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Posfácio 
Democracia e Justiça no Brasil: para 

onde vamos?

Fernando de Castro Fontainha
João Pedro Pacheco Chaves

1 Introdução

Nos últimos anos, uma guinada conservadora tem suplantado o hetero-
gêneo grupo de governos progressistas de centro-esquerda que chegou ao poder 
em diversos países da América Latina ao longo dos anos 2000. No Brasil, uma 
primeira etapa desse movimento deu-se em 2016 com a queda da presidente 
Dilma Rousseff e a emergência ao poder de seu vice por meio de um controverso 
processo de impeachment. O golpe final dessa empreitada veio em 2018 com a 
vitória nas urnas de Jair Messias Bolsonaro, tido como mais um personagem de 
uma nova direita – populista, conservadora e neoliberal – que ascende ao redor 
do mundo. 

Esse resultado eleitoral pode ser considerado atípico quando comparado 
ao tradicional jogo político-eleitoral até então ocorrido no país. Questões tra-
dicionalmente apontadas como determinantes para a vitória nas urnas, como 
fundo partidário, arco de alianças e tempo de propaganda eleitoral na televisão, 
tiveram sua influência reduzida. Isso porque Jair Bolsonaro dispunha de apenas 
R$ 12 milhões de fundo eleitoral e de 1% do tempo de propaganda obrigatória 
contra R$ 1,34 bilhão e 82% do tempo que dispunham os três maiores partidos 
– o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Social Democrata Brasileiro 
(PSDB) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Diversos aspectos podem ser aventados para explicar essa espécie de revi-
ravolta eleitoral. Entre eles, é possível citar, por exemplo, a estratégia de comu-
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nicação adotada pelo presidente eleito com o uso de redes sociais, bem como 
de fake news e disparos automáticos por WhatsApp. O fortuito atentado que 
sofreu durante a campanha também assume destaque na explicação de sua vitória. 
Aliado a tais questões, outro processo a desenvolver-se há alguns anos e, em certo 
sentido, sem uma clara ordenação em favor do novo presidente teve importância 
capital na configuração desse resultado: o crescente protagonismo do sistema de 
justiça na dinâmica política e eleitoral brasileira, mais especificamente sua mais 
recente versão: a de um movimento anticorrupção; uma verdadeira faxina moral.

É de ressaltar-se que a intervenção de órgãos do sistema de justiça na seara 
política não é novidade na realidade brasileira, tampouco é uma peculiaridade 
nacional. O fenômeno tem sido estudado há décadas sob diversas vertentes dis-
ciplinares em diferentes contextos nacionais. Um dos termos precursores nas 
análises sobre o tema, a partir das Ciências Sociais, é o de “judicialização da 
política”, cunhado por Tate e Vallinder (1992) para tratar de uma expansão 
judicial em nível global. No Brasil tal conceito ganhou ampla popularidade e 
tem, em certo sentido, determinado a agenda de pesquisas sobre as interfaces 
entre direito e política.

Embora não tenha sido o primeiro a utilizar-se do termo entre nós, foi 
com Luiz Werneck Vianna e seus colaboradores (1999) que a “judicialização 
da política” entrou definitivamente no vocabulário das análises nacionais sobre 
as intervenções do sistema de justiça na arena política. Um traço marcante das 
análises de Vianna é certo otimismo com a intervenção do jurídico sobre o polí-
tico, identificando aí uma possibilidade de efetivação de ideais republicanos que 
estariam inscritos na Constituição. A própria ideia original da “judicialização” 
tem em seu cerne a intervenção judicial na definição de políticas públicas, no 
que se convencionou chamar de jurisprudência dos direitos.

Ocorre que, passados 20 anos de “judicialização”, a expansão do jurídico 
sobre o político no Brasil atingiu aquele que talvez seja o seu cume, com a inter-
venção indireta – porém, efetiva – na escolha do Presidente da República. A 
partir disso, o presente trabalho busca investigar de que forma o fenômeno empí-
rico contrapõe-se a certa literatura sobre as interfaces entre jurídico e político 
na realidade brasileira. Objetiva-se investigar como a chegada de Jair Bolsonaro 
à presidência da república relaciona-se com o otimismo depositado por certa 
corrente na atuação do sistema de justiça na dinâmica política nacional – sobre-
tudo quanto à aposta na judicialização como caminho para a realização de ideais 
republicanos.
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A hipótese aqui defendida é de que o entusiasmo com a atuação dos juris-
tas subestimou as possibilidades de intervenção e as escolhas que poderia tomar 
esse diversificado e fragmentado corpo. Assim, defendemos que, ao invés de 
efetivamente atuar para a realização de ideais republicanos, a atuação dos juristas 
na seara política contribuiu para levar ao poder um candidato que é a antítese 
daquilo que se pode identificar como “jurisprudência dos direitos”. Por conta 
disso, o fenômeno empírico leva a uma espécie de curto-circuito em que a judi-
cialização 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”.

Para tanto, num primeiro momento, traçamos um breve balanço das 
análises do Direito a partir das Ciências Sociais, dando ênfase ao mencionado 
otimismo com a “judicialização da política”. Após, trataremos do aludido movi-
mento de membros do sistema de justiça na configuração do resultado que elegeu 
Bolsonaro como presidente, buscando relacioná-lo aos prognósticos da literatura 
da “judicialização”. Ao final, tentaremos, ainda que brevemente, apontar dilemas 
e perspectivas para a relação entre direito e política no Brasil e os desafios de sua 
análise a partir das Ciências Sociais.

2 O Direito e a crise política a partir das Ciências Sociais no Brasil

Uma postura relativista, vinda da Antropologia do Direito, hoje recebe 
com naturalidade aquilo que se chama seletividade do sistema de justiça criminal. 
Para os antropólogos especialistas nas questões jurídicas brasileiras, é justamente 
a seletividade que marca o Direito Brasileiro como profundo difusor da naturali-
zação das desigualdades no país. Para essa corrente de pesquisa, a arbitrariedade 
e a seletividade são marcas perenes do sistema de justiça criminal brasileiro, mar-
cado pela inquisitorialidade, desigualdade e por uma peculiar concepção acerca 
do princípio do contraditório (Lima, 2016).

Explorando as fronteiras entre o legal e o ilegal, bem como as múltiplas 
agências e agentes em torno da formulação de políticas públicas (Pastore et al., 
2016), vários são os estudos etnográficos que têm explicitado a tensão “paradoxal 
combinando princípios constitucionais liberal-igualitários, de um lado, e um 
sistema judiciário hierárquico, de outro” (Oliveira, 2014), ou a articulação entre 
a “desigualdade jurídica explícita” – a igualdade dos semelhantes e a dos dife-
rentes – e “a inquisitorialidade, expressada no sigilo das acusações e no processo 
escrito, no âmbito das práticas judiciárias penais” (Lima, 2013). 
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Os antropólogos, assim, já produziram um conhecimento fino acerca 
do trabalho cotidiano das cortes brasileiras, especialmente em matéria penal, e 
demonstraram como uma cultura jurídica manifesta-se nos processos adaptativos 
dos mais diversos atores que interagem com a persecução criminal no Brasil. 
Entretanto, esse arcabouço analítico não nos fornece explicações sobre a interação 
das elites jurídicas com as políticas desde a redemocratização, bem como não 
enfrenta questões relativas a processos de socialização mais profundos e revela-
dores da falsa pretensão de neutralidade política a que reivindicam os juristas. 

Sem sombra de dúvida, a abordagem que funda e embala por quase duas 
décadas os estudos do Direito pelas Ciências Sociais no Brasil é a da judiciali-
zação. Desenvolvida por Werneck Vianna e seus colaboradores, por meio dela 
propôs-se uma versão brasileira da expansão judicial global de que trataram Tate 
e Vallinder (1992). Como mencionado, embora sofisticada, a judicialização traz 
consigo um viés otimista, vendo na sobrecarga republicana do sistema de justiça 
o avanço da república e da cidadania.

Outra série de estudos, em parte reativa, em parte alternativa à agenda da 
judicialização, tem-se formado em torno de uma sociologia política do Direito 
no Brasil (Fontainha et al., 2017). Outras entradas teóricas e empíricas têm 
sido exploradas: profissões, elites, instituições e atores. A força da ideologia 
profissional no reforço das éticas corporativas e na pretensa neutralização das 
influências externas às corporações jurídicas é argumento que vem ganhando 
relevo, sobretudo nas análises que levam em conta a entrada das mulheres nas 
profissões jurídicas (Bonelli, 2016; Bonelli e Benedito, 2016). 

Há também estudos que se propõem a explorar a interseção entre pro-
fissões e elites jurídicas e políticas a partir do conceito de campo de poder, seja 
demonstrando a importância dos lugares de trânsito elitário entre o jurídico e o 
político (Almeida, 2016), seja explicitando a mobilização de quadros dirigentes 
das corporações do sistema de justiça nas importantes reformas do Direito e das 
instituições jurídicas recentes no Brasil (Almeida, 2014). 

Há também a mobilização da ideia de sentidos políticos do Direito, seja 
para tratar da reforma do judiciário brasileiro (Engelmann, 2015), para expli-
citar a ameaça que o hiperativismo judicial oferece à democracia (Engelmann, 
2016a), para atestar a participação de juristas na atual crise política como um 
“golpe de estado de direito” (Engelmann, 2016b), seja ainda para indagar acerca 
da possibilidade de equilíbrio republicano por parte dos juristas em face de uma 
ofensiva conservadora (Koerner e Schilling, 2015).

Democracia e justica 24-06-2022.indd   398Democracia e justica 24-06-2022.indd   398 24/06/2022   18:48:2324/06/2022   18:48:23



399Democracia e Justiça no Brasil: para onde vamos?

Uma importante série de reflexões mobilizou-se em torno das reformas 
do sistema de justiça desde a Constituição de 1988: alterações nas leis proces-
suais, mudanças nas profissões e instituições jurídicas e, sobretudo, a criação do 
Conselho Nacional de Justiça (Sadek, 2015). Esse campo de estudos absorveu 
rapidamente a nova distinção nativa entre jurisdição e gestão, entre controle e 
ação. A administração da justiça passou a ser tratada como importante afirmação 
da relação entre juristas e a política (Koerner et al., 2015; Arantes, 2015a; Lima 
et al., 2015), seja do ponto de vista da emergência de novos atores, como os 
juízes empreendedores (Fontainha, 2012), seja pelos conflitos que explicitam 
as agendas corporativistas que animam os corpos de juristas (Arantes, 2015b; 
Kerche, 2014) e suas origens históricas (Vannucchi, 2016). 

O aparente consenso em torno da captura da agenda republicana por 
corporações de burocratas e da expansão de seus privilégios e prerrogativas – 
sintoma de uma sociedade civil politicamente desarmada – parece não coexistir 
com o dilema madisoniano: “quem controla os controladores?”. O fruto desse 
ruído é a falta de um modelo, de matriz institucionalista, que dê conta de explicar 
as instituições jurídicas como integrantes interagentes do sistema político. Os 
modelos tradicionais de análise de decisões judiciais – sobretudo os americanos 
– vão mostrando-se completamente anódinos à realidade brasileira, e, pouco a 
pouco, novas abordagens mais ancoradas nos nossos dilemas vão surgindo, como 
a descritiva (Silva, 2016).

Outros estudos sociológicos apontam chaves compreensivas que, organi-
zados numa coerente agenda de pesquisa, podem fornecer explicações mais finas 
sobre as relações entre os juristas, a política e a sociedade. Foi desenvolvido o 
conceito de ideologia concurseira (Fontainha, 2015; Fontainha et al., 2015) para 
designar os efeitos disruptivos de um sistema de recrutamento absolutamente 
autocentrado. O serviço público brasileiro, o que inclui os profissionais jurídicos 
de Estado, convive com um recrutamento absolutamente desvinculado de uma 
formação prévia ou de competências e habilidades desejadas. O imenso mer-
cado dos cursinhos e instituições organizadoras de processos de seleção dotam a 
adesão dos indivíduos aos corpos profissionais de um sentido instrumental com 
profundas consequências em termos de socialização institucional. 

Tal fato pode ser demonstrado, também, pela presença massiva da regu-
lação de interesses das corporações jurídicas por meio de julgamentos de ações 
de inconstitucionalidade – propostas por associações de classe – pelo Supremo 
Tribunal Federal (Oliveira, 2016). Outros estudos mostram, ainda, que se trata 
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o judiciário, na percepção dos brasileiros, de órgão caro, moroso, injusto e opaco, 
apesar dos ininterruptos aumentos do número de demandas (Cunha et al., 2016), 
bem como, sob o prisma comparativo com outros contextos nacionais, de um 
dos mais caros e ineficientes do mundo (Da Ros, 2015).

Por fim, especificamente sobre o papel da persecução judicial de políticos 
como uma possível forma de rearranjos políticos e federativos, já se demons-
traram experiências prévias no caso de prefeituras no Rio Grande do Sul, em 
Minas Gerais e na Bahia (Da Ros, 2014). Deve-se mencionar também o projeto 
“História oral do Supremo”, trazendo narrativas de ministros e ex-ministros do 
STF sobre temas como (1) a influência de instâncias políticas elitárias nas suas 
origens e formação; (2) o enorme espaço de articulação entre juristas e políticos 
na indicação e na sabatina de novos integrantes da corte; e (3) as solicitações vin-
das de políticos no cotidiano jurisdicional da corte (Fontainha et al., 2014-2016).

Apesar ser um objeto de estudos de relativa juventude no âmbito das Ciên-
cias Sociais, como acima demonstrado, o Direito tem sido estudado sob variados 
enfoques. Ainda assim, análises com foco nas relações entre Direito e Política têm 
tido como esteio teórico relevante a ideia de judicialização da política, mesmo 
que com importantes variações teórico-metodológicas quanto a seus usos. Nesse 
sentido, na seção seguinte, analisaremos os usos do termo judicialização da polí-
tica, sobretudo quanto a um dos seus mais relevantes traços: o otimismo com a 
intervenção dos juristas na arena política.

3 Otimismo e entusiasmo da “judicialização da política” 

No ano de 2019 completaram-se 20 anos do lançamento da primeira obra 
a tratar de maneira mais densa deste conceito central nas análises sobre insti-
tuições jurídicas e suas interfaces com a política no Brasil: o de “judicialização 
da política”. Embora Marcus Faro de Castro tenha sido o primeiro a dele utili-
zar-se, em trabalho publicado em 1996, só três anos depois, com o lançamento 
de “A judicialização da política e das relações sociais no Brasil”,1 que o termo 
notabilizou-se e, posteriormente, popularizou-se nas Ciências Sociais e no debate 
público entre nós. 

1  É possível considerar como uma extensão deste livro o artigo “Dezessete anos de judiciali-
zação da política” (2007), em que Werneck Vianna e seus colaboradores ampliam a base de 
dados da mencionada obra e confirmam as hipóteses ali defendidas.
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Nesta seção, procedemos, ainda que de forma limitada e não exaustiva, a uma 
reconstrução das principais abordagens a utilizarem-se do conceito. Como mencio-
nado, o termo “judicialização da política” surge com Neal Tate e Torbjörn Vallinder, 
na publicação de uma coletânea de trabalhos sobre a expansão do poder judiciário em 
diversas democracias ao redor do mundo. Nele, os autores apresentam o conceito de 
judicialização e as condições que permitiram o surgimento do fenômeno. 

Em breves linhas, o argumento é de que a expansão dos órgãos do sistema de 
justiça é fruto da consolidação da ideia de supremacia constitucional após o fim da II 
Guerra Mundial – algo que teria atingido um grau ainda maior com a queda da União 
Soviética e a adoção do modelo de democracia liberal em antigos países comunistas. 

Nesse sentido, a judicialização é definida tanto como o processo em que 
juízes passam a ter crescente influência na definição de políticas públicas que 
eram definidas por outros poderes quanto como o processo em que instâncias 
não judiciais passam a agir segundo regras e procedimentos de inspiração judicial 
(Tate e Vallinder, 1995, p. 28). 

No primeiro caso, o envolvimento de juízes na definição de políticas públicas 
dependeria de seu nível de ativismo e de suas preferências pessoais quanto a elas. 
Os autores apresentam ainda um modelo que enumera condições para a existência 
da judicialização no qual se incluem: existência de um governo democrático, com 
separação dos poderes, previsão de direitos políticos, uso dos tribunais por grupos de 
interesses e ineficiência de instâncias majoritárias (Tate e Vallinder, 1995, p. 28-33).

No Brasil, os primeiros usos do termo questionavam sua aplicabilidade à nossa 
realidade, em vista de identificarem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pouca 
disposição ao ativismo por parte dos ministros (Castro, 1997; Teixeira, 1997). Em 
parte, associando-se a essa hipótese, Luiz Werneck Vianna e seus colaboradores uti-
lizam-se do conceito de judicialização da política para tratar também das mudanças 
institucionais trazidas com a volta à democracia e à promulgação da Constituição 
Federal de 1988. 

Em consonância com a literatura sobre o tema tanto da Teoria Política 
como da Teoria do Direito, os autores assinalam que a emergência da judiciali-
zação advém de transformações profundas nas sociedades ocidentais a partir da 
II Guerra Mundial. Para eles, com o pós-guerra, o Direito passará por mudanças 
que alterarão tanto a sua própria compreensão quanto o seu lugar nos regimes 
políticos. É assim que, após as experiências do nazifascismo e a instituição de 
tribunais para julgamentos de crimes contra a humanidade, criar-se-á um foro 
internacional sobreposto ao soberano nacional (Vianna et al., 2007, p. 39). 
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Em paralelo, no âmbito dos estados nacionais, há a expansão do constitu-
cionalismo democrático, que confere ao Poder Judiciário capacidade de exercer 
jurisdição sobre a legislação produzida pelo soberano. Na esfera econômica, o 
estado do bem-estar social “trouxe o direito para o centro da vida social”, com sua 
intenção de organizar o capitalismo, harmonizar as relações entre as classes, bem 
como por sua legislação aberta e indeterminada em contraste com a ortodoxia 
liberal – o que torna o juiz um legislador implícito (Vianna et al., 2007, p. 40). 

Ocorre que, com o desmonte do welfare state a partir das crises do capi-
talismo nos anos 1970, esse arranjo entra em declínio, juntamente com outras 
esferas do mundo moderno, como ideologias, religiões, partidos e sindicatos. 
É aí que as expectativas de direitos deslocam-se para o Poder Judiciário, que se 
torna “o muro das lamentações do mundo moderno”. O resultado é o fenômeno 
mundial da explosão da litigância, tornando o acesso à justiça uma política pública 
relevante. Nesse contexto, a classe política, sem o recurso aos mecanismos do 
estado do bem-estar social e distante dos representados, estimula tal processo 
(Vianna et al., 2007, p. 41). A justiça torna-se capilar e aproxima-se da população. 

No Brasil, o marco temporal que teria permitido a gestação desse pro-
cesso seria a queda da Ditadura Militar e de todas as consequências decorrentes 
da volta a um regime democrático. A nova arquitetura institucional, coroada 
pela Constituição Federal promulgada em 1988, teria, para Werneck Vianna, a 
possibilidade de reverter o histórico de desigualdades sociais e políticas que nos 
caracterizariam, munindo a sociedade de meios para lutar contra a naturalização 
de uma realidade adversa à democracia. Nesse sentido, o Poder Judiciário despon-
taria como “uma arena de aquisição de direitos, de credenciamento à cidadania 
e de animação para uma cultura cívica” (Vianna et al., 1999, p. 44). 

Para Werneck Vianna, a judicialização da política no Brasil não teria nas-
cido no seio do Judiciário, mas teria como origem a descoberta, por parte da 
sociedade civil, das possibilidades de utilizarem-se novos procedimentos judiciais. 
Institucionalmente, a judicialização nasceria com a adoção de um modelo de 
controle abstrato de constitucionalidade das leis com a intermediação de uma 
comunidade de intérpretes, e não, como ocorria em outros países, da assunção 
de novos papéis por antigas instituições (Werneck Vianna et al., 1999, p. 47). 

Essa inovação, materializada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADI’s), teria sido rapidamente reconhecida como “um instrumento de signifi-
cativa importância não só para a defesa de direitos da cidadania, como também 
para a racionalização da administração pública” (Vianna et al., 1999, p. 47).
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Nesse sentido, a pesquisa levada a cabo por Werneck Vianna e seus cola-
boradores analisou ADI’s ajuizadas junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
entre 1988 e 1998. É de ressaltar-se que os autores ampliaram sua base de dados 
no artigo “Dezessete anos de judicialização da política” (2007), em que examinam 
ADI’s ajuizadas até 2005, onde confirmam os argumentos contidos em “Judicia-
lização da política e das relações sociais” (1999). Para eles, as ADI’s tornaram-se 
parte natural da democracia brasileira, constituindo-se em escoadouros de con-
flitos entre sociedade e estado e instrumentos de trabalhadores e empresários 
(Vianna et al., 2007, p. 43). 

Após examinarem diversos aspectos envolvidos na referida ação constitu-
cional, os autores concluem que não ocorria protagonismo judicial por parte do 
STF. Isso porque a judicialização dar-se-ia pela provocação feita às instituições 
judiciais a partir da sociedade civil organizada e de instituições representativas. 
Assim, a judicialização representava uma contribuição ao processo democrático, 
constituindo-se em mais um espaço de participação política da sociedade. Diante 
dos resultados da pesquisa, os autores deixam claro seu entusiasmo e otimismo 
com o processo de judicialização:

Na experiência brasileira [...] o que se chama judicialização da política não é o resul-
tado de um protagonismo institucional exercido pelo Poder Judiciário. Ela deriva, 
diversamente, de novas práticas de resistência da sociedade civil, particularmente 
dos partidos que compõem a minoria parlamentar e das associações de interesse 
dos setores subalternos, que vêm encontrando na comunidade de intérpretes um 
caminho para reforçar sua representação (Vianna et al., 1999, p. 259).

Outra vertente, contemporânea à obra de Werneck Vianna e seus colabo-
radores, pode ser representada pelos estudos levados a cabo por Rogério Arantes 
(1999, 2002). Neles, o autor também se utiliza da judicialização da política; 
entretanto, sob abordagens substantiva e metodológica distintas. Arantes tem 
como objeto de estudos o Ministério Público (MP), que, para ele, constitui-se 
no melhor exemplo das potencialidades, limites e contradições que marcam não 
só o fenômeno da judicialização da política, como também o da politização da 
justiça (2002, p. 13). Isso se daria tanto em razão de seu desenho institucional, 
a partir das novas funções que adquire, sobretudo com a defesa dos interesses 
difusos e coletivos por meio das ações civis públicas, quanto de uma ideologia 
profissional de seus membros que daí derivaria. 
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Denominada de “voluntarismo político”, esta consistiria na crença de que 
o Ministério Público teria um papel protetivo ante uma sociedade incapaz de 
defender-se diante dos poderes políticos corrompidos ou incapazes de cumprir 
seus deveres. O órgão seria assim legítimo representante da sociedade, mesmo 
não estando sujeito a controle político ou eleitoral. Ao final do estudo, o autor 
adota certo pessimismo com tal cenário pela união de politização da instituição 
com o voluntarismo de seus membros que os levaria a crer que seria necessária 
uma atuação no processo político do país (Arantes, 2002). 

Essas duas abordagens tornaram-se, à época, exemplares quanto aos usos 
do conceito de judicialização da política. Para Débora Maciel e Andrei Koerner 
(2002, p. 132), ambos ancorar-se-iam em diferentes modelos de constituição e 
de república. Assim, Werneck Vianna adotaria um modelo de república consti-
tucional com foco na participação política e na deliberação pública e um modelo 
de constituição democrático-comunitária em que caberia ao Judiciário formular 
os valores nela compartilhados. Já Arantes teria um modelo de república mar-
cado pela separação dos poderes e um modelo de constituição liberal em que ao 
Judiciário caberia, como um órgão técnico, a aplicação da lei a casos concretos. 

Entretanto, para o Maciel e Koerner, tais estudos seriam insuficientes 
para tratar dos problemas de pesquisa empíricos sobre as instituições judiciais. 
Isso porque o conceito de judicialização da política, além de normativo, teria 
pouca precisão:

A concepção original de judicialização da política é marcada por uma concepção 
formal das atribuições e relações dos poderes, assim como uma conotação de pro-
gressividade, de processo unidirecional cuja pertinência empírica é discutível. No 
Brasil, o debate público incorporou a expressão num sentido fortemente normativo 
e provocou a proliferação dos seus sentidos. A produção acadêmica também apre-
senta fluidez no uso da expressão, a qual não se torna mais do que um nome que é 
tomado como ponto de partida para análises cujas perspectivas são bastante diver-
gentes (Maciel e Koerner, 2002, p. 129).

Desde então, diversos foram os trabalhos que se utilizaram do conceito de 
judicialização da política. Acompanhando o diagnóstico feito por Maciel e Koerner, 
o termo acabou por “ganhar vida própria”, tornando-se uma espécie de sinônimo de 
qualquer processo concreto que sinalizasse intervenção judicial na arena política. Em 
parte, como reação a tal fato, diversos autores dedicaram-se tanto a enumerar seus usos 
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como a buscar uma definição mais precisa do conceito (Carvalho, 2004; Veronese, 
2009; Avritzer e Marona, 2014). De outro lado, em vários trabalhos, buscou-se veri-
ficar se de fato ocorria judicialização na realidade brasileira e de que forma (Oliveira, 
2005; Taylor e Da Ros, 2008; Carvalho, 2009; Pogrebinschi, 2011). 

Em comum, muitas dessas análises buscam avaliar a existência de judicia-
lização ou o grau em que ocorre na realidade brasileira a partir da forma como o 
STF atua no controle abstrato de constitucionalidade. Assim, constroem modelos 
que têm como escopo verificar se, em tais casos, a mais alta corte do país teria 
uma postura ativista. 

Na esteira do estudo pioneiro de Werneck Vianna e seus colaboradores 
(1999), criou-se certa tradição que adota como índice para a judicialização o 
padrão de julgamento de ADI’s pelo Supremo Tribunal Federal, em que, grosso 
modo, decisões de mérito procedentes indicariam uma postura ativista da corte. 
Do contrário, como era a própria conclusão de “judicialização da política e das 
relações sociais” (1999), não haveria ativismo, e a judicialização não representa-
ria uma expansão intencional por parte dos juristas, menos ainda uma ameaça 
à dinâmica política.

Como também estava presente no estudo de Werneck Vianna, os trabalhos 
que o sucedem adotam certo otimismo com o processo de expansão judicial. Em 
geral, “atribui-se sentido positivo às novas relações entre as esferas políticas e a 
esferas jurídicas, de modo que o fenômeno é visto como um processo de aper-
feiçoamento das democracias” (Avritzer e Marona, 2014, p. 85). 

É possível afirmar que parte das explicações para tal avaliação decorre do 
próprio momento político vivido pelo país com a superação do recente passado 
autoritário e pela consolidação da democracia sob o corolário de um de seus 
principais símbolos, a Constituição Federal de 1988, rica na previsão de dire-
ito e ela própria em processo de consolidação. Nesse cenário, o próprio Poder 
Judiciário passa por mudanças tanto institucionais como em sua composição, 
o que se refletirá em novas formas de atuação e em uma nova imagem pública.

Outro fator que pode ser visto como variável relevante na explicação dessa 
espécie de otimismo é a própria natureza das primeiras intervenções do Judiciário 
em temas da política. Ocupando o vácuo representativo deixado pelos poderes 
eleitos, naturalmente desgastados, como bem mostram tanto as concepções ori-
ginais de judicialização de Tate e Vallinder como a análise do caso brasileiro de 
Werneck Vianna, o Poder Judiciário passou a ser locus importante na definição 
de direitos e políticas públicas. 
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É de ressaltar-se que a própria ideia de judicialização surge no âmbito de 
uma jurisprudência dos direitos. Expressam esse fenômeno os casos de judicia-
lização de políticas públicas e os julgamentos que envolvem direitos constitu-
cionais. No primeiro caso, a arena judicial torna-se palco para a “garantia” de 
direitos com a intervenção judicial no orçamento público e em atribuições que 
originalmente seriam de competência de poderes políticos. Exemplos disso são 
os casos de judicialização de demandas de saúde. 

No segundo, tem-se o julgamento de casos que envolvem a definição de direitos 
individuais, inclusive contra textos legais ou a inércia legislativa. Diversos julgados no 
âmbito do STF expressam o fenômeno, tais como: o uso de células tronco embrio-
nárias em pesquisas científicas, o aborto de fetos anencefálicos e a união estável de 
casais homoafetivos. Este último caso abriu caminho para que o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) determinasse que os cartórios do país realizassem a transformação 
dessas uniões em casamento civil à revelia de previsão legislativa. 

Todos esses aspectos possuem um caráter de promoção da cidadania, e , 
em alguma medida, condizem com as esperanças de que a judicialização possa 
consolidar ou aperfeiçoar a democracia; entretanto, não captam outro sentido da 
expansão do jurídico sobre o político. Enquanto se promove e, em certo sentido, 
apoia-se a atuação judicial na promoção de supostos valores constitucionais, 
ainda que extrapolando competências institucionais, oportuniza-se, igualmente, 
uma “cultura” de atuação guiada por certos fins políticos que podem tornar-se 
independentes desse suposto ideário constitucional. 

A grande questão, como veremos na seção seguinte, é que chegamos a um 
“curto-circuito” nas relações entre justiça e democracia, ou melhor, entre Direito 
e Política no Brasil. Inegavelmente, ao longo desses 20 anos, houve uma expansão 
do Poder Judiciário no país sobre o terreno da política. O que antes era feste-
jado como um processo a serviço da consolidação da democracia, da ordenação 
do estado e da cidadania, com a promoção de uma jurisprudência de direitos, 
acabou por descambar para a intervenção judicial pura no âmbito do resultado 
das eleições de 2018. A grande contradição, que caracteriza esse curto-circuito, 
é que o presidente eleito – sob as bênçãos de grande parte do diversificado corpo 
de juristas – constitui-se na antítese dessa jurisprudência de direitos, em face do 
seu caráter “conservador nos costumes e liberal” na economia. 

Ainda que não se possa conceber a atividade científica como uma fábrica 
de prognósticos, importa lançar um olhar retrospectivo para as limitações teóri-
co-metodológicas de que padecemos até aqui e projetar os desafios que se impõem 
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neste novo cenário. Lançado em 2002, nos primeiros anos de entusiasmo com o 
conceito e o fenômeno da judicialização, parece correto o diagnóstico de Débora 
Maciel e Andrei Koerner (2002, p. 131), que acabou por se tornar também um 
prognóstico, de que o termo judicialização, embora útil como ponto de partida, não 
constituiria base suficiente para a formulação de problemas de pesquisa empírica 
sobre as instituições judiciais: “Em especial, é preciso tratar o tema das relações 
entre judiciário e política na democracia brasileira sem o recurso ao conceito pouco 
preciso, mas de rápida circulação pública, de judicialização da política”.

4 As sementes do curto-circuito: a gradual mudança das interfaces entre 
justiça e política

As primeiras interfaces entre jurídico e político que ocorreram no Brasil 
após a volta à democracia enquadram-se na mencionada fase primeira da judicia-
lização da política. Esta tem como traço fundamental a ideia de judicialização de 
direitos, quando juízes e cortes passam a decidir questões relacionadas a políticas 
públicas e a direitos individuais. Exemplos disso podem ser vistos entre nós tanto 
num plano capilar, em primeira instância, quanto no âmbito das elites jurídicas, 
nos tribunais superiores. Casos de judicialização de demandas de saúde ou a 
redefinição de direitos aparentemente não previstos pelo ordenamento brasileiro 
(como aborto ou casamento homoafetivo) são exemplos disso.

Ocorre que, ao longo dos anos 2000, essas dinâmicas entre jurídico e polí-
tico passam, paulatinamente, a tomar outro rumo. Após o “engajamento” de 
instâncias judiciais na definição e garantia de direitos – tanto na esfera individual, 
em casos concretos, como em demandas de viés coletivo, como as Ações Civis 
Públicas – passou-se a ver crescentes intervenções, com reflexos na arena política, 
no âmbito criminal, sobretudo em crimes ligados a esquemas de corrupção. 

No âmbito das instâncias inferiores, verificam-se, ao longo dos anos 2000, 
diversas iniciativas que sugerem esse movimento. Como exemplo, é possível citar 
a Operação Satiagraha, deflagrada em 2004, que investigou supostos esquemas 
criminosos envolvendo políticos, empresários e figuras do mercado financeiro. 
Outro exemplo é a Operação Castelo de Areia, iniciada em 2009, que tratou de 
esquema de corrupção envolvendo políticos e empreiteiras. 

Antes mesmo de levar a condenações, ambas acabaram integralmente anu-
ladas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Operação Satiagraha, em razão 
de a Política Federal ter sido auxiliada pela Agência Brasileira de Inteligência 
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(ABIN) nos grampos telefônicos aos investigados. Além disso, o delegado que 
chefiou as investigações foi condenado pelo STF e expulso da Polícia Federal 
por sua atuação nesse caso. Já a Operação Castelo de Areia foi anulada por ter 
sido embasada em denúncia anônima.

No âmbito dos tribunais superiores, esse movimento encontra eco na 
Ação Penal 470, o mensalão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo 
inquérito iniciou-se em 2005. Seu julgamento deu-se em agosto de 2012, levando 
à condenação políticos da base aliada do governo federal, à época chefiada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Um ponto 
que chamou a atenção é que a condenação de diversos políticos e empresários 
deu-se pela “teoria do domínio do fato”, cujo uso consistiu na presunção de 
que, pelos cargos que ocupavam, respectivamente, na administração pública, na 
estrutura partidária ou na estrutura societária, eles eram partícipes ou endos-
savam o esquema.

Esse movimento paulatino chegou ao seu cume com os desdobramentos de 
outra operação ainda em curso: a Operação Lava Jato. Iniciada em março de 2014, 
com foco em supostos crimes cometidos por um doleiro em Curitiba, o caso já 
gerou mais de 150 condenações, incluindo políticos e empresários, e a recuperação 
de R$ 11,9 bilhões de reais aos cofres públicos. De investigações iniciais sobre uso 
de um posto de combustíveis para lavagem de dinheiro, a operação desvendou 
um complexo esquema de corrupção envolvendo as maiores empreiteiras do país 
e empresas públicas, notadamente a Petrobrás. A operação desdobrou-se, ainda, 
em outros dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Diferentemente das outras 
operações aqui citadas, a Lava Jato segue, há cinco anos, incólume quanto a anu-
lações, pelos tribunais superiores de seus principais procedimentos.

Essa parábola judiciária brasileira, que, do mensalão à Lava Jato, construiu 
um novo padrão relacional entre política e direito no Brasil, é o palco para a 
observação empírica do corolário desse processo (Fontainha e Lima, 2018). Por 
um lado, o que se observa indiretamente é a emergência de uma nova versão 
dominante sobre o papel do judiciário: o de faxineiro moral. Essa reivindicação, 
eficaz até o momento, está ancorada em muitos atores e agências, mas pode 
ser descrita por meio do excessivo e ousado – como nunca – uso de incidentes 
políticos-jurídicos. 

Com essa categoria, pretende-se designar criações cotidianas veiculadas 
na forma de preceitos jurídicos, porém, dirigidos a necessidades e expectativas 
externas. Dois exemplos são o uso da teoria do domínio do fato e a combinação 
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da prisão provisória com a delação premiada. Esta parábola judiciária leva ao 
limite mais radical possível, à tensão entre a postulação de autonomia relativa 
do jurídico em face do político e o alto impacto das decisões na arena política. 
Eis o novo padrão relacional.

Se, antes, na judicialização dos direitos, as interferências do jurídico sobre o 
político davam-se na intervenção judicial nas políticas públicas, na inovação legis-
lativa à revelia dos legisladores ou na reordenação judicial da administração esta-
tal, com a Lava Jato, atinge-se outro patamar com o embate direto entre juristas 
e políticos. Entre as análises que tentam compreender esse movimento, ainda em 
curso, no âmbito do sistema de justiça, tem adquirido destaque a interpretação 
cunhada por Christian Lynch da ocorrência de uma “Revolução Judiciarista”.

A partir do pensamento político brasileiro, o autor faz um paralelo entre 
a atuação dos juristas desde a Operação Lava Jato e o movimento tenentista na 
década de 1930. Para Lynch (2017, p. 163), os juristas estariam comprometidos 
com a tarefa que acreditam ser sua missão: a de regenerar a política brasileira.

Oriunda geralmente da classe média, legitimados intelectualmente pela aprovação em 
concurso público, e legalmente pelo papel de representantes funcionais da sociedade 
civil, esses promotores e juízes têm verdadeira ojeriza à política profissional, especial-
mente os ocupantes de cargos legislativos. Vistos como pragmáticos, incultos e mal-
-intencionados, os políticos profissionais viveriam exclusivamente da exploração de 
um eleitorado pobre e ignorante, desprezando as aspirações cívicas da sociedade civil, 
entendida como ‘classe universal’. Imbuídos de um idealismo constitucional, os novos 
tenentes desejam regenerar a ‘pureza’ das instituições constitucionais de 1988, cor-
rompidas pelos políticos ‘carcomidos’.

Em entrevista recente (Sanches, 2018), Lynch afirma que tais juristas, 
diante do quadro de indignação generalizada que toma conta do país, veem-se 
como indivíduos que devem “fazer justiça” – algo próximo do aqui tratado volun-
tarismo político identificado por Rogério Arantes 20 anos atrás na atuação de 
promotores de justiça no manejo de ações civis públicas. 

Ao longo de seus cinco anos, a Operação Lava Jato produziu resultados de 
relevo no cenário político nacional, tendo esta atravessado duas eleições presiden-
ciais. Seja por seus “resultados”, seja pelo cenário de crises econômica e política 
que temos vivido nos últimos anos, a operação tornou-se um sucesso por todo 
o Brasil, com crescente apoio da população. 
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Em janeiro de 2016, numa primeira pesquisa de opinião, o apoio à sua con-
tinuidade era de 79% (IPSOS, 2016), percentual que se elevou a 95% (IPSOS, 
2018) em abril de 2018. Nas últimas eleições presidenciais, ela atinge, ainda que 
indiretamente, um papel de destaque para o resultado das urnas. Este, como se verá, 
consolida uma espécie de curto-circuito com a ideia da judicialização da política.

A gradual mudança na natureza das interfaces entre sistema de justiça e esfera 
política não pode ser creditada ou capturada por uma causa específica, nem mesmo 
se pode atribuir data para a sua ocorrência. Como mencionado na seção anterior, 
assistimos, ao longo dos anos 2000, a um movimento não organizado em que o 
direito passou a intervir no âmbito da política não mais apenas na dita judicialização 
de direitos, mas também na esfera criminal. É possível apontar que esse processo 
tem na Operação Lava Jato o seu cume, seja pela amplitude das investigações, pelo 
volume das condenações, seja pelo amplo apoio popular que angariou. 

Muito disso é resultado de novos procedimentos e estratégias coordenadas 
levadas a cabo por seus agentes. Destacam-se, nesse contexto, o uso de conduções 
coercitivas, a exacerbação de prisões cautelares, os acordos de delação premiada e 
as condenações com penas elevadas. Tudo isso acarretou forte impacto político e 
eleitoral, que já pôde ser visto na eleição presidencial de 2014 e nas eleições muni-
cipais de 2016. 

Entretanto, pelos desdobramentos até então obtidos, e por sua exploração 
midiática, a influência, e por que não dizer a intervenção, do jurídico sobre o polí-
tico atingiu seu pico em 2018. Na seção seguinte, intentaremos articular os impac-
tos criados pela Operação Lava Jato e suas congêneres no resultado que culminou 
com a ascensão de personagens de uma nova política, capitaneada pelo presidente 
eleito Jair Bolsonaro.

5 Produzindo o curto-circuito: juristas como cabos eleitorais da nova 
política

Como tratamos na seção anterior, é possível verificar uma mudança no 
padrão de intervenção do sistema de justiça no âmbito da política ao longo dos 
anos 2000. Embora sem uma definição clara de uma data ou razão específica para 
tal, ainda assim é possível afirmar-se que a Operação Lava Jato constitui-se no 
clímax desse processo. Seu lugar de destaque nesse movimento aparentemente 
difuso e não articulado deve-se tanto aos resultados obtidos, com prisões, conde-
nações e o desvendamento de complexos esquemas de corrupção, como também 
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às próprias estratégias criadas por seus agentes. Nesse sentido, verifica-se uma 
série de inovações nas estratégias profissionais dos agentes públicos no âmbito 
da persecução criminal, todos de notável alcance midiático.

A partir de comportamentos institucionais e estratégias extrainstitucio-
nais, membros do sistema de justiça, tanto das elites quanto de sua base, inaugu-
raram uma espécie de cruzada por uma “faxina moral” da política brasileira. Com 
as competências institucionais, promoveu-se o controverso uso de diversos ins-
trumentos jurídicos em colisão com garantias constitucionais ligadas à presunção 
de inocência, no afã de criminalizar eventuais envolvidos. Aqui se inscrevem as 
estratégias midiáticas de “apresentação” das investigações, a espetacularização 
de conduções coercitivas e prisões cautelares e os constantes vazamentos para 
veículos de comunicação do conteúdo de delações premiadas. 

Ao lado disso, certos personagens do sistema de justiça desenvolveram 
determinadas estratégias alheias às suas funções que atingiram um papel comple-
mentar nessa missão de limpeza da política. A partir de posicionamentos fora dos 
canais institucionais, como artigos em jornais, posts em redes sociais e entrevistas, 
esses “faxineiros morais” buscaram angariar apoio popular às suas atuações. 

Aliando informações dos processos em que atuam com interpretações 
particulares da história política brasileira, tais atores visaram a reforçar no público 
em geral uma particular visão sobre o Brasil: de que a corrupção veio com as 
primeiras caravelas portuguesas, sedimentando um regime patrimonialista que, 
desde então, comandado por políticos tradicionais, tornou-se nosso maior pro-
blema. Tais dinâmicas tiveram o efeito de consolidar um sentimento comum de 
aversão à política. Bastava que determinado político fosse ao menos citado em 
alguma das delações premiadas para ver seu capital eleitoral arruinado.

O processo – aqui utilizado nos dois sentidos: o de processo judicial e o 
de dinâmica encadeada no tempo – de produção da verdade jurídica também 
organizou de forma particular uma narrativa sobre a corrupção no Brasil. Pelos 
seus silêncios, organizou dois focos prioritários: os governos do PT e o setor de 
infraestrutura. Porém, sua eloquência concentrou-se no pressuposto de que os 
esquemas de corrupção consistiam no achacamento que o empresariado sofreu 
por parte da classe política. 

Para além de alimentar fortemente a onda populista e conservadora, essa 
narrativa impede-nos de promover o combate à corrupção com vigor para fora de 
outras forças políticas que não o PT, em outras esferas da economia que não a de 
infraestrutura (setor bancário, por exemplo) e em direção à formação de cartéis 
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e oligarquias corporativas alimentadas por contratos e concessões públicas. Esse 
combate à corrupção serve a alguns propósitos, não ao de combater a corrupção.

Nas eleições de 2018, quando tais estratégias institucionais e extrainsti-
tucionais já se encontravam cristalizadas e operavam frutos, membros dos sis-
temas de justiça promoveram intervenções diretas no pleito com a adoção de 
procedimentos jurídicos contra investigados que figuravam como candidatos. 
No plano das elites jurídicas, um dos mais recentes exemplos foi a prisão do 
ex-presidente Lula, líder das pesquisas na corrida presidencial até a impugnação 
de sua candidatura, obrigado a cumprir pena em regime fechado antes de sua 
condenação definitiva. 

Mesmo havendo maioria para determinar a inconstitucionalidade da 
prisão antes do trânsito em julgado da condenação, a presidente do Supremo 
Tribunal Federal, exercendo seu poder de controle de agenda, recusou-se a pautar 
a ação que favoreceria Lula. Assim, priorizou um habeas corpus preventivo impe-
trado em favor do ex-presidente, e não uma Ação Direta de Constitucionalidade, 
esta de notório interesse público. Num plano capilar, são exemplos recentes as 
prisões preventivas, no curso da campanha eleitoral de 2018, dos candidatos ao 
Senado Beto Richa e Marcone Perilo, ambos do PSDB.

O resultado das eleições para o Congresso Nacional dá claros indícios do 
sucesso dessa empreitada. Na Câmara dos Deputados, houve uma renovação de 
52% das cadeiras, a maior desde 1994, enquanto, no Senado Federal, o índice 
foi de 87%, a maior da história. Os três maiores partidos registraram queda 
no número total de votos quando comparado às eleições de 2014. As maiores 
derrotas ocorreram com o MDB e o PSDB, que elegeram quase a metade dos 
deputados em comparação ao pleito anterior. No Senado, PT, PSDB e MDB 
perderam, juntos, 48% das cadeiras de que dispunham.

Espelha essas mudanças o destino que tomaram os envolvidos na Ope-
ração Lava Jato, nenhum deles condenado em definitivo. Dos 77 que disputaram 
as eleições, 43 foram derrotados e 34 vitoriosos. Entre os perdedores figuram 
nomes de peso da política nacional, como os emedebistas Romero Jucá e Euní-
cio Oliveira; os tucanos Cássio Cunha Lima, Beto Richa e Marcone Perilo; e 
os petistas Lindbergh Farias e Dilma Rousseff. Incluem-se nesse grupo dois dos 
presidenciáveis derrotados: Geraldo Alckmin e Fernando Haddad.

Uma das decorrências desse processo foi a ascensão de outsiders na política, 
que emergiram reforçando o sentimento de limpeza moral e colocando-se como 
alternativa. Na contramão das perdas eleitorais dos grandes partidos, o Partido 
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Social Liberal (PSL), partido do novo presidente, atingiu um crescimento ver-
tiginoso: saltou de uma para 53 cadeiras na Câmara, com alta de 1.341% em 
seus votos totais para a casa, sagrando-se a segunda maior bancada. O PSL, ao 
lado da Rede, foi também o que mais elegeu para o Senado, saltando de nenhum 
senador para quatro. O partido também cresceu nos estados, indo de nenhum 
para três governadores. 

O resultado eleitoral do Rio de Janeiro é um dos mais emblemáticos nessa 
conjuntura. Devastado por uma grave crise financeira, o estado viu suas maiores 
lideranças políticas serem presas na seção carioca da Operação Lava Jato. Estão 
presos ex-governadores e ex-presidentes da Assembleia Legislativa. Além destes, 
o ex-prefeito Eduardo Paes já havia sido mencionado diversas vezes em delações 
obtidas na operação. 

Paes, até então líder nas pesquisas para o governo do estado, foi derrotado 
pelo desconhecido Wilson Witzel (PSC). Ex-juiz federal, o novo governador 
adotou como discurso central de campanha o tema da corrupção e da segurança 
pública. Fundamental para sua vitória foi o apoio e o alinhamento com a família 
Bolsonaro. O MDB, partido dos principais políticos cariocas, perdeu 10 das 15 
cadeiras de que dispunha na Assembleia Legislativa.

O coroamento dessa empreitada antipolítica veio apenas três dias após a 
vitória de Jair Bolsonaro. Em primeiro de novembro, o eleito selou a nomeação de 
Sérgio Moro, a estrela maior, em sentido amplo, da Lava Jato como seu ministro 
da justiça. Com isso, o grande protagonista da faxina moral da política, per-
sonagem central do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e da prisão do 
ex-presidente Lula em 2018, tornou-se um dos principais membros da equipe 
do novo presidente, que, em certa medida, foi o maior beneficiário da cruzada 
que levou à derrocada dos grandes partidos e de suas lideranças. 

6 Conclusão

Assim como não podemos apontar com segurança o que acontecerá com 
a Nova República nos próximos quatro anos, tampouco podemos indicar o que 
acontecerá com a “cruzada moral” do sistema de justiça contra a política. Com a 
ascensão das novas forças, não se pode mais que especular qual será a posição do 
diversificado e fragmentado corpo de juristas diante dos igualmente imprevisíveis 
rumos da política. Não se sabe até que ponto as elites e as bases das instituições 
jurídicas seguirão com a postura belicosa que temos visto ao longo dos governos 
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do PT ou se adotarão um comportamento mais contido dando por encerrada 
sua missão de faxina moral. 

Para além dessa cruzada, será importante observar como o sistema de 
justiça portar-se-á diante das controvérsias propostas pelo novo governo em 
questões identitárias e sociais, tais como o moralismo nos costumes, as questões 
indígena e agrária, a perseguição a movimentos sociais e universidades e a crítica 
aos direitos humanos. 

Em muitas dessas pautas, os avanços que experimentamos foram levados 
a cabo numa das primeiras dimensões da judicialização da política, sobretudo 
quanto à judicialização de políticas públicas e de pautas identitárias. Certamente, 
essas promessas de campanha de Jair Bolsonaro serão levadas, pela oposição ou 
pelo Ministério Público, à apreciação do Judiciário que, ao ter que agir, dar-se-á 
mais um indício da relação entre política e justiça neste novo cenário.
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