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Resumo: Este artigo pretende discutir a categoria de “populismo 

judicial” a partir da análise dos votos dos Ministros Luís Roberto 

Barroso e Luiz Fux, no julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, pelo 

STF. Em um primeiro momento, discutimos a ideia de “judicia-

lização da política” e como ela cria as condições para a politiza-

ção dos membros do sistema de justiça. Em seguida, estudamos 

o “populismo” político e destacamos como juízes e membros do 

Ministério Público se apossaram desse discurso para dar mais 

legitimidade à sua agenda “antissistema” e “anticorrupção”. Por 

fim, analisamos os votos dos Ministros Fux e Barroso, buscando 

identificar traços de populismo nas suas manifestações.  
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populism” based on the analysis of the opinions of the Justices 

Luís Roberto Barroso and Luiz Fux in the trial of ADC 43, 44, 

and 54, by the STF. At first, we discussed the idea of “judiciali-

zation of politics” and how it creates the conditions for the po-

liticization of the members of the justice system. The, we studied 

the political “populism” and highlighted how judges and mem-

bers of the Ministério Público took possession of this kind of 

speech to give more legitimacy to their “antiestablishment” and 

“anti-corruption” agenda. Finally, we analyzed the opinions of 

Justices Fux and Barroso, seeking to identify traces of populism 

in their manifestations. 

 

Keywords: Democracy; judicial populism; judicialization of 

politics; political crisis; politicization of politics.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 objetivo do artigo é analisar os votos dos Minis-

tros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux no julga-

mento das Ações Declaratória de Constitucionali-

dade (ADC) nº 43, 44 e 54, pelo Supremo Tribu-

nal Federal (STF), verificando se eles atendem ao 

que tem sido denominado “populismo judicial”. O que caracte-

riza esse tipo de discurso é a centralidade de argumentos morais 

subjetivos e o apelo à opinião pública na busca de legitimar a 

expansão do Poder Judiciário. 

Para tanto, dividimos o artigo em três tópicos. No pri-

meiro deles, trazemos o conceito de “judicialização da justiça”, 

aqui entendida principalmente como a transferência dos direitos 

decisórios do legislativo, do executivo ou do serviço público 

para os tribunais. Como consequência da intensa expansão deci-

sória dos tribunais, temos o aparecimento do fenômeno corre-

lato, que é a “politização da justiça”, que é o primeiro passo em 

direção ao “populismo”. 
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No segundo tópico, enfrentamos mais propriamente a 

questão do “populismo”. Trata-se de um termo controvertido na 

teoria política, que diverge sobre seu significado, seus benefícios 

ou malefícios e, inclusive, sobre sua utilidade3. Adotamos a po-

sição de Mude, para quem o “populismo” político é uma ideolo-

gia4 caracterizada por um apelo ao “povo” e pela denúncia da 

“elite”.  

Verificamos que, depois das jornadas de junho de 2013 

e do sucesso da operação “Lava-Jato” no ano seguinte, houve 

um esvaziamento dos centros tradicionais de poder e uma perda 

geral de legitimidade nas instituições brasileiras. Essa crise das 

instâncias políticas somada com o fenômeno da “politização da 

justiça” estimulou os tribunais de forma geral a adotarem um 

discurso populista, afirmando “falarem pelo povo”. 

Por fim, no último tópico, analisamos as consequências 

práticas do “populismo judicial”. A partir dos votos dos Ministro 

Fux e Barroso no julgamento das ADCs sobre a possibilidade de 

execução provisória da pena, verificamos o uso recorrente de 

práticas populistas, especialmente pelo intenso apelo ao “senti-

mento de justiça” e pela glorificação do papel de “vanguarda” 

do Judiciário, 

 

1 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO DA 

JUSTIÇA 

 

“Judicialização da política” é uma expressão, populari-

zada por Tobjörn Vallinder e C. Neal Tate, que designa “a 

 
3 Segundo Miguel (2017, p. 68), “”populismo’ é ‘um conceito a arquivar’, por ter se 
tornado ‘um instrumento de reação’. [...]  [É] rótulo usado para anatematizar qualquer 

política redistributiva e qualquer apelo retórico às classes populares. Num registro 
mais acadêmico, o conceito serviu, muitas vezes, para contrastar a atuação política 
cooptada e reativa dos trabalhadores à ação consciente e classista que eles ‘deveriam’ 
apresentar”. 
4 Mude e Kaltwasser (2017) afirmam que o populismo é uma “thin-centered ideology” 
que, ao contrário do fascismo, liberalismo ou comunismo, pretende romper com o 
sistema sem oferecer uma visão geral do que deve substituí-lo.  
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transferência dos direitos decisórios do legislativo, do executivo 

ou do serviço público para os tribunais”. Ao mesmo tempo, ela 

pode significar também “a difusão de métodos decisórios judi-

ciais fora da seara judicial propriamente dita” (VALLINDER, 

2012, p. 15). 

Em seu primeiro sentido, a judicialização da política 

ocorre quando se coloca “o terceiro poder [i.e., o Judiciário] do 

governo acima do primeiro e do segundo”. A forma usual de 

deslocamento do poder decisório para a jurisdição é a previsão 

constitucional de um modelo de controle de constitucionalidade 

(judicial review). É o que Vallinder (2012, p. 17) chama de “ju-

dicialização vinda de fora”. 

Todavia, a judicialização pode vir “de dentro”. É o que 

ocorre quando políticos e administradores passam a adotar em 

suas deliberações métodos e procedimentos típicos do processo 

judicial. A designação de relatores, o uso de acórdãos, recursos, 

bem como de precedentes, tornaram-se práticas rotineiras da 

Administração Pública. “Isso significa mais julgamento, menos 

administração” (VALLINDER, 2012, p. 18).  

Ainda que a judicialização da política de forma geral te-

nha se aprofundado após a Segunda Guerra Mundial, é o seu pri-

meiro significado que terá destaque no texto. A transferência 

cada vez mais do poder decisório para o Judiciário é um fator 

inexorável da realidade política contemporânea. Cada vez mais, 

os tribunais têm sido chamados a decidir sobre questões que tra-

dicionalmente eram resolvidas no Legislativo ou Executivo. 

Nesse sentido, a judicialização pode se dar em três ní-

veis. No primeiro, o Judiciário intervém para limitar a atuação 

dos demais poderes, garantindo liberdades civis clássicas. No 

segundo, é responsável pela elaboração de políticas públicas 

destinadas a garantir igualdade substancial aos cidadãos. Por 

fim, é encarregado de resolver “controvérsias políticas essências 

que definem as fronteiras do coletivo ou que tocam o coração de 
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nações inteiras”5 (HIRSCHL, 2012, p. 35). 

Segundo C. Neal Tate, as condições necessárias ou faci-

litadoras do processo de judicialização da política são: 
1) A institucionalização de uma ordem democrática. 

2) A separação dos poderes do Estado e a independência do 
Judiciário. 

3) A universalização do acesso ao sistema de justiça. 

4) A existência de uma Constituição (política de afirmação de 

direitos) que explicite direitos e valores, os quais possam ser 

invocados em defesa dos indivíduos e grupos que se sintam le-

sados pela vontade da maioria. 

5) O uso dos tribunais por grupos minoritários de interesse para 

a realização de seus direitos. 

6) O uso dos tribunais pela oposição para frear e controlar as 

deliberações majoritárias da arena política. 

7) A ineficácia das instâncias majoritárias de formação da von-

tade política. Tal ineficácia tem-se materializado na ausência 
e/ou insuficiência das políticas públicas acertadas na arena po-

lítica e na debilidade dos partidos políticos em governar com a 

maioria do Parlamento, gerando, com isso, uma espécie de 

crise de governabilidade, paralisia no processo decisório e o 

consequente esvaziamento das funções do Congresso, o que 

culmina, quase sempre, em demandas ao Poder Judiciário. 

8) As instituições majoritárias que delegam, em alguns casos, 

ao Poder Judiciário, o custo político de uma decisão polêmica. 

Trata-se de um ato de renúncia à prerrogativa de decidir a fim 

de evitar o enfrentamento direto com questões fortemente con-

trovertidas moralmente e de grande magnitude e impacto à so-
ciedade (VERBICARO, 2017, pp. 330-1).  

Tate (1995, p. 33) destaca outra condição: a disposição 

 
5 Hirschl (2012, p. 35) denomina essas controvérsias de “megapolítica”. São questões 
que dizem respeito ao processo democrático; prerrogativas do Executivo em áreas de 
política fiscal, relações exteriores e segurança nacional; legitimidade da mudança de 
regimes; justiça de transição e justiça restaurativa; definição de um Estado ou de uma 

identidade coletiva (HIRSCHL, 2012, pp. 37-47). Tratam-se de assuntos que “refle-
tem principalmente dilemas políticos e morais profundos, e não, dilemas judiciais. 
Assim sendo, elas devem – ao menos em princípio – ser contempladas e decididas 
pelo próprio povo, por meio dos seus representantes eleitos. A resolução judicial de 
tais questões é inerente e substancialmente um exercício político que vai além da apli-
cação de disposições de direitos ou de normas de justiça processual” (HIRSCHL, 
2012, p. 36). 
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dos magistrados em “participar da elaboração de políticas que 

poderia ser deixada para a discricionariedade sábia ou insensata 

de outras instituições”. As atitudes essenciais para o desenvolvi-

mento da judicialização são ativismo ou restrição judicial e pre-

ferências judiciais por determinadas políticas públicas, à es-

querda ou à direita.  

Esse conjunto de condições vai apresentar características 

distintas conforme a realidade de cada país. Deste modo, não é 

possível determinar um modelo universal de judicialização, o 

que não impede que o fenômeno tenha se espalhado por todo o 

globo; em regiões tão díspares quanto o Reino Unido e o Paquis-

tão, os tribunais assumiram o protagonismo em temas políticos 

sensíveis. 

Barroso indica três causas da judicialização no Brasil. A 

primeira é a redemocratização, que permitiu um Judiciário inde-

pendente e autônomo em relação aos demais poderes. Ademais, 

a democracia “reavivou a cidadania, dando maior nível de infor-

mação e de consciência de direitos a amplos segmentos da po-

pulação, que passaram a buscar a proteção de seus interesses pe-

rante juízes e tribunais” (BARROSO, 2009, p. 332). 

A segunda causa é a adoção de uma constituição abran-

gente, com normas programáticas que tratam de matérias que 

ordinariamente são relegadas ao processo político majoritário. A 

Constituição de 1988, mais do que qualquer outra em nossa his-

tória6, tratou de constitucionalizar políticas públicas, diminuindo 

 
6 Na realidade, Arantes e Couto (2019, p. 27) apontam que a Constituição brasileira 
de 1988 pode ser considerada “singular” mesmo quando comparada com constituições 
alienígenas que lhe serviram de base histórica, no que diz respeito à constitucionali-
zação de políticas públicas (que eles denominam Policy): “De inspiração socialista, a 

pioneira Constituição mexicana de 1917 é a que mais se aproxima da brasileira de 
1988 em termos de Policy constitucionalizada, mas em termos absolutos estamos fa-
lando de 103 dispositivos, enquanto a nossa dispõe de 499. Mesmo a Constituição 
portuguesa de 1976, tida como inspiração para brasileira, é mais tradicional do que se 
imagina, pois contém apenas 42 dispositivos de Policy, em meio a um total de 933. A 
brasileira não só é bem maior, como sua taxa de Policy constitucionalizada é quase 
sete vezes maior do que a da portuguesa”. 
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“a margem de governabilidade das maiorias futuras” (ARAN-

TES; COUTO, 2019, p. 28). 

Ora, se toda matéria é constitucional, ela pode ser formu-

lada como um pedido em uma ação judicial, o que gera “uma 

explosão de litigiosidade constitucional” (VIEIRA, 2008, p. 

447). Assim, desde pedidos individuais por fornecimento de me-

dicamentos até questões políticas como privatizações de empre-

sas públicas passaram a integrar a pauta dos tribunais brasileiros.  

A terceira causa reside no sistema brasileiro de controle 

de constitucionalidade. Desde 1965 o Brasil passou a adotar um 

modelo concentrado de controle sem, no entanto, extinguir o di-

fuso, existente desde 1891. Esse sistema “favorece a existência 

de políticas judicializadas, na medida em que efetua um controle 

judicial das leis e de políticas públicas, à luz da Constituição e 

da intepretação que os juízes fazem de seu sentido normativo” 

(VERBICARO, 2017, pp. 350-1). 

Mas tais causas, por si só, não foram suficientes para ga-

rantir a judicialização no Brasil7. Afinal, mesmo na vigência da 

Constituição de 1988, os tribunais brasileiros, e em especial o 

Supremo Tribunal Federal, optaram por adotar uma postura res-

tritiva não só na interpretação de direitos constitucionais e con-

trole dos demais poderes, como também no reconhecimento de 

suas próprias competências8 (CAMPOS, 2014, pp. 240-4). 

 
7 Como observa Arguelhes (2009, p. 7), o “fato de que a predominância do Supremo 
é um fenômeno relativamente recente, ainda que o papel de “guardião” date de 1988, 
já mostra que a Constituição é variável insuficiente”. 
8 O exemplo mais significativo desta postura talvez tenha sido a posição do Supremo 
Tribunal Federal quanto ao Mandado de Injunção. Previsto no artigo 5°, LXXI, o 
Mandado de Injunção tinha como função básica garantir o cumprimento de determi-
nado comando constitucional. Em caso de omissão do Poder Público, seria possível 

que o magistrado, diante do caso concreto, suprisse a omissão, exarando mandado 
capaz de garantir o direito constitucionalmente previsto pleiteado. Todavia, a Corte 
Constitucional adotou um entendimento restritivo do uso do remédio constitucional. 
Sob a alegação de que não se podia desrespeitar o princípio da separação dos poderes, 
cabia ao Poder Judiciário apenas e tão somente recomendar ao poder omisso que ela-
borasse a legislação reguladora sem qualquer competência para concretizar o direito 
do impetrante. Esse foi o entendimento que passou a vigorar no Supremo Tribunal 
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Foi preciso também uma alteração no comportamento 

dos agentes políticos eleitos e dos administradores da Justiça 

para que a judicialização tivesse espaço em terras brasileiras. 

Deste modo, as razões para o protagonismo judicial que o Su-

premo Tribunal Federal detém hoje devem ser buscadas também 

na “inteiração do STF com a política e, mais concretamente, com 

os políticos” (ARGUELHES, 2009, p. 7).  

Assim, a judicialização da política é em produto de esco-

lhas, interesses ou considerações estratégicas concretas de gru-

pos de interesse. Os partidos políticos recorrem ao Judiciário 

para resolver disputas políticas9. Taylor e Da Ros (2008, pp. 

838-43) identificam três usos da judicialização pelos atores po-

líticos: como tática de oposição10; como arbitragem de interesses 

em conflito11; e como instrumento de governo12.  

Além do mais, a judicialização pode ser útil aos poderes 

eleitos “ao puxar para si temas que eles não querem tratar devido 

 
Federal após o julgamento da Questão de Ordem no Mandado de Injunção n° 107/DF, 
de relatoria do Ministro José Carlos Moreira Alves. 
9 Segundo levantamento de dados efetuado por Costa e Costa (2018, p. 153), os par-
tidos políticos são responsáveis pelo ajuizamento de 16,4% das ações em controle 
concentrado de constitucionalidade.  
10 A judicialização como tática de oposição política pode ser entendida como a utili-
zação dos tribunais “com o propósito de declarar oposição ou desmerecer políticas 
públicas adotadas pelo governo. [...] Em todos os casos, trata-se de empregar os tri-

bunais, literalmente, como uma última instância, à qual se pode recorrer para derrotar 
determinadas políticas, denunciar as práticas do governo e tornar clara a posição con-
trária de determinados grupos a estas” (TAYLOR; DA ROS, 2008, p. 838). 
11 A judicialização como arbitragem surge quando há a redistribuição legal de “pode-
res e atribuições entre diferentes entidades e instituições, como partidos políticos, en-
tes federativos e diferentes instâncias do Poder Judiciário” (TAYLOR; DA ROS, 
2008, p. 840). Nesse caso, a judicialização não pretende desmerecer a política pública 
adotada, mas estabelecer regras procedimentais que sejam benéficas para determina-

dos atores políticos. 
12 Na judicialização como instrumento de governo, busca-se “a ‘mão amiga’ da insti-
tuição máxima do Poder Judiciário para que esta implemente ou se pronuncie de forma 
favorável a políticas públicas do próprio governo” (TAYLOR; DA ROS, 2008, p. 
842). O tribunal, nesse caso, pode agira de forma direta, anulando estatutos legais que 
não sejam do interesse do governo, ou de forma indireta, superando situações de pa-
ralisia decisória ou de impasse legislativo. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________519_ 

 

 

ao seu alto custo eleitoral” (ARGUELHES, 2009, p. 7). Ao 

transferir as “batatas quentes” para os tribunais, os políticos po-

dem aumentar sua legitimidade ou reduzir sua culpabilidade na 

tomada de decisões ou, simplesmente, optar por não tomar deci-

são alguma em matérias difíceis (HIRSCHL, 2012, p. 48).  

Outro fator para a judicialização pode ser encontrado no 

comportamento dos integrantes do sistema de justiça. Um novo 

perfil de magistrado ascende nas duas últimas décadas, compro-

metido, pelo menos em teoria, com a mudança social. Trata-se 

de uma geração que acredita, como Barroso, que “não será lendo 

a Constituição do mesmo jeito que vamos mudar o País” (RE-

CONDO; WEBER, 2019, p. 80). 

Lynch (2017, p. 163) traça o perfil dessa nova classe de 

funcionários públicos, comparando-os com o movimento tenen-

tista da República Velha: 
Nos últimos 15 anos surgiu uma categoria nova, a do juiz e a 

do promotor de justiça que, encrustados no Estado, entendem 
dever agir no sentido de combater a impunidade política, res-

pondendo apenas à própria consciência iluminada pela Consti-

tuição. Por seu perfil ideológico e motivações, os “novos te-

nentes” são bacharéis ilustrados que, no passado, teriam sido 

atraídos pela carreira política propriamente dita. Diante das di-

ficuldades opostas pela atual massificação da política, com seu 

“baixo nível”, porém, esses bacharéis julgaram mais cômodo e 

eficaz operarem de dentro do próprio Estado, através das insti-

tuições e instrumentos judiciários criados pela Constituição de 

1988 e fortalecidos no curso das décadas seguintes. 

Ancorados em uma doutrina especifica, o neoconstituci-

onalismo, esses agentes passam a advogar ideais ativistas, tais 

como a aplicação direta da Constituição a situações não contem-

pladas expressamente em seu texto; a declaração de inconstitu-

cionalidade de atos normativos com base em princípios consti-

tucionais e a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder 

Público (BARROSO, 2009, p. 335). 

No entanto, esse deslocamento do poder decisório dos 

ramos executivo e legislativo de governo para o Judiciário cobra 
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seu preço: “a ‘judicialização’ da política tende a produzir a po-

litização dos tribunais”. Isso porque os agentes políticos passam 

a ter “motivos para influenciar e, se possível, controlar as nome-

ações para os tribunais e outras instituições jurídicas” (FERE-

JOHN, 2012, p. 91). 

Mais que isso. A judicialização tende a produzir a politi-

zação não só dos tribunais, mas da própria justiça, que pode ser 

definida como: 
[...] o aumento do uso pelos agentes do sistema de justiça, nas 

decisões por eles suscitadas ou proferidas, de critérios politica-

mente controversos, ou seja, que escapam ao caráter de neutra-

lidade esperado desses atores num Estado democrático de di-

reito. Isto pode ocorrer seja porque tais critérios assumem viés 

político-partidário, seja porque configuram agendas próprias 

dos atores judiciais. (COUTO; OLIVEIRA, 2019, p. 141).  

A imparcialidade, longe de ser apenas um predicado que 

se espera do magistrado, constitui um “pré-requisito essencial da 

jurisdição democrática” (CAMPILONGO, 2002, p. 60). A não 

observância dessa exigência, obviamente, gera um déficit de le-

gitimidade para o sistema de administração da justiça. Por isso, 

juízes “politizados” vão procurar um novo discurso para legiti-

mar sua atuação. É aí que surge o populismo judicial.  

 

2 CRISE DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E POPULISMO 

JUDICIAL 

 

São Paulo, primeira quinzena de junho de 2013: jovens 

ligados ao Movimento Passe Livre (MPL) organizam uma série 

de manifestações contra o aumento da tarifa de transporte pú-

blico. A estratégia definida era “realizar, num curto intervalo de 

tempo, atos de impacto em vias mais centrais da cidade a fim de 

pressionar o poder público” (MELO, VAZ, 2018, p. 31). As ma-

nifestações são reprimidas com brutalidade pela Polícia Militar, 

com amplo apoio da mídia. 

A repercussão da virulenta ação policial, no entanto, aca-

bou por atrair a atenção e a simpatia do grande público. Novas 
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manifestações são organizadas, agora em escala nacional, com 

um número cada vez maior de participantes. A pauta se diversi-

fica; no lugar da revogação do aumento da tarifa, surgem carta-

zes exigindo “hospitais padrão FIFA”, “Fora Dilma! Fora Ca-

bral!”, ou pedindo a união de “Todos contra a corrupção”. 

As denominadas “jornadas de junho” abriram a caixa de 

Pandora da crise política brasileira. No centro de sua pauta mul-

tifacetada podemos distinguir dois elementos que se correlacio-

nam: a rejeição do modelo de representação político-partidário 

pós-1988 e o combate a corrupção. Um catalizador desses ele-

mentos era o combate à PEC 37, entendida como estratagema da 

velha política em favor da impunidade.  

O ponto seguinte em que essas duas pautas se encontra-

ram foi com a “operação lava-jato”, a investigação de um es-

quema de corrupção envolvendo empreiteiras e grande parte dos 

partidos relevantes do Congresso. Se nas jornadas de junho os 

anseios da opinião pública não encontraram representantes, 

agora eles foram personificados nos procuradores e, especial-

mente, no magistrado responsáveis pela operação. 

A partir de uma estratégia que envolvia a utilização de 

instrumentos como a “deleção premiada” e as prisões preventi-

vas e, principalmente, a mídia, os responsáveis pelas investiga-

ções passaram a ocupar a ribalta da vida política nacional. O juiz 

Sérgio Fernando Moro foi alçado a categoria de herói nacional, 

merecendo inclusive uma homenagem na forma de um boneco 

de Superman com seu rosto. 

É essa conjunção entre o 1) anseio popular pelo combate 

a corrupção, 2) desgaste da representação político-partidária tra-

dicional e 3) protagonismo judicial que fomenta o clima ideal 

para a formação de uma nova forma de populismo, o populismo 

judicial. Trata-se, como salienta Salgado (2018, p. 195), da “uti-

lização da gramática populista pelos membros do Poder Judiciá-

rio”. 

Urbinati (2014, p. 128) adverte que populismo “é o nome 
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de um fenômeno complexo”. Não por outra razão, o termo é uti-

lizado tanto para definir presidentes de esquerda latino america-

nos, partidos de direita europeus ou mesmo candidatos à presi-

dência, de esquerda ou de direita, nos Estados Unidos (MUDDE; 

KALTWASSER, 2017, p. 1). Como destaca Laclau (2013, p. 

21): 
De qualquer maneira, seja de esquerda, seja de direita, decisi-

vamente o populismo se constitui sempre em torno de um 

corte. Em certo momento, o sistema institucional vigente entra 

em obsolescência e mostra sua incapacidade de absorver as no-

vas demandas sociais pelas vias tradicionais; em decorrência 

disso, tais demandas tendem a se aglutinar fora do sistema, 

num ponto de ruptura com o sistema. É o corte populista. 

O populismo, enquanto fenômeno político, pode ser de-

finido como uma ideologia que faz um apelo ao “povo” e denun-

cia a “elite” (MUDDE; KALTWASSER, 2017, p. 5). Seu obje-

tivo é apresentar “uma maior unificação das massas sob uma 

narrativa orgânica e um líder carismático ou cesarista que a per-

sonifica” (URBINATI, 2014, p. 131). 

Para alcançar o seu desiderato, o discurso populista adota 

uma divisão maniqueísta da sociedade, separando-a em dois gru-

pos antagônicos e homogêneos: “’o povo puro’ contra ‘a elite 

corrupta’” (MUDDE, 2004, p. 543). O combate contra corrup-

ção, então, surge como mote capaz de efetuar a polarização ne-

cessária para o unificar “o povo” em torno do líder populista13. 

Outra característica do populismo político é a sua relação 

paradoxal com a representação política. “O populismo visa uma 

identificação mais genuína dos representados com os represen-

tantes do que aquela permitida pelas eleições”. E pretende alcan-

çar isso “colocando a ordem política acima da sociedade e por 

meio da expulsão do pluralismo”14 (URBINATI, 2014, pp. 136-

 
13 Justamente por isso Mudde e Kaltwasser (2017, p. 110) alertam que “grandes es-
cândalos de corrupção e, especialmente, a corrupção sistêmica se tornam criadouros 
férteis para o populismo entre importantes faixas da população”. 
14 Para ilustrar essa afirmação, Urbinati (2014, pp. 136-7) usa como exemplo o argu-
mento de Carl Schmitt em favor do presidencialismo, contra o parlamentarismo. Para 
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7). 

O ideal do populista é a vontade geral rousseauniana, em 

oposição ao pluralismo do governo representativo. Essa vontade 

não é racionalmente construída em uma esfera pública, mas fun-

dada na noção de “senso comum”: 
Isso significa que ela é enquadrada de um modo particular, que 

é útil tanto para agregar diferentes demandas quanto para iden-
tificar um inimigo comum. Ao apelar para a vontade geral do 

povo, o populismo determina uma certa lógica de articulação, 

que permite a formação de um sujeito popular com uma forte 

identidade (“o povo”), capaz de desafiar o status quo (“a elite”) 

(MUDDE; KALTWASSER, 2017, p. 18). 

O papel do líder populista será implementar essa vontade 

geral contra os grupos ou instituições que a ela se opõe. Nesse 

desiderato, ele não se constrangerá em colocar abaixo os princí-

pios essenciais do estado de direito, em reduzir a independência 

judiciária e enfraquecer os direitos das minorias (MUDDE; 

KALTWASSER, 2017, p. 98).  

Assim, parece estranho associar o populismo com o Po-

der Judiciário. Afinal, os tribunais são tradicionalmente o oposto 

do que preconiza o populismo. Em primeiro lugar, é sempre des-

tacado seu papel contramajoritário: quando uma corte declara 

inconstitucional um ato legislativo ou executivo, “ela exerce 

controle não em benefício da maioria, mas contra ela” (BICKEL, 

1986, p. 17). 

Depois, não é difícil perceber que os tribunais são “um 

alvo óbvio para líderes populistas em ascensão” justamente por-

que fazem parte da elite e terem sido indicados pelos governos 

anteriores (ARGUELHES, 2017). Não é por acaso que Ministros 

do STF são constantemente alvos de manifestações estimuladas 

 
a autora, “o presidente incorpora a visão católica de Schmitt da representação como 
um processo de tornar visível a divindade invisível, que agora era o povo coletivo. Na 
sua leitura, a representação eleitoral era a negação dessa unidade porque ela serve para 
trazer o pluralismo para dentro do Estado, o que era o pecado mortal na teologia po-
lítica de Schmitt, o equivalente a um cisma religioso”. 
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por movimentos populistas e de pedidos de impeachment15. 

E, no entanto, abundam exemplos de magistrados ape-

lando à opinião pública e à argumentos morais subjetivos em 

decisões relevantes para a política (SALGADO, 2018, p. 196). 

Diante da desilusão geral com a política, “alguns juízes têm ati-

vamente se apresentado como portadores do sentimento popular 

e porta-vozes dos verdadeiros interesses do povo” (ARGUE-

LHES, 2017). 

Como destaca Lynch (2017, p. 164):  
A desmoralização da classe política gerada pela degeneração 

do presidencialismo de coalização e pelo emprego generali-
zado de corrupção como meio de governo criaram a partir de 

2013 o ambiente propício para que muitos operadores jurídi-

cos, já habituados desde a interferir nas políticas públicas pela 

judicialização da política, decidissem alterar o modus operandi 

da Justiça para promover a investigação e prisão dos próceres 

do regime, a fim de refundar a república com base em princí-

pios republicanos e democráticos consagrados na Constituição.  

Podemos apontar ao menos três razões para os tribunais 

adotarem táticas populistas: 1) o populismo pode servir como 

uma técnica de sobrevivência ou resistência judicial contra go-

vernos populistas; 2) a adoção de um discurso populista em tem-

pos de crise pode se mostrar uma estratégia vencedora para au-

mentar a legitimidade de um juiz; e 3) ao assumir um vocabulá-

rio populista a autoridade judicial “pode reivindicar que repre-

senta e reclama para si o sentimento majoritário corrente contra 

políticos corruptos do establishment” (ARGUELHES, 2017). 

No STF, o populismo é também resultado de duas coisas 

distintas. Primeiro, do foco na atuação individual dos Ministros, 

ao invés do colegiado. Depois, de um estilo argumentativo que 

clama por ouvir o “sentimento social” para a tomada de decisão. 
 

15 Em novembro de 2019, por exemplo, houve manifestações em diversas cidades do 
País pedindo o impeachment dos Ministros Gilmar Mendes e Dias Tóffoli. Os atos, 
que foram convocados por movimentos como Movimento Nas Ruas, Movimento 
Conservador e Movimento Brasil Conservador, contaram com a presença de políticos 
“antissistema”, como o senador Major Olímpio. Em janeiro de 2020, existiam 17 pe-
didos de impeachment contra Ministros do STF. 
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Em casos de corrupção, esse apelo populista usualmente resulta 

em flexibilização da Constituição (MENDES; BENVINDO, 

2019).  

O discurso moral “toma o lugar da Constituição e da le-

galidade” (SALGADO, 2018, p. 207). Isso pode ser verificado 

em várias decisões recentes, como a que suspendeu o poder de 

indulto do Presidente da República, impediu a posse de uma Mi-

nistra de Estado por ofensa à moralidade ou a que, ao arrepio da 

Constituição, determinou a prisão de um Senador da República.  

Aliás, do julgamento desse último caso podemos retirar 

uma passagem do voto da Ministra Carmen Lúcia que simboliza 

esse espírito populista que estamos tentando destacar: 
Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que 

a maioria de nós, brasileiros, acreditou no mote segundo o qual 

uma esperança tinha vencido o medo. [...] O crime não vencerá 

a Justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrup-

ção e das iniquidades: criminosos não passarão a navalha da 

desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e cor-

rupção. Não passarão sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não 
passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro, porque a 

decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço pú-

blico. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. 

Outro Ministro, que, segundo Lynch (2019, p. 163), é o 

“termômetro” desse pensamento, defendeu em artigo recente 

que “em muitas situações juízes e tribunais se tornaram mais re-

presentativos dos anseios e demandas sociais do que as instan-

cias políticas tradicionais”. Para ele, “ a sociedade se identifica 

mais com seus juízes do que com seus parlamentares” (BAR-

ROSO, 2016, p. 53). 

Além disso, Barroso (2017, pp. 59-60) atribui ao STF “o 

papel iluminista de empurrar a história quando ela emperra”.  Ao 

tribunal caberia realizar o ideal civilizatório consagrado na 

Constituição quando os demais poderes se opuserem ao pro-

gresso. “Nesses momentos raros, mas decisivos, as cortes cons-

titucionais precisam ser os agentes da história” (BARROSO, 

2018, p. 2209). 
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No próximo tópico, veremos como o discurso populista 

se articula e se manifesta a partir da análise de um julgamento 

específico ocorrido no STF: o debate acerca da possibilidade da 

execução provisória da pena. Escolhemos esse caso por conta da 

forte repercussão que alcançou junto à sociedade e sua centrali-

dade na retórica anticorrupção.  

 

3 DISCURSO E ESTRATÉGIA POPULISTA NO STF 

 

Conforme anunciado acima, nosso objetivo é analisar o 

discurso populista nos debates sobre a execução provisória da 

pena. O foco serão os votos dos Ministros Luís Roberto Barroso 

e Luiz Fux no julgamento das ADCs nº 43, nº 44 e nº 54, pro-

postas respectivamente pelo Partido Ecológico Nacional – PEN 

(hoje PATRIOTAS), Conselho Federal da OAB – CFOAB e 

Partido Comunista do Brasil – PC do B. 

Mas antes é necessária uma contextualização sobre o 

objeto do debate. Ele gira em torno da extensão da presunção de 

inocência, tal como delineada no art. 5º, LVII, da Constituição 

Federal. A norma preceitua que “ninguém será considerado cul-

pado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

Diante dessa previsão, é possível executar a pena privativa de 

liberdade antes do trânsito em julgado da sentença? 

A discussão só faz sentido a partir de 1988. Antes da 

atual Constituição, não havia dispositivo semelhante16. Com o 

fim do regime militar, a presunção da inocência foi tema de 

 
16 O art. 393 do Código de Processo Penal, em sua redação original, de 1941, dispu-
nha: “São efeitos da sentença condenatória recorrível: I – ser o réu preso ou conser-
vado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis enquanto não 

prestar fiança; II – ser o nome do réu lançado no rol dos culpados”. Na exposição de 
motivos da legislação processual penal, Francisco Campos afirmou: “As nossas vi-
gentes leis de processo penal asseguram aos réus [...] um tão extenso catálogo de ga-
rantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa ou retardatária, 
decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abo-
lida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não 
se pode contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo do bem comum”.  
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amplos debates na assembleia constituinte. Aliás, antes mesmo 

do início dos trabalhos, ele foi desenvolvido na “Comissão Ari-

nos” de forma muito menos rígida do que a atual17. Sua redação 

final se deveu a José Ignácio Ferreira, por meio da Emenda nº 

1P11998-7. 

Os tribunais, entretanto, mantiveram o entendimento an-

terior, sustentando que a presunção de não culpabilidade não im-

pedia a prisão antes do trânsito em julgado da sentença. Isso por-

que os recursos para os tribunais superiores não possuem efeito 

suspensivo e não permitem a possibilidade de reexame de fatos 

e provas (BARBAGALO, 2015, p. 116). Inclusive, havia súmula 

do STJ (nº 267) acerca do tema.  

Somente em 2009, no julgamento do Habeas Corpus nº 

84.078, o STF reviu seu posicionamento e firmou o entendi-

mento pela inconstitucionalidade da execução provisória da 

pena. O relator, Eros Grau, assentou que a “ampla defesa não se 

pode visualizar de modo restrito” de modo que “engloba todas 

as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraor-

dinária”. 

Para adaptar a legislação à decisão do STF, o Congresso 

modificou o Código de Processo Penal. Alterou-se o art. 283, 

que agora dispunha: “ninguém poderá ser preso senão em fla-

grante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciário competente, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgada ou, no curso da investigação ou do pro-

cesso, em virtude de prisão temporária ou preventiva”. 

Após a crise política e a “operação lava-jato”, como dito 

anteriormente, ganhou força o discurso anticorrupção. Alegava-

se que a proliferação dessa prática no Brasil era resultado da im-

punidade nos crimes de colarinho branco. A atuação do juiz 

Moro, emparedando políticos e empresários poderosos iniciava 

" uma revolução que tem tudo para pôr fim à impunidade crônica 

 
17 O artigo 47, § 4º, do anteprojeto formulado pela comissão dispunha que “presume-
se inocente todo o acusado até que haja declaração judicial de culpa”.  
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dos corruptos brasileiros”18. 

Esse estado de espírito, somado a alteração da composi-

ção, fez o Tribunal voltar atrás, novamente no julgamento de um 

Habeas Corpus. No seu voto, Teori Zavascki declarou que “a 

execução da pena na pendência de recurso extraordinária não 

compromete o núcleo essencial da não culpabilidade, na medida 

em que o acusado foi tratado como inocente no curso de todo 

processo”. 

A despeito de ter ignorado completamente o texto do art. 

283, a decisão foi saudada como um marco contra a impunidade. 

A impossibilidade de adiar indefinidamente o cumprimento da 

pena por meio da interposição de diversos recursos foi determi-

nante para o sucesso da lava-jato. Receosos com a prisão, polí-

ticos e empresários começaram a confessar seus crimes e buscar 

acordos de delação (RECONDO; WEBER, 2019, p. 320). 

Foi nesse contexto que as referidas ADCs foram propos-

tas. O que se objetivava era que o Tribunal se pronunciasse, 

agora de forma definitiva, acerca da constitucionalidade do art. 

283. Mas o tema só alcançou o status de controvérsia nacional 

após a confirmação da condenação do ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, jus-

tamente em ano eleitoral.  

Por uma manobra da Presidente do STF, Ministra Cár-

men Lúcia, as ADCs não foram colocadas em pauta, mesmo di-

ante da pressão do relator19. Em outubro de 2019, por maioria 
 

18 Trata-se de uma referência a chamada de capa da revista Época de 6 de julho de 
2015.  
19 Consciente de que provavelmente havia maioria para a modificação da decisão an-
terior no julgamento do tema a partir do controle objetivo, a Ministra pautou, no lugar 
das ADCs, um Habeas Corpus impetrado pela defesa do ex-presidente. Como obser-

vam Recondo e Weber (2019, p. 325), “ficou claro para todos que, se o tribunal tivesse 
julgado as ações declaratórias de constitucionalidade, Lula estaria solto, pois a tese da 
prisão em segunda instancia teria sido alterada. Mas Cármen Lúcia forçou o julga-
mento do habeas corpus, isto é, de um caso individual e de um personagem que dividia 
paixões – e aí o resultado foi outro. Rosa Weber revelou que, se estivesse em julga-
mento a tese, votaria contra a prisão em segunda instancia. Como o que estava sendo 
decidido era o caso Lula, apenas seguiu a tendência do tribunal”. 
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apertada (6x5), o plenário mudou novamente seu posiciona-

mento, proibindo a execução provisória da pena. Do lado derro-

tado, figuraram os Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson 

Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. 

Fux e Barroso, especialmente, recorreram, em seus vo-

tos, a estratégias populistas. Fux iniciou seu voto citando uma 

série de crimes célebres que ficariam impunes se a execução pro-

visória da pena fosse vedada20. Segundo ele, Alexandre Nardoni, 

condenado por matar sua filha Isabela, e Elize Matsunaga, con-

denada por matar o marido, não teriam sido presos se o entendi-

mento pela espera do trânsito em julgado já estivesse vigorando. 

Ao citar casos conhecidos, o Ministro pretendia ganhar a 

simpatia da audiência, resgatando um sentimento de indignação 

com a injustiça que a regra jurídica pode gerar. Não por acaso, 

mais adiante ele afirma que essa “situação fática de iniciar uma 

execução penal só depois de transitada em julgada a sentença, 

ao menos nesses casos em que eu mencionei, efetivamente isso 

não representa, no meu modo de ver, aquilo que é o anseio [...] 

que é a justiça!” 

Propositalmente, o Ministro conduz a sua narrativa como 

se a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de 

Processo Penal conduzisse à proibição de toda e qualquer prisão 

antes do trânsito em julgado21. Por isso, trata de ignorar que to-

dos os casos citados por ele não sofreriam qualquer modificação 

fática caso vigorasse o entendimento contrário ao que ele defen-

dia22. E trata de aterrorizar o espectador: 

 
20 Como o voto do Ministro Fux ainda não foi publicado, o autor se socorreu da trans-
crição da leitura do voto a partir da transmissão do julgamento pela TV Justiça. 
21 É nesse sentido que ele defende uma aparente contradição entre o inciso LVII e o 

inciso LXI, que permite a prisão em flagrante: “No meu modo de ver, é uma contra-
dictio in terminis afirmar-se que só se pode iniciar a execução depois do transito em 
julgado porque há uma presunção de inocência e ao mesmo tempo a mesma constitui-
ção, que segundo o Ministro Eros Grau, não pode ser lida em tiras, tem que será ana-
lisada em seu contexto, essa mesma constituição federal assenta que pode haver prisão 
em flagrante, pode haver prisão preventiva, pode haver pode haver prisão provisória”. 
22 A parte final do dispositivo questionado deixa claro que é possível a prisão antes 
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Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condi-

ções, mas que foram condenadas em segunda instancia por 

aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturna-

mente por condenações de segunda instancia em que sempre 

fica em jogo essa questão de execução provisória: traficantes, 

pedófilos, organizações criminosas, PCC. Há vários, vários in-

tegrantes do PCC... há vários pedófilos... há vários traficantes 

de 900kg, 1 tonelada de cocaína [...]... 

O voto é direcionado à plateia, ao povo-audience. É por 

isso que, após apresentar os fundamentos conhecidos a favor da 

sua tese (respeito ao precedente; ausência de efeito suspensivo 

nos recursos extraordinários, etc.), ele afirma que “a corte [em 

2016] mudou o entendimento sob o argumento de que ocorrera 

um overruling, uma modificação prospectiva em razão de um 

novo sentimento constitucional dos destinatários do direito”. 

E quem é o destinatário do direito? O povo. Fux afirma 

que “se estiver em jogo uma razão pública ou um valor moral, 

nós temos de ouvir a sociedade”. Na sua visão, o Tribunal não 

pode “dar às costas para o sentimento constitucional da socie-

dade”. O STF é contramajoritário para “declarar inconstitucional 

uma lei que vem da Casa do Povo”, mas não para não se importar 

em “saber o que a sociedade pensa sobre a constituição”. 

Ao afirmar que a execução provisória da pena é “um sen-

timento constitucional puro” do povo, o Ministro usa a tática po-

pulista que consiste justamente em identificar a sua posição pes-

soal com a “vontade popular”. Assim, o discurso presente no 

voto vai servir como uma forma de legitimar o exercício e a ex-

pansão do Poder Judiciário como representante autêntico da so-

ciedade. 

Usando fundamentos jurídicos semelhantes, Barroso vai 

mais adiante do que o colega no apelo ao moralismo e na defesa 

do papel de “vanguarda” dos juízes23. Além disso, demonstra 

 
do trânsito em julgado, desde que preventiva ou provisória. Tanto Alexandre Nardoni 
quanto Elize Matsunaga, por exemplo, tiveram a prisão preventiva decretada logo 
após o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau.  
23 Voto disponível em https://www.conjur.com.br/dl/leia-voto-ministro-barroso-
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uma preocupação de manter a “credibilidade do Judiciário”24. 

Ele alerta: “Não preciso relembrar aqui o que ocorre com o pres-

tígio e a credibilidade de um tribunal que repetida e prolongada-

mente frustra as demandas legítimas da cidadania”. 

Já no início do texto, Barroso utiliza o recurso, típico do 

neoconstitucionalismo, de alargar a interpretação para permitir 

que a norma “mais adequadamente realize os valores constituci-

onais e o interesse da sociedade”. Isso apesar da sua literalidade; 

afinal, não existe um sentido unívoco, mas sim “opções razoá-

veis oferecidas pelo texto”. Na aplicação, deve-se levar em conta 

“a realidade e o impacto que sobre ela se produzirá”. 

O magistrado deve então “identificar os fins sociais visa-

dos pela lei e as exigências do bem comum”. Seu dever é “ter 

olhos para a realidade e a capacidade de identificar o sentimento 

social”. E, deste modo, assumir a posição de vanguarda: 
Juízes constitucionais tem uma autocompreensão acerca de sua 

missão institucional, de qual seu papel na vida do país, de qual 
a melhor forma de realizar os valores constitucionais. Se a vi-

olência, corrupção e impunidade são as mazelas do seu tempo 

– ao lado da desigualdade extrema, devo acrescentar –, cabe ao 

juiz, sim, participar do esforço coletivo de enfrentar esses ma-

les. 

Cabe ao juiz ponderar, ou seja, “atribuir pesos, fazer con-

cessões recíprocas e, no limite, realizar escolhas sobra qual prin-

cípio vai prevalecer numa situação concreta”25. No caso, os 

 
execucao.pdf  
24 Mais adiante, Barroso diz: “Porque acredito nas instituições e tenho apreço pela 
instituição em que trabalho, preocupo-me com sua imagem e com a percepção que a 
sociedade tem do Supremo Tribunal Federal. E a sociedade questiona, porque não 
consegue compreender, o conjunto de decisões do Supremo que, a seu ver, dificultam 
o combate à corrupção”. 
25 Inicialmente desenvolvida como um método que tinha como meta terminar com “a 
arbitrariedade (consequentemente o ativismo dos princípios) e atacar o subjetivismo 
judicial nos casos difíceis” (MOREIRA, 2014, p. 98), a ponderação acabou, no Brasil, 
afrouxando “o dever dos juízes de decidirem de acordo com as normas jurídicas vi-
gentes, abrindo espaço para a discricionariedade e o arbítrio” (GALVÃO, 2012, p. 
192). Galvão (2012, pp. 128-9) destaca que “a ponderação é um instrumento que fa-
cilita a reforma dos compromissos assumidos pela sociedade por meio da 
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princípios em oposição são a inocência e a “efetividade mínima 

do sistema penal, um rótulo genérico sob qual se abrigam valo-

res importantes como a realização da justiça, a proteção dos di-

reitos humanos, o patrimônio público e privado, a probidade ad-

ministrativa”. 

Barroso afirma que fazer prevalecer o último princípio (a 

“efetividade do sistema penal”) “não é punitivismo, não é vin-

gança privada, mas instrumento de proteção dos direitos funda-

mentais de todos contra o abuso praticado por alguns”26. Os di-

reitos fundamentais, que na visão de Dworkin, são “trunfos” 

contra metas coletivas, agora servem como argumento para fun-

damentar uma decisão claramente utilitarista. 

A perspectiva utilitarista fica ainda mais evidente quando 

Barroso destaca que “não estando em jogo valores ou direitos 

fundamentais, será legítimo [...] que o intérprete construa como 

solução mais adequada a que produza as melhores consequên-

cias para a sociedade”. Fica em aberto a questão de saber se o 

Ministro do STF não considera que o princípio da não culpabi-

lidade (ou inocência) seja um direito fundamental. 

Tal como fez o Ministro Luiz Fux, Barroso lança mão do 

“sentimento”. Em sua visão, não se trata, ele salienta, da opinião 

pública, “que é um conceito volátil, que muda com as nuvens”, 

mas de um “sentimento de justiça, que une as pessoas de bem e 

distingue as sociedades civilizadas das sociedades primitivas”.  

O uso do recurso típico do populismo, qual seja, a divisão 
 

interpretação, pois dá a entender que não há uma ordem prioritária de valores, permi-
tindo que o intérprete os manuseie como bem entender. [...] Isso faz como que todas 
as normas e precedentes estejam em constante questionamento, já que uma alteração 
no balanço dos interesses em jogo, inclusive o interesse do intérprete, pode ensejar a 
decretação da inconstitucionalidade do material jurídico anteriormente consolidada”. 
26 “Voltando à ponderação. Imagine-se uma balança com seus dois pratos. Quando a 
investigação começa, o princípio da presunção de inocência tem o peso máximo e a 
pretensão punitiva do Estado o peso mínimo. Com o recebimento da denúncia, esse 
peso diminui. Com a sentença condenatória de 1º grau, diminui ainda mais. Quando 
da condenação em 2º grau, o equilíbrio se inverte: os outros valores protegidos pelo 
sistema penal passam a ter mais peso do que a presunção de inocência e, portanto, 
devem prevalecer”. 
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entre nós (as pessoas de bem) e eles (os corruptos) é associado 

com o papel vanguardista do Judiciário, que tem por tarefa “a 

busca por integridade”, que “tem a ver com civilização, pro-

gresso, humanismo”. “Nós [o STF] começamos a melhorar o 

país. [...] E não gostaria de voltar atrás nessa matéria”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É lugar comum nos textos do Ministro Luís Roberto Bar-

roso a seguinte citação de Gramsci: “vivemos um momento em 

que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu”. Convenien-

temente, o Ministro exclui da passagem a frase seguinte pronun-

ciada pelo marxista italiano: “Nesse interregno, uma grande va-

riedade de sintomas mórbidos aparece”. O populismo judicial é, 

sem sombra de dúvidas, uma dessas morbidades. 

Tribunais, em especial tribunais constitucionais, são ins-

tituições políticas. Esse é um truísmo, ao menos na teoria polí-

tica, desde 1957, quando Dahl descreveu o papel da Suprema 

Corte americana na formulação de políticas públicas. O mesmo 

Dahl (2009, p. 41), entretanto, alertava o papel limitado que ela 

possuía quando atribuía a si essa tarefa e, principalmente, a pos-

sibilidade de disso resultar em “consequências desastrosas”.  

O populismo judicial decorre de uma crise de legitima-

ção das instancias ordinárias da política somada com a amplia-

ção do poder decisório dos juízes decorrente da judicialização. 

Esses fatores fizerem que integrantes do sistema de justiça vis-

sem a si mesmos como agentes revolucionários, responsáveis 

por “regenerar a ‘pureza’ das instituições constitucionais de 

1988, corrompida pelos políticos carcomidos” (LYNCH, 2017, 

p. 163). 

Para alcançarem esse desiderato, eles passaram a utilizar 

o vocabulário populista, apelando para um suposto “sentimento 

de justiça” que permeia a sociedade e que diferencia os bons (o 

povo autêntico) dos maus (as elites corruptas), numa divisão 
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maniqueísta da sociedade. Colocando-se como os verdadeiros 

representantes do povo, eles legitimam seu papel de vanguarda 

no combate à corrupção e na promoção dos “valores” constitu-

cionais. 

Essa postura, entretanto, tem “consequências desastro-

sas”, como advertia Dahl. A primeira, a mais óbvia, é a flexibi-

lização das leis e, também, da própria Constituição que os juízes 

populistas pretendem implementar. Como acontece na política, 

populistas não são admiradores de restrições e tradicionalmente 

estão dispostos a afastar os pressupostos básicos do Estado de 

direito para alcançar seus objetivos.  

Como vimos acima, o Ministro Barroso, por exemplo, no 

intuito de implementar sua agenda anticorrupção, defende um 

“direito fundamental de todos” oponível contra os corruptos e 

criminosos. Esse “direito fundamental” prevalece inclusive so-

bre uma garantia clássica do Estado de direito que é a presunção 

de inocência, sob a justificativa se faz “um país melhor e maior”. 

Uma segunda consequência, a longo prazo, é a fragiliza-

ção das instituições políticas, inclusive do próprio Judiciário. O 

populismo judicial implica na perda da imparcialidade que é fun-

damental ao Poder Judiciário. Ao adotar esse tipo de estratégia 

política, o Judiciário se torna um player do jogo político, mas 

desprovidos dos meios de accountability que dispõem os outros 

poderes.  


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARANTES, Rogério B.; COUTO, Cláudio G. 1988-2018: 

Trinta anos de constitucionalização permanente. In ME-

NEZES FILHO, Naércio; SOUZA, André Portela 

(orgs.). A carta: para entender a Constituição brasileira. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________535_ 

 

 

São Paulo: Todavia, 2019, pp. 13-52. 

ARGUELHES, Diogo Werneck. Judges Speaking for the Peo-

ple: Judicial Populism Beyond Judicial Decisions, In In-

ternational Journal of Constitutional Law Blog, May 4, 

2017, disponível em http://www.icon-

nectblog.com/2017/05/judges-speaking-for-the-people-

judicial-populism-beyond-judicial-decisions/ 

ARGUELHES, Diogo Werneck. O Supremo na política: a cons-

trução da supremacia judicial no Brasil. In Revista de 

direito administrativo, v. 25, São Paulo, 2009, pp. 5-12. 

BARBAGALO, Fernando Brandini. Presunção de inocência e 

recursos criminais excepcionais: em busca da racionali-

dade no sistema processual penal brasileiro. Brasília: 

TJDF, 2015.  

BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, representativo e 

iluminista: os papéis dos tribunais constitucionais nas 

democracias contemporâneas. In Revista Direito e Prá-

xis, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, 2018, pp. 2171-2228. 

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no 

direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e 

análise crítica da jurisprudência. 4. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribu-

nal Federal e o governo da maioria. In VIEIRA, Oscar 

Vilhena; GLEZER, Rubens (orgs). A razão e o voto: diá-

logos constitucionais com Luís Roberto Barroso. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2017, pp. 25-77. 

BICKEL, Alexander. The least dangerous branch: the Supreme 

Court at the bar of politics. 2. ed. New Haven; London: 

Yale University Press, 1986. 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e 

decisão judicial. São Paulo: Max Limonada, 2002. 

CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ati-

vismo judicial do STF. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  



_536________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

COSTA, Alexandre Araújo; COSTA, Henrique Araújo. Evolu-

ção do perfil dos demandantes no controle concentrado 

de constitucionalidade realizado pelo STF por meio de 

ADIs e ADPFs. In Revista de ciências sociais, v. 49, n. 

2, jul/out, 2018, pp 133-79. 

COUTO, Cláudio G.; OLIVEIRA, Vanessa Elias. Politização 

da justiça: atores judiciais têm agendas próprias? In Ca-

dernos Adenauer, v. XX, São Paulo, 2019, pp. 139-162.   

DAHL, Robert A. A tomada de decisões em uma democracia: a 

Suprema Corte como uma entidade formuladora de po-

líticas nacionais. In Revista de direito administrativo, v. 

252, São Paulo, 2009, pp. 25-43. 

FEREJOHN, John. Judicializando a política, politizando o di-

reito. In MOREIRA, Luiz (org.). Judicialização da polí-

tica. São Paulo: 22 Editorial, 2012. 

GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. Neoconstitucionalismo e o 

fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014. 

HIRSCHL, Ran. A judicialização da megapolítica e o surgi-

mento dos tribunais políticos. In MOREIRA, Luiz (org.). 

Judicialização da política. São Paulo: 22 Editorial, 2012. 

LACLAU, Ernesto. A razão populista. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

2013. 

LYNCH, Christian Edward Cyril. Ascensão, fastígio e declínio 

da 'Revolução Judiciária'. In Insight Inteligência. Rio de 

Janeiro, v. 79, 2017, p. 158-180. 

MELO, Cristina Teixeira Vieira de; VAZ, Paulo Roberto Gi-

valdi. E a corrupção coube em 20 centavos. In Galaxia, 

n. 39, São Paulo, set-dez, 2018, pp. 23-38. 

MENDES, Conrado Hübner; BENVINDO, Juliano Zaiden. I-

CONect Symposium: The Brazilian Supreme Court and 

the protection of democracy in the age of populism: In-

troduction. In International Journal of Constitutional 

Law Blog, June 26, 2019. Disponível em 

http://www.iconnectblog.com/2019/06/i-connect-



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________537_ 

 

 

symposium-the-brazilian-supreme-court-and-the-pro-

tection-of-democracy-in-the-age-of-populism-introduc-

tion/ 

MIGUEL, Luis Felipe. Consenso e conflito na democracia con-

temporânea. São Paulo: Editora UNESP, 2017. 

MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Critérios de justiça. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

MUDDE, Cas; KALTWASSER, Cristóbal Rovira. Populism: a 

very short introduction. New York: Oxford University 

Press, 2017 

MUDDE, Cas. The populist Zeitgeist. In Government and oppo-

sition, v. 39, n. 4, autum, 2004, pp. 541-563. 

RECONDO, Felipe; WEBER, Luiz. Os onze: o STF, seus basti-

dores e suas crises. São Paulo: Companhia das Letras, 

2019. 

SALGADO, Eneida Desiree. Populismo judicial, moralismo e o 

desprezo à Constituição: a democracia entre velhos e 

novos inimigos. In Revista brasileira de estudos políti-

cos, n. 117, Belo Horizonte, jul/dez 2018, pp. 193-217. 

TATE, C. Neal. Why the expansion of judicial power? In TATE, 

C. Neal; VALLINDER, Torbjörn (ed.). The global ex-

pansion of judicial power. New York; London: New 

York University Press, 1995, pp. 27-37. 

TAYLOR, Matthew M.; ROS, Luciano Da. Os partidos dentro 

e fora do poder: a judicialização como resultado contin-

gente da estratégia política. In DADOS –Revista de Ci-

ências Sociais, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, 2008, p. 825-

64. 

URBINATI, Nadia. Democracy disfigured opinion, truth, and 

the people. Cambridge; London: Harcard University 

Press, 2014. 

VALLINDER, Tobjörn. A judicialização da política: um 

fenômeno mundial. In MOREIRA, Luiz (org.). Judicia-

lização da política. São Paulo: 22 Editorial, 2012. 



_538________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

VERBICARO, Loiane Prado. Judicialização da política, ati-

vismo e discricionariedade judicial. Rio de Janeiro: Lu-

men Juris, 2017. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In Revista Direito GV, 

São Paulo, n. 4, v. 2, jul. / dez., 2008, pp. 441-464. 


