre os Poderes, manifestados por elites 

políticas e jurídicas. 

O fenômeno da juristocracia possui, dentre outros, um pilar essencial de 

convergência entre projetos formados pelas elites em prol da autopreservação 

hegemônica. No entorno desse processo, ao Poder Judiciário cabe a atuação em 

conteúdos que deveriam ser dialogados e solucionados na seara política e/ou 

democrática, por meio dos representantes populares ou, até mesmo, deveriam 

possuir a participação popular como âmago nesse processo de tomada de 

decisão (HIRSCHL, 2012). A utilização das Cortes para a realização dessas 

atividades encontra “conforto” para as elites políticas e econômicas, pois não há 

desgastes de suas imagens em matérias sensíveis ou polêmicas, enquanto o 

Judiciário, sob o manto tecnocrático e com altos índices de confiabilidade reflete 

para a população uma fantasiosa ideia de concretização da Justiça. 

A explanação sobre as principais teorias de Hirschl propicia o exame do 

“poder de manifestação-representação”. Compete ao Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a representação da Corte perante os demais poderes. Entretanto, 

quais são as fronteiras de suas representações ou manifestações como porta-voz 

do Tribunal ou porta-voz de subjetividades ou ideologias? Dentre as relações 

externas exercidas pelo Presidente do STF são citadas por Esteves (2020) jantares 

e reuniões com atores políticos.  Há uma diferença fundamental entre os poderes 

políticos e os atores políticos.  A participação do Presidente do Tribunal em 

solenidade de posse do chefe de algum dos poderes é o desempenho natural de 

sua atividade, por exemplo. 

Um outro ponto convergente com a presente abordagem é a perspectiva 

midiática diante da amplificação do eco daquilo que é reproduzido pelos ministros, 
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especialmente, quando a reprodução parte da figura representativa da Corte. A 

presença dos togados em manchetes possui um poder influenciador, conforme 

discorrido em diálogos com os construtos de Bourdieu e Foucault.  Um caso 

ilustrativo de manifestação da Presidência Suprema, amplamente veiculada, que 

remota às perspectivas de autopreservação hegemônica - tese de Ran Hirschl199, 

foi uma afirmação do Ministro Presidente Dias Toffoli, em semana anterior às 

eleições presidências, durante uma palestra no evento organizado pela Faculdade 

de Direito da USP, denominado de “30 Anos da Constituição Federal” (LEORATTI, 

2018). Naquele momento, o Presidente da Corte tratava sobre o período do regime 

militar, no qual, para ele, houve desgaste da figura dos militares por parte de 

membros de direita e de esquerda: “Por isso, não me refiro nem a golpe nem a 

revolução de 64. Me refiro a movimento de 1964”. 

Bello, Capela e Keller (2019) observam nessa fala do Presidente do STF um 

abrandamento do que seria, de fato, a ditadura militar200. Os autores pontuam que 

após a declaração, o Ministro afirmou ter se apoiado em obra do historiador Daniel 

Aarão Reis (BETIM, 2018), mas o próprio autor repudiou a interpretação utilizada 

por Dias Toffoli por ter sido “vesgamente enviesada” 201 . As repercussões 

negativas do discurso do Ministro também foram produzidas por membros do 

Poder Judiciário. A Associação Juízes para a Democracia (ADJ) criticou a fala do 

Presidente em nota pública intitulada “A defesa do Estado Democrático de Direito 

como norte de atuação do Poder Judiciário” (MACEDO e AFFONSO, 2018). 

Pressupõe-se, então, que a elocução do Ministro não poderia ser produto de um 

porta-voz do Poder Judiciário.  

                                                      
199 O assunto é desenvolvido nas seções 1.3.2 Juristocracia e autopreservação hegemônica; 4.3 
Construção do terreno juristocrata e a autopreservação hegemônica: um populismo togado à 
brasileira?  
200 “A ditadura militar de 1964 passa a ser esmorecida, inclusive com o aval do presidente do STF, 
Dias Toffoli, o qual defendeu que a terminologia mais adequada seria “movimento de 1964” e não 
“golpe militar”, pois o erro dos militares seria somente a permanência no poder, ao invés de 
atuarem como moderadores.” (BELLO, CAPELA e KELLER, 2019, p. 373). 
201 “A interpretação é vesgamente enviesada, procura um ponto de equilíbrio que não existe em 
história e tem como resultado a absolvição histórica do golpe e dos golpistas. No limite, e este 
limite agora foi ultrapassado pelo Toffoli, preconizam deixar de se falar em ditadura”. Vide: BETIM, 
Felipe. “Toffoli imagina amaciar a extrema direita com acenos conciliadores”, diz historiador citado 
por ministro: entrevista com Daniel Aarão Reis. 02 de outubro de 2018, El Pais. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/02/politica/1538497133_463693.html. Acesso em: 14 
set 2020. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/02/politica/1538497133_463693.html
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Mas o Ministro – como representante da Corte – estaria, naquele momento, 

classificando como movimento o regime responsável pela suspensão e violação 

de direitos dos civis e, também, de membros do Supremo Tribunal Federal, à 

época? Partindo da compreensão que a historicidade é essencial, inclusive para o 

Direito, por que não retomar os casos de aposentadoria compulsória de Victor 

Nunes Leal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva? Ou de Gonçalves de Oliveira e 

Lafayatte de Andrada que deixaram o posto da cúpula do Poder Judiciário 

nacional por discordarem das cassações? É possível desenvolver múltiplas 

temáticas e questionamentos que perpassam desde os princípios democráticos 

até a legitimidade de tamanha manifestação feita pelo ocupante de elevado cargo 

de uma importante instituição formadora e estruturante do Estado Democrático 

de Direito. 

 

4.2.1 Protagonismo institucional e as relações com os demais Poderes: o “pacto 

para as reformas” 

 

Reconhecida a atribuição da Presidência Suprema de representar o 

Supremo Tribunal Federal perante os demais poderes e autoridades, é, também, 

identificável que, em meio aos diálogos entre os Três Poderes, cumpre ao 

Presidente da Corte o protagonismo do Poder Judiciário. As tratativas entre os 

representantes máximos das instituições nacionais representam uma prática, por 

vezes, favorável ao cumprimento dos valores precípuos do Estado Democrático de 

Direito. A concepção de separação dos poderes, tão necessária, não dissocia nem 

impossibilita conexões entre os poderes, desde que, obviamente, não haja o 

abandono dos limites ou dos conteúdos designados para cada um deles. 

Os relacionamentos entre os poderes no Brasil também resultaram em 

“pactos”. Na história recente do STF se encontram pactos feitos por Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da República, pelo Presidente do 

Senado Federal e pelo Presidente da Câmara dos Deputados. A representação de 

cada uma das instituições é realizada pelo seu membro presidente. Nelson Jobim, 

Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Dias Toffoli foram ministros presidentes da 
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Suprema Corte que desempenharam protagonismo em pactos, e participaram do 

desenvolvimento destes. 

É sabido que a terminologia “pacto” remete a uma percepção mais formal e 

ampla do que os diálogos, por exemplo. Nesse sentido, apresenta-se o 

questionamento: quais os limites de assuntos em que o Ministro Presidente pode 

representar bem a Corte nos referidos pactos? Esse questionamento desencadeia 

para um próximo: sobre quais limites de assuntos o Poder Judiciário ou seu órgão 

cúpula, STF, podem se manifestar? A partir de uma revisão de literatura é possível 

encontrar vastos estudos no estado da arte que versam sobre o questionamento 

da (i)legitimidade da Jurisdição Constitucional com fulcro na ausência da 

perspectiva democrática e representativa da Corte. E, diante dessa prévia 

compreensão dos riscos democráticos da legitimidade da Jurisdição 

Constitucional, potencializa-se o conflito das balizas e ditames necessários para 

que o STF ou seu membro representante possam se fazer presentes em pactos. 

O primeiro pacto ocorreu entre o Ministro e Presidente do STF, Nelson 

Jobim, o Presidente da República, Lula, o Presidente do Senado Federal, José 

Sarney, e o Presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, em 2004. A 

articulação objetivava a implementação da reforma constitucional do Poder 

Judiciário. Intitulava-se “Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Rápido 

e Republicano”. O esforço conjunto tinha como propósito alterar a morosidade dos 

processos judiciais e a baixa eficácia das suas decisões202. Para que tal propósito 

pudesse ser concretizado foi estabelecida uma série de compromissos 

fundamentais, dentre eles: implementação da reforma constitucional do 

Judiciário; reforma do sistema recursal e dos procedimentos; defensoria pública 

e acesso à Justiça; produção de dados e indicadores estatísticos; coerência entre 

a atuação administrativa e as orientações jurisprudenciais já pacificadas (BRASIL, 

2009a). 

                                                      
202 Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos diagnósticos quanto a 
questão judiciária. A morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões 
retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, 
geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático. Em face do 
gigantesco esforço expendido sobretudo nos últimos dez anos, produziram-se dezenas de 
documentos sobre a crise do Judiciário brasileiro, acompanhados de notáveis propostas visando 
ao seu aprimoramento. 
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O Ministro Presidente Gilmar Mendes, à época de sua gestão, participou, em 

2009, do “II Pacto republicano de Estado por um sistema de Justiça mais 

acessível, ágil e efetivo”. Além de Gilmar Mendes, participaram desse pacto: Lula, 

Presidente da República; José Sarney e Michel Temer, Presidentes das casas 

legislativas, respectivamente, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Os 

objetivos do pacto firmado se orientavam nos eixos centrais, a partir do 

fortalecimento e ampliação da proteção aos direitos humanos, da efetividade da 

prestação jurisdicional, do acesso universal à Justiça e do aperfeiçoamento do 

Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça (BRASIL, 

2009b). Durante a sua vigência, Gilmar Mendes articulou, em conjunto com o 

Legislativo, uma nova legislação sobre a progressão do regime para crimes 

hediondos (ARGUELHES e RECONDO, 2019). 

Sem sucesso, foi realizada uma terceira tentativa de pacto em 2011, pelo 

então Presidente da Corte, o Ministro Cezar Peluso. A proposta que, por questões 

políticas, não foi concretizada apresentava meios para a ampliação das 

competências dos tribunais de segunda instância e para a simplificação dos 

procedimentos processuais (RECONDO e COURA, 2019). Não cabe ao presente 

estudo realizar juízo de valor sobre os pactos, mas um resultado alcançado a partir 

da análise das três propostas. É que todas estavam no entorno da atuação do 

Poder Judiciário, no que concerne à sua organização ou versavam sobre 

temáticas processuais. 

A mais recente proposta conjunta dos Três Poderes foi o pacto “pelas 

reformas”, proposto pelo Presidente do STF, Dias Toffoli, com apoio do Presidente 

da República, Jair Bolsonaro, do Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, 

e do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. As sinalizações de 

interesse do Ministro Dias Toffoli em prol de um pacto estiveram presentes desde 

o seu discurso de posse, em setembro de 2018. Na sessão solene, o recém 

empossado Presidente do Tribunal exalta a necessidade de diálogos e propõe uma 

coalizão entre os Poderes, em prol da “elaboração de uma agenda comum – 

mantida a integralidade das esferas de poder –, uma parceria em prol de um 

objetivo maior” (BRASIL, 2018d). 
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Esse entusiasmo em prol de uma agenda coletiva permaneceu presente nas 

falas do Ministro Presidente antes da posse do novo Presidente da República. 

Mesmo desconhecendo os rumos que viriam a ser desenhados pelo Presidente da 

República recém-eleito, o Ministro Dias Toffoli reforçava a importância de se 

firmar um pacto. Nesse sentido, Recondo e Coura (2019) evidenciam os riscos 

dessa fala, já em novembro de 2018, pois era incerta a possível agenda em 

comum. Os autores ainda relacionam a concepção de Justiça alinhada à figura do 

Presidente da Corte, pois Bolsonaro afirmou, sobre as reformas, que a “Justiça 

está ao nosso lado”. 

Compete ao Presidente do Tribunal o discurso oficial da Corte na abertura 

do ano judiciário.  Em 2019, na sessão solene de abertura do ano judiciário, o 

Ministro Dias Toffoli propôs a celebração de um novo “grande pacto entre os três 

Poderes da República”. Esse pacto “envolve reformas fundamentais, como a 

previdenciária, tributária e fiscal, e abrange, necessariamente, uma repactuação 

federativa, evitando que os estados e municípios cheguem a um quadro 

insustentável de inadimplência [...]”. Acrescenta: “já que há um determinado 

consenso de que tais reformas são prementes e necessárias para o 

desenvolvimento da nação brasileira.” (BRASIL, 2019h, p. 11 - 12). 

A agenda comum proposta pelo Ministro Dias Toffoli desde sua posse, o 

“Pacto pelas Reformas”, contempla as reformas tributária, fiscal e previdenciária. 

O reforço em prol dos pactos por parte do Ministro também ocorreu na sua 

participação na abertura do ano legislativo. Foi, inclusive, noticiado pelo sítio 

eletrônico do Tribunal (2019d): “Ministro Dias Toffoli participa da abertura do Ano 

Legislativo e defende celebração de pacto pelas reformas”. Naquele mesmo 

evento, o Ministro citou os avanços resultantes de pactos semelhantes que foram 

firmados em 2004 e 2009: leis da Transparência, de Acesso à Informação, da 

Lavagem de Dinheiro e das Organizações Criminosas. 

Embora não se trate de uma prática inédita, o pacto proposto sob a 

liderança de Dias Toffoli expressa a singularidade de contemplar eixos temáticos 

que não possuem vínculos com a atividade desempenhada pelo Poder Judiciário. 

Por serem conteúdos alheios ao Supremo Tribunal Federal, é preciso questionar a 

legitimidade da sua participação nesse pacto. Da mesma forma, é preciso 
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questionar se a referida participação feriria a imparcialidade da Corte e de seus 

respectivos ministros. Para fins de solucionar a segunda indagação, recorda-se o 

cenário de amplas judicializações no STF, somam-se a este fato as questões 

constitucionais relevantes que permeiam as propostas da reforma previdenciária, 

da reforma tributária e da reforma administrativa. 

O resultado prático desses dois elementos é o envio de demandas 

processuais para a Corte sobre os assuntos presentes nas reformas e, até mesmo, 

a constitucionalidade das reformas em si. Ao manifestar-se em prol das reformas 

e, inclusive, encabeçar o pacto para tais, o Presidente da Corte coloca em xeque a 

imparcialidade do Tribunal com uma espécie de “cooperação judicial antecipada” 

em alterações legislativas e políticas públicas, caracterizadas por Arguelhes e 

Recondo (2019) como “tão centrais e tão polêmicas”. A percepção da sociedade e 

dos demais poderes é que há uma conformidade constitucional e legal nas 

referidas reformas. São até mesmo permeadas por “Justiça”. Importantes 

entidades de magistrados se manifestaram contrariamente à participação no 

pacto. Transpassadas por críticas foram as notas lançadas pela Associação dos 

Juízes Federais do Brasil203 (Ajufe) e pela Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho (Anamatra). 

Com data marcada para assinatura do pacto204 , este não chegou a ser 

formalmente consumado como tal, mas seus efeitos colaborativos surtiram 

alguns resultados. A Reforma da Previdência foi aprovada e diante do seu 

conteúdo constitucional questionável, foram ajuizadas, de prontidão, quatro 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Em decorrência da Reforma da 

Presidência foram introduzidas modificações por meio da Emenda Constitucional 

103/2019. Os questionamentos de sua constitucionalidade estão evidenciados 

nas primeiras ADIs que foram ajuizadas por associações de defensores públicos, 

                                                      
203 “Isso revela que não se deve assumir publicamente compromissos com uma reforma de tal 
porte, em respeito à independência e resguardando a imparcialidade do Poder Judiciário, cabendo 
a realização de tais pactos, dentro de um estado democrático, apenas aos atores políticos dos 
Poderes Executivo e Legislativo”, afirmou Fernando Mendes, presidente da associação dos 
magistrados federais. 
204 Vide: DUAILIBI, Julia. Presidente dos 3 poderes vão firmar pacto por reformas em 10 de julho. 
G1, 28 de maio de 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/blog/julia-
duailibi/noticia/2019/05/28/presidentes-dos-3-poderes-vao-firmar-pacto-por-reformas-em-
10-de-junho.ghtml Acesso em: 11 jan 2020. 

https://g1.globo.com/politica/blog/julia-duailibi/noticia/2019/05/28/presidentes-dos-3-poderes-vao-firmar-pacto-por-reformas-em-10-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/julia-duailibi/noticia/2019/05/28/presidentes-dos-3-poderes-vao-firmar-pacto-por-reformas-em-10-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/julia-duailibi/noticia/2019/05/28/presidentes-dos-3-poderes-vao-firmar-pacto-por-reformas-em-10-de-junho.ghtml
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magistrados e integrantes do Ministério Público (BRASIL, 2019i). Esses 

ajuizamentos validam os riscos da “antecipada colaboração judicial”, pois o STF 

atua, quase que simultaneamente, como impulsionador das mudanças 

legislativas ou constitucionais e como revisor dos próprios textos normativos 

diante do seu papel de jurisdição constitucional. 

Os esforços coletivos para a aprovação de reformas que não envolviam 

assuntos relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento do sistema da 

justiça são exemplificações dos construtos teóricos de Ran Hirschl (2004a, 2009, 

2012). Versar sobre reforma administrativa, previdenciária e tributária não é 

atividade que deve ser desempenhada pela Corte Constitucional, trata-se de um 

caso de política pura, com clara intervenção do Poder Judiciário. Similarmente, 

tem-se a dedicação do Presidente do STF para desenvolver agenda conjunta com 

os outros poderes a fim de realizar uma repactuação federativa. Não há 

legitimidade do Poder Judiciário nessas temáticas, em ambos os casos há 

importantes alterações constitucionais. Assim, não há legitimidade na 

participação do Presidente do STF no pacto pelas reformas, essa ilegitimidade 

parte, também, das espécies de assuntos tratados. 

Essa conjuntura em que há uma importante participação do Poder 

Judiciário em agendas legislativas deve ser permeada pela pergunta desenvolvida 

por Lima (2006) ao analisar a ilegitimidade da Jurisdição Constitucional: a quem 

cabe a renovação do poder constituinte? Para o autor, não é possível emanar do 

Poder Judiciário uma renovação concreta e democrática, pois este não se 

encontra no centro das tensões políticas sociais. Assim, o Poder Legislativo é o 

melhor tradutor dessas tensões por possuir a devida autorização popular205. As 

cortes constitucionais, ao ultrapassarem o texto constitucional, comprometem “o 

teor democrático da concepção de separação de poderes e, mais grave, 

substituindo o poder constituinte” (LIMA, 2003, p. 202). 

A importante atividade de legislar e de ser esse poder constituinte 

renovador não pode ser designada àqueles que não possuem nenhuma espécie 

                                                      
205 “Reside, assim, neste embate permanente, a necessidade de renovação do poder constituinte, 
o que requer a sempre presente participação do povo ou dos que em seu nome agem” (LIMA, 2006, 
p. 187). 



 

 

 
 

Thaís Araújo Dias | 209 
 

 

de legitimidade advinda do povo. A composição da Suprema Corte não é produto 

da apreciação popular direta. Portanto, há a ausência de satisfação dos requisitos 

de uma teoria da democracia (LIMA, 2003). Ora, se a legitimidade do Poder 

Judiciário para realizar o controle de constitucionalidade é questionada sob a 

perspectiva    democrática,   quiçá   a    sua   legitimidade   para   atuar   como   um 

impulsionador para que o Poder Legislativo realize mudanças constitucionais. 

Para além das problemáticas apresentadas, há um outro exame necessário 

sobre a feição dessas reformas. A reforma da previdência foi a única aprovada até 

a construção do presente estudo, e esta é decorrente de uma dinâmica social que 

potencializa as desigualdades e explora o trabalhador, inclusive na violação de 

direitos por meio da descontinuidade ou suspensão de políticas, o que denota um 

confronto entre direitos sociais, políticas públicas e ação do Estado. A reforma da 

Previdência Social se insere no confronto desta tríade, pois, como política pública 

de proteção social, tem afetado os trabalhadores economicamente e, 

principalmente, no usufruto dos direitos do trabalho (WANDERLEY, 2019). 

Permite-se assinalar que na inédita associação brasileira da extrema direita 

e liberalismo econômico, uma agenda sustentada foi a reforma da previdência 

social (LOBATO, COSTA e RIZOTTO, 2019, p. 6). Para estes autores “a previdência 

social brasileira é a instituição mais sólida e reconhecida no vasto campo dos 

direitos sociais”. Reconhecem que, ao longo dos anos, reformas restritivas, em 

diferentes governos, alteraram a Presidência Social. No entanto, a reforma 

ocorrida no governo Jair Bolsonaro foi a que modificou mais substancialmente e 

acentuou mais claramente as injustiças para com os brasileiros, repercutindo em 

ampliação de riscos aos grupos mais vulneráveis, principalmente mulheres e 

idosos. 

A formação de um projeto coletivo entre as elites políticas, econômicas e 

jurídicas é a tese desenvolvida por Ran Hirschl (2004a, 2004b) sobre a 

autopreservação hegemônica em uma propensão rumo à juristocracia. A coalizão 

entre os representantes máximos dos Três Poderes em prol de reformas se 

aproxima dessa percepção estabelecida pelo autor, mas como são inerentes aos 

processos ocultos hegemônicos, não há como realizar um “diagnóstico concreto”. 
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Rocha (1995) reforça que o Judiciário possui uma formação, uma composição e, 

finalmente, uma transformação realizada distante do povo e próxima das elites.  

O pacto almejado pelos membros representantes máximos da Praça dos 

Três Poderes foi realizado em torno de uma agenda governista e não estatal, 

diante de amplos questionamentos de legitimidade e de constitucionalidade. Em 

face da tamanha possibilidade de atuação e representatividade incorporada pelo 

Presidente da Corte, é importante que a escolha para a ocupação do referido cargo 

não ocorra exclusivamente por uma cultura que “evita desgastes”, pois, em 

momentos como a construção do pacto pelas reformas, a Presidência Suprema 

fala pela Instituição e por seus membros. 

 

4.3 Construção do terreno juristocrata e a autopreservação hegemônica: um 

populismo togado à brasileira? 

 

Sob a premissa de que “tudo é judicializável”206, ergue-se a supremacia 

judicial, oriunda de um hiperativismo judicial e, como resultado direto dessa 

conjuntura, há uma ruptura daquilo que seria propriamente jurídico ou político. 

Defronte às características vislumbradas em torno dos tribunais, há, por vezes, 

uma expectativa de que o Poder Judiciário possa ser a instituição mais adequada 

para resolução de demandas sociais, políticas ou econômicas. Assim, com fulcro 

na “opinião pública”, ele pode buscar se legitimar. Ocorre que “o Poder Judiciário 

não cai do céu, ele é politicamente construído”, essa assertiva de Hirschl (2004a, 

p. 11) instiga para uma análise que leve a sério os tribunais como instituições 

políticas. Nessa égide, Hirschl (2012) remete aos ensaios produzidos por 

McCloskey, Dahl e Shapiro para fortalecer o teor argumentativo de que os tribunais 

e suas jurisprudências não são elementos isolados do cenário político mais 

amplo, na verdade, eles são elementos integrantes. 

Dessa forma, uma percepção mais realista da judicialização de casos 

essencialmente políticos carece de compreensão das condições políticas e de 

suas respectivas promoções. Quais seriam os catalisadores dessa espécie de 

                                                      
206 Termo utilizado por Ran Hirschl (2004a, 2004b, 2009, 2012) “Justiciable”. 
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judicialização e quais são as lutas por poder político que formam esse 

background? Bello, Bercovici e Lima (2019) advertem que o Direito e o Poder 

Judiciário, como aplicadores desse, também são produtos do meio e, por 

conseguinte, possuem um papel de destaque na lógica capitalista e se conciliam 

para manutenção da superestrutura. Rocha (1995, p. 39) realça ser indispensável 

incluir novas lentes à análise do Poder Judiciário, com base em sua complexidade 

e suas inter-relações, por ser uma instituição “historicamente condicionada pelo 

poder e interesses existentes na sociedade”. Por meio dessa abordagem, é 

possível desconstruir a interpretação apologética da instituição “que só serve para 

alimentar, cada vez mais, o mito que a circunda”207. 

No mesmo fio condutor dos referidos autores da literatura nacional que 

lançam luz sobre o aspecto político do Poder Judiciário, Ran Hirschl desenvolve 

ensaios, a fim de conhecer as origens políticas que viabilizaram a transformação 

das Supremas Cortes em parte crucial dos cenários políticos nacionais. Retorna-

se, então, ao conceito de juristocracia e da tese de autopreservação hegemônica208, 

ambos desenvolvidos por Hirschl. A judicialização da megapolítica é, ao mesmo 

tempo, produto e catalizadora para o fenômeno multifacetado que é a 

juristocracia. 

A juristocracia é um novo tipo de regime resultante de um pacto estratégico 

tripartido entre elites hegemônicas.  Em prol de uma tábua de salvação para a 

defesa de seus interesses e manutenção de status quo social e político, elites 

políticas e econômicas encontram no empoderamento do Poder Judiciário meio 

eficaz para tal. A busca pela autopreservação é oriunda da instauração de um novo 

momento político-institucional, especialmente quando o novo momento é 

orientado pelos valores democráticos e sua inauguração implicou uma ruptura 

estrutural. Esse processo de transição é caracterizado por Hirschl (2004a, 2004b) 

como um período propenso para a instauração de uma juristocracia. Aplicado ao 

                                                      
207 “Tratam o Judiciário como um objeto “natural”, ou seja, como a única forma de existente e 
possível de organização da justiça, o que explica a persistência secular do modelo napoleônico e 
seu consequente esclarecimento” (ROCHA, 1995, p. 39). 
208 O fenômeno da juristocracia e a tese da autopreservação hegemônica também se encontram 
desenvolvidos em seção específica para tal abordagem (1.3.2 Juristocracia e a autopreservação 
hegemônica). 
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âmbito nacional, é possível afirmar que houve um novo momento político-

institucional consolidado pela Constituição Federal de 1988. 

A relação endógena entre os grupos hegemônicos é reforçada por Gramsci 

(2000), pois, sendo a hegemonia ético-política, ela também é econômica. Ademais, 

os vínculos entre as classes hegemônicas e dominadas podem ser mantidos, 

inclusive, por meios institucionais, sem que haja o uso da violência (GRAMSCI, 

2000). O pacto estratégico entre as elites parte dos avanços democráticos, da 

incorporação de valores de grupos historicamente periféricos e das ameaças que 

estes avanços representam para as elites. Assim, há ameaça aos interesses 

estabelecidos pelas concepções culturais, econômicas e políticas hegemônicas. 

Esse movimento político em direção ao uso dos tribunais, quando for 

politicamente conveniente, apresenta aspectos positivos para cada um de seus 

setores: a elite política consegue isolar suas preferências; a elite econômica busca 

pela concretização dos direitos de “liberdades” em prol do livre mercado e, 

obviamente, a elite jurídica consegue o seu fortalecimento simbólico e de sua 

posição institucional. As motivações para essa simbiose das elites em prol da 

primordialidade das instituições judiciais encontram-se na seção 1.3.2 do 

presente estudo. 

Em vista disso, almeja-se, agora, o exame do contexto e dos elementos que 

tornam o “terreno” propenso para a ascensão juristocrata. Analogamente à 

dificuldade de caracterização objetiva dos casos de judicialização da 

megapolítica, é embaraçada a classificação de um País que se encontra em 

processo de implementação ou rumo à juristocracia, pois os incentivos para o 

empoderamento do Judiciário são, conforme Hirschl (2012, p. 52), “abstratos e 

difíceis de serem apontados com precisão” da mesma forma, “rastros 

documentais são praticamente inexistentes” e “poucos detentores de poder 

político confessam publicamente os cálculos estratégicos”. 

A juristocracia como fenômeno sociopolítico requer a integração de 

elementos extrajurídicos, inclusive, a sociedade cumpre papel fundamental nesse 

processo. Assim, optou-se por apreciar elementos precípuos da juristocracia. O 

primeiro refere-se aos elos existentes entre os grupos hegemônicos no processo 

de transição, pois são esses processos de transições constitucionais que Hirschl 
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observa serem propensos para a juristocracia. De acordo com o que foi 

desenvolvido na seção 1.1, o STF e os seus ministros possuíram importante papel 

político na Assembleia Nacional Constituinte e, por conseguinte, na Constituição. 

A Assembleia Nacional Constituinte foi formada por agentes detentores de 

poderes hegemônicos, a transição da Ditadura Militar para a redemocratização 

aspirava por uma ruptura estrutural. Esse desejo pode ser dificultado diante da 

permanência de membros que usufruíram209 do regime anterior. 

A presença de membros de grupos hegemônicos não implica a afirmação 

de que inexistiran avanços na Constituição de 1988. Houve resultados de amplas 

lutas sociais210. No entanto, o reconhecimento desses avanços não invalida “a 

constatação de que a violência decisória, a construção de um texto constitucional 

acordado, serve, também, para frear movimentos mais radicais, movimentos que 

tinham como fulcro a mudança do funcionamento social como um todo” (BELLO, 

CAPELA e KELLER, 2019, p. 375). Para os autores, essa mesma análise que 

diagnostica lutas mais radicais não incorporadas por meio de transições 

acordadas pode ser alocada para a Constituição de Weimar (1919) e para a atual 

Constituição Federal (1988). Assim, o construto do cenário brasileiro para o 

processo de transição contempla o prisma de Hirschl (2004a) sobre propensão à 

instalação juristocrata. 

Outros elementos eminentemente extrajurídicos e, por vezes, sociais são 

revelados como precípuos para que haja o aumento da exequibilidade das elites 

hegemônicas e seus representantes políticos em iniciar e executar delegações de 

poder ao Judiciário: a existência de uma ampla confiança da opinião pública na 

imparcialidade do Judiciário; o gozo de melhor reputação do Poder Judiciário 

quando comparado com os membros do regime político; o exercício de controle 

                                                      
209  A formação do corpo dos ministros do Supremo Tribunal Federal à época da Assembleia 
Constituinte Nacional era a mesma que foi construída pelos militares no interstício da Ditadura. É 
necessário reforçar que as nomeações no regime ditatorial se vinculavam aos ideais e à 
compatibilidade de visões com a do regime vigente, pois houve, por exemplo, aposentadoria 
compulsória de ministros da Suprema Corte que não codunavam com o que era imposto pela 
ditadura. Sobre o assunto, vide seção 1.1 A caixa de ressonância política: O STF na Ditadura Militar 
(1964-1985) e na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). 
210 “A luta dos trabalhadores no Brasil era freada pela transição acordada de 1986 à Constituição 
de 1988, o Presidente Tancredo Neves, depois José Sarney, eram vendidos como vitória.” (BELLO, 
CAPELA e KELLER, 2019, p. 375). 
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das elites sociopolíticas sobre a composição de pessoal dos tribunais superiores 

e sobre a educação jurídica. Observa-se, desde já, uma centralidade da positiva 

percepção popular em relação aos membros dos Tribunais e dos Tribunais como 

instituições.  

Por ser uma espécie de populismo togado que se retroalimenta pela 

“opinião pública” ao utilizá-lo como fonte de legitimidade e, por assim, contemplá-

lo, a “opinião pública” se torna mais favorável ao Judiciário. A problemática ocorre 

quando a aproximação popular se dá a partir dos interesses políticos e 

ideológicos, tendendo a considerar o Poder Judiciário solucionador de conflitos 

políticos, desde que, obviamente, suas predileções sejam materializadas. 

Descortinar as relações hegemônicas e as decorrentes ações institucionais 

é substrato para examinar a teoria da juristocracia, ou do seu rumo, no cenário 

nacional. Especialmente, cumpre reconhecer o Direito como meio capaz de 

exercer a tarefa de reificação, pois, com fulcro no que ocorrera contra Weimar e do 

subsequente domínio nazista, “a normatividade sozinha não dá conta da natureza 

explicativa dos fenômenos constitucionais”. É preciso recorrer “ao sistema de 

valores morais, além do Direito escrito, positivado, juntar a ação concreta política 

da burocracia judiciária” (LIMA e REGO, 2020, p. 221). 

 

4.3.1 “Oligarquia da Toga” e “Nobreza Togada”: Justiça e elite à luz de Oliveira 

Vianna e Pierre Bourdieu 

 

A assimilação de membros pertencentes a grupos burocráticos da elite é 

construída por autores que partem de concepções distintas para examinar essas 

relações, dentre eles, destaca-se o pensamento político-autoritário de Oliveira 

Vianna. Alicerçado na realidade brasileira ao desenvolver suas reflexões sobre as 

instituições estatais nacionais, concebe uma nova modalidade de oligarquia: a 

“oligarquia do Supremo” ou “oligarquia da Toga” (VIANNA, 1947, p. 95). Como sua 

análise parte da observação da conjuntura nacional, essas terminologias são 

oriundas da presença de uma oligarquia formada por juristas no Brasil. 

A participação do Poder Judiciário em campo eminentemente político e de 

manutenção das elites se confunde com a própria formação da máquina 
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burocrática brasileira. O Estado Moderno Weberiano está concatenado com o 

Estado Racional, com o profissionalismo, com a implementação de estruturas 

burocráticas e com a tentativa de ruptura do patrimonialismo. O processo de 

burocratização é assinalado por Weber (1999) a partir da substituição das 

relações pessoais, como tipo de dominação clássica de controle do Estado, pelo 

conhecimento técnico e formação de funcionários profissionalizados. Em um 

Estado Moderno quem governa, de fato, são os burocratas com suas tomadas de 

decisão sobre situações-problemas da sociedade. Disso decorre a constatação 

de que a burocracia se constitui um eficiente instrumento de poder (WEBER, 1980 

e 1982). 

Em solo brasileiro, a construção da burocracia foi marcada pela 

profissionalização dos bacharéis em direito e formação de magistrados, visando 

ao controle português: das relações coloniais; da manutenção da unidade política 

monárquica; da estabilidade institucional; e da integridade territorial (CARVALHO, 

1996). A manutenção da ordem se garantia a partir da centralização da formação 

profissional jurídica, a princípio realizada em Coimbra e, posteriormente, em 

escolas filiadas. Foi uma estratégia para unificação de interesses das elites 

políticas, econômicas, sociais e da emergente elite burocrática (SCHWARTZ, 

1979). A legitimidade do poder e a impessoalidade, essenciais à atuação e à 

formação da burocracia, foram abaladas pelo entrelaçamento da magistratura 

com as elites, sobrepondo-se ao ideário de burocracia imparcial. 

O autoritarismo, defendido por Oliveira Vianna, ultrapassa a dimensão 

teórica por ter sido uma influente linha adotada e incorporada por regimes 

políticos. A Era Vargas é permeada por valorações construídas à luz do 

pensamento de Oliveira Vianna. O entrelaçamento da magistratura, como elite 

jurídica, com outras elites também permanecia como uma das características da 

Suprema Corte no período varguista211. Rosenfield (2019) considera que parte da 

                                                      
211 São manifestadas, desde o decreto de instauração do Governo Provisório, as consideráveis 
alterações que a Era Vargas ocasionaria ao Poder Judiciário, em especial, à Suprema Corte. Os 
recorrentes atos normativos produzidos pelo Poder Executivo nacional trouxeram desde a redução 
de privilégios até a aposentadoria compulsória de seis ministros. É importante evidenciar que a 
vitaliciedade do cargo de ministros da Corte e a cobrança de impostos no rendimento dos 
magistrados não representavam, por si só, meio de maior controle do Poder Executivo sob o Poder 
Judiciário, mas essas alterações reduziam o excesso de privilégios que os togados possuíam. 



 
 
 
 
216 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

intelectualidade jurídica autoritária defendia a “Oligarquia da Toga” desde que esta 

estivesse cooptada pelo governo varguista vigente e alinhado com seus 

interesses. 

No ensaio “Problemas de política objetiva” (1947, p. 95), Oliveira Vianna 

considera que, entre todas as possíveis oligarquias brasileiras dentro da 

democracia republicana, a única oligarquia realmente benéfica e liberal era a 

“Oligarquia do Supremo – a Oligarquia da Toga”, cuja “opressão não humilharia – 

porque seria a opressão da Lei e não do arbítrio”. Esse termo oligarquia provém de 

uma crítica de demagogos, na concepção do autor, pois essa nova modalidade de 

oligarquia era um bem. As “críticas dos demagogos” partiam da proposta de a 

Suprema Corte se autoorganizar e organizar as outras judicaturas do País.  

O objetivo dessa auto-organização é, a partir de Oliveira Vianna, uma 

maneira de evitar as possíveis influências do espírito de facção. A narrativa de 

conter as influências do espírito de facção adotada por Vianna não impedia de 

considerar coerente a presença de magistrados alinhados com o regime. Para 

Rosenfield (2019, p. 208) o arquétipo de juiz que Oliveira Vianna definia como a 

“Oligarquia da Toga, ou seja, aquele magistrado alinhado ao regime, que integra o 

Poder Judiciário aparelhado pelo novo Poder Executivo”. 

As relações entre Direito e política são tencionadas no curso desta 

dissertação. Percebe-se, portanto, que há um campo político da justiça, a partir da 

posição dos juristas, em especial, nesta pesquisa, dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. Além disso, como se viu, é provável que haja uma delegação das 

elites sociopolíticas e de seus representantes políticos ao Poder no Judiciário, 

quando gozam de controle geral sobre os processos de educação jurídica e 

nomeação judicial212.  

Adicionalmente, identificam-se elementos que gravitam em torno deste 

contexto: a formação da elite jurídica como recurso demonstrativo da simbiose 

                                                      
Obviamente, não é possível analisar os fatos de forma isolada, quando alocados no conjunto de 
medidas tomadas pelo governo varguista. Observa-se que essa redução de privilégios sinalizava 
para a ascensão do Poder Executivo em detrimento dos demais poderes. 
212 Hirschl (2004a), em meio aos seus estudos comparados, observa que os procedimentos de 
nomeação possuem uma dimensão política importante com a qual o poder político 
frequentemente atua sobre a composição dos tribunais superiores nacionais. 
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entre as elites desde a construção da máquina burocrática brasileira durante a 

sociedade colonial. Elemento que, na formulação de Hirschl (2004a), pode tornar 

um Estado mais propenso à Juristocracia é o usufruto das elites hegemônicas nas 

nomeações do corpo do poder judiciário e da educação judicial. Para o autor 

“frequentemente, a formação acadêmica, as propensões culturais e o meio social 

dos juízes estão próximos daqueles da intelligentsia urbana e dos mais altos 

burocratas do Estado do que qualquer outro grupo social.” Ademais, os “tribunais 

constitucionais são instituídos e fundados pelo Estado. Seus juízes são nomeados 

por autoridades do Estado, muitas vezes com a aprovação de líderes políticos 

quando de sua nomeação.” (HIRSCHL, 2012, p. 53). 

A composição dos membros dos tribunais superiores brasileiros requer, no 

mínimo, um diálogo político, ainda que sejam reconhecidos critérios mais rígidos 

de acesso ao STJ. Isto posto, direcionando lentes ao STF como foco do objeto em 

análise, é oportuno grafar que a nomeação dos ministros para a Corte é realizada 

pelo Presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado 

Federal (BRASIL, 1988), sendo necessário considerar determinados requisitos213. 

Contudo, esse ato do Executivo é eminentemente político, por conseguinte, 

evidencia-se interferência política direta no ato de nomeação.  

Ran Hirschl considera o sociólogo político Pierre Bourdieu um importante 

teórico para a compreensão das origens do poder judicial, apresentando 

contribuições mais significativas que cânones teóricos constitucionais (HIRSCHL, 

2004a). Bourdieu analisa as relações entre a burguesia e os atores jurídicos. A 

ascensão e legitimação dos poderes vinculados ao campo burocrático e sua 

autonomização são seguidas do desenvolvimento de uma burguesia e de uma 

nobreza. Esta seria a nobreza togada, termo utilizado na obra “Razões práticas: 

sobre a teoria da ação”, em referência à elite jurídica que se encontra intimamente 

associada com a burguesia ou com a aristocracia e esteve em ascensão na França 

                                                      
213 Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal (BRASIL, 1988). 
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em detrimento da nobreza de espada, “cujos interesses, particularmente no caso 

da reprodução, estão intimamente ligados à escola” (BOURDIEU, 2007, p.40).  

O elo entre elites traduz-se, por exemplo, na indissociação das relações de 

poderes hegemônicos externos remetidos à construção de outros poderes e 

campos profissionais. Assim emerge o questionamento: há, no Brasil, uma 

concentração ou predomínio de escolas jurídicas na formação dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal? O Gráfico 3 apresenta a distribuição das escolas dos 

ministros do STF, a partir da República (1889) a 2020, totalizando 168 ministros. 

Gráfico 3: Formação jurídica dos ministros do STF (1889-2020) conforme 
Instituição de Ensino Superior (IES). Fortaleza - CE, 2020214 
 

 Fonte: Elaboração própria (2021). Dados disponibilizados no sítio eletrônico do STF 

(BRASIL, 2020e). 

*15 IES que juntas graduaram 15 ministros do STF. Portanto, um por instituição. 
 
 

                                                      
214  A disponibilização dos nomes das IES no sítio eletrônico do STF é feita com o nome da 
faculdade à época da formação do ministro, no gráfico há o nome mais recente da instituição.  



 

 

 
 

Thaís Araújo Dias | 219 
 

 

O Gráfico 3 demonstra concentração de ministros oriundos de três escolas 

que representam o berço da elite jurídica. As Faculdade de Direito de São Paulo215 

e de Olinda 216  foram as primeiras escolas jurídicas brasileiras, substituindo a 

formação coimbrã e colaborando para a construção de um corpo de dirigentes 

para o novo País que se concebia. Contudo, a matriz curricular mantinha-se 

essencialmente a mesma ensinada em Coimbra, havendo pouco espaço para 

construção do direito pátrio (TAGLIAVINI, 2017). 

Os elementos simbólicos de formação do campo jurídico também se dão 

por meio da cultura escolar jurídica. O capital cultural 217  se apresenta tão 

significativo quanto o econômico no espaço social, no qual atores lutam pela 

manutenção ou melhoria das suas posições sociais. Este é fundamental para a 

construção do habitus (BOURDIEU, 2007). O termo habitus representa conjuntos 

de ações realizadas por grupos de agentes que compartilham características 

comuns, incluindo a educação formal, posturas, valores e ritos que legitimam as 

formas de dominação (BOURDIEU, 2003). Os construtos “capital cultural” e 

“habitus” aportam substratos para análise da tendência de os ministros do STF 

possuírem origem de escolas tradicionais do ensino de direito, contribuindo para 

a constituição dos sistemas de valores, ainda que não programada. A “nobreza 

togada”, no contexto brasileiro, traduz um capital cultural institucional 

concernente à valoração de diplomas das escolas célebres que conduzem seus 

portadores a integrarem-se às elites políticas, econômicas e sociais (BOURDIEU, 

2011; ALMEIDA, 2014). 

Em “A construção da ordem e Teatro de sombras”, Carvalho (1996) aborda 

a elite política imperial e afirma que esta se confundia com a elite intelectual em 

prol da construção de unificação e manutenção de poderes. Esse monopólio de 

forças concentrado nas mãos dos detentores de capitais ainda se relaciona com 

o contexto republicano. É notório o crescimento de cursos de direitos no Brasil, 

                                                      
215 Hoje: Universidade de São Paulo (USP). 
216 Posteriormente transferida para Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
217 O conceito de capital cultural é utilizado por Bourdieu na composição da análise das classes 
sociais, e, juntamente com o capital econômico constituem elementos essenciais para 
compreendê-las. Enquanto um representa o que fora adquirido na construção da cultura escolar o 
outro se refere ao acúmulo de bens, por exemplo. 
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ainda assim, é possível constatar a concentração de ministros do STF advindos 

das escolas jurídicas mais tradicionais. O acesso a essas escolas, por vezes, 

requer acumulação prévia de capitais e demonstra correlações de forças das elites 

não jurídicas na formação da elite jurídica. 

Este movimento de produção, reprodução, circulação e de exercício de 

poder também ocorre na indicação e nomeação dos ministros da Suprema Corte, 

conforme manifestado por um dos ministros da Corte, Luiz Fux, ao referir sobre os 

requisitos para nomeação: “Você tem que ter uma pessoa para levar seu perfil e 

seu currículo a quem vai te nomear. Senão, não adianta”. O depoimento denota 

que para assumir o cargo requer capital social para viabilizar diálogo político218 

(RECONDO e WEBER, 2019, p. 73). 

A ruptura do patrimonialismo com o advento da burocratização na chegada 

ao Estado Moderno, proposta por Weber, não consegue dialogar com o que 

ocorreu na construção da burocracia brasileira (LIMA, 2000). Observa-se um 

padrão na composição social do perfil do Supremo ao longo da sua história. O 

acesso às primeiras escolas de ensino superior, na sociedade colonial, exigia 

capital econômico e cultural. O ensino superior no Brasil se tornava uma marca de 

classe e de status. A criação de uma elite burocrática profissional formada por 

bacharéis acomodava o desejo de endogenia do poder. Séculos depois não se 

identifica grande distanciamento daquela realidade. 

Tão significativo quanto às relações internas de poder que constituem a 

nobreza togada são as relações externas que legitimam a atuação do Poder 

Judiciário. A forma de projeção do Judiciário para a sociedade é fundamental para 

o empoderamento e legitimação do Poder Judiciário, pois, quando este goza de 

reputação mais prestigiada que os demais poderes constituídos, suas ações e 

decisões tendem a ser consideradas mais prudentes e sem as vicissitudes dos 

poderes políticos pela população. A objeção existente nesse cenário encontra-se 

                                                      
218 “Fux chegou ao Supremo graças à costura de muitos padrinhos, mas publicamente apontava 
Cabral como o jóquei de sua candidatura. ‘Uma pessoa que contribuiu muitíssimo para mim, na 
caminhada para o Supremo, foi o governador Sérgio Cabral’, contou à FGV. ‘Eu sou amigo dele e 
também da mulher dele. E ele levou meus currículos [para Dilma]. Você tem que ter uma pessoa 
para levar seu perfil e seu currículo a quem vai te nomear. Senão, não adianta’, ele disse em 
depoimento à jornalista Mônica Bergamo.” (RECONDO e WEBER, 2019, p. 73, grifo nosso). 



 

 

 
 

Thaís Araújo Dias | 221 
 

 

na estrapolação dos limites razoáveis de separação dos poderes e da própria 

essência das cortes de serem contramajoritárias. 

 

4.3.2 Populismo togado e a opinião pública: o empoderamento do terceiro 

imparcial em detrimento da política 

 

Elementos externos à formação da Corte e à formação dos membros da 

Corte também são substancialmente relevantes para a compreensão da presença 

de um terreno propenso à juristocracia. Conforme o desenvolvimento do capítulo 

em epígrafe e de outras passagens construídas no decorrer do presente trabalho, 

é manifestada a importante participação das elites para a ascensão do Poder 

Judiciário, especialmente, das Supremas Cortes. Acrescenta-se ao indispensável 

papel das elites o apoio da “opinião pública” em prol do Poder Judiciário, a partir 

da concepção construída de uma figura permeada por imparcialidade, retidão e 

profissionalismo. Assim, Hirschl (2004a) elenca como fator advindo da sociedade 

que viabiliza a propensão ao terreno juristocrata: a existência de ampla confiança 

da opinião pública no Poder Judiciário como um agente politicamente imparcial, 

combinada com o déficit das instituições políticas marcadas pelo descrédito 

popular. 

Cumpre, também, a sociedade um papel fundamental no processo 

juristocrata. Entretanto, é preciso alertar que a “opinião pública” como um meio 

legitimador da atuação dos Tribunais não se confunde com a vontade geral – 

fundamental em uma democracia –, da mesma forma que a opinião pública pode 

ser um construto de aparelhos hegemônicos, a exemplo da mídia. O conceito de 

hegemonia, cunhado por Gramsci (2002), e sua relação com elementos de opinião 

pública são substratos teóricos para a compreensão do poder dos veículos de 

comunicação e sua concepção como aparelho hegemônico privado. A hegemonia 

se alicerça e se consolida para além da estrutura econômica e da organização 

política; assenta-se no consentimento social. Dessa forma, em certa medida, as 

elites também exercem função primordial nos elementos parcialmente oriundos 

da sociedade. 
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Ju ̈rgen Habermas (2003) demonstra como o papel proeminente das 

associações formadoras de opinião pública na sociedade deve ser apreciado a 

partir de uma conexão díade: formulação da opinião pública ou elaboração de 

entendimentos sobre determinada temática pode ser também produto da própria 

formação dominante pertencente à mídia. Isto é, concepções amplamente 

veiculadas estrategicamente tornam-se opinião pública, ao mesmo tempo que 

opiniões consensuais da coletividade não se tornam “opiniões públicas” por não 

serem incorporadas e divulgadas como tal. A mercantilização dos meios de 

comunicação e o “ativismo jornalístico” são temáticas abordadas na teoria 

habermasiana acerca da opinião pública e o elo com os meios de difusão de 

informação. Sendo a opinião pública indissociável de uma relação em que há 

dominação, esta é a opinião de grupos dominantes. 

O papel da mídia é essencial à legitimação da atuação das cortes 

constitucionais e motivam o aumento de confiança da população perante as 

decisões judiciais a partir do uso de aparatos que concebem a imagem de 

imparcialidade e moralidade do judiciário em contraponto com os “escândalos” 

dos poderes políticos. Assim, essa percepção “apolítica” dos ministros é 

fundamental para que estes não sejam vistos como atores que exasperam sua 

competência, mas como legítimos (OLIVEIRA, 2017). Lima (2003) considera que a 

presença frequente de juízes como principais notícias nos jornais ocorre por haver 

a usurpação sistemática do espaço público pelas cortes constitucionais. E, como 

resultado direto, os tribunais se tornam centro das atenções do embate político 

(LIMA, 2003).  Dessa forma, converge-se com a perspectiva de que fatores 

externos à nobreza togada foram e são essenciais no processo de protagonismo 

e visibilidade do Poder Judiciário. A formação de estereótipos da política repercute 

em cenário propício à ascensão do Poder Judiciário como terceiro imparcial, 

metapolítico e de reputação moral incontestável. O descrédito das instituições 

políticas fragiliza a democracia e a representatividade popular. 

Na simultaneidade em que ocorre o descrédito moral da política, o 

Judiciário assume a agenda de combate à corrupção e ganha cobertura midiática. 

Exemplos emblemáticos nacionais desse quadro são: o caso Mensalão e a 

operação Lava-Jato. Ambas as atuações geraram incontáveis manchetes. Nos 
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dois casos houve clamor popular em apoio às investigações por meio de 

manifestações populares e de materialização de verdadeiros heróis republicanos. 

Nesse sentido, Maus (2000) afirma que a evolução da ampliação das atuações 

judiciárias e as instituições jurídicas se ascendendo em imagem paternal são 

acompanhadas por parte da população que concebe a justiça com contornos de 

veneração religiosa. 

O descrédito da política não é fenômeno social recente, a existência de 

concepções variadas sobre política a tornou, inclusive, um termo pejorativo. A 

perda do espírito público diante da recusa à política resulta implicações no âmago 

democrático e do Estado Democrático de Direito. O deslocamento gradual da 

legitimidade democrática para o Poder Judiciário diante do simbólico vislumbre 

social da moralidade e da justiça remete à abordagem interdisciplinar entre a 

psicanálise e o direito, contemplada por Ingerbog Maus (2000) que, alicerçada nas 

duas áreas de conhecimento, depreende que o povo alemão estaria sempre em 

busca de uma figura paternal. A conjuntura alemã, à época da apreciação da 

autora, assemelha-se com o quadro brasileiro de transferência de poder e de 

credibilidade para o Judiciário. 

A intrínseca relação entre o fenômeno de ampliação de poderes do 

Judiciário e o descrédito dos poderes políticos é examinada por Garapon (1999a), 

a partir do déficit democrático desse cenário. Diante da insatisfação com a política 

e pela perda do espírito público, observa-se um vácuo ocupado pelo “terceiro 

imparcial”, à medida que os togados se apresentam como instância que almeja o 

resgate dos ideais de justiça. Assim, há a idealização da toga como expressão de 

burocracia racional, isenta, presumidamente alheia ao poder dos arranjos 

corruptos da sociedade civil e do Estado (GARAPON, 1999). O uso dos discursos 

morais expande-se na seara judicial conjuntamente com o descrédito nos agentes 

políticos, instigada pelo comportamento midiático frente à maneira que o 

Judiciário se apresenta à opinião pública como o terceiro imparcial. 

É diante dos altos índices de confiabilidade pública nos tribunais superiores 

ou, pelo menos, de uma confiabilidade maior que a quaisquer outras instituições 

políticas que as elites encontram na arena jurídica um bom local para a solução 

de demandas polêmicas, com alto custo eleitoral, ou de demandas eminentemente 
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políticas. Sob o manto burocrato-apolítico a percepção da opinião pública é que 

as deliberações dos togados estão imunes aos valores tão desgastados da 

política. Hirschl (2012, p. 49) constata, por meio de estudos empíricos, que na 

maioria das democracias constitucionais “os tribunais superiores gozam de maior 

legitimidade e apoio público do que praticamente quaisquer outras instituições 

políticas – mesmo quando os tribunais se envolvem em manifestações explícitas 

de jurisprudência política”. 

O Brasil pode ser incorporado à apreciação e à constatação de Hirschl 

(2012). Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (2019) sobre os 

atributos mais importantes do Poder Judiciário constatou: o principal é a 

confiabilidade (41%), seguido da imparcialidade/igualdade para todos (35%) e da 

transparência (34%). O rigor na aplicação das leis aparece somente em quarto 

lugar com 22% das escolhas219. O estudo, denominado “Sociedade”, revelou que a 

maior confiança dentre as instituições dos Três Poderes está depositada no Poder 

Judiciário. A partir do questionamento: “Para cada uma das instituições que vou 

mencionar, gostaria que o Sr(a) dissesse se confia ou não confia” o percentual 

obtido foi: 34% dos entrevistados confiam no Presidente da República, 19% dos 

entrevistados confiam no Congresso Nacional e 52% confiam no Poder Judiciário. 

Importante ressaltar que o percentual de confiança diminui quando analisado 

especificamente o STF (41% de confiança), mas ainda é superior quando 

comparado com as instituições dos outros dois poderes (FGV, 2019). 

O nível de confiança popular nas Cortes é considerado por Hirschl (2012) 

como elemento de realce, para que elas possam lidar com alguns dos dilemas 

políticos mais fundamentais de um Estado democrático e politicamente 

organizado. Dessa forma, a transferência voluntária de complexas deliberações 

que são essencialmente políticas e que, em tese, deveriam ser realizadas pelo 

Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, não causa espanto ou repúdio por 

aqueles que consideram o Poder Judiciário e os seus respectivos tribunais bons 

atores para sanar os anseios populares. Maus (2000) alerta para essa 

transferência, especialmente, quando essa convocação ocorre em prol da 

                                                      
219  A soma supera o percentual de 100% por ser permitido aos que responderam a pesquisa 
selecionar mais de um atributo importante para o Judiciário. 
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resolução de conflitos morais. Para a autora, a delegação de demandas morais 

para a Justiça pode fugir do controle daqueles mesmos que conclamaram os 

agentes do Judiciário como detentores de reputação ímpar, transformando-se em 

um cerceamento da soberania popular: uma regressão aos valores pré-

democráticos. 

A partir da depreciação da moral política, há a demanda pela justiça. Essa 

convocação de resolução de conflitos morais a afasta do seu papel norteado pelo 

direito. O emprego da moral ou dos valores de Justiça nas tomadas de decisões 

obscurece o controle social nas condutas judiciais. É possível esconder a vontade 

do domínio em detrimento da soberania popular por trás desse cenário de 

argumentações principiológicas em torno da moralidade, por exemplo (MAUS, 

2000). Quanto ao cenário nacional, Lima (2019) identifica casos ilustrativos de 

atuação do STF que abonada a legalidade em prol da consolidação de sua imagem 

de agente moral e combatente da corrupção. “Neste panorama, garantias tão 

preciosas, como a presunção de inocência, desceram aos infernos por decisão do 

próprio Supremo Tribunal Federal, em nome do vazio moralismo, apenas para 

simbolicamente oferecerem a noção de que o combate à corrupção é efetivo.” 

(LIMA, 2019, p. 297). 

O reconhecimento dos elementos da vontade geral e da soberania popular 

são fundamentais para a apreensão de que há um abismo entre a opinião pública 

e a democracia. A opinião pública, enquanto resultado de aparelho privado 

hegemônico, não representa a essência democrática, mas sim o produto 

simbólico produzido e construído pelos veículos de informação. É a vontade geral 

que dá vida ao corpo político. E a ferramenta que vincula movimento e vontade da 

atuação do corpo político é o parâmetro legal, ato constituído e produto da 

vontade geral, fruto da soberania popular (ROUSSEAU, 1999). O respeito aos 

ditames constitucionais e normativos se apresenta como fundamental. Atuações 

de ministros e juízes no processo de aplicação normativa, quase de forma 

discricionária, e o desapego aos parâmetros judiciais devem ser observados com 

preocupação, pois insistir na justeza de tal aplicação perante a opinião pública é 

“denunciar a suspensão do texto constitucional” (BELLO, BERCOVICI e LIMA, 

2019). 



 
 
 
 
226 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

As discussões sobre a (i)legitimidade do uso da opinião pública para 

fundamentar decisões judiciais já se fizeram presentes no próprio Supremo 

Tribunal Federal. Um caso ilustrativo foi a votação no julgamento do HC 

152.752/PR220. O ministro Luís Roberto Barroso, dois dias antes do julgamento, 

afirmou em um evento social que “é preciso interpretar a constituição em sintonia 

com o sentimento social”221. A repercussão da fala do ministro chegou ao Plenário, 

Gilmar Mendes questionou o que seria esse sentimento social, um sentimento da 

mídia? O Ministro ainda destacou a impossibilidade de o Tribunal se curvar aos 

sentimentos sociais e, caso isso vier a ocorrer, seria melhor que este não existisse, 

pois seria impossível realizar julgamento a partir do sentimento da rua. Marco 

Aurélio salienta que o seu dever, como ministro da Suprema Corte, não é atender 

à maioria indignada. No mesmo sentido, Celso de Mello ressalta que a utilização 

do clamor público, como fundamento, é ilegal e abusiva, pois o processo decisório 

deve ocorrer em ambiente institucional que valorize a racionalidade jurídica. 

Sobre o potencial risco da escuta das vozes da rua e a sua transformação 

em “terror das ruas”, Ernest Fraenkel (2017) se utiliza do contexto nazista para 

elucidar a propensão ao estado de prerrogativa a partir dessa escuta. Fraenkel 

(2017, p. 92) apresenta a inutilidade de os judeus buscar apelar pela proteção de 

direitos a partir do caso, em 1937, quando foi negada toda a proteção legal àqueles 

sob a justificativa de que “os princípios raciais expostos pelo Partido Nacional-

Socialista foram aceitos pela ampla massa da população, mesmo por aqueles que 

não pertencem ao partido”. A constatação que Fraenkel (2017, p. 92) alcançou 

diante da observação do caso foi: “se o tribunal superior fica indiferente diante do 

terror das ruas, não é surpreender que os tribunais inferiores deixem de resistir às 

medidas antissemitas do estado de prerrogativa”. 

                                                      
220 As falas do ministro durante o julgamento do HC 152.752/PR foram retiradas do sítio eletrônico 
YouTube na página oficial do STF. A escolha se deu por serem importantes enunciações que não 
estavam contempladas nos documentos escritos, por exemplo, os votos. 
221 Vide: BEZERRA, Mirthyani. Barroso diz que juiz deve ouvir “sentimento social” e que STF está na 
“fogueira das paixões políticas”. Política, UOL, 29 de março de 2018. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/04/02/barroso-diz-que-juiz-deve-
ouvir-sentimento-social-e-que-stf-esta-na-fogueira-das-paixoes-politicas.htm Acesso em: 30 
ago 2020. 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/04/02/barroso-diz-que-juiz-deve-ouvir-sentimento-social-e-que-stf-esta-na-fogueira-das-paixoes-politicas.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/04/02/barroso-diz-que-juiz-deve-ouvir-sentimento-social-e-que-stf-esta-na-fogueira-das-paixoes-politicas.htm


 

 

 
 

Thaís Araújo Dias | 227 
 

 

A opção por tomada de decisão a partir das “vozes da rua”, “sentimento 

social”, “clamor das ruas” ou termos afins faz com que a Constituição diminua ou 

até perca sua força normativa. A fragilização do sistema democrático resulta 

diretamente dessa escuta, para Streck (2019) há contra a voz das ruas o ronco da 

Constituição. Nesse sentido, Lima (2019, p. 296) demonstra o fundamental papel 

da legalidade e do seu cumprimento por parte dos Tribunais, pois “a legalidade foi 

instituída não somente porque é boa em si, de forma abstrata e autônoma. Mas, 

[...] porque é boa para mim e para todos. Eis a razão a fazer com que a legalidade 

seja boa: apoiamos a legalidade porque ela nos pertence”. 

Max Weber (1982) caracteriza como “justiça popular” aquelas que não se 

orientam pelos caminhos racionais ou pelas razões normativas, mas pela opinião 

pública. A “justiça popular”, diante da ruptura do próprio conceito de burocracia, 

se aproxima da “Justiça de Cádi” que desconhece o julgamento racional. Oliveira 

e Lima (2019, p. 59) reforçam que é nesse contexto de erosão da “racionalidade 

formal do direito, da força normativa da lei e da centralidade do parlamento, que a 

fraqueza da política democrática” viabilizou a ascensão e consolidação do 

nazismo e, “mais uma vez, pode permitir o fim das democracias atuais pela 

atualização dos acontecimentos”. 

O diálogo apresentado entre opinião pública, mídia, descrédito na política e 

depósito de confiança no Poder Judiciário implica na acepção de que, no Brasil, 

também há elementos externos à nobreza togada que tornam o País propenso 

para o novo tipo de governo denominado de juristocracia. A presença do terreno 

juristocrata é possível de ser afirmada, entretanto, a caracterização de uma 

consolidação da juristocracia requer análise de elementos que não conseguem 

ser contemplados academicamente. É um traço próprio desse fenômeno 

multifacetado da juristocracia: a dificuldade do fechamento de um “diagnóstico”.  

De toda forma, diante da inserção na conjuntura política, social e econômica 

construída no presente estudo e, a partir das decisões do STF, não ocasionaria 

estranhamento afirmar que há um rumo à juristocracia. 

A conjuntura apresentada pode ser caracterizada pelo que se optou por 

definir como populismo togado: um fenômeno produto de elementos jurídicos – 

aumento de espaço de atuação constitucional do Poder Judiciário – e, 
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principalmente, elementos extrajurídicos ou não essencialmente jurídicos. O 

descrédito nas instituições políticas representativas, a ascensão do Judiciário, em 

especial das Cortes Constitucionais, como meios capazes de sanar as 

problemáticas sociais são apresentados para uma sociedade órfã, por meio de 

discursos pautados em moralidade e no ideal de Justiça. Ao mesmo tempo, o 

Judiciário diante desse clamor e de sua melhor reputação almeja legitimar suas 

decisões por meio da opinião pública. Assim, a concepção da expressão 

“populismo togado” revela o empoderamento moral e da figura paterna do Poder 

Judiciário. Esse fenômeno viabiliza a usurpação da soberania popular, o 

esvaziamento constitucional e um desafio democrático. 

Deste modo, é preciso abandonar a espera de um herói metapolítico para 

solucionar a totalidade de máculas e compreender que a resposta se encontra no 

próprio potencial da multidão. A filosofia de Espinosa (2009) auxilia na 

compreensão da primordialidade do potencial transformador da política. É na 

própria sociedade que há a condição de superar essa relação, face ao seu poder 

de legitimação e da sua soberania, como povo. Para Espinosa este direito que 

define a potência da multidão se chama geralmente de ‘soberania’. A 

ressignificação e revalorização da multidão constituída por Espinosa estabelece 

o aspecto positivo para coletividade (CAMPOS, 2009). 

A soberania, nas sociedades democráticas, não é transferida e não é 

encarnada nos representantes, ela se encontra fragmentada entre os membros da 

cidade e se consolida por meio da participação. Marilena Chauí (2006) salienta 

que no modelo democrático já que não há indivisibilidade da soberania, a potência 

soberana da coletividade faz com que a democracia seja a perpetuação do 

princípio fundador da política em que combinam, em menor grau, as liberdades ou 

potências individuais e, em maior grau, a potência soberana. Esse cenário reforça 

a afirmativa de Espinosa (2009): a democracia é o mais natural dos regimes 

políticos, é nesta que se manifesta o desejo de governabilidade e não somente de 

ser governado. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa emergiu num contexto de inquietações a respeito da 

centralidade assumida pelo Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal 

Federal, em atividades que não lhes são inerentes. A intensificação das 

discussões entorno destas deliberações sobreveio à medida em que houve 

acentuadas judicializações da agenda política. Das inquietações moveu-se para 

o desejo de reconhecer o estado da arte relativo à judicialização da política no 

Estado brasileiro que revelou vastos construtos teóricos, com análise medular em 

uma racionalidade jurídica que, a princípio, tendia a suplantar limites 

constitucionais com nítidas funções específicas para cada um dos três poderes 

constituídos. Contudo, a complexidade contemporânea do fenômeno da 

judicialização da política não consegue ser contemplada exclusivamente pelas 

discussões sobre a teoria da separação dos poderes, pois essa é, antes de tudo, 

uma problemática democrática, com pano de fundo político. 

A presença de estigmas que permeiam a relação entre o Poder Judiciário e 

a Política foi identificada na revisão de literatura em número reduzido de análises 

que buscavam apreender as Cortes Constitucionais como instituições políticas. 

Semelhante cenário foi evidenciado no que concerne a apreciações sobre as 

atuações ministeriais isoladas, especificamente, de um cargo de realce entre os 

membros togados: a Presidência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, os 

resultados identificados anunciavam vazios teóricos e metodológicos 

(campo/participantes) na análise do objeto que se delineava. 

Com a finalidade de adir essas inferências, de realizar uma ruptura desses 

estigmas e, em conexão com as leituras realizadas, delimitou-se o fenômeno a ser 

apreciado – judicialização da megapolítica; o principal referencial teórico – Ran 

Hirschl; o objeto – o Presidente do Supremo Tribunal Federal; e o método – estudo 

de casos. Impulsionada por essas escolhas, esta pesquisa buscou analisar a face 

da judicialização da megapolítica, por meio da atuação da Presidência do STF, na 

indução e desfechos de casos que afetam a estrutura democrática e a inter-

relação de poderes constituídos. 
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A investigação teve início com os diálogos entre os fenômenos 

provenientes da expansão do Poder Judiciário, a partir da produção científica 

nacional e internacional que versava sobre as múltiplas faces das atuações do 

Judiciário. Importantes terminologias são designadas para as espécies variadas 

de comportamento judicial e, conforme as orientações teóricas e filiações 

disciplinares, uma mesma expressão pode ser compreendida de forma crítica ou 

elogiosa. O não estabelecimento semântico e dissociativo entre ativismo judicial, 

judicialização da política, politização da justiça e lawfare ainda apresenta desafios 

para a tônica dos novos contornos assumidos, especialmente, pelas Supremas 

Cortes. Apoiada nos construtos teóricos analisados em conjunto com a 

perspectiva da teoria democrática, observou-se que todas essas terminologias 

designam fenômenos que, em maior ou menor grau, são produtos, ao mesmo 

tempo que repercutem em disfunções estatais e democráticas, a partir de uma 

relação deturpada entre direito e política. 

Assume centralidade nessa análise a judicialização da política e sua face 

da megapolítica, por se tratar do fenômeno em apreço. A judicialização da política 

consiste em atuações individuais ou coletivas exercidas pelo Poder Judiciário 

sobre temáticas que não estão contempladas na seara jurídica e são de cunho 

político: dilemas morais, controvérsias políticas ou questões de políticas públicas. 

É uma corporificação de tomadas de decisões políticas não realizadas por atores 

políticos clássicos, mas por tribunais ou juízes. Com presença comum em estados 

democráticos, a judicialização da política abrange a tribunalização das relações e 

conflitos sociais ou das elaborações de políticas públicas. Ocorre que houve uma 

problemática expansão internacional da judicialização da política e a tornou um 

fenômeno multifacetado. 

Uma nova face da judicialização da política é apresentada por Ran Hirschl: 

a judicialização da megapolítica. No âmago da megapolítica há as Supremas 

Cortes, por serem, naturalmente, instituições responsáveis pelas importantes 

demandas judicializadas em um País. O interesse em desenvolver a pesquisa a 

partir desse fenômeno em específico partiu dos altíssimos riscos democráticos e 

constitucionais a ele inerentes. Pois, nessa face, há intervenção do Poder 

Judiciário em temáticas de políticas puras, colocando, então, em xeque, as 
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credenciais democráticas do controle judicial diante do manto de fumaça que não 

deixa claras as motivações de as Cortes serem compreendidas como o local 

apropriado para deliberar sobre temáticas puramente políticas. A contestada 

judicialização de casos de política pura decorre da imprevisibilidade 

constitucional de uma Corte exercer tamanhas atividades destinadas aos poderes 

representativos ou à própria população. 

É consistente a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal não esteve e 

não se encontra alheio ao fenômeno da judicialização da megapolítica. Os casos 

ilustrativos apresentados no presente estudo possibilitam alicerçar a afirmação 

de que, no período recente da história da Corte, deliberações e intervenções em 

importantes questões de natureza do Poder Executivo e do Poder Legislativo 

foram empreendidas. Semelhantemente, foram tomados arbítrios que deveriam 

partir da população, repercutindo impactos na soberania popular por esta ser a 

corporificação do poder constituinte originário. Ainda que o desempenho da Corte 

brasileira, como órgão coletivo, em conjunções de política pura, consista em 

objeto de investigações na produção acadêmica, sucedeu-se a indagação de qual 

poderá ser a relevância do papel individual dos ministros em casos de 

megapolítica. 

O questionamento é resultante das notáveis repercussões das ações 

ministeriais realizadas de forma individual, cujo impacto no cenário político 

nacional é tão significativo quanto aquelas realizadas pelos órgãos colegiados do 

Tribunal. A escassez de estabelecimento de prazos ou de vinculações 

procedimentais no uso dos mecanismos à disposição dos ministros viabiliza um 

amplo espaço de atuação individual, inclusive, sobre casos deliberados 

anteriormente pelo Plenário, em uma espécie de “Supremo versus Supremo”. O 

vácuo de um detalhamento no Regimento Interno do STF para a condução dessas 

atribuições proporciona o questionável uso estratégico da burocracia 

procedimental, deixando nítido, por intermédio de casos concretos, que os 

poderes individuais se encontram evidenciados. 

Em face do porte dos exercícios individuais dos ministros, a análise 

documental do Regimento Interno do STF demonstrou o papel de destaque do 

único órgão individual do Tribunal: a Presidência da Corte. Ainda que o cargo 
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possua realce simbólico, a análise documental permitiu detectar que as 

atribuições destinadas à Presidência a tornam poderosa função no âmbito do 

arranjo institucional e para além das fronteiras do Tribunal. Essa prévia conclusão 

remete ao fenômeno da judicialização da megapolítica e corrobora a resposta da 

pergunta de partida. As análises documentais combinadas com o estudo de casos 

permitiram responder à pergunta e indicaram onde se encontram os respaldos que 

norteiam as atuações da Presidência Suprema. Como produto dessa apreciação, 

observou-se que algumas das atribuições estão contempladas no Regimento 

Interno do STF ou na Constituição Federal de 1988 e outras são resultantes de 

processos de aculturação que se converteram em tradições formuladas pelos 

próprios membros da Corte. 

A ocupação do quarto lugar na linha sucessória da Presidência da 

República, a presidência do Conselho Nacional de Justiça e a condução do 

julgamento de processo de impeachment no Senado Federal são funções 

vinculadas ao cargo da Presidência da Corte que não estão circunscritas ao 

âmbito do STF e, por conseguinte, não estão contempladas em seu Regimento 

Interno, contudo, estão previstas na Constituição. O processo de impeachment de 

Presidente da República é um acontecimento essencialmente de política pura por 

estar intrinsecamente na essência política, eleitoral e democrática de uma nação. 

Nesse sentido, a intervenção desproporcional do Poder Judiciário designa um 

caso de judicialização da megapolítica. 

Circunscrito ao corte temporal do estudo, há o processo de impeachment 

da ex-Presidenta Dilma Rousseff, no qual não somente o Presidente do STF 

adquiriu um papel de destaque, pois o Tribunal e seus demais ministros 

deliberaram sobre assuntos pertencentes e não pertencentes ao âmbito material 

ou formal do impeachment que repercutiram diretamente na instauração ou na 

consolidação do processo. O protagonismo da Suprema Corte em processos de 

destituição de chefes do Poder Executivo não é restrito à conjuntura nacional, o 

cenário de instabilidade presidencial na América Latina ganha contornos de 

aproximação entre os países pelo potencial participativo das Cortes. Sob o manto 

constitucional, a burocracia racional jurídica resguarda um poder capaz de influir 
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na destituição de presidentes democraticamente eleitos como ocorrera em 

Honduras (2009), no Paraguai (2012) e no Brasil (2016). 

Ainda que o processo de impeachment detenha essência política, carece de 

adoção e segmento dos critérios jurídicos assim como quaisquer processos em 

um Estado Democrático de Direito. No desfecho do impeachment da ex-

Presidenta Dilma há, mais uma vez, um protagonismo do STF. Desta vez, 

corporizado por meio de seu Presidente. Compete a este, por meio da Lei no 1.079 

de 1950 e da Constituição de 1988, a Presidência do julgamento do processo de 

impeachment do Presidente da República. No desempenho dessa atividade, o 

Ministro não opera como juiz constitucional, mas como coordenador das 

atividades. Essa premissa foi reforçada pelo próprio Ministro que viria a presidir o 

julgamento, Ricardo Lewandowski, ao afirmar que o presidente da sessão do 

impeachment não possui protagonismo. 

Verifica-se que há contradição entre o que fora enunciado pelo Ministro e o 

que foi desempenhado no julgamento do Senado Federal quando houve, de fato, 

um protagonismo do Presidente da Corte. O aceite do requerimento do destaque 

para votação em separado (DVS) sobre as sanções provenientes da condenação 

de crime de responsabilidade apresentou abandono dos próprios precedentes do 

Tribunal e foi de encontro ao que está estabelecido explicitamente pelo texto 

constitucional. O requerimento em análise propôs dupla votação: a primeira sobre 

a perda do cargo e a segunda sobre a inabilitação, por oito anos, para o exercício 

de função pública. Essa deliberação em prol do DVS apresenta contornos 

expressivos por haver participação central do Presidente do STF em caso de 

política pura: o impeachment. 

Os exames documentais do Mandado de Segurança no 21.689 e do Diário 

Oficial da União (DOU) confirmam a impossibilidade de fatiamento das sanções 

provenientes da condenação de crime de responsabilidade. A Corte confirmou a 

indissociabilidade das penas no MS no 21.689 impetrado em prol do ex-Presidente 

Fernando Collor. O DOU de 8 de outubro de 1992 publicou o roteiro a ser seguido 

no processo de Collor no Senado Federal, e expôs como seria realizado o 

questionamento aos senadores sobre a condenação do Presidente da República, 

no qual uma pena decorre da outra. Este documento demonstrou-se duplamente 
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relevante para encontrar respostas que corroboram a compreensão da 

incompatibilidade normativa e jurisprudencial da atuação do Presidente da Corte 

em desfecho de um caso de política pura: o impeachment de Dilma Rousseff. 

Caracterizado pelo Ministro Presidente como um “tropeço na democracia”. 

A incompatibilidade também se estende ao teor argumentativo utilizado 

pelo Ministro para justificar a ruptura jurisprudencial. O roteiro do rito foi ratificado 

por meio da decisão proferida na ADPF no 378, em 2015. Designava que o processo 

de impeachment de Dilma Rousseff deveria seguir o mesmo rito aplicado ao 

processo de Fernando Collor. As análises realizadas resultaram na asserção de 

que não há substratos jurisprudenciais e legais que sustentem que a atuação da 

Presidência Suprema ultrapasse a coordenação dos trabalhos durante a sessão 

de julgamento de crime de responsabilidade do Presidente da República. 

Similarmente, não há previsão à luz da Constituição Federal de 1988 e dos 

precedentes do Tribunal que possibilitem a votação em separado das sanções e a 

aplicação do fatiamento das penas. 

Refutam-se, também, as argumentações puramente regimentais utilizadas 

em prol da decisão que acatou o pedido do DVS. O uso dos regimentos internos 

das casas legislativas deve ser realizado de forma secundária diante dos vazios. 

O que transcorre em estranheza é que nesse quadro não é possível tratar de 

conflito entre normas ou de vazios normativos, pois a decorrência das duas 

sanções como resultado da condenação por crime de responsabilidade está 

prevista constitucionalmente. Essa espécie de bipartição das sanções marca uma 

alteração substancial daquilo que se encontra estabelecido no dispositivo 

constitucional. Tratando-se, então, de uma mutação inconstitucional. A 

incumbência interpretativa dos documentos legais é, de fato, do Poder Judiciário, 

com ênfase no STF no que concerne à Constituição Federal. Todavia, o 

estabelecimento da proposta de dupla votação no Senado Federal e a subdivisão 

de pena que não encontram previsão ou substrato normativo. Deste modo, tal 

ação não condiz com o papel hermenêutico incumbido ao Judiciário. 

Os elementos anteriormente expostos demonstram que a Corte e seus 

ministros frequentemente abandonam as manifestações e os precedentes do 

Tribunal, como foi realizado entre os dois impeachments. A inauguração ilegítima 
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de novo posicionamento do STF em um tema sensível democraticamente e 

relevante apresenta impactos em uma questão de megapolítica que é a definição 

dos rumos de importantes líderes políticos que exercem a função de Presidente 

democraticamente eleito. Também se demonstra uma instabilidade jurídico-

intepretativa que retroalimenta a autofogia da Corte diante da imprevisibilidade de 

qual será a próxima acepção do Plenário ou de seus respectivos ministros sobre 

determinado assunto. É, nesse sentido, que há substratos para compreender que 

a Presidência Suprema possui poder em potencial capaz de, também, intervir nos 

desfechos de casos de judicialização da megapolítica. Aqui, a judicialização da 

megapolítica é operada fora das fronteiras da Corte, e se materializa quando o 

Ministro atuou como juízo político e juiz constitucional solo, em que, em tese, deve 

cumprir a coordenação. 

Ao Presidente do STF também são destinadas atribuições que contemplam 

funções de organização interna do Tribunal, tarefas caracterizadas como 

burocráticas, atividades interinstitucionais de relacionamentos, demandas 

processuais, bem como direção dos trabalhos e presidência das sessões 

plenárias. Ao primeiro olhar, esse conjunto de atividades parece ser delimitado à 

coordenação do arranjo institucional, entretanto, no decorrer do estudo de casos 

ilustrativos evidencia-se a importância exercida no desempenho dessas 

atividades, manifestando, assim, a relevância político-institucional da Presidência 

Suprema. 

Diferentemente do processo de impeachment, que é um caso de política 

pura em sua essência, a caracterização de outros eventos como judicialização da 

megapolítica requereu a análise da conjuntura política nacional. Como é do âmago 

da megapolítica, os casos não se revelam por si só. Descortinar processos que se 

encontram sob o manto constitucional requereu reconhecer as atividades 

desempenhadas pelo ministro Presidente que potencialmente podem influir na 

indução e nos desfechos de casos que afetam a estrutura democrática e a inter-

relação de poderes constituídos. 

Com fulcro no exame quantitativo do perfil das decisões da Suprema Corte 

no ano de 2019, foi constatada uma dupla relevância da Presidência, pois, no 

âmbito das decisões monocráticas, o Presidente do STF deliberou sozinho 



 
 
 
 
236 | Presidência Suprema: do arranjo institucional à judicialização megapolítica 

aproximadamente o mesmo quantitativo de oito (7,86) ministros, correspondendo 

a 37,40% de todas as decisões – monocráticas ou colegiadas. Reforça-se que 

essa ênfase quantitativa também é manifestada qualitativamente por ser 

designado ao Presidente decidir sobre questões urgentes nos períodos que 

contemplam as férias coletivas e o recesso dos ministros. Assim como em muitas 

outras atribuições, carece de parâmetros mínimos essa espécie de atuação do 

ministro Presidente, pois há presença de subjetividade quanto à caracterização 

daquilo que seria ou não urgente e a depender da existência de dispensa da 

análise do Plenário. E, concretamente, episódios de conflitos entre os poderes 

ilustram essa convicção como a ADI 5.874 MC/DF em que a Presidenta Cármen 

Lúcia suspendeu parcialmente o indulto natalino concedido pelo então Presidente 

Michel Temer. 

Outra expressão de relevância da Presidência está em suas funções de 

coordenação das sessões plenárias e de construção da pauta de julgamento do 

plenário. Em 2019, somente 3,30% das deliberações tiveram origem no Plenário. 

Esse cenário ilustra o quão importante é o processo de escolha que designará um 

caso para apreciação e julgamento do Plenário. É, em verdade, uma dupla seleção, 

pois, defronte do quantitativo de casos a serem deliberados e da diminuta fração 

que será julgada pelo Plenário, tão importante quanto selecionar o que será 

pautado é escolher o que não será pautado. Ainda que outros ministros, atuando 

como relator ou por meio de pedido de vistas, possam exercer influência no kayros 

e na ida ou não de um processo para o Plenário, somente o Presidente da Corte 

possui a determinação da pauta. Dependem do poder de pauta da Presidência: a) 

a eleição e dupla escolha dos processos que serão pautados no julgamento do 

Plenário; b) a definição da provável data que ocorrerá àquela pauta de julgamento; 

c) a escolha de se este processo será ou não julgado por meio da organização e 

condução dos trabalhos no Pleno. 

Englobado pelo poder de pauta é o atributo de coordenação e organização 

das sessões plenárias, especialmente, das sessões plenárias extraordinárias. Em 

conformidade com os dados obtidos no sítio eletrônico do STF, evidencia-se que 

há um maior quantitativo de sessões plenárias extraordinárias do que ordinárias. 

As sessões extraordinárias necessitam de convocação do Presidente da Corte e 
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este é responsável por designar os seus respectivos horários. Assim, o ministro 

Presidente detém maior controle das sessões extraordinárias que das plenárias e 

proporciona a construção de uma outra pauta com a inclusão de novos 

julgamentos. Em direção contrária, o Presidente pode optar por não realizar as 

sessões extraordinárias e, defronte desta opção, processos ficarão por mais 

tempo na espera para serem contemplados pela seleta pauta de julgamento das 

sessões plenárias ordinárias. 

Esse poder caracterizado como o de maior potencial de dinamismo 

estratégico é sinalizado por enunciações de ministros ou ex-ministros, 

especialmente nos relatos sobre o período em que estiveram no cargo da 

Presidência. A retomada das discussões sobre a possibilidade de adoção do 

sistema de governo do parlamentarismo, formalizada pela inclusão do Mandado 

de Segurança no 22.972 de 1997 na pauta de julgamento do Plenário, na mesma 

semana do julgamento dos embargos da ADPF 378, é um exemplo. Naquele 

momento, essa temática era amplamente veiculada pela mídia e presente em 

manifestações públicas de políticos em prol do parlamentarismo. Não se trata de 

um atraso, mas de uso estratégico de atribuições para que a Corte pudesse se 

manifestar sobre relevante tema em voga, tema este pertencente ao quadro de 

política fundamental, categorizando-se como judicialização da megapolítica por, 

inclusive, apresentar riscos à soberania popular, pois a última decisão sobre o 

assunto partiu da escuta popular por meio de plebiscito, instrumento da 

democracia direta. 

Mesmo diante da importância do poder de pauta da Presidência Suprema, 

há ausência regimental que permita que este seja exercido de forma discricionária, 

mas também não há estabelecimento dos limites deste poder. Durante a gestão 

do Ministro Nelson Jobim (2004 – 2006), a organização da pauta passou a 

desempenhar novo papel, tornando-se um potencial poder estratégico 

incorporado por seus sucessores e se convertendo numa tentativa de sintonia 

entre a agenda interna da Corte e a agenda externa formada pela “opinião pública”. 

Essa cultura corrobora a judicialização da agenda política. Com a ausência de 

regulamentação, a construção da agenda de julgamento se torna propensa à 

subjetividade do Presidente que detém o crivo de definir o que é importante ser 
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pautado, contribuindo para maior protagonismo deste e reverberando na opinião 

pública. 

É fato que a “opinião pública” influencia na percepção do STF como corpo 

togado conhecido e mantê-lo assim parece estar na agenda de alguns ministros. 

O pró-ativismo do STF o torna mais próximo do “público” e das pressões externas, 

especialmente de atores políticos e dos Poderes Executivo e Legislativo. A 

Presidência Suprema, ao ter poder na definição da agenda de julgamento do 

Plenário, pode alcançar resultados cujos reflexos se manifestam diretamente nas 

lutas políticas e eleitorais, e por conseguinte, na democracia. Recorrentemente a 

“opinião pública” tem sido utilizada para fundamentar tomadas de decisões ou 

votos, que, por vezes, ocorrem a partir de vazios constitucionais, sendo, por sua 

vez, passível de seletividade. Recorda-se que o STF é órgão contramajoritário, 

portanto, não deve buscar legitimidade exclusivamente nos anseios sociais, pois 

ser sensível aos problemas sociais não implica em seguir a “opinião pública”. 

Para fins ilustrativos foi abordado no decorrer da dissertação o caso do 

Habeas Corpus 152.752/PR, o qual teve forte realce político e eleitoral. A 

personificação do caso se manifestou pelo fato de o paciente ser o candidato 

apontado pelas pesquisas como favorito. Não somente o julgamento se tornaria 

crucial para o resultado eleitoral, o decurso do tempo que se levaria para o 

julgamento também era determinante. O descompasso entre o decurso do tempo 

do HC 152.752/PR e das ADCs 43 e 44 para a designação da pauta de julgamento 

do Plenário evidenciou o Poder de Pauta, reforçado, inclusive, por membros da 

Corte. Por ter ocasionado impactos no andamento do processo eleitoral, revela-

se uma implicação democrática e caracteriza-se como judicialização da 

megapolítica. O Poder jurídico e político do Presidente para determinar o momento 

do julgamento ecoa para além das fronteiras do Tribunal Constitucional, 

alcançando, até mesmo, as lutas políticas e o âmbito democrático. E pode 

exemplificar a predisposição do país para a juristrocacia. 

O protagonismo da Presidência Suprema se expressa, também, na 

elaboração das agendas externas de que o STF participa. Na história recente do 

STF, identificam-se pactos entre o Presidente da Corte e representantes do Poder 

Executivo e Legislativo. A tentativa de formulação de pacto mais recente 
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objetivava reformas administrativa, previdenciária e tributária. A coalizão entre os 

representantes máximos dos Três Poderes em prol de reformas se aproxima da 

percepção estabelecida por Hirschl sobre o fenômeno da juristocracia, no qual há 

um projeto formado em prol das elites. Permeadas por controvérsias, essas 

reformas pertencem a uma agenda que fragiliza direitos e, por conseguinte, 

apresenta legitimidade e constitucionalidade contestadas. Em contornos 

distantes do Poder Judiciário, o Presidente da Corte atua como representante da 

Instituição e dos seus membros. 

Durante o biênio em que o Ministro ocupa o cargo da Presidência do 

Supremo Tribunal Federal é disponibilizada a ele uma multiplicidade de funções 

de já reconhecida valia para o Tribunal, bem como para a conjuntura política. 

Nesse meio tempo, o Presidente também se apresenta como aquele que conduz a 

organização da agenda interna da Corte e como aquele que irá representá-la nas 

relações com os outros Poderes e demais autoridades. A designação da atividade 

representativa remota à perspectiva de porta-voz, ou seja, aquilo que é enunciado 

pelo Presidente da Corte tende a ser visualizado como uma fala em nome do corpo 

ministerial. 

Esses são os principais traços que distinguem o Presidente dos demais 

ministros: o poder de representação e de “porta-voz”, com valoração simbólica 

dos discursos e manifestações de feição representativa. Em 1964, no decurso da 

instauração do golpe militar, o Ministro Álvaro Ribeiro da Costa, Presidente do STF, 

participou da cerimônia de posse do presidente provisório Ranieri Mazzilli, após a 

deposição de João Goulart. À época, a presença do Presidente da Corte 

transparecia uma importância simbólica, ao mesmo tempo em que era imprimida 

uma falsa percepção de que o golpe estava ocorrendo conforme as balizas legais 

e consentimento do Tribunal, como corpo colegiado. 

É, nesse sentido, que não é atribuída a valoração necessária ao processo de 

escolha da Presidência Suprema. Um caso ilustrativo que releva a dimensão da 

escolha do Presidente foi a determinação, por meio de decreto, de que os 

ocupantes dos cargos de Presidência e Vice-Presidência deveriam ser nomeados 

pelo Presidente da República, à época Getúlio Vargas, no interstício do Estado 

Novo. Com fulcro em uma análise empírica da formação da Presidência e Vice-
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Presidência da Corte, contemplando o período de 1987 a 2020, foi possível 

diagnosticar que há um determinismo na eleição em dois segmentos: 1) torna-se 

Presidente aquele ministro que se encontra há mais tempo na Corte e que ainda 

não ocupou o cargo; 2) o Vice-Presidente será o próximo Presidente, pois o 

ministro “eleito” para este outro cargo é o segundo ministro mais antigo no 

Tribunal e que ainda não esteve em nenhum dos dois cargos. Dos dezenove 

presidentes analisados, todos eram os membros com mais tempo de toga 

constitucional e que não haviam ocupado o referido cargo, e por conseguinte, o 

mesmo critério foi adotado em relação à Vice-Presidência. 

Apenas dois dos Presidentes não foram os Vice-Presidentes nos mandatos 

imediatamente anteriores, pois, em ambos os casos os ministros que estavam a 

exercer a Vice-Presidência já não pertenciam ao quadro do Tribunal durante as 

novas eleições: o que não refuta o resultado nem contraria a tradição, mas lhe 

confere assertiva que a eleição é simbólica e constrói uma cultura segmentada. 

Os resultados obtidos pela análise empírica tecida nesta pesquisa convergem 

com os depoimentos dos ministros do Tribunal, Presidentes ou não, que declaram 

se tratar de uma eleição com resultado conhecido previamente, com a finalidade 

de tornar o processo mais tranquilo e evitar desgastes desnecessários. 

O determinismo da escolha nessa eleição simbólica que viabiliza a 

manutenção de uma tradição logra evitar alguns desgastes desnecessários. 

Contudo, expõe-se a outros consideráveis desgastes. Por ter a tarefa 

representativa da Corte, a Presidência Suprema atua e é porta-voz do corpo 

ministerial. Os riscos oriundos do determinismo da escolha repercutem à medida 

que o Presidente participa das relações e, até mesmo, em pactos com outros 

poderes, ou em diálogos com atores políticos, visto que a escusa em realizar uma 

real eleição implica uma “legitimidade”, mas não há uma representação de fato. 

Dessa forma, é possível que o Presidente possa imprimir a sua “marca” na Corte 

com tomadas de decisões que não convergem com os demais togados e faz com 

que a cada novo biênio haja uma propensão à quebra nas construções realizadas 

pelos presidentes anteriores. 

Utilizando-se das construções teóricas desenvolvidas por Foucault e 

Bourdieu sobre o poder do discurso, expõe-se a valoração das enunciações 
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discursivas dos presidentes da Suprema Corte por possuírem uma dupla ênfase: 

é concedido ao ministro Presidente maiores espaços destinados aos seus 

discursos e enunciações, que ganham contornos mais significativos, em eventos 

oficiais ou extraoficiais, por serem realizados pelo representante do STF e do 

Poder Judiciário nacional. Como porta-voz do STF, os discursos do ministro 

Presidente ecoam junto às elites políticas e sociedade civil com força decisória. A 

demarcação de visibilidade deste poder se expressa, muito firmemente, nos 

discursos de posse dos presidentes ao assumirem compromisso com 

continuidades ou descontinuidades de ideias sobre o agir da Suprema Corte 

durante os seus respectivos mandatos. 

Filia-se a este entendimento a clara posição do Ministro Ricardo 

Lewandowski, ao admitir que diante da crise institucional anunciada, caberia à 

Suprema Corte lê-la como janela de oportunidade, diante de uma defesa de 

atuação mais ativa do Poder Judiciário, face às demandas sociais e lacunas de 

atuações administrativas ou legislativas, ainda que acene para o respeito e 

harmonia entre os Poderes. Com similar norte valorativo, a Ministra Cármen Lúcia, 

em seu discurso de posse, focaliza a conjuntura política e econômica vivenciada 

pelo País naquele momento e identifica no Poder Judiciário a instância com 

competência para poder auxiliar o povo no enfrentamento destes desafios. 

Filiando-se às posições assumidas por seus antecessores e avançando no 

entendimento de uma participação mais ativa do Poder Judiciário, o Presidente 

Dias Toffoli, em seu discurso de posse, propõe uma coalizão entre os três Poderes, 

com vistas à "elaboração de uma agenda comum”. 

Estas marcações alinhadas a outras enunciações ao longo do mandado 

podem incidir na judicialização da megapolítica, conformando-se com a tese de 

Hirschl ao reconhecer que as instituições não operam em vazios institucionais. Do 

exposto, compreende-se que a Presidência do STF está longe de ser uma mera 

figura simbólica, de fato é um ministro com amplas atribuições e suas ações e 

atuações ecoam para além das fronteiras do Tribunal. Enseja-se, no entanto, que 

os ministros possam revisitar suas atuações, problematizar sobre suas práticas e 

analisar o real e potencial impacto de uma atuação engajada que, por vezes, 

usurpa a racionalidade constitucional e infraconstitucional. 
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A participação do Poder Judiciário brasileiro em campo eminentemente 

político e valoração das elites são orgânicas para a formação de sua máquina 

burocrática, marcada pela formação dos bacharéis em direito e de magistrados 

sob o controle, inicialmente, português e, posteriormente de escolas que se 

constituem como berço da elite jurídica brasileira. Portanto, o capital cultural, aqui 

expresso a partir da cultura escolar jurídica, se apresenta tão significativo quanto 

o econômico no espaço social no qual atores lutam pela manutenção ou melhoria 

das suas posições sociais, sendo fundamental para a construção do habitus e 

consequente “nobreza togada”. 

A partir das posições dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

analisadas, infere-se que há um campo político da justiça. A tendência de 

delegação por parte das elites sociopolíticas e de seus representantes políticos 

para cargos do Poder no Judiciário tem sido prática recorrente, visto que detêm 

controle geral sobre os processos de educação jurídica e nomeação judicial. Desta 

feita, a formação da elite jurídica gravita como recurso demonstrativo da simbiose 

entre as elites, elemento que, na formulação de Hirschl, pode tornar um Estado 

mais propenso à Juristocracia. 

Os resultados admitem que a composição dos membros dos tribunais 

superiores brasileiros requer, no mínimo, um diálogo político, ainda que haja 

critérios mais “rígidos” de acesso ao STJ. Contudo, essa via no STF é diretamente 

dependente do Executivo, por conseguinte, com interferência política direta no ato 

de nomeação. Desse modo, elucida-se o movimento de produção, reprodução, 

circulação e exercício de poder também na indicação e nomeação dos ministros 

da Suprema Corte. Os resultados também permitiram reconhecer que a 

legitimidade do poder, no Poder Judiciário que constitui a nobreza togada, é 

dependente tanto das relações internas quanto das relações externas. E a 

projeção do Judiciário na sociedade é fundamental para o seu empoderamento e 

legitimação, proporcionando-lhe reputação mais prestigiada que a dos demais 

poderes constituídos; ainda que esta seja derivada, algumas vezes, de ações que 

extrapolam os limites razoáveis de separação dos poderes e da própria essência 

das cortes de serem contramajoritárias. 
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Amparadas pela percepção de retidão e profissionalismo por parte da 

opinião pública, sob o aparente manto constitucional, as Supremas Cortes obtêm 

substratos para atuar em um espaço que não lhe é designado. Por meio do teor 

discursivo de “guardiões da constituição” e responsáveis pela interpretação do 

texto constitucional, os Tribunais se fundamentam para que seus membros 

possam atuar sob valorações de moral e de Justiça. O fortalecimento do Poder 

Judiciário não ocorre no vácuo. Elementos extrajurídicos, com destaque para a 

mídia, demonstram que a ascensão institucional da Constituição de 1988 não é 

capaz de responder o fenômeno da judicialização da política. O descrédito popular 

frente aos representantes políticos se dá, proporcionalmente, ao empoderamento 

da Justiça como instituição de reputação moral incontestável, apolítica e 

combatente dos vícios “da velha política”. Dessa forma, desenvolve-se a 

expressão Populismo Togado como fenômeno de empoderamento exacerbado do 

Poder Judiciário, cunhado em discursos, em moralidade e diante do descrédito na 

Política. 

O protagonismo internacional assumido pelas Supremas Cortes encontra 

suas raízes de empoderamento para além de elementos jurídicos, sendo 

necessárias respostas para além da institucionalidade. De fato, a Constituição 

Federal de 1988 proporcionou uma gama de poderes ao STF, mas também é 

identificável na conjuntura nacional a presença de elementos que o tornam  

“terreno” propenso para a ascensão juristocrata: a) a influência da elite 

sociopolítica na formação escolar e na nomeação dos membros da cúpula do 

Poder Judiciário; b) a existência de uma ampla confiança da opinião pública na 

imparcialidade do Judiciário e na sua boa reputação, que supera a dos membros 

do regime político; c) um "novo" momento político de ruptura que ocasiona receio 

de as elites subtraírem  suas detenções de poderes que proporcionam a busca 

pela autopreservação hegemônica. O último, é apresentado pela Assembleia 

Constituinte Nacional, formada por agentes detentores de poderes e, 

consequentemente, com interesses inerentes à própria consciência individual 

e/ou coletiva. 

Os resultados advindos desta pesquisa permitiram desenvolver as 

considerações apresentadas que intencionam colaborar com o campo de 
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conhecimento do Direito Constitucional e suscitar reflexões sobre a judicialização 

da política no Brasil, com ênfase na Suprema Corte. A análise da face da 

judicialização da megapolítica, expressa no exercício da Presidência do STF, 

desenvolvida nesta dissertação, não visa proferir julgamentos condenatórios ou 

emitir respostas definitivas a questão de pesquisa. Contudo, expressa um 

problema central identificado: a participação efetiva da Presidência da Suprema 

Corte, em temas eminentemente políticos – megapolítica - , por meio da indução 

e dos desfechos de casos que afetam a estrutura democrática e a inter-relação 

entre os poderes constituídos, ultrapassando, assim, as fronteiras designadas ao 

papel do Supremo Tribunal Federal, em uma potencial iminência de usurpação da 

soberania popular. 

Contudo, reconhece-se que toda pesquisa visa responder a um dado 

problema sob as vertentes teórica e metodológica eleitas e, ao mesmo passo, 

elucidar outros vazios. Desta feita, enseja-se que esta pesquisa tenha 

apresentado bons questionamentos e, desse modo, possa movimentar o debate 

em torno da judicialização da megapolítica no Brasil. Reconhece-se, também, que 

as opções teóricas e metodológicas eleitas para a presente pesquisa conduziram 

para análise de casos concretos, com ênfase na dimensão qualitativa. 

A formulação teórica da megapolítica e a essência dos casos 

caracterizados como tal advêm de gênese qualitativa, por ser imprescindível à 

análise da importância da centralidade política do caso judicializado, recurso 

intrínseco à natureza qualitativa. Contudo, considerando que a pluralidade do 

objeto em apreço e a complementaridade necessária entre abordagens 

qualitativas e quantitativas, entende-se como precípua a realização de outros 

estudos que possam dirigir lentes de natureza quantitativa à atuação da 

Presidência Suprema e, assim, ampliar visões. 
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