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Introdução

Lígia Mori Madeira 
Marjorie Marona

A judicialização da política – o endereçamento às cortes de questões que 
envolvem políticas públicas, conflitos políticos e valores morais e políticos fun-
damentais – pode ser apontada como um dos fenômenos mais significativos das 
democracias que atravessaram o século XX em direção ao século XXI. Armadas 
de mecanismos de judicial review, as cortes constitucionais têm sido frequente-
mente chamadas a pronunciarem-se sobre questões que vão desde o escopo da 
extensão do direito à vida, passando por políticas de saúde e educação, questões 
raciais e de identidade nacional até o financiamento de campanha e outras que 
são radicalmente políticas (Hirschl, 2008). Ademais, são frequentemente insta-
das a exercer suas funções de accountability, particularmente inseridas em uma 
complexa ambiência institucional de controle que mobiliza relações interinsti-
tucionais mais ou menos consertadas com a burocracia estatal.

Esta obra visa a uma aproximação do fenômeno da judicialização da polí-
tica – a designar certo protagonismo judicial em democracias contemporâneas – a 
partir de variadas perspectivas analíticas. Por um lado, assume-se que judiciários 
ativos e independentes, fruto da criação e da expansão do estado de bem-estar 
social e suas inúmeras agências regulatórias (Teubner, 1987; Habermas, 1988), 
são necessários para o monitoramento eficiente da expansão administrativa con-
tínua do Estado (Shapiro e Stone-Sweet, 2002).

Por outro lado, sem deixar de reconhecer o impacto do discurso e da 
consciência dos direitos na construção de uma judicialização desde abaixo que 
ocorre na medida em que os movimentos sociais, grupos de interesse e ativistas 
políticos atribuem um caráter emancipatório ao direito e percebem os tribunais 
como espaços mais propícios para os avanços de suas pautas e agendas políticas, 
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problematiza-se a visão negativa da política e dos espaços de representação fre-
quentemente associada ao fenômeno (Tate e Vallinder, 1995).

Não escapa das argutas análises que constituem este livro a ênfase sobre as 
condições institucionais mais adequadas ao protagonismo judicial, sem perder de 
vista, contudo, o protagonismo dos próprios atores que operam as instituições 
do sistema de justiça, geralmente em detrimento da legitimidade do sistema 
político, ilustrando a dificuldade contramajoritária (Tushnet, 1999; Waldron, 
2006; Gargarella, 1996).

A preocupação com a inserção das Cortes Constitucionais em um quadro 
institucional mais amplo, que considere a realidade política e tome a indepen-
dência judicial e a revisão constitucional como construções políticas, fundadas na 
racionalidade estratégica que caracteriza a atividade política cotidiana (Ginsburg, 
2003; Hirschl, 2004), também perpassa todos os capítulos que constituem este 
livro.

Na América Latina e, particularmente, no Brasil, a judicial politics agenda é 
relativamente recente, e as pesquisas e análises que abarca concentram-se, sobre-
tudo, nas Cortes Constitucionais. Este é mais um ponto em que esta obra avança. 
Como se sabe, esta é uma agenda que se constitui de pesquisas e análises do legal 
complex (instituições judiciais, seus agentes e, de forma mais abrangente, o campo 
jurídico). Distingue-se por fazê-lo da perspectiva das Ciências Sociais, particu-
larmente da Ciência Política. Enfatiza os elementos extrajurídicos (políticos, 
sociais, econômicos etc.) que, ao mesmo tempo, influenciam e são influenciados 
pela atuação das instituições do sistema de justiça.

A judicial review é uma realidade em três quartos de democracias no 
mundo. Na América Latina, o mecanismo institucional que dá concretude ao 
princípio da supremacia da Constituição é adotado por todos os países. Sua 
operação recoloca, de forma incessante, a questão das relações entre os ideais 
do constitucionalismo e da democracia, particularmente para o caso regional, 
considerando que a maioria das Constituições Latino-Americanas, desde o prin-
cípio do século XIX, refletem um paradigma hostil à ideia de autogoverno que se 
desdobra, na atualidade, em um cenário de dissonância democrática: há expecta-
tivas e demandas da soberania popular cuja efetividade a institucionalidade não 
apenas dificulta, como também impede, tal qual argumenta Roberto Gargarella, 
no capítulo de abertura desta obra.

A permanência e a relevância de “regras incapacitadoras” (Holmes, 1993) 
no ordenamento constitucional, as quais revelam o caráter contramajoritário da 
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maioria das Constituições Latino-Americanas, expressam-se na adoção de um 
sistema político que reduz a representação política a uma forma de governo, na 
preferência de controles internos aos externos (democráticos), na opção por 
um sistema de freios e contrapesos cuja função primordial é a canalização ins-
titucional do conflito por meio da adjudicação de ferramentas defensivas (veto 
presidencial, judicial review, bicameralismo) a representantes de diferentes setores 
da sociedade. Por fim, uma noção de direitos vinculada à tradição jusnaturalista 
acaba por separá-la da política (da democracia).

No fundo, essas são questões de desenho institucional que aparecem nas 
discussões sobre acesso à justiça, movimentos de legal mobilization e judiciali-
zação de políticas públicas, que servem de inspiração para as análises que com-
põem a primeira parte da obra: “Constitucionalismo e Democracia: instituições 
judiciais, acesso a direitos e políticas públicas”.

De fato, as discussões sobre acesso e padrão de acionamento dos tribunais 
abarcam análises acerca da amplitude de acesso às cortes e do uso do judicial 
review e outros instrumentos jurídicos de acionamento por atores políticos e 
sociais. Inclui, particularmente, debates acerca das oportunidades legais para 
litigância (legal mobilization). As análises variam entre as perspectivas institu-
cionalistas e right-centered, conformando uma tradição teórico-analítica, que se 
estrutura tanto no campo de estudos da ação coletiva (que têm como questão 
principal os movimentos sociais) como no de estudos sociojurídicos (que focaliza 
principalmente as instituições e decisões judiciais).

Atualmente, sob o conceito de legal mobilization, as análises avançam em 
uma compreensão mais ampla da relação entre movimentos sociais, direito e 
Poder Judiciário, tomando-os não como fenômenos apartados e independentes, 
mas como elementos da sociedade e do sistema político que estão em constante 
troca e influência mútua.

A literatura que explora os processos por meio dos quais indivíduos ou 
atores coletivos invocam normas, discursos ou símbolos jurídicos para influenciar 
políticas públicas ou comportamentos (Vanhala, 2015) divide-se basicamente em 
duas linhas: aquela que investiga o papel do Direito e dos tribunais na “micropo-
lítica das disputas individuais” e na vida cotidiana dos cidadãos e aquela que busca 
entendê-lo no contexto de grandes conflitos sociais entre grupos organizados, 
que almejam alterações mais profundas na sociedade.

A obra de Scheingold (1974), The politics of rights: lawyers, public policy 
and political change, inaugura a investigação macropolítica da mobilização do 
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Direito, contrapondo-se a uma perspectiva crítica ao uso do direito e do Poder 
Judiciário como forma de produzir mudanças sociais, que era dominante. Tra-
dicionalmente, o litígio era visto como uma estratégia sempre conservadora, 
dominada por elites que dificilmente iriam engajar-se em ações que rompessem 
com o status quo, de modo que os movimentos sociais que optassem por essas 
táticas poderiam acabar desmobilizados, na medida em que suas bases sociais 
perderiam espaço de participação. Ademais, os resultados do litígio teriam sempre 
efeitos parciais sobre as questões sociais que abordam, constituindo, portanto, 
instrumentos inadequados para que as mudanças estruturais necessárias para a 
diminuição da desigualdade de fato ocorressem.

Scheingold (1974) é, portanto, especialmente relevante para o desenvolvi-
mento da noção de legal mobilization, inaugurando a investigação macropolítica 
da mobilização do Direito pela ênfase no pensamento estratégico de possíveis 
agentes da mudança social, visando a entender a relação entre estratégias jurídicas 
e movimentos sociais. Nesse novo quadrante, nas décadas seguintes, organizou-se 
um intenso debate acadêmico acerca da eficácia de estratégias dos movimen-
tos sociais baseados no Direito e no Poder Judiciário para promover mudanças 
sociais, opondo Gerald Rosenberg (The hollow hope: can courts bring about social 
change?) e Michael McCann (Rights at work: pay equity reform and the politics 
of legal mobilization).

De um lado, Rosenberg (2008), crítico feroz das estratégias de mobilização 
do Direito, adotou uma abordagem top-down, centrada nas cortes e nas relações 
formais entre instituições jurídicas e movimentos sociais, com uma perspectiva 
positivista do Direito, tomado como um conjunto de instituições e regras jurí-
dicas. O Poder Judiciário sozinho não seria capaz, conforme argumentava, de 
promover mudanças na sociedade, dependendo da cooperação de outros atores 
institucionais para tanto, de modo que as estratégias que envolvem litígio mos-
tram-se uma esperança vazia quando têm como objetivo promover reformas 
substantivas nas políticas públicas.

Por outro lado, McCann (1994) apresenta uma visão mais abrangente do 
Direito (um conjunto de sentidos que medeia as relações e práticas sociais e é 
constituído por meio delas), com o que altera o centro do debate acerca do valor 
instrumental de táticas jurídicas para dimensões mais contingentes e complexas. 
O autor inaugura um novo campo conceitual ao integrar os estudos sociojurí-
dicos (centrados nas cortes) às teorias mais amplas sobre movimentos sociais 
(process-based tradition) para concluir que o Direito e as instituições judiciais 
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podem ser instrumentos nas lutas por emancipação que desafiam condições 
opressivas na sociedade, ao mesmo tempo que sustentam essas formas de opressão. 
Os estudos sobre a mobilização do Direito adotam uma abordagem bottom-up, 
deslocando o foco de investigação desde os tribunais e instituições judiciais para 
os agentes políticos e movimentos sociais.

A noção de legal mobilization, desenvolvida em grande parte por McCann, 
continua sendo, até hoje, o principal enquadramento teórico para entender-se a 
relação entre Direito, Poder Judiciário e movimentos sociais. No contexto dessa 
linha de estudos, surgiram outras ferramentas analíticas com o objetivo de buscar 
compreender o fenômeno, entre as quais figura a noção de oportunidade jurídica 
como uma das mais relevantes. 

Trata-se de um desdobramento da ideia de oportunidade política e permite 
pensar os movimentos sociais no contexto macro de suas trajetórias de ação, 
buscando compreender o modo como fatores conjunturais e exógenos a tais 
grupos influenciam a forma como eles se organizam, definem suas reivindicações 
e estratégias e promovem (ou não) mudanças sociais.

Ainda que esses “sinais contínuos percebidos pelos agentes sociais ou polí-
ticos e que os encorajam ou desencorajam a utilizar os recursos com os quais 
contam para criar movimentos sociais” não digam respeito apenas às instituições 
do Estado, elas são elementos fundamentais. As oportunidades políticas são, 
portanto, delineadas tanto por fatores estruturais como contingentes, formais ou 
informais, e são aproveitadas pelos movimentos sociais de acordo com os recursos 
disponíveis e seus objetivos. Quando elas mudam, espera-se que as estratégias 
dos movimentos sociais também mudem.

O conceito derivado de oportunidade jurídica leva em conta as especi-
ficidades do Poder Judiciário e correlatas instituições judiciais: quando uma 
estratégia é endereçada às cortes, ainda que com o mesmo objetivo de táticas 
direcionadas a outras instituições, regras específicas de acesso e desenvolvimento 
do processo judicial devem ser seguidas, a linguagem deve ser enquadrada à do 
Direito e deve-se lidar com os atores específicos desse campo, tais como juízes, 
promotores, defensores e advogados.

A noção de oportunidade jurídica (Hilson, 2002; Andersen, 2005; Van-
hala, 2006; De Fazio, 2012) denota “o ambiente político-jurídico que fornece 
incentivos e constrangimentos para indivíduos e organizações da sociedade civil 
realizarem o litígio, afetando suas expectativas de sucesso ou fracasso”. Elas, por-
tanto, “referem-se às características do sistema jurídico que facilitam ou impedem 
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a possibilidade de que os movimentos sociais tenham suas queixas atendidas pelo 
Poder Judiciário”, assim como moldam as perspectivas desses grupos de avançar 
com alguns de seus objetivos por meio da mobilização do Direito. Segue-se, nesses 
termos, a mesma lógica que rege a noção de oportunidade política: quando se 
modifica o contexto político-institucional, alteram-se as oportunidades jurídicas.

A noção de oportunidade jurídica envolve: (i) a acessibilidade dos movi-
mentos sociais aos tribunais e correlatas instituições judiciais (regras sobre quais 
atores possuem legitimidade processual para propor ações judiciais e os custos/
acessibilidade ao processo judicial); (ii) a disponibilidade de direitos judicializáveis 
(previsão de direitos e de um conjunto de mecanismos que os tornem substancial-
mente executáveis); e (iii) a receptividade do Poder Judiciário às reivindicações a 
ele apresentadas (percebida em um continuum liberal-conservador).

É a partir daí que é possível verificar como diferentes configurações das 
oportunidades jurídicas podem influenciar as estratégias em diferentes períodos 
de tempo, países ou movimentos sociais. E cada um dos capítulos que conformam 
a primeira parte dessa obra trabalha sob uma dessas dimensões.

Com a transição para a democracia, a América Latina embarcou em uma 
onda de reformas judiciais direcionadas ao fortalecimento do rule of law e à efe-
tivação de direitos, as quais impulsionaram uma mudança de direção da justiça 
criminal: de um modelo inquisitório para o acusatório. Isso pode ser mais bem 
percebido quando se consideram as reformas de estruturação das defensorias 
públicas, sob o pressuposto de que a adequada representação legal é crucial para 
o pleno acesso aos direitos e à justiça.

Nesse sentido, as reformas administrativas voltadas ao aprimoramento do 
funcionamento das instituições judiciais e à profissionalização dos seus quadros 
alteraram a performance dos tribunais, do Ministério Público, das polícias e, 
também – e especialmente –, da defensoria pública. No México, algo em torno 
de 80% dos indivíduos que enfrentam acusações criminais é assistido por defen-
sores públicos (Velázquez Quoted apud Cruz Razo, 2012, p. 21; Goodman, 
2013; Pfaff, 2016).

A adequada representação legal conforma-se pela garantia de inúmeros 
direitos que devem ser protegidos ao longo de todo o processo penal – presunção 
de inocência, ampla defesa e contraditório etc. Ademais, a literatura aponta para o 
fato de que a efetividade da devida representação varia de acordo com o desenho 
institucional (Madeira, 2014), a dinâmica de atuação do defensor (Galanter, 
1974; Kritzer e Silbey, 2004), o orçamento destinado à defensoria pública, os 
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serviços forenses, as questões de administração interna, o treinamento regular dos 
defensores e a posição institucional da defensoria pública em relação a outras ins-
tituições do sistema de justiça – particularmente, tribunais e ministério público.

Analisando o caso mexicano, Azul Aguiar (cap. 2) oferece uma explicação 
institucional para a provisão da adequada representação legal, considerando duas 
variáveis – o aprendizado e a mobilização das regras do modelo acusatório de 
justiça criminal e a profissionalização da carreira de defensor público –, sob o 
pano de fundo das recentes reformas judiciais introduzidas no país, desde uma 
perspectiva analítica que combina os níveis normativo e empírico. 

Inobstante considere que a efetiva proteção dos direitos de cidadania resul-
tem da atuação de diversas instituições – tribunais nacionais e cortes interna-
cionais, comissões de direitos humanos, políticas e ministério público etc. –, 
aponta a relevância da defensoria pública, particularmente, pelo papel que des-
empenha diante daquela parcela da população mais vulnerável: o envolvimento 
com o processo criminal e os encarceramentos abatem-se, sobremaneira, pela vida 
de indivíduos pobres, não raro negros e negras ou indígenas. Com sólida base 
empírica, a autora toma como ponto de partida o viés econômico, social e racial 
das instituições do sistema de justiça e coloca a defensoria pública no centro do 
debate sobre acesso à justiça.

Os achados apontam para a relação positiva entre a efetividade da devida 
representação legal e a implementação de regras de organização da carreira (pro-
fissionalização) dos defensores, aquelas concernentes ao modelo acusatório de 
justiça criminal. O caso de Nuevo León ilustra bem: à medida que aquelas regras 
são implementadas, os incentivos para que os defensores adotem-nas cresce, não 
apenas porque eles passam a conhecê-las melhor, mas também porque as tomam 
como suporte e constrangimento para sua atuação.

O movimento contrário foi verificado nos casos de BCS e Jalisco, onde as 
regras foram introduzidas (às vezes, apenas parcialmente), mas não implemen-
tadas: aí os defensores possuíam menos conhecimento, habilidade e iniciativa 
de mobilizar ferramentas que permitissem a ampliação da proteção dos direitos 
e oferecessem uma defesa mais efetiva.

Conforme argumenta Azul Aguiar, é preciso observar, em trabalhos 
futuros, o impacto do orçamento sobre a capacidade de os defensores públi-
cos oferecerem efetiva representação legal, considerando que, assim como no 
México, em vários outros países da região “public defense finds itself starved 
of resources while facing impossible caseloads that mock the idea of justice 
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for the poor” (Pfaff, 2016). Importante, ainda, é avaliar o impacto das teorias 
ideacionais sobre a análise da atuação dos defensores públicos, pressupondo 
que as ideias podem, de fato, exercer um papel fundamental no modo como 
se realiza a proteção dos direitos e realiza-se a representação legal.

No mesmo sentido, Fanti (cap. 3) enfatiza o fato de que: 

em contextos como o latino-americano, em que houve mudanças institucionais 
recentes, entre as quais, processos de reforma judicial e o fortalecimento das cortes, 
é de se esperar que as organizações dos movimentos sociais mais profissionalizadas 
desenvolvam estratégias jurídicas, ou que os movimentos comecem a criar estruturas 
próprias visando à mobilização do direito’, considerando que ‘grupos que elegem o 
litígio como estratégia de ação costumam desenvolver a especialização e profissio-
nalização necessárias para atuar no Poder Judiciário. (Ruibal, 2015).

Ao traçar a relação entre a estrutura organizativa do movimento femi-
nista na cidade de São Paulo e suas estratégias jurídicas, a autora apresenta um 
panorama das características organizacionais gerais dos grupos que formam o 
movimento, particularmente, a presença de estruturas jurídicas e advogados 
especializados no seu interior, para então apontar as formas de mobilização do 
direito dessas organizações.

As organizações que copõem o movimento feminista em São Paulo são 
heterogêneas em sua forma organizacional e sua estrutura interna: há organi-
zações profissionalizadas, com estrutura material (possuem sede própria ou 
alugada), de pessoal (possuem equipe, em geral, contratada, com setor adminis-
trativo e, em alguns casos, setor de comunicação) e financeira (possuem formas 
de financiamento advindas de fontes internacionais ou nacionais para suas ati-
vidades); e outras com pouco ou nenhum recurso material e financeiro, as quais 
dependem, dada a escassez de recursos, do trabalho voluntário e da dedicação 
parcial de suas integrantes.

A heterogeneidade persiste mesmo quando consideradas as organizações 
que integram articulações de âmbito nacional ou internacional. Entre os cole-
tivos, “A Marcha das Vadias” é o único que ostenta as características, em geral, 
encontradas nesse tipo de organização: não possuem sede, suas atividades são 
financiadas com poucos recursos coletados em atividades realizadas com essa 
finalidade e não possui hierarquia interna entre suas integrantes.
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Quando se considera a presença ou ausência de advogados/as nas organi-
zações e seus status, se contratados ou voluntários, se integrantes das organizações 
ou de grupos próximos a elas, a variação também é notável. Se a maioria das orga-
nizações possui advogados/as em seus quadros ou em seu círculo mais próximo 
de relações, o nível de estruturação e profissionalização é mínimo. Em geral, as 
advogadas integrantes da organização ou pertencentes aos seus contatos próximos 
são acionadas pontualmente, quando uma situação concreta exige sua presença.

Interessante observar também que as organizações estabelecem relações 
importantes com membros da Defensoria Pública (DP) e do Ministério Público 
(MP), seja por meio do encaminhamento de denúncias, reclamações ou direcio-
namento de demanda, seja por meio de convites à participação daqueles atores em 
seminários e pesquisas e, até mesmo, de articulações e campanhas promovidas por 
uma ou por um conjunto de organizações do movimento feminista.

Essa é uma questão relevante quando se consideram as possibilidades de 
mobilização do Direito por parte das organizações, porque a presença de advo-
gados ou juristas agrega recursos importantes aos movimentos sociais, incluindo 
habilidades profissionais, conhecimentos sobre o Direito e o Poder Judiciário e 
legitimidade, os quais são vitais para lidar com as complexidades do sistema jurídico 
(Boutcher e Stobaugh, 2013).

Diversas são, também, as formas de mobilização do Direito: registram-se 
experiências de litígio individual e orientação jurídica, que desde os anos 1980 
são atividades tradicionais de atendimento à mulher feitas pelo movimento femi-
nista, mas que estão diminuindo ao longo do tempo. Provavelmente, esse declí-
nio explique-se pela criação da Defensoria Pública de São Paulo, que tem como 
função propor ações judiciais em nome de pessoas que não podem pagar por um 
advogado, além, também, da construção da rede de atendimento à Lei Maria 
da Penha, que se ocupa em realizar atendimentos jurídicos a mulheres vítimas 
de violência doméstica – parcela significativa da demanda dos centros jurídicos 
associados ao movimento.

O litígio coletivo é uma estratégia também mobilizada pelo movimento 
feminista de São Paulo, principalmente quando o objeto é a veiculação de pro-
paganda ou publicidade abusiva, de cunho machista ou homofóbico. Nesse caso, 
é comum uma articulação com o Ministério Público para o ingresso de ações 
civis públicas ou com outros aliados, no caso de ações judiciais mais complexas. 
Ademais, o litígio internacional, acompanhado da atuação em órgãos internacio-
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nais, marca a atuação de algumas das organizações que constituem o movimento 
feminista em São Paulo.

Por fim, as organizações valem-se do amicus curiae e da possibilidade de 
participação em audiências públicas promovidas pelo STF no âmbito da jurisdição 
constitucional. Nesses casos, as organizações costumam atuar de forma articulada 
para somar recursos. O lobby e a busca de influência junto ao Poder Judiciário 
por meio da produção de argumentos também são estratégias de mobilização 
do direito das organizações.

De um modo geral, o que se observa para o caso do movimento feminista 
é a diversidade de formas que a mobilização do Direito assumiu, as quais trans-
bordam o litígio e, muitas vezes, estão combinadas estratégias propriamente 
políticas de atuação, tais como os protestos de rua. No que diz respeito aos 
custos da mobilização do Direito, pôde-se observar que certas dificuldades das 
organizações com menos recursos (sejam eles financeiros, sejam da presença de 
staff jurídico) foram contornadas pela articulação com outras organizações com 
expertise na área jurídica, com o trabalho voluntário de advogado/as ou por meio 
do acionamento do Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

Por fim, no que toca à relação entre a estrutura interna da organização, a 
presença de recursos e a mobilização do direito, principalmente (mas não só) no 
que diz respeito ao litígio, estão em convergência com o que foi apontado por 
Ruibal (2015) a esse respeito: os recursos podem apresentar-se como estruturas 
formais dentro das organizações do movimento social ou serem acessíveis a tais 
grupos por meio da colaboração com outras organizações ou advogado/as alia-
dos. Ademais, a construção de alianças com atores externos ou com advogados 
de fora das organizações ou do movimento social pode permitir que estratégias 
jurídicas sejam desenvolvidas com êxito, mesmo na ausência de estrutura própria 
para a mobilização do Direito.

Então, para que a mobilização do Direito ocorra, mostraram-se mais rele-
vantes os recursos “relacionais” das organizações feministas – sua rede de contatos 
com outras organizações (com expertise jurídica), advogado/as voluntários e 
aliados no Ministério Público ou Defensoria Pública – do que de fato a presença 
de recursos materiais e financeiros robustos. 

As relações entre as defensorias públicas e o Ministério Público, de um lado, 
e as organizações civis e movimentos sociais, de outro, nem sempre são coopera-
tivas e frutíferas. Arantes (2002) já apontou o modo como o particular desenho 
do Ministério Público, legado do processo de redemocratização no Brasil, induziu 
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um ativismo dos promotores e procuradores, particularmente na defesa de direi-
tos sociais, assente em percepções da virtual hipossuficiência da sociedade, o que 
colocou o órgão em condições de disputar a representação da sociedade sem que a 
própria sociedade pudesse exercer qualquer tipo de controle sobre o conteúdo da 
representação, dada a disparidade entre a enorme autonomia e discricionariedade 
concedidas e a ausência de mecanismos de controle (Kerche, 2007).

Recolocam-se também nesses termos os debates acerca da tensão entre 
Direito e Política expressa nas relações que as instituições do sistema de jus-
tiça estabelecem, no exercício de suas funções, com as tradicionais instâncias 
do sistema político (Legislativo e Executivo). Os estudos sobre a judicialização 
das políticas públicas, compreendida como “a crescente utilização do sistema 
de justiça nos casos em que a atuação dos poderes Legislativo e/ou Executivo 
é percebida por atores políticos e sociais como falha, omissa ou insatisfatória” 
(Oliveira e Couto, 2019), são um campo fértil para análises dessas nuances.

Vanessa Oliveira (capítulo 4) explora a questão, considerando que a inefi-
ciência (ou fraqueza, nos termos de Brinks et al, 2019) institucional é central 
para pensar a relação entre o sistema de justiça, a criminalidade e a violência 
no Brasil, porque revela as tensões entre as promessas de igualdade política e as 
realidades de desigualdades econômicas e sociais que são uma constante fonte 
de instabilidade para os regimes latino-americanas. 

O fato é que os gaps entre regras escritas e as trajetórias políticas em prática 
minariam os esforços em usar a lei e as políticas públicas para combater desigual-
dades multifacetadas, uma vez que instituições não seriam uniformemente posi-
tivas e leis criariam desigualdades tão frequentemente quanto as combateriam.

Atenta também aos impactos do desenho institucional sobre o acesso à 
justiça, a direitos e ao desenvolvimento de políticas públicas, Vanessa de Oliveira 
inicia apontando para os efeitos da pouca atenção dirigida pelo constituinte à 
questão dos custos públicos dos direitos sociais, os quais estão sempre presentes 
na implementação dos direitos constitucionalizados. A autora alerta para a alte-
ração substancial da relação entre Estado, sociedade civil e mercado no Brasil, 
no que diz respeito à responsabilidade pela provisão dos serviços públicos para 
o bem-estar social a partir da Constituição de 1988.

Não apenas Executivo e Legislativo passaram a atuar na definição e 
na implementação de políticas públicas, como também o Judiciário reposi-
ciona-se como um ator relevante. A análise dos processos de judicialização 
dos direitos à saúde e à educação no Brasil permite ampliar a compreensão 
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acerca das semelhanças e das diferenças em termos dos efeitos que esses pro-
cessos produzem tanto para a produção de políticas públicas em si como para 
as instituições envolvidas, particularmente, o Executivo estadual ou municipal, 
os órgãos do sistema de justiça (Judiciário, Ministério Público e Defensoria), 
os movimentos sociais e o Legislativo.

No Brasil, a estratégia de busca do direito à saúde pela via judicial mos-
trou-se efetiva por meio de diferentes caminhos: o Ministério Público e a Defen-
soria Pública vêm sendo acionados de forma mais ou menos articulada com advo-
gados privados ligados ou não a organizações civis e movimentos sociais. O fato é 
que, se a estratégia coletiva foi, pouco a pouco, perdendo espaço para a individual, 
dadas as maiores chances de vitória judicial dos pedidos individuais em saúde, 
também é verdade que a judicialização na área de saúde gera não apenas resultados 
imediatos individuais, como também efeitos coletivos contingentes.

O elevado número de ações judiciais solicitando, por exemplo, determi-
nado medicamento pode fazer com que o poder público incorpore aquela medi-
cação frequentemente demandada à lista de medicamentos distribuídos gratuita 
e corriqueiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme já apontaram 
Oliveira e Noronha (2011) e Chabbouh (2019). 

Há, contudo, enormes variações inter e intrarregionais no que diz respeito 
aos padrões de judicialização, conforme demonstrado pela pesquisa realizada 
pelo CNJ (2019), consequência de um sistema descentralizado de gestão da saúde 
pública. As variações também são significativas quando considerados objetos 
das demandas em saúde apresentadas ao Judiciário: desde reclames por acesso 
a medicamentos, leitos hospitalares, exames e consultas especializados, órteses 
e próteses, até pleitos endereçados aos planos privados de saúde, em especial, 
no tocante à cobertura e à carência para tratamentos complexos e de alto custo 
(Scheffer, 2013).

Assim como na saúde, Oliveira aponta que a judicialização na área da 
educação expressa as:

consequências sociais da inação do Poder Executivo, que impõe aos pobres que se 
utilizam dos serviços públicos de educação condições ainda mais desiguais do que 
aquelas disponíveis aos usuários das escolas privadas, sendo penalizados duplamente: 
além de não possuírem a garantia de acesso a vagas nas proximidades de suas residên-
cias, podem perder o ano letivo em função da falta de vagas, próximas ou distantes 
de suas casas (Oliveira, p. 145 e 146).
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Também aqui se estabelece uma tensão entre o direito individual e os 
limites do poder público de implementar a política pública. No mesmo sen-
tido, a judicialização tem levado os gestores locais a optarem pela irregularidade 
menos “danosa” – para a população e/ou para o erário público, como acontece 
nos casos em que a justiça exige a importação de medicamentos sem licença de 
comercialização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão 
responsável pela permissão.

Na área da educação, as demandas judicializadas variam considera-
velmente (Cury e Ferreira, 2009): envolvem questões relativas a merenda e 
transporte escolar, falta de professores, acessibilidade, além, é claro, de vagas 
em creches e pré-escolas. E, também no caso da educação, a “gestão da judi-
cialização” tem movimentado as Secretarias Municipais, que precisam não 
apenas atender às demandas judiciais, como também administrar os pedidos, 
contratando novos funcionários para a administração dos processos judiciais, 
para o acompanhamento dos novos convênios estabelecidos e para a atuação 
direta nas escolas públicas em razão da ampliação das demandas.

Em linha com as conclusões de Fanti (capítulo 3), o processo de judi-
cialização das políticas públicas é percebido por Oliveira (capítulo 4) como a 
consequência da interação entre certa “ambiência institucional” e as estratégias 
de organizações civis e movimentos sociais e, mesmo, cidadãos, individualmente, 
que pode ser descrita como uma dinâmica de “aprendizado social”. 

A autora chama a atenção, contudo, para o fato de que os efeitos desse 
processo de judicialização de políticas públicas para as instituições são varia-
dos, podendo ser diretos (relativos às determinações expressamente contidas na 
decisão judicial) ou indiretos (não previstos nem esperados pela decisão judicial).

A variação está associada à política pública em jogo, ao objeto concreto 
da demanda e aos atores e instituições envolvidos. Os achados apontam para a 
centralidade da gestão das políticas públicas e das instituições nelas envolvidas: 
o modo como o fenômeno altera o contexto de produção e de implementação 
e, portanto, os próprios resultados das políticas.

Por um lado, a crescente percepção social a respeito do Judiciário como 
um canal efetivo de busca de direitos não afasta o reconhecimento de excessos, 
especialmente quando impõe ao Executivo sentenças desconectadas das polí-
ticas públicas governamentais, com custos exorbitantes, que desconsideram a 
organização federativa ou que exacerbam as desigualdades no acesso a direitos 
sociais. Por outro lado, observa-se que a judicialização das políticas sociais gera 
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movimentos dentro do próprio Executivo para a concretização de direitos que, 
fora a interação induzida pelo fenômeno da judicialização, talvez não fossem 
priorizados pelas administrações públicas. 

Citando Ferejohn (2002, p. 55), para quem a inércia dos ramos políticos 
induz “as pessoas que buscam resolução para seus conflitos [...] a migrar para 
instituições nas quais possam obter soluções”, sendo que os “tribunais (e os pro-
cessos legais associados) representam com frequência tais caminhos”, a autora 
conclui, alinhada à tradição analítica funcionalista, que percebe o fenômeno 
da judicialização da política como fruto da criação e da expansão do estado de 
bem-estar social (Teubner, 1987; Habermas, 1988) e advoga por sua necessidade 
para o monitoramento eficiente da expansão administrativa contínua do Estado 
(Shapiro e Stone-Sweet, 2002). 

Assim, é Oliveira que preconiza que “a judicialização das políticas públicas 
veio para ficar” e que: 

sociedades democráticas precisarão lidar com ela e com seus efeitos diretos e indi-
retos, encontrando soluções para minorar as injustiças decorrentes, aprimorando as 
instituições para geri-la, adequando a política e as políticas públicas para a atuação 
crescente das instituições do sistema de justiça no processo de políticas públicas 
(Oliveira, p.162).

Por outro lado, analisando a atuação do judiciário na (re)definição de 
uma política de retificação de registro civil para travestis, mulheres transexuais 
e homens trans, Geliski (capítulo 5) lança mão da literatura sobre cortes e 
mudança social, assumindo uma perspectiva top-down centrada, portanto, no 
papel das decisões judiciais para a mudança social, associada aos estudos sobre 
comportamento judicial – servindo-se da perspectiva analítica relacional, que 
considera o impacto da consideração das audiências (audience) na conformação 
da decisão judicial (Baum, 2008). 

Sem ignorar as estratégias de mobilização do direito que envolvem macro 
demandas junto ao Supremo Tribunal Federal – a qual será objeto de análise de 
Daniel Bogéa (capítulo 6) –, Geliski (capítulo 5) assenta sua reflexão sobre as 
experiências que envolvem demandas individualizadas, normalmente dirigidas 
aos Tribunais de Justiça dos estados, tomando, portanto, os tribunais interme-
diários – e as suas instâncias locais – como locus do sistema de justiça com o qual 
a maior parte da população tem contato, aproximando-se das discussões acerca 
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do processo de mudança incremental das policies por meio da atuação judicial 
nas instâncias iniciais, particularmente concentrado nas relações intermembros 
dos colegiados dos tribunais. 

De um modo geral, as demandas que chegam ao TJRS – particularmente, 
pela atuação de escritórios privados de advocacia, do serviço de assistência judi-
ciária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Defensoria Pública 
– encontram acolhida, no que diz respeito à retificação do registro civil, no 
que tange ao gênero, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Há, contudo, 
variação no comportamento dos magistrados que integram as duas câmaras do 
TJRS competentes para julgar os pleitos pela retificação civil – na sétima câmara, 
a concessão da retificação dissociada da cirurgia aparece com maior resistência 
(concessão por maioria) do que na oitiva (concessão por unanimidade).

Em ambas as câmaras, o argumento central utilizado para debater o 
reconhecimento da identidade é o bioético, isto é, os julgadores não discutem 
se transexualidade é ou não patologia, atendo-se ao questionamento acerca 
dos limites do Estado em relação ao indivíduo, atrelados à exigência de rea-
lização de procedimento de adequação do corpo biológico à identidade de 
gênero como condicionante para o seu reconhecimento.

Vale a pena apontar o mérito do trabalho de Geliski, também no que diz 
respeito à ampliação do escopo da agenda do judicial politics, pelo deslocamento 
do objeto que promove – desde as tradicionais supremas cortes para os tribunais 
intermediários. De fato, até aqui, a atenção recaiu especialmente sobre o ápice 
hierárquico do Poder Judiciário – o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil.

Evidentemente que muito resta por ser estudado a respeito do Supremo 
Tribunal Federal, particularmente em razão do conjunto significativo e persis-
tente de lacunas teóricas e da ênfase demasiadamente descritiva de vários tra-
balhos publicados a seu respeito no país. Eis o ponto alto dos dois capítulos 
dedicados à compreensão da atuação dos ministros da corte constitucional bra-
sileira (considerando a relação que estabelecem entre si e com atores externos), 
de autoria de Daniel Bógea (capítulo 6) e Fabiana Luci de Oliveira (capítulo 7).

Os trabalhos permitem avançar justamente no campo das discussões cujas 
conclusões são menos nítidas quando se toma o conjunto de estudos sobre o STF 
no Brasil: construção institucional (mudança/reforma institucional) e compor-
tamento decisório no STF. Por um lado, sabe-se mais sobre qual o conjunto de 
mudanças institucionais que afetaram o STF pós-1988 (reforço da hibridez, 
ampliação do acesso e gradativa centralização decisória), qual o perfil médio dos 
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ministros (elitizado, crescentemente profissionalizado e diversificado) e quais 
são os padrões decisórios agregados do tribunal (marcados pela moderação e pela 
autocontenção, com escassez de opiniões divergentes e pela expressiva presença 
de “não decisões”), conforme aponta Da Ros (2017). 

Por outro, nos estudos, as causas dessas mudanças foram relativamente 
escassas. Daniel Bógea (capítulo 6) avança na investigação do modo como a 
interação entre partidos políticos e o STF, no caso das ações de controle abstrato 
de constitucionalidade, pode ser enquadrada como uma relação simbiótica, ten-
tando delimitar os traços mutualistas ou parasitários que marcaram a trajetória 
evolutiva dessa interação. Tomando a relação em si como resultado contingente 
de um encadeamento de decisões estratégicas desses atores em um contexto mais 
amplo de disputas, lança mão de uma abordagem teórica que bebe na fonte da 
ecologia evolutiva para desenvolver o conceito de simbiose institucional, como o 
que promove a aproximação entre as tradições de estudos legislativos e judiciais.

O foco do autor recai sobre os processos decisórios intrapartidários (com 
vistas ao acionamento judicial), buscando desvelar as motivações por trás das 
estratégias de mobilização do Direito. Conclui que os diferentes atores – eleitos 
ou não – que habitam o ecossistema institucional complexo que conforma o 
estado democrático de Direito interagem entre si constantemente, repercutindo 
em associações de longo prazo, mediadas pelas instituições (formais e informais), 
das quais retiram algum dividendo. 

Partidos e STF, em especial, formam uma relação simbiótica que é abaste-
cida pelo contexto e pelas estratégias mais amplas desses atores. A legitimidade 
conferida pela Constituição de 1988 a partidos políticos para que apresentem 
ações constitucionais favoreceu um cenário de mutualismo institucional, o que 
foi percebido e apropriado estrategicamente pelos partidos como uma relevante 
ferramenta de oposição aos governos, seja para exercerem vetos sobre políticas 
governamentais, seja para dar voz a posições sufocadas na arena majoritária. 
Ademais, a ida à Corte serviu ao propósito de variados partidos também como 
ferramenta de governo (Taylor e Da Ros, 2008; Whittington, 2005; 2006).

À abordagem tradicional para buscar nas motivações de partidos que 
acionam o STF, Daniel Bógea (capítulo 6) inova com a tese da existência de 
ações que chama de “barriga de aluguel”, as quais foram construídas/gestadas de 
fora da agremiação partidária e que foram por elas apropriadas com o objetivo 
de agregar o necessário privilégio da legitimidade ativa conferida pelo artigo 103 
do texto constitucional. 
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Com isso, o autor permite-se rejeitar a hipótese de Hirschl (2004), que 
caracteriza a expansão de poder judicial como uma consequência intencional de 
esforços convergentes de elites políticas, econômicas e judiciárias para insular 
determinados temas, protegendo-os da deliberação majoritária1. Como con-
sequência – pelo menos para o caso específico da relação partidos-STF –, argu-
menta pela existência de um processo de

construção institucional escorada em um contínuo fluxo de ações de partidos que são 
motivadas por estratégias políticas mais amplas, que assumem conotações bastan-
te diversas (variando desde táticas de oposição à coalizão governista até o aluguel 
circunstancial da legenda para servir a interesses de terceiros), e cuja consequência 
não antecipada e não intencional é um robustecimento, no longo prazo, da posição 
institucional do Tribunal (Bogéa, p. 219).

Por outro lado, ainda sobre os limites dos estudos sobre o STF, há pouca 
clareza sobre o comportamento decisório individual dos integrantes da corte. 
Às análises sobre os votos dos ministros pouco se integraram questões como a 
do controle da agenda e a do fluxo decisório. Fabiana Luci avança justamente ao 
olhar o STF a partir da incorporação da “abordagem relacional e da dimensão 
informal de negociações e relações interpessoais e políticas à análise do processo 
decisório judicial” (capítulo 7). 

Ao classificar a agenda de pesquisa sobre o processo decisório do STF, 
Fabiana Luci de Oliveira (capítulo 7) demonstra o quanto a abordagem relacio-
nal pode contribuir para os seus quatro temas principais – formação da agenda, 
processo deliberativo, resultado e alcance das decisões e compliance: 

permitindo explorar mais explicitamente o efeito das redes formais e informais 
quando se trata de buscar influenciar as decisões judiciais, na expectativa de mantê-
-las de acordo com as preferências das elites políticas governantes, ou com os inte-
resses de grupos econômicos ou de pressão específicos (Oliveira, p. 225).

Fabiana Luci apresenta a proposta teórica de Dressel et al. (2017), cujo 
argumento é de que:

1  Whittington também ilustra esse processo a partir da visão de que “elected officials may 
lend their support to judicial review in hopes that the judges will outlive their coalitions and 
disrupt the legislative plans of their successors” (2006, p. 292).
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o comportamento judicial deve ser visto como uma função de como os juízes se re-
lacionam entre si e com indivíduos e grupos no contexto sociocultural circundante, 
em redes de interesses políticos comuns, compartilhando identidades sociais, pro-
fissionais, ou mesmo obrigações clientelistas. O foco deixa de ser o juiz individual e 
passa para os fluxos relacionais (Oliveira, capítulo 7). 

A potencialidade da aplicação da abordagem relacional à América Latina é 
dada em razão do peso das relações familiares, dos laços de fidelidade, compadrio, 
clientelismo e patronagem no estabelecimento das relações entre elites políticas e 
jurídicas, permitindo identificar os mecanismos de influência externa e informal 
a que a atividade judicial está sujeita. Os desafios metodológicos exigem a apli-
cação de técnicas variadas como entrevistas, biografias e prosopografias, mas é o 
modelo conceitual de análise de redes judiciais que permite conhecer as arenas, 
os tipos de laços e o nível de transparência das relações estabelecidas.

Ao aplicar a abordagem relacional ao estudo do STF, Fabiana Luci dis-
cute as formas de influência sobre a corte feitas ex ante, controlando quem tem 
assento no tribunal, e ex post, influenciando as decisões ou forçando a alteração 
da composição da corte, relembrando diferentes casos recentes de tensão entre 
esta ora com o Executivo, ora com o Legislativo. 

O ponto alto deste trabalho é o mapeamento das redes profissionais e fami-
liares de ministros e ex-ministros, que “revelam a concentração e a transmissão 
do capital jurídico acumulado pelos ministros aos seus filhos. O capital jurídico 
converte-se, portanto, em capital familiar”, permitindo conhecer os mecanismos 
informais de influência a que estão sujeitos o STF e seus ministros e aperfeiçoando 
os modelos explicativos sobre o processo decisório judicial brasileiro, especialmente 
na conjuntura atual, em que há constantes tentativas de alteração do equilíbrio de 
forças no STF. 

A primeira parte da obra finaliza com Andrés del Río e André Rodrigues 
discutindo os desafios para os direitos humanos nessa conjuntura atual de radi-
calização do conservadorismo, em que os sentidos da democracia estão sendo 
postos em xeque, seja por uma distorção da realidade que inverte seus conceitos 
com o de ditadura, seja por uma série de acontecimentos, dos quais cinco deles 
são analisados pelos autores no texto: a prisão do ex-presidente Lula; a morte 
da vereadora Marielle Franco; as chacinas em favelas cariocas e as intervenções 
federais e de militares no estado; e o caso dos 80 disparos efetuados por militares 
do Exército contra um músico na zona oeste do Rio de Janeiro. 
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Ao tratarem de cada um desses casos e suas idiossincrasias, explorando a 
relação entre a violência policial e as alterações legislativas penais em curso com 
o Pacote Anti-crime e abordando os dois componentes do poder bolsonarista, 
que engloba, segundo eles, o militar e o miliciano, os autores demonstram que, 
“apesar dos enormes esforços dos familiares, vítimas, organizações e movimentos 
de direitos humanos, a memória sobre o passado recente ainda está em plena 
disputa”, e o contexto atual demonstra que “a memória sobre a ditadura ainda 
falta ser ressignificada, reconstruída, com valores democráticos e plurais” (del 
Río e Rodrigues, capítulo 8). 

Constitucionalismo e Democracia: instituições judiciais, accountability e 
combate à corrupção

A segunda parte da obra volta-se à discussão do papel das instituições do 
legal complex no controle e por que não na criminalização dos atores políticos, 
incidindo sobre países cujas democracias, até então vistas como consolidadas, 
tornam a ser postas à prova. 

Se a questão inaugural da judicial politics latino-americana centrou-se 
no papel do fortalecimento institucional de judiciários e demais instituições 
necessárias a garantir o rule of law no Continente e as dificuldades impos-
tas pelos legados autoritários (Brinks, 2007), com a concessão do exercício  
do papel de accountability horizontal sendo cedida e desempenhada de 
maneira precípua por aqueles órgãos cuja competência constitucional res-
tringia-se, em um primeiro momento, à garantia de direitos, ao controle de 
políticas públicas, e não propriamente à accountability, o papel de combate 
à corrupção desempenhado pelos órgãos da chamada web accountability, seja 
por sua experiência acumulada, por mobilização e ganhos legais e institu-
cionais bastante significativos, seja pelo nível de colaboração desenvolvido 
entre os órgãos (Arantes, 2018), tornou-se um dos principais temas para a 
literatura de ciência política que estuda instituições judiciais.

O fenômeno também indica uma alteração nos padrões de ativismo judi-
cial e de protagonismo das instituições do sistema de justiça, uma vez que novos 
atores foram inseridos na ampliação do campo criminal, com uma captura de 
sua atuação pela opinião pública, revelando uma nova judicialização da política, 
em que a lógica do controle foi da accountability à criminalização (Marona e 
Barbosa, 2018).
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Os estudos sobre corrupção não são recentes. O tema em si já figurava na 
centralidade das pesquisas sobre teoria democrática, desenvolvimento político e 
institucional atrelados aos debates sobre esfera pública, sociedade civil e mercado 
(Warren, 2004). A importância desse fenômeno social/político está relacionada 
à sua capacidade de influenciar a governabilidade e a estabilidade dos sistemas 
políticos (Avritzer e Filgueiras, 2011a, p. 7).

Enquanto objeto de investigação, o tema da corrupção não permite à cons-
tituição uma única teoria política de análise, haja vista que o fenômeno precisa 
ser contextualizado. Pode-se falar, portanto, de diferentes perspectivas analíticas 
para o exame desse problema de acordo com fins normativos especificados em 
conceitos e categorias (Filgueiras, 2008, p. 299).

Essas diferentes abordagens foram agrupadas a partir de duas agendas teó-
ricas: a primeira, compreendida pela teoria da modernização do início do século 
XX, cujo cerne da análise pautava-se na concepção de que valores e tradições afe-
tam o desenvolvimento dos países e as suas práticas, estando a corrupção associada 
ao processo de evolução da sociedade e de suas instituições políticas, bem como 
à industrialização e ao nível de desenvolvimento dos países (Filgueiras, 2008); 
já a segunda marcava a superação dessas premissas, com a adoção dos preceitos 
do neoinstitucionalismo da escolha racional para o estudo da corrupção, com 
a teoria de rent-seeking indicando que o comportamento dos agentes políticos 
dentro do jogo político visava à maximização dos seus próprios interesses. Nessa 
perspectiva, a coibição da corrupção dar-se-ia a partir do sistema de mercado e 
do desenvolvimento da burocracia (Filgueiras, 2008).

Avritzer e Filgueiras afirmam que a corrupção tem desencadeado um grande 
clamor social pela moralização da política, promovendo-se “um deslocamento da 
ordem do político para a ordem do mundo jurídico, em particular, na dimensão 
penal. Esse deslocamento ocorre pelo fato de transferirmos às leis a capacidade de 
controle sobre a ação realizada pelo homem público” (2011a, p. 8-9).

A literatura tem-se dividido ao buscar compreender os efeitos desses des-
locamentos. Por um lado, ao voltar a análise para os indicadores de corrupção 
do Brasil, Power e Taylor (2011) destacam que o país vem avançando nos últi-
mos anos no combate à corrupção, no desenvolvimento de suas instituições de 
accountability e nos indicadores de rule of law.

Os autores apontam como marcos dessa melhoria o processo de demo-
cratização do Brasil a partir da década de 1980 e as mudanças no desenho 
institucional dos sistemas político, legislativo e judicial, além da agenda de 
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reforma do Estado que, desde a década de 1990, vem implicando o fortale-
cimento, a autonomia e a independência das instituições de controle do país 
(Power e Taylor, 2011). 

Por outro lado, Avritzer e Filgueiras (2011a, p. 8-9) acreditam que “o pro-
blema da corrupção no Brasil deva ser pensado não na dimensão do moralismo e 
da lógica criminal, mas na de seus controles democráticos”. Segundo os autores, a 
criminalização da corrupção pode constituir-se como uma estratégia pouco eficaz 
no combate à corrupção na medida em que “a criminalização da corrupção contri-
bui para o empoderamento das instituições judiciais, deslocando a representação 
política da esfera parlamentar para o sistema de Justiça” (Avritzer e Filgueiras, 
2011a, p. 26). Esse movimento de primazia pelas instituições judiciais acarretou 
a retirada da capacidade de “controle público exercido pela sociedade civil e pri-
vilegiou o controle realizado no interior do aparato estatal, particularmente no 
sistema de Justiça” (Avritzer e Filgueiras, 2011a, p. 28).

Há diferentes autores buscando entender como diversos atores institu-
cionais estabelecem-se como rede de instituição de accountability (web accoun-
tability) que compreende, além das instituições judiciais, outras burocracias 
e instituições que têm focos diferentes dentro dos mecanismos de controle e 
transparência: “supervisão (por exemplo, a Controladoria Geral, ou CGU, o 
Tribunal de Contas, TCU); investigação (por exemplo, a Polícia Federal); 
e sanção (por exemplo, a Promotoria Pública, ou Ministério Público, os tri-
bunais)” (Praça e Taylor, 2014, p. 1; Arantes, 2011a, 2011b, 2018; Kerche e 
Marona, 2018; Madeira e Geliski, 2019). 

O Brasil tem-se destacado pelo movimento de fortalecimento das ins-
tituições da web accountability com mudanças importantes como o ganho de 
autonomia e de independência institucional pelo Poder Judiciário, pelo Minis-
tério Público e pela Polícia Federal (Arantes, 2011b). Associado a essa lógica, 
Arantes et al. (2010, p. 135) destacam que há uma “ampliação da participação 
do Judiciário e do Ministério Público (MP) no controle dos atos dos Poderes 
Executivo e Legislativo” no campo dos processos de judicialização da política. 

Também é objeto de preocupação da literatura como, concomitantemente 
a essa proliferação de instituições, desenvolve-se o movimento de codificação e 
tipificação das práticas entendidas como corrupção, que devem ser 

consideradas em termos de legalidade e ilegalidade, e não de moralidade e imorali-
dade, levando em conta as diferenças existentes entre práticas sociais e normas legais 
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e a diversidade de avaliação dos comportamentos que se revela no setor privado e no 
setor público (Pasquino, 2010, p. 291-292).

Os acontecimentos recentes no Brasil têm permitido ao país figurar como 
um caso bastante emblemático para essa literatura. Se as primeiras análises apon-
tavam para leituras otimistas quanto ao papel das instituições, hoje, o tom pes-
simista quanto ao papel desempenhado pelas instituições na sua relação com a 
governabilidade, com o sistema político e partidário, com o sistema econômico 
e, portanto, com o Estado de direito e a democracia torna-se o tema-chave para 
uma tentativa de compreensão dos aspectos teóricos e empíricos que compõem 
essa parte da obra. 

O debate trazido aqui contribui, portanto, com novas análises que se 
detêm no questionamento sobre a capacidade de judiciários deveras autôno-
mos colaborarem para a manutenção de regimes democráticos, dadas as suas 
condições institucionais e o tipo de ativismo (a)político desempenhado por 
seus membros. Contribuindo para uma leitura crítica em relação ao combate 
judicial à corrupção, os trabalhos desta seção do livro abrangem escolhas meto-
dológicas variadas, representando as diferentes culturas epistemológicas quanti 
e qualitativas e permitindo reflexões aprofundadas sobre os fenômenos em 
análise (Goertz e Mahoney, 2012). 

Abrindo esta seção, Luciano Da Ros e Bruno Londero (capítulo 9) investi-
gam a relação entre independência judicial e corrupção, questionando o “mantra 
otimista professado por reformistas, operadores do direito e organizações inter-
nacionais”, que atribui a magistrados independentes a capacidade de reduzir a 
corrupção pelo efeito dissuasório proporcionado. 

Uma vez que a literatura não observa empiricamente tal associação – 
embora, desde o início dos anos 2000, um conjunto expressivo de trabalhos 
discuta essa relação –, o esforço dos autores é pela realização de uma análise 
entre um indicador de independência judicial de facto e indicadores de per-
cepção de corrupção, por meio de estatística linear multivariada, buscando 
evidências para subsidiar o debate a respeito do enfrentamento judicial  
à corrupção. 

Ao revisar a literatura, os autores apontam a existência de dois grupos de 
estudos. O primeiro que se dedica a investigar a relação entre níveis de indepen-
dência judicial e de corrupção por meio de estudos quantitativos comparados 
com trabalhos específicos sobre a América Latina e com análises nacionais e 
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subnacionais. Da Ros e Londero apontam os resultados e os limites metodoló-
gicos de muitos desses estudos. 

O segundo grupo volta-se a análises comparativas aprofundadas sobre a 
intensificação do papel judicial no combate à corrupção e a análises de trajetó-
rias de países que exibiram melhoras em seus indicadores, buscando verificar 
os efeitos da atuação judicial nesses casos. Da Ros e Londero concluem que as 
reformas pela independência judicial não parecem ter sido centrais às trajetórias 
de redução da corrupção. 

A análise empreendida inova ao realizar uma investigação linear que se 
utiliza das medidas de independência judicial de facto de Feld e Voigt (2003) 
de 61 países desde 1960, tomando como variáveis independentes os índices de 
percepção de corrupção (CPI), calculados pela Transparência Internacional 
desde 1995, e o índice de controle da corrupção (CC), elaborado pelo Banco 
Mundial desde 2000. 

Como resultados, Da Ros e Londero concluem, confirmando literatura sig-
nificativa sobre o tema, que o efeito da independência judicial sobre a corrupção 
é negativo em quase todos os modelos testados, parecendo “não haver qualquer 
impacto do nível de independência judicial sobre a corrupção, uma vez tenham 
se mantido constantes os níveis de democracia liberal e, sobretudo, de desen-
volvimento econômico”. 

Também fazendo uma análise do grau de independência de instituições 
judiciais de maneira comparada, Cora Hagino e Fábio Kerche (capítulo 10) dedi-
cam-se, em seu capítulo, a analisar os Ministérios Públicos na América Latina, 
apresentando diferenças e semelhanças institucionais e graus de autonomia e 
discricionariedade de seus agentes. 

Os autores alertam para a diversidade de desenho institucional e de 
nomenclatura dos diferentes órgãos, optando por agrupamentos baseados em 
critérios de accountability e discricionariedade, que levam à existência de três 
grandes modelos de Ministério Público nas democracias: o burocrático, mais 
comum e mais encontrado, em que a accountability é prestada ao governo, via 
Ministério da Justiça, com graus variados de discricionariedade, presente na 
França, Holanda, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Escócia, Portugal 
e Estados Unidos; o eleitoral, menos comum nas democracias, presente nos 
estados americanos, em que eleições regulares elegem promotores com os 
mesmos incentivos e restrições que outros políticos, accountable a atores 
externos e ao Judiciário, garantindo a eles grau alto de discricionariedade e 
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autonomia; e o modelo independente, típico do Brasil e da Itália, em que 
há baixo grau de accountability e “altas doses de autonomia em relação aos 
políticos, ao governo, ao parlamento, a outros órgãos estatais e aos cidadãos” 
(Hagino e Kerche, capítulo 10). 

Partindo desses três modelos, os autores dedicam-se a analisar o Minis-
tério Público na América Latina por meio das constituições e legislações dos 
seguintes países: Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, dada a carência 
tanto de análises de regras de jure quanto de dados secundários capazes de 
subsidiar uma identificação de procedimentos de facto. Apontando distintas 
nomenclaturas e competências, que vão da acusação até a defesa, da proteção 
a bens e interesses coletivos e, principalmente, diferenças em relação à loca-
lização – e, portanto, autonomia dos órgãos –, os autores demonstram que 
há um movimento de redução no atrelamento ao Poder Executivo, sendo o 
modelo de Ministério Público independente o mais comum encontrado na 
América Latina. 

De modo a operacionalizar a análise de independência de jure, os 
autores estabelecem uma análise comparada dos processos de indicação, 
mandato e destituição dos Procuradores Gerais da República nos países, 
classificando Argentina, Chile e Peru entre aqueles que podem ser consi-
derados oficialmente independentes; Paraguai e Uruguai, como modelos 
próximos ao burocrático. 

De maneira a apresentar pistas sobre a independência de facto dos órgãos, 
os autores analisam as formas de nomeação, promoção e punição dos promotores 
naqueles países, demonstrando que o ingresso na carreira é dado por concurso 
em todos eles, com exceção do Uruguai; a promoção vai variar desde países com 
impossibilidade de ascensão a não ser por novo concurso, até por meio de seleção 
proveniente do Judiciário e de nomeação pelo Executivo, chegando a carreiras 
vitalícias cuja promoção é dada por tempo. A punição é dada por órgãos especí-
ficos ou por membros superiores. 

A discricionariedade foi analisada pelos critérios de adoção do princípio da 
legalidade, da oportunidade e da capacidade de negociar penas. Todos os países 
seguem o primeiro princípio, podendo, excepcionalmente, adotar o princípio da 
oportunidade em situações de menor importância, sendo que apenas o Uruguai 
tem competência para negociar penas. 

Os autores concluem pela premência de uma agenda de pesquisa que inves-
tigue o papel do modelo brasileiro na disseminação de Ministérios Públicos 
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independentes no continente, assim como de análises de práticas institucionais 
para além da legislação, que revelem se o grau de independência apresentado por 
esta é menor quando comparado àquelas. 

No âmbito das análises sobre controles, accountability e transparência, 
mas partindo das teorias de controle social, Frederico de Almeida apresenta uma 
perspectiva crítica quanto ao papel que discursos anticorrupção vêm promovendo 
em processos de construção de regimes políticos e econômicos, especialmente 
nos últimos 30 anos, no Brasil e na América Latina. 

Almeida (capítulo 11) busca descrever e reconstruir as conexões de sentido 
da expressão ou categoria nativa de combate judicial à corrupção, entendida 
como parte de construções políticas e institucionais voltadas a criminalizar, 
responsabilizar e impingir coerção sobre condutas tipificadas como crime de 
corrupção, que se mostra como um “mal público”. 

O autor apresenta um panorama da internacionalização do combate à corru-
pção e da difusão de políticas desde antes do fim da Guerra Fria, demonstrando 
o papel dos EUA na disseminação de padrões regulatórios, o que obteve sucesso 
via OCDE na década de 1990, quando recomendações induziram legislações e 
mudanças institucionais no âmbito doméstico dos Estados-membros, mostrando 
como o tema do combate à corrupção foi passando de um problema de competiti-
vidade econômica para um tema de defesa da segurança e da estabilidade de regimes 
democráticos e constituindo-se em uma questão típica de sociedades tradicionais, 
como um resultado de uma suposta incapacidade de construção de burocracias 
racionais-legais associadas a legados históricos e culturais. 

No caso da América Latina, Almeida demonstra como a inserção dos países 
nas políticas globais deu-se primeiro pela adesão às normativas internacionais 
e consequente produção legislativa doméstica, incidindo sobre reformas judi-
ciais e anticorrupção. O estabelecimento, a partir dos anos 2000, das principais 
legislações de combate à corrupção, permitindo cooperação entre países pelo 
uso de mecanismos diversos, esteve atrelado às agendas democratizantes, por 
um lado, e às agendas de modernização econômica, por outro, contando com 
alterações institucionais e ampliação de poderes dos órgãos do sistema de justiça 
e resultando, no espectro específico da justiça criminal, em reformas voltadas 
ao endurecimento penal, que vêm pondo em tensão democratização, eficiência 
econômica x proteção a direitos fundamentais e efetividade. 

Ao mostrar o protagonismo norte-americano na difusão de políticas 
globais de combate à corrupção e suas relações com países latino-americanos, 
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Almeida destaca o papel da circulação internacional de experts e expertises em 
processos de exportação e importação de modelos de Direito que tiveram efeitos 
diretos sobre as democracias latino-americanas, especialmente na atuação sobre 
escândalos de corrupção, seus efeitos econômicos e políticos e na instabilidade 
de novas democracias, como o autor apresenta na análise da Operação Lava Jato 
e do caso Odebrecht. 

Explorando as relações entre política e justiça, mais especificamente sobre 
os discursos de agentes judiciais sobre a necessidade de controle e tutela da política, 
Juliane Sant’Ana Bento (capítulo 12) analisa julgamentos de crimes de prefeitos no 
estado do Rio Grande do Sul sob a ótica dos efeitos sociais causados em termos de 
uma decantação da política municipal que privilegia um determinado padrão de 
gestor público, profissional e despolitizado, em detrimento da estigmatização da 
política de pequenos municípios cujas práticas políticas tradicionais são vistas como 
patológicas e heranças coloniais matrizes para a crise política. 

Bento demonstra, pela análise de mais de dois mil processos judiciais, 
entrevistas, jurisprudências e de outras fontes bibliográficas, como os agentes 
judiciais têm atuado em uma cruzada pela moralização da política, por meio da 
reforma nos costumes políticos do estado pelos desembargadores, ao mesmo 
tempo que se valorizam a importação de técnicas de gestão, de planejamento e 
atuação de especialistas, portanto, de legitimidade managerial, desvalorizando 
a legitimidade ligada à democracia representativa. 

O livro finaliza com o posfácio de Fernando de Castro Fontainha e João 
Pedro Pacheco Chaves, “Democracia e Justiça no Brasil: para onde vamos?”, 
que, ao se questionarem sobre o título da obra, discutem o papel das instituições 
e de atores do sistema de justiça na promoção de uma cruzada moral contra a 
política, com efeitos que resultaram em um novo padrão de interfaces entre 
Política e Direito no país, cujo ápice foi a eleição presidencial de Jair Bolsonaro 
no ano de 2019.

Fontainha e Chaves fazem uma retrospectiva dos acontecimentos políticos 
dos últimos anos, apontando o crescente protagonismo do sistema de justiça 
na dinâmica política, em especial, por meio de um movimento anticorrupção, 
como um dos fatores explicativos para as mudanças no jogo político eleitoral 
que culminaram com uma grande guinada conservadora. 

O liame argumentativo do texto conduz a uma análise que aponta a 
existência de uma contraposição entre o fenômeno empírico e a literatura 
clássica sobre a relação entre Direito e Política e sua visão otimista da capaci-
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dade de realização de direitos e ideais republicanos a partir da judicialização. 
Os autores apontam que, de modo contrário ao defendido por essa literatura, 
“o fenômeno empírico leva a uma espécie de curto-circuito em que a judiciali-
zação da política teve como ponto alto a eleição de um presidente contrário à 
‘pauta’ de expansão de direitos implícita na ideia de ‘judicialização da política’” 
(Fontainha e Chaves, p. 399). 

Para conduzir tal análise, os autores retomam a literatura de Antro-
pologia do Direito e sua denúncia quanto a algumas das características do 
sistema de justiça brasileiro, prioritariamente criminal, e sua atuação seletiva; 
as contribuições de uma Sociologia Política do Direito no Brasil para a análise 
sobre a interação entre elites jurídicas e políticas, seus processos de socialização 
e a pretensão de neutralidade política reivindicada por aqueles, bem como as 
interseções entre profissões e elites jurídicas e políticas em disputa em um 
campo de poder. 

Resenhando os estudos sobre judicialização da política e reforma do 
sistema de justiça brasileiro, os autores fazem a crítica de sua incapacidade de 
questionar o aparente consenso em torno da “captura da agenda republicana 
por corporações de burocratas e expansão de seus privilégios e prerrogativas” 
(Fontainha e Chaves, p. 401).

A identificação de diferentes dinâmicas entre o jurídico e o político ao 
longo dos últimos 30 anos revela que, após uma fase de engajamento das ins-
tâncias judiciais na definição e na garantia de direitos, passou-se a “crescentes 
intervenções, com reflexos na arena política, no âmbito criminal, sobretudo 
em crimes ligados a esquemas de corrupção” (Fontainha e Chaves, p. 409), em 
diferentes níveis e com diferentes graus de repercussão, culminando com a Ope-
ração Lava Jato e seus desdobramentos, especialmente os eleitorais, revelando 
a emergência de um novo padrão relacional entre Política e Direito no Brasil, 
com a eclosão de um novo papel do judiciário: o de faxineiro moral com a tarefa 
de regenerar a política brasileira. 

Desejamos uma ótima leitura!
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