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DIVERSITAS

Não é hora de o 
Judiciário (democrático) 

se recolher
André Augusto Salvador Bezerra1

Os últimos anos testemunharam uma verdadei-
ra descoberta do Poder Judiciário pela popula-
ção: alguns juízes tornaram-se pessoas conheci-
das do grande público, benefícios corporativos à 
magistratura passaram a ser criticados de forma 
mais ostensiva e decisões judiciais foram inse-
ridas em discussões para além dos recintos fe-
chados dos tribunais. Por trás dessa descoberta, 
encontra-se a crise política que o país tem atra-
vessado, insuflada, algumas vezes, por decisões 
judiciais repletas de polêmicas.
Daí que, transcorridas as eleições presidenciais 
em 2018, há quem defenda ser agora o momen-
to de juízes se recolherem aos tribunais, sain-
do do centro das grandes discussões no Brasil. 
Trata-se de raciocínio aparentemente baseado 
em uma esperança de normalização política sob 
o governo federal recém-empossado.
É preciso, contudo, problematizar o defendi-
do recolhimento. Não se pode esquecer que a 
Constituição de 
1988 projeta um 
sistema democrá-
tico baseado não 
apenas na vontade 
da maioria, mas 
também no res-
peito aos Direitos 
Humanos, espe-
cialmente aqueles 
destinados a mi-
norias, cujas de-
mandas nem sempre são interessantes eleito-
ralmente para as elites políticas que disputam 
o poder.
Dessa forma, havendo violações a tais direitos 
1Doutor pelo programa Humanidades e Direitos e outras 
legit imidades da Universidade de São Paulo (Diversitas/
USP). Membro e ex-Presidente do Conselho Executivo da 
Associação Juízes para a Democracia (AJD).

por detentores de mandatos eletivos, espera-se 
do Judiciário o protagonismo na defesa da or-
dem jurídica.  Não é por outro motivo, aliás, 
que juízes exercem suas atribuições sem neces-
sitarem do voto popular, contando, também, 
com a garantia da independência funcional. 
Ora, tem sido amplamente divulgado, nas redes 
sociais e na imprensa, uma série de projetos 
governamentais – ou medidas governamentais 
já concretizadas – que, ainda que apoiadas por 
setores da população, colidem com a sistemática 
de Direitos Humanos.  Para se ter uma ideia da 
amplitude dessa colisão, cito aqui seis exemplos, 
entre tantos outros que poderiam ser mencio-
nados:
a) revogação de demarcações de terras indíge-
nas, a despeito do princípio da segurança ju-
rídica (artigo 5o, XXXVI, da Constituição) e 
da consideração constitucional da demarcação 
como mera declaração de uma habitação tra-
dicional já existente (art. 231, caput, da Consti-
tuição);
b) extinção da Justiça do Trabalho, em detri-
mento da independência do Poder Judiciário 
como imprescindível à separação de poderes 
(art. 2o, da Constituição) e dos direitos sociais 
garantidos por tal ramo do Judiciário (art. 6o, 
da Constituição);
c) redução da maioridade penal, sem embargo 

de se tratar de 
cláusula pétrea, 
isto é, não modi-
ficável nem mes-
mo por emenda 
const i tuc ional 
(art. 228 e art. 
60, § 4o, da Cons-
tituição);
d) ampliação da 
posse de armas 
de fogo pela edi-

ção de mero decreto do Executivo, reduzindo 
atribuições do Legislativo decorrente da separa-
ção de poderes (art. 2o, da Constituição);
e) restrição à liberdade de expressão e à liber-
dade de cátedra pela supressão do ensino críti-
co a pretexto de instituir escolas “sem partido” 
(art. 5o, IV e art. 206, II, da Constituição);
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f) ampliação de casos de excludentes legais de 
ilicitude para que policiais possam matar, com 
ainda mais liberdade, em serviço (o chamado 
pacote “anti-crime” do Ministério da Justiça), 
em que pese a pena de morte ser proibida no 
país (art. 5º, XLVII, “a”, da Constituição). 
Diante da gravidade de todos esses projetos ou 
medidas, há de se esperar que o Judiciário se 
recolha? Há de se esperar que juízes assistam 
passivamente à deterioração de direitos demo-
cráticos tão arduamente conquistados quando 
da queda da ditadura civil militar pós-1964?
Certamente, a resposta a tais questionamentos 
por parte dos democratas – políticos, represen-
tantes da sociedade civil e operadores do campo 
jurídico, inclusive juízes comprometidos com a 
democracia – será negativa.  Na verdade, um 
sistema democrático baseado nos Direitos Hu-
manos exige um Judiciário que vede governos 
de ocasião de se impor sobre o ordenamento 
jurídico, mesmo que assim o façam em nome da 
maioria eleitoral.
Claro que esse protagonismo pode gerar algu-
ma instabilidade política.  Todavia, como bem 
lembrava Claude Lefort, a instabilidade é da 
essência da democracia, sistema que, segundo 
o filósofo francês, caracteriza-se justamente por 
ser um processo de reinvenção permanente em 
torno da luta social pelos direitos. 
Somente as ditaduras logram maior estabilida-
de. O preço, porém, é bem conhecido: corrup-
ção protegida pela ausência de mecanismos de 
controle autônomos (inclusive pela retirada da 
independência do Judiciário), perseguições a 
inimigos políticos por prisões e torturas e, ape-
nas para não me alongar em demasia na des-
crição, inexistência de qualquer participação da 
sociedade civil na implementação de políticas 
públicas. 
Ressalve-se que, quando se alude a um Judici-
ário democraticamente não recolhido, defende-
se o respectivo protagonismo no campo jurídi-
co. Não se fala aqui em protagonismo político, 
campo a ser liderado, de fato, por aqueles elei-
tos pelo voto popular.
Não se defende, portanto, vazamentos seletivos 
de decisões que beneficiam determinados seto-
res partidários; agentes carreiristas que utilizam 
de suas funções para a obtenção de cargos em 
governos ou em tribunais superiores e nem de-
cisões midiáticas que objetivam desmoralizar 
lideranças populares. Um Judiciário como esse 
não precisa ser simplesmente recolhido; deve 

ser, na verdade, definitivamente superado, para 
o bem da evolução democrática brasileira.
O protagonismo que se espera de juízes é na 
defesa de direitos. Em um momento tão difí-
cil, como o presente, recolher-se de tal função, 
abandonando-a, não é apenas descumprir uma 
missão constitucional; é recolher-se à insignifi-
cância histórica, o mesmo lugar reservado àque-
les que não têm a coragem de atuar em favor 
da democracia. 
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