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aPresentação

Quando o ministro Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal, afirmou que “no século XXI, o protagonismo cabe ao Judi-
ciário”, a maioria dos cidadãos brasileiros ainda não tinha claro o que isso 
poderia significar. Poucos anos depois, há um conjunto de perguntas claras 
que circulam na imprensa, nos espaços públicos, nos meios acadêmicos. A 
ampliação da esfera de atuação do Poder Judiciário representa alguma in-
compatibilidade com um regime político democrático? Se processos de inter-
pretação constitucional podem ampliar direitos, como no caso da união civil 
entre pessoas do mesmo sexo, isso significa algum tipo de violação ao prin-
cípio da separação de poderes? É possível assegurar a necessária neutralidade 
política do sistema de justiça quando a mídia lhe reserva o papel de protetor 
da moralidade pública? Qual é a possibilidade de convívio democrático com 
um Supremo Tribunal Federal que se comporta como uma espécie de regente 
republicano da cidadania brasileira, designando a si mesmo como “vanguar-
da iluminista”? São essas algumas das perguntas que aparecem em “Justiça no 
Brasil: às margens da democracia?”, que tenho a alegria de ora apresentar.

O livro é composto por três partes. A primeira delas – “Justiça e desafios 
da inclusão em face dos avanços da agenda conservadora no Brasil” – é consti-
tuída por quatro trabalhos. Em “Justiça transicional no Brasil: os labirintos da 
impunidade”, assinado por Andrés del Río e Emilio Peluso Neder Meyer, 
vemos aparecer o legado autoritário de um poder judiciário que, em tempos 
democráticos, não apenas se recusa a punir as graves violações dos direi-
tos humanos ocorridas no passado, como também abre mão de reparar os 
danos causados a indivíduos ou grupos. Ao avaliarem o papel e a ação do 
Supremo Tribunal Federal durante e após a ditadura, os autores nos ajudam 
a compreender porque a suprema corte jamais se transformou em um ator 
político comprometido com a luta pela verdade e pela memória, ao mesmo 
tempo em que carregou consigo uma mentalidade elitista e autoritária. Tal 
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perfil autoritário do poder judiciário brasileiro, que atua de forma cada vez 
mais seletiva, é reconstruído no texto “Justiça autoritária e as bombas da dita-
dura: para uma compreensão das permanências autoritárias no sistema judiciário 
brasileiro”, de Alexandre Bernardino Costa, Juliana Neuenschwander Maga-
lhães e Lusmarina Campos Garcia. Aqui, percebemos que as alianças entre 
mídia e poder judiciário não são estratégias políticas exclusivas do presente. 
As bombas jogadas na OAB e no Riocentro, nos tempos da ditadura mili-
tar, que pretendiam interromper o processo de abertura política, encontram 
no poder judiciário o ator que irá protagonizar uma farsa jurídica que será 
divulgada e legitimada pela mídia. Se voltarmos os olhos em direção aos 
movimentos sociais, a mentalidade conservadora e autoritária que forja o 
nosso sistema de justiça igualmente aparece nas marchas em defesa da vida e 
da família que reaparecem no cenário político brasileiro a partir de 2007. No 
texto “A batalha do aborto e a nova reação conservadora no Brasil”, de Débora 
Alves Maciel e Marta Rodriguez de Assis Machado, fica evidente a associação 
entre os movimentos conservadores, a arena pública e o Estado, especialmen-
te em face da formação da bancada BBB (Bala, Boi e Bíblia), da invasão da 
política pela religião e da utilização do ordenamento normativo em arenas 
judiciais. Finalmente, em “Promovendo a justiça na área de direitos difusos, coleti-
vos ou individuais homogêneos? Quem são e como atuam os membros do Ministério 
Público”, Ludmila M. L. Ribeiro e Thaís Lemos Duarte nos mostram que os 
representantes do Ministério Público, ao invés de guardiões das promessas 
democráticas e inclusivas da Constituição de 1988, acreditam que a área do 
combate à corrupção é a de maior êxito no âmbito da instituição. Em outras 
palavras, para os próprios integrantes do Ministério Público, não é uma prio-
ridade institucional a defesa dos direitos asseguradores da cidadania àqueles 
que deles necessitam, o que reforça a imagem de uma instituição marcada 
pelo baixo controle externo e por um certo voluntarismo.

A segunda parte do livro trata da “Justiça, controle político e opinião 
pública em tempos de seletividade” e está integrada por cinco capítulos. No 
primeiro deles, “Protagonismo judicial no Brasil: do que estamos falando?”, Mar-
jorie Corrêa Marona e Leon Victor de Queiroz Barbosa enfrentam o tema 
da judicialização da política, não mais para se referir, como no passado, à 
constitucionalização do direito ordinário (STF), ou à efetivação de direitos 
por um Ministério Publico ativo. O foco da judicialização da política vol-
ta-se agora para a inclusão de novos atores (polícia federal, ministério pú-
blico federal e justiça federal), a ampliação da atuação no campo criminal 
(combate à corrupção) e a criminalização da atividade política. Avaliando 
a evolução do protagonismo judicial no Brasil (1988 – 2017), os autores, 
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com base na análise de eventos de grande repercussão (Banestado, Mensa-
lão, Satiagraha e Lava Jato), mostram como gradativamente chegamos a 
um decisionismo judicial que, do ponto de vista institucional, representa a 
derrocada do Estado de Direito. O segundo capítulo, “Inovando na direção 
errada: Supremo Tribunal Federal e Ministério Público no Brasil”, de Leonardo 
Avritzer, mostra que o tema das inovações judiciais, no que diz respeito à 
atuação do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público, pode ser 
compreendido, nesta última década, em duas etapas: inicialmente, ainda 
que de maneira não participativa e não deliberativa, avançam em direção à 
ampliação de direitos; em uma segunda etapa, a inovação judicial no Brasil 
redundou na formação de uma facção corporativa cujo objetivo é crimina-
lizar o sistema político como um todo e o Partido dos Trabalhadores, de 
maneira particular. Nesse sentido, o texto de Avritzer caminha na direção 
oposta à de muitos autores que tinham uma avaliação positiva das inova-
ções judiciais, especialmente porque aqui no Brasil atores não democráti-
cos abusaram das inovações para concentrar poder. Essa concentração de 
poder político também vai aparecer em “Justiça, opinião pública e mídia”, de 
João Feres Júnior, Patricia Bandeira de Melo e Eduardo Barbabela, quando 
tratam do protagonismo do sistema de justiça brasileiro, amparado por 
um forte ativismo midiático. Recorrendo aos dados do Manchetômetro – 
website de acompanhamento da cobertura da mídia sobre temas políticos 
– os autores comprovam que existe uma correlação entre a desconstrução 
midiática dos poderes sustentados pelo voto e a queda da popularidade da 
classe política, por um lado, e a ampliação da cobertura jornalística dos 
poderes não eleitos (sistema de justiça) e a manutenção de sua aprovação 
pública, mesmo diante de um quadro de queda geral da aprovação popular 
das instituições. O terceiro capítulo, “O campo jurídico e a força do direito na 
política brasileira”, de Fabiano Engelmann, igualmente observa o protago-
nismo político das instituições judiciais no Brasil, nas últimas décadas, e 
demonstra como isso termina por favorecer a imagem de um poder estatal 
“neutro” e comprometido com a defesa da moralidade pública. Obser-
vando que o direito pode se transformar em uma estratégia de combate 
ao sistema representativo, Engelmann recorre a uma vasta literatura sobre 
o estudo do campo jurídico, o reforço das “elites de Estado” e o ativismo 
judicial, e nos mostra que o protagonismo dos juízes no Brasil assume uma 
face perversa na medida em que é capturado por grupos políticos descom-
prometidos com os ideais democráticos. Por último, Frederico de Almeida, 
em “Da democratização da justiça à tutela judicial da democracia: uma interpre-
tação do protagonismo judicial no Brasil contemporâneo”, retoma o debate de 
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como o protagonismo judicial das últimas décadas tem representado um 
risco considerável para a estabilidade democrática. Analisando a literatura 
política brasileira que via o potencial transformador do sistema de justiça 
a partir do nosso processo de reconstitucionalização, Frederico de Almei-
da aponta para o esgotamento do ciclo reformista da justiça, substituído 
por instituições judiciais com forte autonomia administrativa e financeira, 
politicamente poderosas e com déficits de transparência e controle social. 
Por conta disso, o protagonismo judicial no Brasil contemporâneo é, para 
o autor, inseparável da ideia de tutela judicial da democracia.

O Supremo Tribunal Federal está no radar dos quatro trabalhos que 
integram a terceira e última parte do livro, “Justiça e separação dos poderes: 
o Supremo Tribunal Federal em perspectiva”. Fabiana Luci de Oliveira, em 
“Processo decisório no Supremo Tribunal Federal: como votam seus ministros”, 
nos mostra que a literatura política sobre os processos decisórios judiciais 
ocorridos no STF costuma dar conta de quatro âmbitos distintos: o dese-
nho institucional, os usos do tribunal, a sua dinâmica interna e a reação 
da opinião pública e dos demais poderes às decisões ali tomadas. O foco 
do texto de Fabiana volta-se para a dinâmica das decisões internas do STF, 
destacando a coesão interna e a formação de redes de votação diante da 
ausência de consenso entre os membros da corte. Já em “Preferências Pre-
sidenciais? As indicações para o Supremo Tribunal Federal no Brasil democráti-
co”, Mariana Llanos e Leany Barreiro Lemos, ao mesmo tempo em que 
analisam os processos de indicação e nomeação para o STF ocorridos no 
Brasil desde 1985, procuram respostas para as seguintes perguntas: quem 
participa do processo de escolha dos juízes do STF? Quais são as restrições 
impostas aos presidentes durante o processo de escolha? Tais escolhas são 
ou não resultado de uma decisão ideológica fechada? Veremos que, para 
além do fato de que os partidos majoritários no legislativo brasileiro estão 
próximos do centro do espectro ideológico, essas respostas terão conteúdo 
distinto, a depender se estamos diante de uma coalização governista ho-
mogênea, ou, ao contrário, se a heterogeneidade é a marca característica da 
coalização presidencial. Nesse último caso, os presidentes podem ser força-
dos a indicar candidatos que são produtos de acordos políticos. Perguntas 
semelhantes irão aparecer em “Ligando os pontos entre a política de indicações 
e a política das decisões judiciais no STF”, de Mateus Morais Araújo. Aqui, 
a atenção volta-se para as restrições impostas ao presidente por ocasião 
das nomeações; para quais são os interesses atendidos; e, finalmente, se o 
presidente consegue ou não influenciar os julgamentos no STF por meio 
da nomeação de ministros. Recorrendo aos principais artigos publicados 



XXII

sobre o processo de nomeação de ministros do STF e analisando tanto as 
informações disponíveis sobre as nomeações ocorridas entre 1988 e 2017, 
como os dados sobre os julgamentos ocorridos na Corte, Mateus Morais 
Araújo encontra, entre outras conclusões, indícios de que há uma maior 
resistência do Senado às indicações presidenciais e de que os indicados pelo 
mesmo presidente votam de maneira semelhante. O último capítulo da ter-
ceira parte, “Mensalão: um crime sem autor?”, assinado por Rogério Arantes, 
trata da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, cujo julgamento foi ca-
paz de construir uma narrativa politicamente convincente, mas incompleta 
do ponto de vista jurídico e carente de conclusão. Discutindo o instituto 
do foro privilegiado, as fases política e jurídica do processo, a denúncia 
apresentada pela Procuradoria Geral da República e o julgamento dos em-
bargos infringentes, Rogério Arantes conclui que o Mensalão foi um crime 
cujo autor é inexistente, além de se constituir num caso revelador de como 
o comportamento coletivo do tribunal pode ser o resultado do conjunto 
das atitudes e estratégias dos seus próprios ministros.

A leitura desse livro, 30 anos após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, nos causa um enorme desconforto. Nos anos que se 
seguiram ao processo de reconstitucionalização do país, muitos de nós 
acreditávamos que o direito poderia se constituir numa via de emancipa-
ção e inclusão daqueles que, historicamente, estiveram à margem da socie-
dade brasileira. Diante da quantidade de processos judiciais interpostos 
por uma cidadania juridicamente participativa, que buscava concretizar 
os direitos assegurados no texto constitucional, não foram poucos aque-
les que aderiram à ideia de que estávamos assistindo a configuração de 
um novo espaço público no país: o espaço judicial. Em 2018, percebemos 
que a chamada “força do direito” pode não vir em auxílio da inclusão, da 
eficácia de garantias individuais ou coletivas ou do arrefecimento de uma 
cultura política autoritária. Para isso, basta que o sistema de justiça seja 
colonizado por estratégias de poder que visam assegurar a manutenção 
de uma agenda conservadora no Brasil. “Justiça no Brasil: às margens da 
democracia?” é um livro instigante exatamente porque nos coloca diante 
de um cenário político sombrio para todos os que estão comprometidos 
com a defesa da soberania popular, dos direitos fundamentais e de um 
país soberano.

Rio de Janeiro, maio de 2018

GISELE CITTADINO


