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“The complete independence of the courts of

justice is peculiarly essential in a limited Constitution.

By a limited Constitution, I understand one which contains

certain specified exceptions to the legislative authority."

(Alexander Hamilton, Federalist 78)



DUARTE, Guilherme Jardim. Independência de jure e de facto de Supremas Cortes e

Tribunais Constitucionais: um estudo comparado. 181 folhas. Grau (Doutorado) – Faculdade
de Direito, Universidade de São Paulo, 2 de janeiro de 2015.

RESUMO

A tese tem como objetivo analisar as relações causais entre independência judicial de jure

e de facto de Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais. Independência de jure consiste
nas garantias oferecidas ao membros do Poder Judiciário para que possam desempenhar
suas funções sem embaraços. Independência de facto corresponde ao comportamento do
magistrado, ao decidir sem sofrer ameaças e represálias. Para tanto, desenvolvemos uma
teoria explicativa que envolve tanto os fatores mencionados quanto fatores de ordem política,
como participação popular, competição política, confiança pública e ativismo político. Para
testar nossa teoria, consideramos quatro casos: o do Supremo Tribunal federal brasileiro
após a Constituição de 1988, a Corte Suprema Argentina após a redemocratizãção, a Corte
Constitucional colombiana, após a Carta de 1991, e o Tribunal Supremo venezuela após a
Constituição de 1999. Após analisar os casos, concluímos que sobretudo o procedimento de
seleção, a alteração do número de membros das Cortes e a dificuldade do procedimento de
remoção são os fatores principais que permitem que o Poder Legislativo e o Poder Executivo
possam intervir nas Cortes Supremas. Entretanto, isso só é possível quando há baixa confiança
institucional nas Cortes.

Palavras-chaves: Independência Judicial. Política Judicial. Comportamento Judicial. Su-
premo Tribunal Federal.



DUARTE, Guilherme Jardim. De jure and de facto independence of Supreme and

Constitutional Courts: a comparative study. 181 pages. Degree (PhD) – Law School, Univer-
sity of Sao Paulo, January 2nd, 2017.

ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the casual relations between de jure and de facto judicial
independence of Supreme and Constitutional Courts. De jure independence regards the
guarantees offered to members of the Judicial Power so that they are able to perform their
duties with no restraints. De facto independence corresponds to the judicial behavior, i.e. one
decides free from reprisal or threats. Therefore, we have developed an explanatory theory
which involves not only the aforementioned factors but also those of a political agenda, such
as public participation, political competition, public trust and political activism. In order to
test our theory, we shall consider four cases: the one of the Brazilian Supreme Court after the
Constitution of 1988, the Argentine Supreme Court after the redemocratization process, the
Colombian Constitutional Court after the Letter of 1991, and the Venezuelan Supreme Court
after the Constitution of 1999. We concluded that the selection process, the altering of the
number of Court members, and the difficulty posed by termination procedures are the key
factors which enable the Legislative and Executive Powers to intervene in Supreme Courts.
Nevertheless, interventions are only likely when there are low levels of institutional trust in
Courts.

Key-words: Judicial Independence. Judicial Politics. Judicial Behavior. Brazilian Supreme
Court



DUARTE, Guilherme Jardim. Indipendenza de jure e de facto delle Corti Supreme e

Dei Tribunali Costituzionali. 181 pagine. Dottorato di ricerca – Scuola di legge, Universitá di
São Paulo, 2 gennaio 2017.

ASTRATTO

La tesi ha come obiettivo l’analisi delle relazioni casuali tra l’indipendenza giuridica de iure e
de facto di Corti Supreme e Tribunali Costituzionali. L’ indipendenza de iure consiste nelle
garanzie offerte ai membri del Potere Giudiziario affinché possano adempiere le loro funzioni
senza impedimenti. L’indipendenza de facto corrisponde al comportamento del magistrato,
nel prendere decisioni senza soffrire minacce e rappresaglie. Con questo obiettivo, abbiamo
sviluppato una teoria esplicativa che coinvolge tanto i fattori menzionati quanto fattori di
ordine politico, come la partecipazione popolare, la competizione politica, la fiducia pubblica
e l’attivismo politico. Per verificare la nostra teoria, abbiamo preso in considerazione quattro
casi: quello del Tribunale Federale brasiliano dopo la costituzione del 1988, quello della
Corte Suprema argentina dopo la re-democratizzazione, quello della Corte Costituzionale
colombiana dopo la Carta del 1991, e quello del Tribunale Supremo venezuelano dopo la
Costituzione del 1999. Dopo aver analizzato i casi, siamo arrivati alla conclusione che soprat-
tutto il processo di selezione, l’alterazione del numero dei membri della Corte e la difficoltà
del processo di rimozione sono i principali fattori che fanno sì che il Potere Legislativo ed il
Potere Esecutivo possano intervenire nelle Corti Supreme. Ciononostante, questo è possibile
solo quando ci sia poca fiducia istituzionale nelle Corti.

Parole chiave: Indipendeza Giuridica. Giuridicizzazione della Politica. Comportamento
Giuridico.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema central

A tese tem como objeto a análise da independência judicial de Supremas Cortes ou
Cortes Constitucionais na América Latina e no Brasil. Busca-se entender de que maneira esses
Tribunais e seus membros se tornam efetivamente independentes, dadas as condições institu-
cionais e jurídicas. Colocamos as seguintes perguntas. Quais são os fatores que aumentam a
independência de facto dessas Cortes? São fatores de ordem institucional, como garantias
constitucional, ou são baseados em fatos de ordem política, como a confiança pública nas
instituições?

Independência é a característica que sobretudo define o Poder Judiciário. Enquanto o
Poder Executivo e o Legislativo também devem ser independentes, a essência que os define é
a de serem escolhidos pelo povo e de a ele prestarem contas. O Judiciário é diferente, ele deve
ser independente por si só. Portanto, não deve se submeter às vontades particulares senão a da
própria lei.

Do ponto-de-vista dos cidadãos, ser julgado por uma Corte ou juiz independente é
um direito fundamental. Nesse sentido, estabelece o artigo 10 da Declaração Internacional
dos Direitos Humanos: "Todos têm o direito em igualdade plena a um julgamento público e
justo por uma corte independente e imparcial, na determinação dos seus direitos e obrigações
e em qualquer acusação criminal levantada contra eles."1. Ser julgado por uma Corte ou juiz
independente e imparcial é um direito alçado a condição de Direito Humano Fundamental.

Independência judicial, grosso modo, significa que juízes devem atuar e decidir,
segundo o que consideram como justo, sem interferência de outros grupos e indivíduos. É
o que a literatura chama de "independência de facto". Não somente isso, as Cortes não só
devem julgar sem interferência, como devem ter o poder de fazer cumprir suas decisões. Não
é admissível que possam desrespeitá-las e negar-lhes cumprimento. Ter a compliance dos
cidadãos e do Estado é, deste modo, também um atributo de independência.

Desta forma, é fundamental que juízes sejam independentes. Entretanto, na prática,
existe o juiz que não cumpre suas funções por pressões, ameaças, ou mesmo por incentivos
monetários. No âmbito de cortes superiores, os Poderes Executivo e Legislativo, quando
contrariados, às vezes cumprem o papel de ameaçá-las, impondo dificuldades reais de ação.
Afinal, como diria Alexander Hamilton, o Judiciário é o "mais fraco dos poderes". Desde
cedo, na história do direito constitucional, pensou-se em freios institucionais que garantissem
1 "Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tri-

bunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him".ASSEMBLY,
UN General. Universal declaration of human rights. UN General Assembly, Taylor & Francis, 1948.



Capítulo 1. Introdução 20

que os juízes fossem independentes, o que não é nem um pouco uma tarefa trivial.

Arranjos institucionais estabelecidos para garantir a independência judicial são o
que chamamos de "independência de jure". Em resumo, são cinco. Primeiro, há o processo
de investidura. Aqueles que detêm o poder de nomear juízes também detêm o poder de
influenciar as decisões. Assim, deve-se pensar em meios de seleção que insulem o selecionado
daqueles que o selecionaram. Em segundo lugar, há a garantia de estabilidade. Essa proteção
permite que os membros do Poder Judiciário não temam represálias por sua atuação e que
possam decidir com a concepção própria do que é o direito e a justiça. Um salário digno e
que não possa ser reduzido possibilita que um magistrado tenha os meios adequados para
sobreviver e que não tenha de se sujeitar a pressões monetárias e suborno. Um processo de
remoção dificultoso definido em lei ou na Constituição garante que não haja conspiração
de governantes ou legisladores para apear de seu cargo juízes contrários a seus intentos.
Por fim, é desejável que tanto o Judiciário quanto os seus membros possuam autonomia
organizacional e financeira, pois isso evitaria que outros Poderes interferissem diretamente no
seu funcionamento, esperando obter vantagens.

As maneiras como os variados sistemas constitucionais implementam essas garantias
são distintas. Compreende-se aqui que há uma maneira ótima de positivação dessas proteções
de forma que os juízes se tornem mais independentes. Por exemplo, o processo de remoção
magistrados por ser constitucional ou legaĺ, pode envolver a participação de mais um órgão
ou apenas um. Cada uma dessas configurações pode ter efeitos distintos na proteção da
independência de facto. Além disso, não há evidência de que essas garantias sejam suficientes
de maneira genérica. A Argentina, mesmo implementando-as todas, não evitou ter seu fun-
cionamento corrompido por atos de Presidentes, com maioria no Congresso, como Carlos
Menem ou Nestor Kirchner.

É verdade que há países em que a rule of law é constantemente violada. A América
Latina é uma região de grande instabilidade institucional, em que a grande maioria dos países
passou por mudanças bruscas de regimes políticos. Há autores que apontam um descompasso
entre regras positivadas e regras cumpridas. O cientista David S. Clark, realizando um estudo
sobre independência judicial na América Latina, em 1975, conclui que os países da região,
embora possuam proteções constitucionais, falham em cumpri-las por essa disparidade, uma
vez que as normas são constantemente violadas e são, dessa maneira, ineficazes2.

Isso significa que um estudo sobre independência judicial para ser completo precisa
abarcar não apenas as garantias formais, mas todas as condições que possam levar a uma
2 CLARK, David S. Judicial protection of the constitution in latin america. Hastings Const. LQ, HeinOnline,

v. 2, p. 405, 1974.. Também LARKINS, Christopher M. Judicial independence and democratization: A
theoretical and conceptual analysis. The American Journal of Comparative Law, JSTOR, v. 44, n. 4, p.
605–626, 1996.. Essa visão é fortemente contrastada por autores como Julio Rios-Figueroa e Andrea Pozas-
Loyo(POZAS-LOYO, Andrea; RIOS-FIGUEROA, Julio. When and why do “law” and “reality” coincide?
de jure and de facto judicial independence in chile and mexico. Evaluating Transparency and Accountability
in Mexico: National, Local and Comparative Perspectives, p. 127–64, 2007.. p.128.)
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maior independência. Por exemplo, a existência de democracia é um importante fator, pois
violações à independência de juízes têm um custo eleitoral maior para governantes, e uma
competição política forte impõe dificuldades de coordenação para que ataques tenham sucesso.
Da mesma maneira, uma confiança pública alta no Poder Judiciário aumenta bastante o custo
de intervenção nele, uma vez que os Poderes eleitos podem sofrer uma maior pressão popular.
Além disso, um Judiciário que não impõe dificuldades a outros Poderes ou, em outras palavras,
apenas legitima suas ações não oferece risco e, assim, é isento de ser atacado. Nesse caso,
mais independentes são os juízes e Cortes que conseguem manter suas competências, em meio
a casos que desafiam o Poder Executivo ou o Legislativo. Feita esta explicação, é evidente
que o contexto político-institucional importa muito para definir os limites da independência
judicial de facto.

Quais desses fatores mais impactam a independência de facto? Há nesta questão
um objetivo normativo oculto: como garantir maior independência judicial? Independência
judicial não é só um bem por si só, um direito ou garantia fundamental, mas é um meio para
atingir um fim, o garantir uma série de qualidades dos Estados constitucionais. Primeiro, maior
independência corresponde a um maior nível de ’rule of law’3 . Isso parece autoevidente, uma
vez que independência judicial significa não-inteferência e constrição dos magistrados às
regras jurídicas. Em consequência, maior ’rule of law’ e maior independência judicial também
causa um maior crescimento econômico4 . Isso é melhor compreendido se consideramos
que ambientes institucionais com maior independência judicial significam maior segurança
jurídica e condições mais favoráveis a negócios e investimentos estrangeiros. Um judiciário
independente torna contratos, sobretudo realizados por governos, mais críveis, pois o não-
cumprimento se torna custoso e leva a sanções de natureza judicial5. Não sem razão, o Banco
Mundial possui programas de incentivo à independência judicial no mundo6.

O objeto do trabalho é constrito à independência judicial de magistrados de Supremas
Cortes e Cortes Consitucionais. O motivo deste recorte se deve a serem esses órgãos mais
suscetíveis a ataques de outros Poderes que juízes de instâncias menores. Por serem a última
palavra em assuntos constitucionais e possuírem um maior contato com os assuntos políticos
dos países, a relevância de sua estatura impõe proteções distintas que não as comuns de
independência de jure7. Estudar as proteções do Poder Judiciário como um todo exige a
3 HELMKE, Gretchen; ROSENBLUTH, Frances. Regimes and the rule of law: Judicial independence in

comparative perspective. Annual Review of Political Science, Annual Reviews, v. 12, p. 345–366, 2009.
4 LA PORTA, Rafael et al. Judicial checks and balances, 112 j. Pol. Econ, v. 445, p. 448–49, 2004.
5 STEPHENSON, Matthew. Judicial independence: what it is, how it can be measured, why it occurs.

World Bank Brief http://siteresources. worldbank. org/INTLAWJUSTINST/Resources/JudicialIndep endence.
pdf.[07.05. 14], 2003.

6 Sobre programas do World Bank para promoção de independência judicial e ’rule of law’, Cf. STEPHENSON,
op. cit. e HELMKE, Gretchen; MCLEAN, Elena V. Inducing independence: A strategic model of world
bank assistance and legal reform. Conflict Management and Peace Science, Sage Publications, v. 31, n. 4, p.
383–405, 2014.

7 Julio Rios-Figueroa distingue, nesse sentido, as ideias de autonomia, ou independência do Poder Judiciário
como um todo, independência externa, que corresponde à independência das Cortes Supremas, e indepen-
dência interna, que trata das relações entre juízes dentro da hierarquia do Poder Judiciário. A tese foca-se
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consideração de uma série ampla de questões, uma vez que juízes de Supremas Cortes e
Cortes inferiores possuem características bem distintas. Por exemplo, o procedimento de
seleção dos membros daquelas possui uma maior participação de outros Poderes do que o
destas. Dessa maneira, optamos por estudar apenas aquelas.

O trabalho é de política e direito comparado. Escolhemos quatro casos para estudo: a)
o caso do Supremo Tribunal Federal após a Constituição de 1988; b) o caso da Corte Suprema
Argentina pós redemocratização; c) o caso da Corte Constitucional da Colômbia, criada pela
Constituição colombiana de 1991; d) e o caso do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano,
surgido no contexto do chavismo. A escolha dos casos se deve às variações e aos contrastes
existentes nas variáveis estudadas. Em relação à independência de facto, o Supremo Tribunal
Federal brasileiro e a Corte Constitucional colombiana apresentam uma independência alta no
sentido de evitar ataques de outros poderes, além de serem Cortes geralmente consideradas
fortes e ativistas. Por outro lado, a Corte Suprema argentina e o Tribunal Supremo venezuelano
possuem um histórico de intervenções de outros poderes em seu funcionamento. Em relação
às condições políticos-institucionais, elas se aproximam nos países vizinhos. O Brasil e
a Argentina passaram por um processo de redemocratização nos anos 80, após anos de
um regime militar autoritário, e posteriormente, sofreram crises econômicas no mesmo
período. Já a Colômbia e a Venezuela, de maneira contrária, conheceram décadas de profunda
estabilidade, antes de degenerarem, a primeira devido à presença de grupos políticos radicais
e ao narcotráfico, e a segunda, à intensa crise que acabou resultando num regime político
populista e autoritário. Acreditamos, assim, que esses casos permitem comparações mais
aproximadas.

Embora a tese seja própria de direito comparado, um foco maior será dado ao caso
do Brasil. Primeiro, porque esta tese se destina a um público brasileiro e provavelmente será
do interesse do leitor conhecer mais sobre nossas instituições. Em segundo lugar, porque
embora haja trabalhos completos e consistentes sobre independência judicial das outras Cortes
mencionadas, ainda não há ainda uma obra que se estude o Supremo Tribunal Federal, sob
essa perspectiva. Esta tese pretende suprir essa lacuna.

O tema da independência judicial do Supremo Tribunal Federal vem sempre sendo
trazido à tona, mas foi intensamente debatido por ocasião de um fato político ocorrido em
2012. Neste mesmo ano, iniciou-se o julgamento da Ação Penal 470, o chamado "Processo
do Mensalão", escândalo político de compra de votos de membros Poder Legislativo. Este
processo acabou por condenar parte da classe política brasileira, incluindo parlamentares, um
ex-ministro da Casa Civil e o presidente e tesoureiro do partido no poder da época (Partido dos
Trabalhadores). O julgamento foi amplamente noticiado. Como parte da Corte fora nomeada
por presidentes do mesmo partido que os réus, acusações de quebra de independência e de
relação entre ministros e políticos abundaram na Imprensa. No mesmo ano, tomava posse

sobretudo no segundo aspecto, a independência externa que, como veremos no capítulo 2, não correlaciona
perfeitamente com a interna.
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como Presidente do Supremo Joaquim Barbosa, que, em seu discurso inicial, declarou: "É
preciso reforçar a independência do juiz, afastá-lo desde cedo das más influências"8 Quatro
anos após o "Mensalão", um escândalo de maior amplitude tomou a página dos jornais, a
"operação Lava-jato". Em meio a acusações de cobrança de suborno, lavagem de dinheiro
e recursos não contabilizados em campanha eleitoral, são alvos da operação importantes
membros da classe política. O Supremo Tribunal Federal mais uma vez será chamado a julgar
as implicações do caso. Desse modo, parece oportuno estudar o tema com um foco maior no
Brasil.

1.2 Estado da Arte e inovação do trabalho

Nas três últimas décadas, um número grande de autores e trabalhos enfrentou o
problema da ’independência judicial’9. Buscava-se entender sobretudo o que significa inde-
pendência judicial, de que maneira surgiam Cortes independentes, quais as consequências
dessa independência, qual a relação dessa com accountability, com o combate à corrupção e
com a promoção da rule of law. A despeito da abundância de trabalhos, o tema não parece
de maneira nenhuma esgotado. Basta conferir os trabalhos publicados nos últimos anos em
Judicial Politics. Grande parte deles ainda se preocupa com as dificuldades centrais do tema10.

Além de trabalhos que tomam a independência como um problema geral, muitos
8 Barbosa toma posse na presidência do STF e cobra independência para juízes. Jornal ’O Globo’.

22/11/2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/barbosa-toma-posse-na-presidencia-do-stf-
cobra-independencia-para-juizes-6797750>. Visto em: 05/07/2016.

9 V. por exemplo KAUFMAN, Irving R. The essence of judicial independence. Columbia Law Review,
JSTOR, v. 80, n. 4, p. 671–701, 1980.; ROSENBERG, Gerald N. Judicial independence and the reality of
political power. The Review of Politics, Cambridge Univ Press, v. 54, n. 03, p. 369–398, 1992.; LARKINS,
Christopher M. Judicial independence and democratization: A theoretical and conceptual analysis. The
American Journal of Comparative Law, JSTOR, v. 44, n. 4, p. 605–626, 1996.; RAMSEYER, J Mark;
RASMUSEN, Eric B. Judicial independence in a civil law regime: the evidence from japan. Journal of
Law, Economics, and Organization, Oxford Univ Press, v. 13, n. 2, p. 259–286, 1997.; FEREJOHN, John.
Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence. S. Cal. L. Rev., HeinOnline,
v. 72, p. 353, 1998.; BURBANK, Stephen B. Architecture of judicial independence, the. S. Cal. L. Rev.,
HeinOnline, v. 72, p. 315, 1998.; RUSSELL, Peter H. Toward a general theory of judicial independence.
Judicial independence in the age of democracy: Critical perspectives from around the world, Charlottesville:
University of Virginia Press, v. 1, n. 5, 2001.; BURBANK, Stephen B; FRIEDMAN, Barry. Judicial
independence at the crossroads: an interdisciplinary approach. [S.l.]: Sage, 2002.; FELD, Lars P; VOIGT,
Stefan. Economic growth and judicial independence: cross-country evidence using a new set of indicators.
European Journal of Political Economy, Elsevier, v. 19, n. 3, p. 497–527, 2003.; KLERMAN, Daniel M;
MAHONEY, Paul G. The value of judicial independence: evidence from eighteenth century england.
American Law and Economics Review, Am Law Econ Assoc, v. 7, n. 1, p. 1–27, 2005., entre muitos outros

10 Cf. GRAVES, Scott E; HOWARD, Robert M; CORLEY, Pamela C. Judicial independence: Evidence from a
natural experiment. Law & Policy, Wiley Online Library, v. 36, n. 1, p. 68–90, 2014.; HAYO, Bernd; VOIGT,
Stefan. Mapping constitutionally safeguarded judicial independence—a global survey. Journal of Empirical
Legal Studies, Wiley Online Library, v. 11, n. 1, p. 159–195, 2014.; RÍOS-FIGUEROA, Julio; STATON,
Jeffrey K. An evaluation of cross-national measures of judicial independence. Journal of Law, Economics,
and Organization, Oxford Univ Press, v. 30, n. 1, p. 104–137, 2014.; LINZER, Drew A; STATON, Jeffrey K.
A global measure of judicial independence, 1948–2012. Journal of Law and Courts, JSTOR, v. 3, n. 2, p.
223–256, 2015.; RANDAZZO, Kirk; GIBLER, Douglas M; REID, Rebecca. Examining the Development of
Judicial Independence. [S.l.], 2015.; VANBERG, Georg. Constitutional courts in comparative perspective: a
theoretical assessment. Annual Review of Political Science, Annual Reviews, v. 18, p. 167–185, 2015.
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desses trabalhos se destinam a avaliar a independência judicial no contexto jurídico e político-
institucional de países ou regiões específicas. Há trabalhos, por exemplo, sobre Portugal11,
Espanha12, Egito 13, Rússia, Ucrânia 14, Hong Kong 15, tribunais internacionais 16, entre
outros.

Na América Latina, sobretudo nos últimos 20 anos, houve uma abundância de textos
que analisam a independência judicial, compreendendo a região como um todo17. Muitas pes-
quisas realizam análises de estudo de caso de um país só, como os casos dos trabalhos sobre
Argentina18, Chile19, Colombia20, Peru21, Venezuela22, Costa Rica23, Mexico,24entre outros.
Na área de Judicial Politics, dos trabalhos que analisam América Latina, independência judi-
cial foi um dos temas mais estudados, conforme mostra a revisão de Matthew Taylor e Diana
11 Cf. AMARAL-GARCIA, Sofia; GAROUPA, Nuno; GREMBI, Veronica. Judicial independence and party

politics in the kelsenian constitutional courts: The case of portugal. Journal of Empirical Legal Studies,
Wiley Online Library, v. 6, n. 2, p. 381–404, 2009.

12 Cf. TOHARIA, Jose J. Judicial independence in an authoritarian regime: the case of contemporary spain.
Law & Society Review, JSTOR, v. 9, n. 3, p. 475–496, 1975.

13 Cf. MOUSTAFA, Tamir. The struggle for constitutional power: law, politics, and economic development in
Egypt. [S.l.]: Cambridge University Press, 2007.

14 Cf. POPOVA, Maria. Political competition as an obstacle to judicial independence: evidence from russia and
ukraine. Comparative Political Studies, Sage Publications, 2010.

15 Cf. TSANG, Steve Yui-Sang. Judicial independence and the rule of law in Hong Kong. Hong Kong: Hong
Kong University Press, 2001.

16 Cf. POSNER, Eric A; YOO, John C. Judicial independence in international tribunals. California Law Review,
JSTOR, p. 1–74, 2005.

17 Para trabalhos que estudam independência judicial na América Latina de uma maneira agregada, v. VERNER,
Joel G. The independence of supreme courts in latin america: a review of the literature. Journal of Latin
American Studies, Cambridge Univ Press, v. 16, n. 02, p. 463–506, 1984.; ROSENN, Keith S. The protection
of judicial independence in latin america. The University of Miami Inter-American Law Review, JSTOR, p.
1–35, 1987.; PRILLAMAN, William C. The judiciary and democratic decay in Latin America: Declining
confidence in the rule of law. [S.l.]: Greenwood Publishing Group, 2000.; RÍOS-FIGUEROA, Julio. Judicial
independence: Definition, measurement, and its effects on corruption. An analysis of Latin America. [S.l.]:
ProQuest, 2006.; PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal; CASTAGNOLA, Andrea. Presidential control of high courts in
latin america: A long-term view (1904-2006). Journal of Politics in Latin America, p. 87–114, 2009.; SKAAR,
Elin. Judicial independence and human rights in Latin America: violations, politics, and prosecution. [S.l.]:
Springer, 2011.

18 Cf. HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.; IARYCZOWER, Matías; SPILLER, Pablo T; TOMMASI, Mariano.
Judicial independence in unstable environments, argentina 1935-1998. American Journal of Political Science,
JSTOR, p. 699–716, 2002.

19 Cf. HILBINK, Lisa. Judges beyond politics in democracy and dictatorship: lessons from Chile. [S.l.]:
Cambridge University Press, 2007.

20 Cf. LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.
Tese (Doutorado), 2014.

21 Cf. DARGENT, Eduardo. Determinants of judicial independence: Lessons from three ‘cases’ of constitutional
courts in peru (1982–2007). Journal of Latin American Studies, Cambridge Univ Press, v. 41, n. 02, p. 251–
278, 2009.

22 Cf. TAYLOR, Matthew M. The limits of judicial independence: A model with illustration from venezuela
under chavez. Journal of Latin American Studies, Cambridge Univ Press, v. 46, n. 02, p. 229–259, 2014.

23 Cf. WILSON, Bruce M; CORDERO, Juan Carlos Rodríguez; HANDBERG, Roger. The best laid schemes. . .
gang aft a-gley: Judicial reform in latin america–evidence from costa rica. Journal of Latin American Studies,
Cambridge Univ Press, v. 36, n. 03, p. 507–531, 2004.

24 Cf. DOMINGO, Pilar. Judicial independence and judicial reform in latin america. The Self-Restraining State:
Power and Accountability in New Democracies. Boulder, Co.: Lynne Rienner, p. 151–175, 1999.
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Kapiszewski25. Nenhum deles, porém, considerou a relação entre independência judicial de

jure e de facto, entre outros fatores institucionais, como opinião pública e competição política,
e testou esse modelos, usando um número reduzido de estudos de caso. Aqui se encontra a
primeira inovação deste trabalho.

Curiosamente, embora haja abundância de trabalhos com estudos de caso específicos
sobre Supremas Cortes de países latinoamericanos específicos, ainda não existe um trabalho
específico sobre o caso brasileiro. O que há sobre o Supremo Tribunal Federal são trabalhos
que consideram aspectos específicos de sua independência e sua atuação política, mas não
realizam uma análise estrutural compreensiva.

Entre esses trabalhos, que congregam ciência política, economia e direito, em primeiro
lugar, há os trabalhos que pretendem identificar ideologia na atuação de ministros e a relação
com o processo de nomeação. Maria Fernanda Jaloretto e Bernardo Mueller, por exemplo,
indicam não haver relação entre o processo de indicação de ministros e a preferência do
presidente26. Mariana Prado e Claudia Turner27 e Diego Arguelhes e Leandro Molhano28

trazem outros elementos para o debate, ao considerar quais os objetivos do Presidente da
Reública ao indicar ministros do Supremo. Outros trabalhos tentam identificar padrões
decisórios e comportamentais nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
como os trabalhos de Scott Desposato, Matthew Ingram e Osmar Lannes29, Pedro Ferreira e
Bernardo Mueller30, Luci de Oliveira 31 e Antônio Ramos e Eduardo Leoni 32. Esse tipo de
pesquisa, muito comum no direito norte-americano, é de difícil replicação para o Supremo
Tribunal Federal sobretudo pela dificuldade em extrair significado apenas do resultado final
25 KAPISZEWSKI, Diana; TAYLOR, Matthew M. Doing courts justice? studying judicial politics in latin

america. Perspectives on Politics, Cambridge Univ Press, v. 6, n. 04, p. 741–767, 2008. p. 743
26 JALORETTO, Maria Fernanda; MUELLER, Bernardo. O procedimento de escolha dos ministros do supremo

tribunal federal – uma análise empírica. Economic Analysis of Law Review, Universidade Católica de Brasília,
v. 2, n. 1, p. 170–187, 2011.. O método utilizado por esses autores é a comparação quantitativa de porcentagem
de decisões unânimes em Ações Diretas de Inconstitucionalidade para diferentes composições da Corte,
durante os dois mandatos do ex-presidente Lula Silva. A hipótese é de que quanto mais ministros indicados
pelo presidente, maior a divergência. Ainda que tenha crescido a taxa de divergência, analisando os casos,
concluem os autores que as indicações feitas pelo presidente Lula não tiveram o condão de alterar a direção
da Corte.

27 Cf. PRADO, Mariana; TÜRNER, Cláudia. A democracia e seu impacto nas nomeações das agências
reguladoras e ministros do stf. Revista de Direito administrativo, v. 250, p. 27–74, 2010.

28 Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Indicações presidenciais para o supremo
tribunal federal e seus fins políticos: uma resposta a mariana prado e cláudia türner. Revista de Direito
Administrativo, v. 255, p. 115–143, 2010.

29 Cf. DESPOSATO, Scott W; INGRAM, Matthew C; LANNES, Osmar P. Power, composition, and decision
making: The behavioral consequences of institutional reform on brazil’s supremo tribunal federal. Journal of
Law, Economics, and Organization, Oxford Univ Press, v. 31, n. 3, p. 534–567, 2015.

30 Cf. FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do STF: pontos ideais e
dimensões de preferências.; FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery. Como decidem os ministros do
stf: pontos ideais e dimensões de preferências. 2013.

31 Cf. OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle da constitucio-
nalidade das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Processo
decisório no supremo tribunal federal. Revista de Sociologia e Política, Universidade Federal do Paraná,
v. 20, n. 44, p. 139, 2012.

32 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. Saraiva, 2010.
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de votação das decisões do STF, uma vez que divergências ou concordâncias ocorrem nas
argumentações da decisão e não no resultado final. Por fim, é importante mencionar também
o precursor trabalho de Rogério Arantes 33.

No direito, há trabalhos que destacam a relação entre politização da justiça e judiciali-
zação da política, como o pioneiro artigo de Manoel Gonçalves Ferreira Filho34. Em 1994, já
reconhecia o autor toda a expansão política pela qual iria passar a Corte. Com efeito, destacava
que isso se daria não só por ser um fenômeno mundial, mas por características específicas
da Constituição de 1988, como a ênfase no controle concentrado de constitucionalidade, o
próprio texto da Carta com a previsão de uma série de princípios genéricos, a autonomia do
Ministério, o controle eleitoral, entre outros fatores, o que levaria a uma politização da justiça.
A partir de então, ficou claro que a atuação do Supremo Tribunal Federal se daria de forma
mais política do que até então se dava. Essa acentuação do aspecto político do STF culmina
no que Oscar Vilhena Vieira chama de "supremocracia", isto é, "a expansão da autoridade
do Supremo em detrimento dos demais poderes"35. Nesse sentido, buscou a doutrina formas
de se contornar essa expansão, criando parâmetros dogmáticos para limitação da atuação do
STF36. Entretanto, é de se reconhecer que a atuação do Tribunal está longe de se reservar a de
um poder neutro, e, enquanto poder atuante, é tendente a sofrer mais pressões.

Do ponto-de-vista específico do tema deste trabalho, alguns autores na verdade consi-
deraram a independência do Judiciário brasileiro, embora de maneira en-passant. O cientista
político Matthew Taylor, autor de uma extensa obra, analisando a atuação política do STF37,
indica em seu modelo teórico que, para que se busque a intervenção de Cortes, em sistemas
políticos, elas devam ser independentes. Em seguida, ele afirma que as Cortes federais no
Brasil são bastante independentes dos poderes eleitos38. Todavia, não argumenta o autor em
favor dessa afirmação tampouco traz evidências que corroborem sua posição. É possível men-
cionar que há uma pesquisa em andamento sobre a independência que adquiriu o Ministério
Público ante a Constituição de 1988. Salo Coslovsky e Amit Nigam vem conduzindo essa
pesquisa, e suas conclusões preliminares são de que essa instituição criou coesão entre seus
pares, avançou em ’lobby’, e aproveitou-se das condições turbulentas da política brasileira.39.
A segunda inovação se caracteriza na análise consistente da independência judicial do Su-
premo Tribunal Federal, no Brasil, olhando para suas garantias, seu histórico e os favores
político-institucionais que o favorecem. Como mostrado, isso foi feito para outras Cortes
33 Cf. ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário e política no Brasil. [S.l.]: Educational Book Publishers, 1997.
34 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder judiciário na constituição de 1988: judicialização da

política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, v. 198, p. 1–17, 1994.
35 VIEIRA, Oscar VILHENA. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 4, n. 2. p. 445
36 V. por exemplo RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. Saraiva, 2010.
37 Cf. TAYLOR, Matthew. Judging policy: courts and policy reform in democratic Brazil. [S.l.]: Stanford

University Press, 2008.
38 TAYLOR, Matthew. Judging policy: courts and policy reform in democratic Brazil. [S.l.]: Stanford University

Press, 2008. p. 44
39 SEGAL, Jeffrey A; SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the attitudinal model revisited. [S.l.]:

Cambridge University Press, 2002. p. 35
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Altas na América Latina, mas não se conhece uma análise específica do Supremo.

1.3 Considerações Metodológicas

A pesquisa é descritiva e causal. Descritiva porque visa uma descrição tanto de regras
constitucionais e arranjos institucionais que orientam o Supremo Tribunal Federal e outras
Cortes quanto do contexto político desses países. Causal porque visa identificar as relações de
causalidade existentes entre alguns institutos constitucionais (os que garantem independência
judicial de Supremas Cortes), fatores, como confiança pública e democracia, e independência
de facto. Para identificar causalidade, a literatura científica reporta uma série de estratégias,
muitas delas dependentes de procedimentos estatísticos. Como reportado em tópico anterior,
não acreditamos que estratégias quantitativas sejam adequadas para o presente estudo por
diversas razões: falta de amostragem aleatória, ausência de dados, dificuldade de medições,
entre outras. A estratégia que será utilizada é a de estudos de caso, tentando obter o máximo
de informações que visem testar a teoria apresentada. Assim, serão obtidas informações em
livros, doutrinas, decisões, documentos, entre outros, tendo em vista a testagem das hipóteses.

Sobre o ponto de vista por onde se estudará o objeto, pretende-se uma análise compa-
rativa de sistemas constitucionais e políticos estrangeiros. Qualquer análise comparada requer
método. De início, necessitamos de método para escolher os casos a serem comparados. Há
duas formas principais para a realização desta ação. A primeira é: escolher sistemas aleatórios
ao redor do mundo. Isso é muito comum em estudos que utilizam métodos quantitativos, em
que as amostras são geralmente grandes. A outra forma é escolher casos que se assemelhem
por algumas razões. Esta foi a escolhida pelo presente trabalho, uma vez que nossa amostra
se compõe de poucos países. Escolhemos países da América Latina, pois compartilham
com o Brasil de sistemas políticos e condições político-econômicas semelhantes. Também é
vantajoso trabalhar com poucos casos em vez de muitos, uma vez que o estudo, embora perca
em amplitude, ganhe em profundidade, considerando o fato de uma grande dificuldade em
explorar particularidades de centenas de países.

A metodologia para explorar as comparações tem origem em John Stuart Mill40.
Foi ele quem criou os cinco métodos de indução. O primeiro, o método da concordância,
consiste em buscar o elemento concorde entre várias instâncias do fenômeno. Se há apenas
um elemento, este pode ser a causa. Já o método das diferenças estabelece que se há um
elemento presente em um conjunto de ocorrências de um fenômeno, mas não no conjunto
das não-ocorrências, deve ser esse elemento a causa. O método conjunto de concordância e
diferença une os dois primeiros métodos num elemento só. Por fim, Mill também menciona o
método dos resíduos e o método das variações concomitantes. Entretanto, os dois primeiros
métodos, aplicados conjuntamente, foram e vêm sendo utilizados nas ciência para trazer rigor
40 Cf. MILL, John Stuart. Sistema de lógica dedutiva e indutiva. Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
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às conclusões41. É o que utilizaremos aqui.

É válido asseverar que há um pressuposto interdisciplinar neste trabalho. O objeto da
pesquisa ocorre na intersecção entre direito constitucional e ciência política. Não é incomum
nesta área do direito. Nesse sentido, já apontava Manoel Gonçalves Ferreira Filho que42:

(...) o Direito Constitucional científico não deve nem pode satisfazer-se
com o emprego exclusivo dos métodos tradicionalmente consagrados pela
Hermenêutica. Não pode prescindir dos ensinamentos da Ciência Política
para a determinação do meio sobre o qual se erguem as instituições, ou para
verificar as consequências na realidade do impacto de suas normas.

Não há, desta forma, como prescindir do uso de amplas fontes de diversas disciplinas.

Um pressuposto importante deste trabalho é que há uma distância entre as normas
pelos quais devem se guiar os juízes e a maneira como eles realmente decidem. Não basta
considerar apenas como os juízes devem atuar, mas como eles de fato decidem e atuam.
A ciência avançou bastante nas últimas décadas nas teorias sobre comportamento judicial.
Entre elas, merecem destaque as teorias atitudinais as quais indicam que os juízes decidem
conforme seus valores, crenças e ideologia43. Isso é facilmente observado na Suprema Corte
americana em que os justices divergem conforme o partido do presidente que os indicou44.
Também devem ser destacadas as teorias que enfatizam as escolhas estratégicas dos juízes e as
restrições institucionais45. Na verdade, esse tipo de teoria abarca vários tipos de explicações
para decisões judiciais, incluindo busca de reputação, influência da opinião pública, conflitos
com outros poderes, entre outras. Por fim, temos também as teorias "legais"ou "jurídicas", para
as quais o fator determinante para a atuação judicial é o próprio direito. É fácil reconhecer
que, enquanto para certos tipos de juízos, o direito pode prevalecer, talvez para Cortes
Constitucionais, isso nem sempre seja verdade, uma vez que elas lidam com "casos difíceis",
em que há predomínio de lacunas e em que as colisões de princípio incidem com maior força.
41 V. por exemplo PRZEWORSKI, Adam; TEUNE, Henry et al. The logic of comparative social inquiry.

[S.l.], 1970. Nas últimas décadas, vem ganhando a formalização do método QCA (Qualitative Comparative
Analysis) por Charles Ragin (RAGIN, Charles. The comparative method: Moving beyond qualitative and
quantitative methods. Berkeley: University of California, 1987.)

42 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.
p.1-2

43 Cf. SEGAL, Jeffrey A; SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the attitudinal model revisited. [S.l.]:
Cambridge University Press, 2002.

44 Embora haja muitos casos exemplificativos, um caso que ganhou destaque nos Estados Unidos foi Bush vs.
Gore (2001), em que se decidiu sobre o processo de recontagem eleitoral na Florida, vindo por fim a decidir
as eleições americanas em favor do candidato republicano George W. Bush e contra o candidato democrata
Al Gore. Nesta decisão, os cinco que formaram a maioria foram indicados por presidentes republicanos,
enquanto os quatro votos contrários foram tomados pelos indicados por presidentes democratas. Sobre o
caso, v. por exemplo DWORKIN, Ronald. A badly flawed election (the 2000 presidential race). New York
Review of Books, NEW YORK REVIEW 1755 BROADWAY, 5TH FLOOR, NEW YORK, NY 10019 USA,
v. 48, n. 1, p. 53–55, 2001.

45 O texto clássica que inaugura os estudos judicias sobre a perspectiva da escolha racional é o de Richard
Posner (POSNER, Richard A. What do judges and justices maximize?(the same thing everybody else does).
Supreme Court Economic Review, JSTOR, p. 1–41, 1993.). Para obras mais modernas, v. EPSTEIN, Lee;
KNIGHT, Jack. The choices justices make. [S.l.]: SAGE, 1997. e POSNER, Richard A. How judges think.
[S.l.]: Harvard University Press, 2010.
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Prevalece neste trabalho a visão de que todas essas teorias são importantes para se
conhecer de fato o comportamento judicial. Favorece-se nesse caso visões que agregam
as teorias de maneira unificada, como a teoria do "Balanceamento Tático", desenvolvido
por Diana Kapiszewski46. Para a autora, juízes de Supremas Cortes sopesam seis tipos de
considerações quando estão decidindo, a) sua ideologia; b) interesses judiciais institucionais;
c) preferências dos órgãos eleitos; d) consequências econômicas e políticas da decisão; e)
opinião pública sobre o caso; e, por fim, f) considerações de natureza jurídica47. É interessante
que a autora teste sua teoria, utilizando como evidência a atuação do Supremo Tribunal
Federal em casos econômicos, nos anos 90.

A pesquisa tem um objetivo normativo oculto, pois busca orientar modificações à
ordem normativa, no caso, de sistemas constitucionais. Entretanto, o normativo sempre deve
se fundamentar no positivo, pois não podemos realizar recomendações sem teorias plausíveis
sobre fenômenos. Modificações, sobretudo em normas, podem produzir resultados bastante
inesperados e de efeito estrondoso48. Por essa razão, qualquer recomendação deve ser bem
fundada em explicações lógicas e evidências empíricas.

1.4 Estrutura do trabalho

O trabalho tem uma estrutura bastante linear. No segundo capítulo, trataremos dos
conceitos principais e do modelo explicativo que utilizaremos pra explicar independência
judicial. Assim, são apresentados em detalhes o que é independência judicial e sua origem
histórica no constitucionalismo inglês e no norte-americano. Em seguida, para uma maior
clareza conceitual, distinguimos dimensões de independência e como elas relacionam-se entre
si. Apresentamos os fatores principais que compõe a ideia de independência de jure, tais quais
o procedimento de seleção, a ideia de estabilidade, o valor e intangibilidade dos salários e o
procedimento de remoção. Também mostramos como fatores de natureza política e social,
como democracia, participação política, competição pública, confiança pública, e ativismo
político podem oferecer impactos na independência de facto de Cortes Supremas. Por fim,
identificamos quais fatores representam bem a ideia de independência judicial de facto.

Os quatro capítulos seguintes são dedicados a explorar em profundidade o sistema
judicial dos países estudados, quais são suas Cortes Altas, quais são os elementos de sua
independência de jure, como se comportam as suas democracias, a confiança pública nas insti-
tuições políticas e o ativismo político das Cortes. Por fim, de maneira holística, verificaremos
como as Cortes Supremas ou Constitucionais desses países se comportam e se elas podem ser
consideradas Cortes dependentes ou independentes. Por considerar quatro casos diferentes, as
46 Cf. KAPISZEWSKI, Diana. Tactical balancing: High court decision making on politically crucial cases. Law

& Society Review, Wiley Online Library, v. 45, n. 2, p. 471–506, 2011.
47 KAPISZEWSKI, op. cit., p. 472-473
48 Cf. MERTON, Robert K. The unanticipated consequences of purposive social action. American sociological

review, JSTOR, v. 1, n. 6, p. 894–904, 1936.
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seções são semelhantes aos capítulos.

No terceiro capítulo em específico, exploraremos o caso do Supremo Tribunal Federal
brasileiro. O Supremo é uma corte sui generis, porque carrega uma série de competências
dentro de si, as quais o fazem possuir uma natureza dupla: é, concomitantemente, Corte
Constitucional e última instância no Poder Judiciário brasileiro. Estudaremos os meios pelos
quais a Constituição busca proteger a independência do Tribunal. Mostramos que as garantias
são amplas, e, aliada a um alto nível de confiança pública no Supremo, a uma democracia
estabilizada, com competição política e participação popular, o Supremo Tribunal Federal,
após a Carta de 1988, constituiu-se num Tribunal bastante independente de facto e com
bastante poder.

O quarto capítulo aborda a Corte Suprema de Justicia argentina. São mostrados
como as garantias constitucionais e legais, no pós-redemocratização, sobretudo a partir da
Reforma de 1994, não conseguiram que o tribunal sofresse limitações em sua atuação e em
sua independência. As razões se encontraram sobretudo nos fatores de ordem política. A
baixa confiança na Corte, sobretudo em momentos cruciais da história argentina, permitiram
que Presidentes, contando com apoio parlamentar forte, pudesse intervir em sua atuação
e moldar suas preferências. As tentativas e consequentes intervenções na independência
da Corte Suprema foram realizadas pela maioria dos presidentes que o país teve após a
redemocratização: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde e Nestor Kirchner.

O quinto capítulo refere-se à Corte Constitucional, originada na Constituição de
1991, na Colômbia. De um histórico de uma Corte Suprema bastante independente de outros
Poderes, a Corte Constitucional manteve sua independência de facto e, aliada a uma série
de competências e poderes que lhe foram atribuídos pela Carta, constituiu-se numa dos
tribunais mais ativistas do mundo. O tribunal foi capaz de impor derrotas significativas a
governos bastante populares, como o de Álvaro Uribe, no processo em que se invalidou a
tentativa de garantir uma segunda reeleição para a Presidência da República. Advoga-se que
fatores constitucionais, mais uma confiança alta na Corte, possibilitaram que ela se mantivesse
independente por esse tempo.

O sexto capítulo apresenta o caso do Tribunal Supremo de Justicia venezuelano. Após
a presidência de Hugo Chávez, o sistema político do país se converteu em uma espécie de
autoritarismo populista, em que a competição política foi destruída, sobretudo por limitações
a liberdade de imprensa. Mostramos como a quebra de independência do Tribunal se deu
primeiro com ameaças por parte do presidente e, posteriormente, com uma intervenção direta
nas garantias da Corte, sobretudo com a aprovação da Ley Organica do Tribunal Supremo de

2004, que facilitou a remoção de novos magistrados e abriu novas vagas na Corte para serem
ocupadas por magistrados partidários do governo.

O sétimo capítulo traz a análise comparativa entre os vários sistemas estudados.
Mostra-se como fatores institucionais são importantes para se controlar e intervir nas Cortes,
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mas fatores de ordem político, sobretudo a confiança pública da população na Corte é a
causa mais provável para explicar porque uma Corte é atacada por outros poderes ou não.
Competição política e fragmentação também são importantes, embora não principais.
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2 INDEPENDÊNCIA JUDICIAL: CONCEITOS E TEO-
RIA

Neste capítulo, trataremos da conceituação de independência judicial. Diferenciaremos
suas dimensões, mostraremos seu surgimento histórico, suas consequências e modelos que a
explicam. Em seguida, identificaremos as principais dificuldades com o conceito, os problemas
de medição e a estrutura que permeará os próximos capítulos.

2.1 Poder Judiciário e sua Expansão

O Poder Judiciário é o poder responsável por interpretar e aplicar o direito, em nome
do Estado. Em sua visão clássica, corresponde à função de aplicar a lei contenciosamente a
casos concretos49. Dentro da concepção de Separação dos Poderes, ele se contrapõe ao Poder
Legislativo, que é aquele responsável por fazer a lei, e o Executivo, que cumpre estritamente a
lei. Ante esses outros poderes, o Judiciário sempre foi visto como o "mais fraco dos poderes",
no dizer de Alexander Hamilton. Assim, sempre houve necessidade de se criar garantias para
que pudesse exercer suas funções perfeitamente e não sofrer intervenções dos outros poderes.

Neste trabalho, falaremos de um outro Judiciário, um Judiciário que não é mais tão
fraco. Abordaremos um Judiciário que vem ganhando contornos de força no mundo inteiro,
fenômeno esse, chamado de "Expansão Global do Poder Judiciário", por C Neal Tate e
Torbjorn Vallinder 50, ou de "Juristocracia", por Ran Hirschl51. Como apontam esses autores,
há uma tendência no mundo de se regular judicialmente as relações que antes eram objeto
exclusivo das instituições majoritárias. Esse é o Judiciário que será objeto desta tese, porque é
sobretudo ele que entra em conflito direto com o Executivo e com o Legislativo. Pela natureza
dos fenômeno, será ele influenciado e atacado pelos outros Poderes, o que traz a necessidade
de se pensar como garantir-lhe a independência.

Esse Judiciário expansionado é concentrado sobretudo nas Supremas Cortes e Tribu-
nais Constitucionais dos países. A razão dessa concentração se deve ao fato de essas Cortes
serem o pináculo do sistema judicial desses países e geralmente possuem a última palavra
em relação ao controle de constitucionalidade. Dessa maneira, tendem a se politizar mais
do que o Judiciário de cortes inferiores, o que justifica-lhes a atenção maior. Porém, entre
essas Cortes há algumas diferenças que merecem especial consideração. É o que veremos em
seguida.
49 LESSA, Pedro apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional Contempo-

râneo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009., p. 191
50 Cf. TATE, C Neal; VALLINDER, Torbjorn. The global expansion of judicial power. New York: New York

University Press, 1995.
51 Cf. HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. [S.l.]:

Harvard University Press, 2009.



Capítulo 2. Independência Judicial: Conceitos e Teoria 33

2.1.1 Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais

O foco do trabalho é na análise de Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais. As
Supremas Cortes têm inspiração americana, estão integradas num sistema de controle de
constitucionalidade difuso, tomam decisões sobre casos concretos, entre outras características.
Já os Tribunais Constitucionais, de inspiração europeia e derivados da teoria de Hans Kelsen,
tem uma natureza mais política, possuem monopólio sobre controle de constitucionalidade,
decidem sobre questões abstratas 52. As diferenças institucionais são também relevantes. Ao
referirmos a Supremas Cortes, geralmente tratamos de juízes vitalícios, selecionados por um
processo que envolve a escolha pelo Executivo e confirmação pelo Legislativo. No caso dos
Tribunais Constitucionais, a escolha envolve a participação de muitos órgãos, de forma a criar
uma composição plural, e os juízes exercem mandatos temporários.

Qual a razão, assim, de colocar dois tipos diferentes no mesmo conjunto? Primeiro,
nos países escolhidos, tanto as Supremas Cortes quanto os Tribunais Constitucionais são a
cúpula do controle de constitucionalidade. São os órgãos que tomam as últimas decisões,
quando não as únicas, de avaliação se uma norma é constitucional ou não. Segundo, são essas
instituições que lidam diretamente com as cúpulas dos Poderes Executivo e Legislativo e de
outras instituições nos países. São elas que podem ser atacadas num conflito direto. Por fim,
independência judicial é uma característica que se aplica a ambos os tipos. É desejável que
ambos Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais sejam independentes e possam tomar
suas decisões sem a influência direta de nenhum outro corpo, instituição ou pessoa. É esperado
que os fatores que causem essa independência sejam comuns aos dois. Pela proximidade dos
dois tipos, uma análise conjunta se justifica.

2.2 Indendência Judicial: conceito primário

Como ponto de partida, precisamos conceituar independência judicial. O que significa
ter um Judiciário independente e autônomo? A literatura oferece uma ampla gama de respostas
distintas. Isso se torna um problema, porque geralmente os trabalhos não se comunicam por
justamente estarem tratando de definições diferentes com pressupostos implícitos. Precisamos,
desse modo, realizar um esclarecimento conceitual de forma a evitar imprecisões e inacurácias.

A fim de iniciar a nossa discussão, vamos partir de um conceito tradicional e primário.
Ele é bem geral e servirá bem aos nossos propósitos. Christopher M. Larkins, em uma análise
clássica, realiza a seguinte conceituação:53

Independência judicial se refere à existência de juízes que não são manipu-
lados por ganho político, que são imparciais em relação a partes em disputa,

52 Por uma diferenciação entre os dois tipos. Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. O stf e o controle de constitu-
cionalidade: deliberação, diálogo e razão pública. Revista de Direito Administrativo, v. 250, p. 197–227,
2009.

53 LARKINS, Christopher M. Judicial independence and democratization: A theoretical and conceptual analysis.
The American Journal of Comparative Law, JSTOR, v. 44, n. 4, p. 605–626, 1996.p. 611
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e que formam um órgão judicial que tem o poder como uma instituição para
regular a legalidade da atuação governamental, realizar uma justiça ’neutra’,
e determinar significantes valores constitucionais e legais

Essa definição nos serve a priori, porque ressalta fatores básicos de independência.
Primeiro, refere-se a existência de juízes que não são "manipulados", isto é, que decidem
conforme seus próprios valores e visão do que se trata o direito. Segundo, um juiz indepen-
dente deve ser "imparcial", isto é, não deve pender para quaisquer das partes. Por fim, os
juízes devem zelar pela legalidade e constitucionalidade, constituindo um poder "neutro"ao
governo. Um conceito básico de independência judicial, assim, deveria ressaltar esses valores:
neutralidade, imparcialidade, não-manipulação. Existe, assim, independência judicial quando
um juiz decide sem pender para uma das partes e sem se preocupar com ataques ou tentativas
de manipular sua posição.

Entretanto, embora esse conceito sirva para nos situar em relação ao problema e
fornecer pelo menos uma intuição do que seja independência judicial, ele ainda diz pouco.
Uma série de questões mostram que o conceito ainda exige esclarecimento. Por exemplo,
se uma Corte é composta de membros que decidem sem serem manipulados, mas que
não conseguem fazer sua decisão ser cumprida, trata-se de uma Corte independente? É
possível que juízes com muitas garantias constitucionais não sejam independentes de fato?
Independência judicial se refere apenas à autonomia em relação a outros Poderes ou ser
vulnerável à corrupção também é um elemento de dependência? Algumas dessas questões
bastam para mostrar que essa conceituação inicial é insuficiente.

A literatura realiza uma série de distinções como independência de facto e de jure,
independência externa e interna, independência e accountability, entre outras. Vamos analisar
cada um dessas em detalhe.

2.3 Independência judicial: delimitação conceitual

Quando se fala em independência judicial, geralmente está-se tratando de mais de um
conceito ou dimensão. De fato, a literatura sobre independência judicial lida a todo tempo com
imprecisões conceituais54. É muito comum que trabalhos utilizem conceitos diferentes e torna-
se difícil compará-los sem esclarecermos essas imprecisões. A fim de se evitar ambiguidades,
assim, realizaremos uma análise dos conceitos existentes na literatura.
54 Cf. BURBANK, Stephen B; FRIEDMAN, Barry. Judicial independence at the crossroads: an interdis-

ciplinary approach. [S.l.]: Sage, 2002.; RÍOS-FIGUEROA, Julio; STATON, Jeffrey K. An evaluation of
cross-national measures of judicial independence. Journal of Law, Economics, and Organization, Oxford
Univ Press, v. 30, n. 1, p. 104–137, 2014.
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2.3.1 Independência de decisão e Compliance

Se juízes tomam decisões, sem sofrer influências de outros entes, dizemos que eles
têm independência de decisão. Uma situação bem diversa ocorre quando, mesmo tomando
suas decisões, elas não são cumpridas. Neste caso, podemos dizer que falta compliance às
suas decisões55.

É evidente que quando um juiz ou uma Corte julga que suas decisões não serão
cumpridas, eles tendem a perder sua liberdade de decisão. Em outras palavras, o nível de
compliance favorece o nível de independência de decisão e vice-versa. Há inúmeros exemplos
de situações em que Cortes tomaram decisões apenas para não serem cumpridas em seguida.
Um caso famoso foi Worcester v. Georgia, da Suprema Corte norte-americana, em que a
Corte, chefiada por John Marshall, decidiu não haver direito do Estado da Georgia de proibir
pessoas de adentrarem em território indígena, uma vez que os Estados não teriam direito
sobre esse território. O governo da Georgia havia ordenado a prisão de Samuel Worcester, um
missionário vivendo numa área pertencente aos índios Cherokee. É famosa a frase atribuída
ao presidente Andrew Jackson referindo-se ao não cumprimento da decisão: "John Marshall
tomou essa decisão, agora deixe-o cumpri-la"56. Depois de um tempo, o estado da Georgia
acabou revogando a prisão de Worcester. Esse caso, porém, permanece como um famoso
exemplo do conflito entre o Judiciário e o Executivo e non-compliance.

Há exemplos interessantes também no Brasil, na República Velha, como os habeas

corpus n. 2793/1909, 2794/1909, 2999/191157. Como era comum naquele período, ocorrera
a dualidade de assembleia na eleição dos intendentes do Conselho Municipal do Distrito
Federal. Dois grupos se proclamaram eleitos e procederam à verificação de poderes em
Petrópolis. Havia controvérsia eleitoral, assim, decorrente de não se saber quem assumiria o
Poder Legislativo daquele ente federativo. O presidente Nilo Peçanha, na intenção de resolver
a pendência, determinou no decreto n. 7689/1909 que o Prefeito administrasse e governasse o
Distrito Federal, enquanto o Conselho, uma vez que duplicado, não estivesse devidamente
instalado. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir a questão. No segundo habeas

corpus impetrado, a Corte decidiu em favor da instalação do Conselho e de seus intendentes,
Manuel Correa de Melo e outros. A resposta do governo foi dura e o Ministro da Justiça
enviou ofício ao Congresso Nacional, acompanhado de cópia autêntica de Mensagem do
Presidente da República. Nesta mensagem, o presidente declarava que não se cumpriria a
decisão, uma vez que o Tribunal havia exorbitado de suas funções atribuídas pela Constituição
e pelas leis. Em outras palavras, havia atuado em área de competência do Poder Executivo e
55 Rios-figueroa e Staton denominam respectivamente esses conceitos como "autonomia"e "infuência". RÍOS-

FIGUEROA, Julio; STATON, Jeffrey K. An evaluation of cross-national measures of judicial independence.
Journal of Law, Economics, and Organization, Oxford Univ Press, v. 30, n. 1, p. 104–137, 2014., p. 107

56 MILES, Edwin A. After john marshall’s decision: Worcester v. georgia and the nullification crisis. The
Journal of Southern History, JSTOR, v. 39, n. 4, p. 519–544, 1973., p. 519

57 Cf. RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal: Doutrina Brasileira do Habeas-
Corpus (1910-1926). [S.l.]: Editora Civilização Brasileira S. A., 1991. v. 3., p. 56-59
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do Poder Legislativo. A Mensagem foi de pronto arquivada no Senado, com total aprovação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu-lhe o mesmo destino. Em consequência,
as violências contra os intendentes continuaram, impedindo-se por mais de uma vez a reunião
do Conselho.

2.3.2 Autonomia, Independência Externa e Interna

Julio Ríos-Figueroa classifica independência judicial em três níveis com base no nível
hierárquico da instituição:58.

a) existe autonomia, se a relação entre o Poder Judiciário como um todo e outros
poderes é independente.

b) há independência externa, se a relação entre juízes de Supremas Cortes e mem-
bros dos poderes eleitos é independente.

c) há independência interna, se a relação entre Cortes altas e baixas e entre juízes
dentro da própria hierarquia do poder judiciário é independente.

Essa distinção é bastante importante porque nem sempre essas dimensões de inde-
pendência guardam relação entre si. Em outras palavras, é possível haver sistemas judiciais
com altos níveis de autonomia, no entanto, com baixos níveis de independência externa. Da
mesma forma, é possível haver sistemas com um alto nível de independência externa, mas
com um nível bastante baixo de independência interna. Essa distinção implica que deva haver
proteções e garantias específicas para cada um dos tipos de independência, uma vez que eles
não estão correlacionados.

Essa classificação não é desconhecida da doutrina em direito constitucional. Um
manual básico da disciplina, por exemplo, aponta as diferenças entre garantias institucionais

do Poder Judiciário em si, como autonomia funcional, administrativa e financeira, e as
garantias aos membros, como a vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio,
entre outras59. Aqui estamos considerando mais um nível na distinção: a proteção específica
das Cortes Supremas. No nosso ponto-de-vista, há pecualiaridades suficientes desses tribunais
para que haja garantias exclusivas a eles. Por exemplo, a seleção de novos membros esrá
radicalmente distinta da seleção comumente usada para juízes de instâncias inferiores.

Neste trabalho, o foco específico é em independência externa. Todavia, é impossível
conhecer independência externa perfeitamente sem considerar aspectos de sua autonomia fun-
cional, financeira e organizativa. Violações ao orçamento e à organização do Poder Judiciário
58 Cf. RÍOS-FIGUEROA, Julio. Judicial independence: Definition, measurement, and its effects on corrup-

tion. An analysis of Latin America. [S.l.]: ProQuest, 2006. p.20-21. V também POZAS-LOYO, Andrea;
RIOS-FIGUEROA, Julio. When and why do “law” and “reality” coincide? de jure and de facto judicial
independence in chile and mexico. Evaluating Transparency and Accountability in Mexico: National, Local
and Comparative Perspectives, p. 127–64, 2007.

59 V. por exemplo MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A.,
2005., p.455-465.
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impactam sensivelmente o funcionamento das Cortes. Desse modo, as garantias de autonomia
terão um peso grande em nosso estudo.

2.3.3 Independência em relação aos atores

Embora independência corresponda a um comportamento exclusivo do Poder Judi-
ciário e seus membros, é importante responder a pergunta: independência de quem? Quando
falamos em independência de maneira geral, não distinguimos se essa independência é consi-
derada em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo60, a partidos políticos, a grupos
de pressão, a opinião pública, a suborno por partes de grupos criminosos.

Evidentemente, é importante responder a essa questão, porque há mecanismos de
garantia específicos para cada grupo de quem se protege. Por exemplo, um procedimento
de seleção que tente insular uma Corte Suprema contra interferência do Executivo ou do
Legislativo sozinhos pode não ter impacto nenhum na proteção de um juízes contra tentativas
de suborno, sobretudo de atores privados. O nosso estudo vai focar sobretudo na independência
em relação aos Poderes eleitos, embora façamos consideração de natureza mais geral.

2.3.4 Partidarismo e independência institucional

Se há independência em relação aos ataques de outros poderes ou forças ou se
há partidarismo por parte dos juízes, essas situações podem ser classificadas como dois
tipos de independência diferentes. Tomemos como exemplo a Suprema Corte americana.
Os juízes desse Tribunal são famosos por tomarem decisões partidárias. Juízes apontados
por Presidentes Democratas são mais prováveis de votarem por resultados de ideologia de
esquerda liberal, como os que favorecem empregados, consumidores, pequenos empresários,
direitos do meio-ambiente e sindicatos; enquanto os apontados por Presidentes Republicanos
são mais prováveis de votar pelos resultados contrários61. Nesse caso, ao apontar um juiz
mais ligado a sua ideologia, um presidente, contando com uma maioria nas Casas Legislativas,
consegue aproximar as preferências da Suprema Corte às suas, se conseguir indicar um
número suficiente de juízes, o que geralmente não é tarefa fácil. A situação narrada denota um
partidarismo de juízes. Nesses casos, os juízes decidem segundo seus próprios valores e suas
crenças pessoais. Esse partidarismo é bem improvável de ser evitado, porque é natural pela
ordem das coisas que os indivíduos se dividam em grupos e tenham ideologias próprias62.

Uma situação completamente diferente ocorre quando uma Corte ou seus membros
sofrem represálias de outros Poderes por decisões tomadas. Por exemplo, se a remoção
60 Hamilton, nos Federalistas, parece estar tratando principalmente desses. Cf. HAMILTON, Alexander;

MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. [S.l.]: Penguin Books, 1999.
61 POSNER, Richard A. How judges think. [S.l.]: Harvard University Press, 2010., p. 20
62 Esse pressuposto vai de encontro a uma concepção normativa de Direito, que importa que juízes tenham

sempre decisões corretas. Mas devemos aceitar como um fato da realidade que muitos outros fatores, além
do direito, importam para o resultado final de uma decisão judicial.
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forçada de um membro de um Supremo Tribunal seja conduzida por um Presidente isso indica
um grau alto de dependência de natureza institucional. Da mesma forma, isso ocorre se um
Presidente simplesmente ignora as decisões do Poder Judiciário. Quando um órgão judiciário
não teme ataques dessa natureza, que fogem à normalidade, dizemos haver independência

institucional.

Dessa maneira, no caso do partidarismo, as circunstâncias procedimentais normais
permitiram uma mudança de posição natural da Corte. No segundo caso, a situação foge do
equilíbrio entre os Poderes, pois suas preferências foram forçadas por outros Poderes. As duas
situações são bem distintas. É possível haver uma Corte com juízes com preferências partidá-
rias fortes, como a Corte americana, embora ela em si seja independente institucionalmente.
Não dizemos aqui que o partidarismo não seja um problema, pois em situações extremamente
polarizadas, é possível que essa característica seja perigosa para um Tribunal. Porém, em
condições normais, não parece ser tão grave quanto a interferência institucional pura.

2.3.5 Independência de facto e de jure

Uma distinção importante que permeia este trabalho é entre independência de facto

e independência de jure 63. Na literatura, às vezes, encontramos frases do tipo "uma Corte
independente é a que possui membros vitalícios e com intangibilidade salarial". Essa frase
carrega uma certa ambiguidade, pois implica que se uma Corte possuir aquelas garantias,
ela será automaticamente independente por si só. Na verdade, isso está distante da realidade,
pois existe um descompasso entre as normas que visam aumentar a independência e a
independência de que magistrados gozam de fato.

Independência de facto corresponde à maneira como os juízes decidem, de maneira
imparcial, sem temer ou sofrer represálias. Também implica a capacidade dos juízes de
se fazer cumprir e não se sujeitar às pressões de outros Poderes. Já independência de jure

são todas as garantias constitucionais e legais que implicam uma maior independência de

facto. São fatores de independência de jure o procedimento de seleção, a estabilidade dos
magistrados, irredutibilidade e o valor alto de subsídio, a autonomia financeira, um processo
de remoção dificultoso, entre outras.

Um leitor familiarizado com direito constitucional vai reconhecer nessa distinção uma
semelhança com a polêmica aberta por Ferdinand de Lassale em sua distinção entre fatores
reais do poder e as normas constitucionais positividas 64. A divisão entre independência de

jure e de facto remete a essa controvérsia, pois indica a separação que existe entre fatos
e normas dentro do direito constitucional. Nem sempre o que se busca com as normas, é
atingido de fato dentro da realidade política.
63 Cf. POZAS-LOYO, Andrea; RIOS-FIGUEROA, Julio. When and why do “law” and “reality” coincide? de

jure and de facto judicial independence in chile and mexico. Evaluating Transparency and Accountability in
Mexico: National, Local and Comparative Perspectives, p. 127–64, 2007., entre outros

64 Cf. LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. [S.l.]: Editora Liber Juris, 1985.



Capítulo 2. Independência Judicial: Conceitos e Teoria 39

A relação entre independência de facto e de jure é o objeto principal do trabalho.
Dessa maneira, presume-se de antemão que não são conceitos correlacionados e exigem
atenção para conferir quais condições os fazem coincidir.

2.4 Independência judicial: histórico

2.4.1 Independência judicial na Constituição inglesa

Independência judicial decorre diretamente da ideia de Separação dos Poderes. Na
ideia clássica de Montesquieu de que em cada Estado há três poderes que devem ser separados,
já se pensava em maneiras pelas quais um deveria ser independente do outro65. O pensador
francês abordou especificamente o poder judiciário, ou, como chamava, o poder executivo
sobre as coisas que dependem do direito civil, que considerava um poder "nulo"66.

No sistema constitucional inglês, que fora estudado pelo pensador francês, originaram-
se muitas das garantias de independência de jure que conhecemos hoje. Iniciando em 1701
e no decorrer do século XVIII67, uma série de medidas de proteção foram aprovadas. Aos
poucos, foram se afirmando as proteções formais contra demissões arbitrárias e diminuição
de salário dos magistrados. Daniel M. Klerman e Paul G. Mahoney mostram como, no
século XVII, juízes eram nomeados para servirem "à boa vontade"do rei e eram removidos
por descotentarem suas intenções68. Por outro lado, lembram esses autores que isso não
significava que não existia nenhuma independência de facto. O exemplo do juiz Edward Coke
é representativo. Por diversas vezes, ele desafiou as expectativas do rei James I, embora no
final de sua história, ele tenha sido removido69.

Klerman e Mahoney apontam cinco atos do Parlamento, pelos quais as proteções de
independência judicial foram consagradas:70. O primeiro e mais importante deles foi a emenda
ao "Act of Settlement", aprovada em março de 1701, que positivou vitaliciedade (embora
durasse até a morte do rei), salários fixos e remoção apenas por voto ou da Câmara dos
Comuns ou da Câmara dos Lordes. Em seguida, em Maio de 1701, uma nova emenda passou
a exigir voto conjunto das duas Casas para a remoção. Em 1761, foi aprovada legislação
que permitia a vitaliciedade, mesmo após a morte do rei. Por fim, propostas de 1779 e 1799
aumentaram sobremaneira os salários dos juízes.
65 MONTESQUIEU, Charles de. The Spirit of the Laws. [S.l.]: Cambridge University Press, 1989. (Cambridge

Texts in the History of Political Thought).
66 MONTESQUIEU, op. cit., p. 160
67 KLERMAN, Daniel M; MAHONEY, Paul G. The value of judicial independence: evidence from eighteenth

century england. American Law and Economics Review, Am Law Econ Assoc, v. 7, n. 1, p. 1–27, 2005. p. 3
68 KLERMAN; MAHONEY, op. cit., p. 8
69 Sir Edward Coke foi uma figura histórica importante por diversas razões, sendo uma delas pela defesa da

possibilidade de controle de atos do Parlamento, no famoso Dr. Bonham case V. ORTH, John V. Did sir
edward coke mean what he said. Const. Comment., HeinOnline, v. 16, p. 33, 1999.

70 KLERMAN; MAHONEY, op. cit., p. 9-13
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Embora possamos encontrar proteções a magistrados em outros períodos, parece-
nos que a noção de independência judicial, como compreendida pelo constitucionalismo
moderno, tem sua origem no caso inglês. Essas mudanças vieram no contexto da Revolução
Gloriosa. Economistas como Douglass North e Barry Weingast entendem que essas mudanças
ajudaram a por freios na atuação do governo, o que resultou em profundas transformações
econômicas71.

2.4.2 Independência judicial na Constituição norte-americana
A ideia de independência judicial também ganhou desdobramento no constituciona-

lismo americano. Hamilton, no Federalista 78 e 79, já discutia meios pelos quais deve-se
garanti-la. Primeiro, ele promove uma defesa instransigente do poder judiciário, que não
possuiria, em sua visão , "nem a espada nem a bolsa"72:73

Prova-se incontestavelmente que o judiciário é além de comparação o mais
fraco de todos os três poderes; que não pode nunca atacar com sucesso
os outros dois; e que todo o cuidado possível é necessário para que ele
se defenda contra ataques. Igualmente se prova que, embora a opressão
contra os indivíduos possa vir dos tribunais, eles jamais podem por em risco
a liberdade geral dos povos; desde que o judiciário permaneça realmente
separado tanto das legislaturas quanto do Executivo. Essa é a razão de eu
concordar que "não há liberdade, se o poder de julgar não for separado dos
poderes legislativo e executivo". E prova-se, por fim, que tanto a liberdade
não tem a temer do poder judiciário por si só, como teria a temer de uma
união com os outros poderes; que os efeitos dessa união também ocorre-
riam se aquele dependesse destes, a despeito de uma separação aparente
e nominal; e que, por sua fraqueza, o poder judiciário corre risco de ser
dominado ou influenciado pelos outros poderes; e que nada pode contribuir
para sua independência que a estabilidade nos cargos, essa qualidade pode
assim ser justamente vista em grande medida como a fortaleza da justiça e
da segurança pública.

71 Cf. NORTH, Douglass C; WEINGAST, Barry R. Constitutions and commitment: the evolution of institutions
governing public choice in seventeenth-century england. The journal of economic history, Cambridge Univ
Press, v. 49, n. 04, p. 803–832, 1989.

72 A metáfora da "espada ou da bolsa"refere-se à falta de influência militar ou econômica. Federalista 78.
HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. [S.l.]: Penguin Books, 1999.
p. 464, grifo nosso

73 "It proves incontestably, that the judiciary is beyond comparison the weakest of the three departments of
power; that it can never attack with success either of the other two; and that all possible care is requisite
to enable it to defend itself against their attacks. It equally proves, that though individual oppression may
now and then proceed from the courts of justice, the general liberty of the people can never be endangered
from that quarter; I mean so long as the judiciary remains truly distinct from both the legislature and the
Executive. For I agree, that "there is no liberty, if the power of judging be not separated from the legislative
and executive powers."2 And it proves, in the last place, that as liberty can have nothing to fear from the
judiciary alone, but would have every thing to fear from its union with either of the other departments; that
as all the effects of such a union must ensue from a dependence of the former on the latter, notwithstanding
a nominal and apparent separation; that as, from the natural feebleness of the judiciary, it is in continual
jeopardy of being overpowered, awed, or influenced by its co-ordinate branches; and that as nothing can
contribute so much to its firmness and independence as permanency in office, this quality may therefore be
justly regarded as an indispensable ingredient in its constitution, and, in a great measure, as the citadel of the
public justice and the public security".
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Essa defesa do poder judiciário por parte de Hamilton denota a visão de sua importância e
a preocupação de lhe oferecer garantias. Um olhar atento já demonstra que a dependência
do judiciário pode ser um grande mal para as liberdades. Além disso, é notório que ele já
se preocupasse com os descompassos entre as garantias nominais e a real independência. A
caracterização do judiciário como um ’poder fraco’ se destaca em seu texto. A tendência de
expansão mundial das Cortes esconde que mesmo a Suprema Corte americana, vista como
forte hoje em dia, era fraca em seus primórdios. Com efeito, em seus primeiros anos, a Corte
não possuía o mesmo destaque que possui hoje. Entre 1790, ano de sua primeira sessão, até
1800, ano em que foi apontado como Chief Justice, John Marshall, a Corte contou com quatro
Chief Justices diferentes74 O primeiro Chief Justice, John Jay, abandonou o cargo para se
tornar Governador de Nova Iorque, e não retornou nem quando instado pelo presidente John
Adams.

Hamilton, no Federalista 78, anota três formas pelas quais se poderia garantir a
independência da Corte: a) a maneira pela qual se nomeiam os juízes; b) as proteções ao
exercício do cargo, como sua duração, os subsídios, que não devem sofrer redução, e os casos
em que devem ser responsabilizados; c) e a divisão do poder judiciário por uma hierarquia de
Cortes altas e baixas75. Além disso, os juízes serão mantidos em seus cargos enquanto bem
servirem76, querendo dizer que comportamentos reprováveis podem ser penalizados. Aí está o
gérmen das garantias ao judiciário. No Federalista 79, Hamilton também trata das garantias de
subsídios fixos aos juízes, que não devem ser reduzidos, e sua responsabilização por processo
de impeachment iniciado na "House of Representatives"e conduzido no Senado77.

Além de uma defesa das garantias do judiciário, Hamilton, no Federalista 78, inicia a
discussão sobre o poder de controlar judicialmente a constitucionalidade das leis. Partindo
do presuposto de que nenhum ato, contrário à Constituição pode ser válido, questiona ele
se não deveriam ser os membros do poder legislativo os juízes constitucionais de seus
próprios poderes.78. A resposta é negativa, seria muito mais racional presumir que as cortes
sejam designadas para serem um corpo intermediário entre o povo e a legislatura de forma,
entre outras coisas, para manter a última em seus limites, uma vez que é atribuição das
cortes interpretar leis e a Constituição é de fato uma lei fundamental. Isso não significa no
seu ver que haja uma superioridade do judiciário sobre o legislativo. Em seguida, o autor
questiona o que impediria que os tribunais possam substituir a sua vontade sobre as intenções
constitucionais das legislaturas, o que poderia ocorrer em duas situações, no caso de duas
legislações conflitantes, ou no caso de uma interpretação extensiva79. Responde ele que essa
74 The Court as an Institution. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/about/institution.aspx> Visto

em: 11/07/2016.
75 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. [S.l.]: Penguin Books, 1999.,

p. 463
76 A expressão em inglês é "good behavior"HAMILTON; MADISON; JAY, op. cit., p. 463
77 HAMILTON; MADISON; JAY, op. cit., p. 471-472
78 HAMILTON; MADISON; JAY, op. cit., p. 466
79 HAMILTON; MADISON; JAY, op. cit., p. 467
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ocasião é o argumento forte em favor das proteções da vitaliciedade e da independência
completa dos juízes80. Com efeito, garantias seriam indispensáveis para que os juízes fossem
fiéis guardiões das Constituições, mesmo quando as invasões legislativas fossem instigadas
por maioria popular. Hamilton, assim, atesta a relação entre o poder contramajoritário das
Cortes e as garantias de independência judicial.

Por fim, assevera Hamilton que "a independência completa das Cortes de justiça é
peculiarmente essencial em uma Constituição limitada"81. Fica evidente, assim, que a proteção
do judiciário foi um objetivo plenamente desejado e discutido pelos "founding fathers". Não
foi unânime, porém. Dentro das discussões que levaram à Constituição americana, um dos
anti-federalistas, Brutus, levantou preocupações em relação ao insulamento dos juízes82. Ele
se diz apreensivo por instituírem demasiadas garantias ao Poder Judiciário americano, o
que o tornaria diferente do sistema judicial na Inglaterra83. Em seu ponto-de-vista, embora
fossem independentes do rei, o judiciário na Inglaterra seria controlado pelo Parlamento; já
na Constituição Americana, estar-se-ia atribuindo aos juízes uma precedência ainda não vista
na história84.

A visão que predominou na redação da Constituição americana foi a de Hamilton.
Com efeito, estabelece o artigo III, seção I, da Carta85:

O Poder judiciário dos Estados Unidos, será investido em uma Suprema
Corte e em Cortes inferiores, que podem ser ordenadas e criadas de tempos
e tempos pelo Congresso. Os juízes, ambos das Cortes supremas e inferiores,
terão estabilidade em seus cargos enquanto bem servirem, e deverão, em
tempos definidos, receber por seus serviços uma Compensação, que não
poderá ser diminuída durante o exercício do cargo.

Também define a Carta que os juízes da Suprema Corte serão nomeados com consulta e
aprovação do Senado (Artigo 2, Seção 2).

Embora a Constituição tenha insulado a Suprema Corte e garantido poder a juízes de
uma maneira não conhecida até então, em seus primeiros anos, sua atuação foi de alguma
forma tímida, como se argumentou. Com a nomeação do Chief Justice John Marshall, entre-
tanto, a Corte veio galgando pouco a pouco um status que não possuía até então. Marshall
80 HAMILTON; MADISON; JAY, op. cit., p. 468
81 "The complete independence of the courts of justice is peculiarly essential in a limited Constitu-

tionHAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. [S.l.]: Penguin Books,
1999., p. 465

82 Cf. BRUTUS. Essay n. 15. Constitution Society. Disponível em: <http://www.constitution.org/afp/brutus15.
htm>. Acesso em: 11 set 2016..

83 BRUTUS. Essay n. 15. Constitution Society. Disponível em: <http://www.constitution.org/afp/brutus15.htm>.
Acesso em: 11 set 2016.

84 BRUTUS, op. cit.
85 "The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior

Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme
and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for
their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office"THE
Constitution of the United States: A Transcription. Disponível em: <https://www.archives.gov/founding-docs/
constitution-transcript>. Acesso em: 11 set 2016.
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liderou a Corte no momento em que ela se construía como instituição. Entre os famosos
casos julgados por ele, estão Madison v. Marbury, McCulloch v. Maryland e Worcester v.

Georgia, entre muitos outros. A própria nomeação de Marshall se deu num contexto político
polêmico. A Constituição americana não presumia partidos86. Como apontava James Madison
, no Federalista 10, uma das vantagens da União seria o controle da violência das "facções",
entendidas como um número de cidadãos, unidos e atuantes por comum impulso, paixão ou
interesse, e adversos aos direitos de outros cidadãos e aos interesses permanentes e agregados
da comunidade87. Entretanto, mal se iniciou a república e a atividade política passou a se
dividir por grupos, que mais tarde constituiriam os Partidos Republicano e Federalista. Na
transição da Presidência de John Adams para Thomas Jefferson, o primeiro, já tendo perdido
a eleição e sendo assim um lame duck, iniciou uma série de nomeações e indicações para
o Judiciário, episódio que ficou conhecido como "Midnight Appointments". Duas semanas
antes de findar o mandato de Adams, ele e seus aliados, os Federalistas, aumentaram o número
de cargos do judiciário federal, criando e apontando dezesseis juízes, dezenas de procuradores,
clerks, e demais serventuários88.

Esse contexto dá base ao famoso caso Marbury vs Madison, que inaugura a ideia de
controle de constitucionalidade de leis federais nos Estados Unidos. Esse caso é importante,
pois ele também nos mostra o contraste entre garantias de independência e independência
judicial de facto. Uma das nomeações feitas por Adams, entre os "Midnight Appointments"foi
a de um político de Maryland, William Marbury, para uma vaga de juiz de paz no Distrito
de Columbia. Embora várias nomeações tenham sido aprovadas em massa para o Senado,
muitas delas não foram entregues antes de expirar o mandato de Adams. O presidente Thomas
Jefferson assumiu a posição de que, por não terem sido entregues a tempo, elas eram portanto
nulas. O Secretário de Estado, James Madison, se negou a entregar a nomeação a Marbury,
que provocou a Suprema Corte que se manifestasse. Não foi uma decisão fácil. Marshall,
que era um inimigo de Jefferson, sabia que estava em jogo a posição do Judiciário dentro da
separação de poderes. A decisão foi engenhosa: reconhecia-se o direito de Marbury de obter
a nomeação, mas declinava a Corte da competência para o fazer. A razão seria a de que a
Seção 13 do Ato Judiciário de 1789, que autorizava a Corte a aceitar o "writ of mandamus"era
inconstitucional e por isso inválida.

O brilho da decisão de Marbury vs Madison, sobretudo em sua relação com a indepen-
dência judicial, está em seus detalhes. Ao apontar que Marbury tinha o direito de ser nomeado,
Marshall e sua Corte contradizem seriamente o resultado esperado pelo presidente Jefferson e
seu secretário Madison, afirmando a posição da Corte como órgão independente. Entretanto,
ao perceber que teria dificuldades em fazê-la cumprir, alegou uma falta de competência para
86 Cf. HOFSTADTER, Richard. The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United

States, 1780-1840. [S.l.]: University of California Press, 1970. (Jefferson Memorial Lecture Series).
87 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. [S.l.]: Penguin Books, 1999.,

p. 71-72
88 HOFSTADTER, op. cit., p. 163.
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tanto. Poderíamos argumentar que por isso, a independência da Corte não seria completa,
sobretudo porque o poder para fazer cumprir é uma dimensão da independência. Por fim,
para tomar sua decisão, os juízes se asseguraram no poder do judiciário para controlar a
constitucionalidade de leis. Esse poder, que já era previsto em documentos como o Federalista,
estava se realizando plenamente pela Suprema Corte89. Esta decisão aumentou sobremaneira
o destaque e o poder que a Suprema Corte teria nos Estados Unidos, mas talvez não tenha sido
a maior da Corte do Chief Justice Marshall. Com esse posto, ficaria McCulloch v. Maryland,
em que a Corte confirmou os poderes implícitos do Congresso de forma a manter o poder da
União contra os Estados.

A história da Suprema Corte americana, porém, é carregada de altos e baixos. Porém,
é fácil concluir que o prestígio e confiança na Corte atualmente é bastante alta. Por exemplo,
Bush v Gore, um caso visto por muitos como tendo um resultado partidário e que poderia
manchar a reputação da Corte, no fim não alterou muito a sua credibilidade. A confiança
institucional na Suprema Corte, medida pelo "Gallup Institute"caiu de 65%, em Setembro de
2000, para 62%, em Junho de 2001, um valor dentro da margem de erro. Isto é, a confiança
praticamente não se alterou91. Além disso, as pessoas passaram a aceitar com mais facilidade
o fato de a Corte tomar decisões políticas e que é papel próprio dela o fazer92 .

2.4.3 Independência judicial ao redor do mundo

É difícil tratar da independência em como se manifestou ao redor do mundo, mas
é fácil reconhecer que os institutos criados na Constituição inglesa e na americana se espa-
lharam e se difundiram com o constitucionalismo. As Figura 1 e Figura 2 mostram a série
histórica de garantias constitucionais de independência judicial de jure. Os tipos considerados
são93: a)"Declaração de Independência Judicial", que se refere à existência de cláusula na
Constituição afirmando estar garantida a independência judicial; b) "Vitaliciedade", que se
refere à existência de garantias de que os juízes devam exercer sua função até o limite da
sua vida; c) "Procedimento de Seleção reforçado", sendo considerados os procedimentos de
seleção de magistrados com participação de pelo menos dois órgãos do poder político ou de
um Conselho Judicial; d) "Condições de Remoção presentes", se a Constituição explicita-
mente estabelece as condições em que os juízes serão removidos, como a prática de crime; e)
89 Reconhece-se que anteriormente a Marbury vs Madison, a Suprema Corte já teria anulado outras leis por

inconstitucionais, sobretudo estaduais, mas Marbury v. Madison foi a que se tornou precedente para todos
os desdobramentos que o controle de constitucionalidade viria a ter em seguida, sobretudo pelo contexto
institucional pelo qual passou.90

91 CHEMERINSKY, Erwin. How should we think about bush v. gore. Loy. U. Chi. LJ, HeinOnline, v. 34, p. 1,
2002.,p.3

92 CHEMERINSKY, op. cit., p.4
93 Conforme os dados de GINSBURG, Tom; MELTON, James. Does de jure independence really matter?: A

reevaluation of explanations for judicial independence. Journal of Law and Courts, 2014., p. 196. Neste
mesmo trabalho, criticamos o uso desse tipo de medida "quantitativa"e outros problemas de medição, por
não captar todas as nuances das categorias usadas. Todavia, feitas ressalvas, uma medida conservadora pode
nos dar um panorama geral interessante.
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"Procedimento de Remoção", se os juízes não podem ser removidos, se é necessário o voto
supermajoritário do órgão legislativo para remoção, ou se um Conselho judicial pode propor a
remoção, mas deve ser aprovada por um outro órgão político; f) "Proteção ao Salário"refere-se
à irredutibilidade do subsídio. Esta medida é bastante conservadora. Usando esse critério,
por exemplo, para o Brasil, em 1995, teríamos a presença de irredutibilidade de salário (CF,
art. 95, III), vitaliciedade (CF, art. 95, I), procedimento de seleção (CF, arts. 101 e 101,
parágrafo único), e a declaração de independência (CF, arts. 2o e ). Porém, não haveria as
condições de remoção, pois estas não se encontram explicitamente inscritas na Constituição,
e o procedimento de I exige apenas votação no Senado (CF, art. 52, II).

Figura 1 – Número de Constituições com garantias positivadas por ano (1791 - 2011)

Fonte: Ginsburg e Melton (2014)

A Figura 1 informa o número de Constituições desde 1791 que adotaram quaisquer
dos tipos de garantias. É fácil verificar que aumentou o número destas, sobretudo por efeito do
fenômeno do constitucionalismo e o aumento do número de Constituições pelo mundo. Esse
gráfico mostra claramente o fenômeno do constitucionalismo e da difusão de instituições.
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Figura 2 – Proporção de Constituições com garantias positivadas por ano (1840 - 2011)

Fonte: Ginsburg e Melton (2014)

Entretanto, a Figura 2 nos dá um retrato mais acurado. Ela considerada a proporção
de Constituições existentes naquele ano com as garantias referidas positivadas. A maior parte
delas estabelece que o Poder Judiciário será independente. Porém, não se encontra a mesma
proporção para proteções constitucionais do salário, da vitaliciedade94, do procedimento de
seleção, de remoção e das condições para remoção. Assim, verificamos que ainda há muito
para se avançar em relação à independência "de jure".

2.5 Independência judicial e Accountability

Há uma importante questão normativa que perpassa este trabalho, embora não seja
diretamente o objeto da tese: quais os limites da independência judicial. É por óbvio desejável
94 Este é um fato óbvio, dada a medida que se está utilizando. Os autores excluíram países que instituem

mandatos para juízes. Muitas Cortes, sobretudo aquelas de inspiração kelseniana, não se enquadrariam nesse
caso.
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que membros do Poder Judiciário sejam completamente isolados dos outros poderes a ponto
de que não sejam jamais atacados. Mas um nível muito alto de insulamento pode fazer com
que eles se comportem em termos de ameaças às liberdades públicas, com uma atuação
ativista. Há evidências de que altos índices de independência podem estar correlacionados
com um alto nível de ativismo judicial.95 Assim, embora preservando a independência judicial,
é desejável que haja algum mecanismo de controle do Poder Judiciário pelos outros poderes.

Nesse contexto, a pergunta oposta à como aumentar a independência é como tornar o
Judiciário accountable. A oposição aqui é entre independência e accountability, porque não é
óbvio que juízes sejam completamente independentes. Juízes extremamente independentes
poderiam se sentir superiores a outros poderes. Esse problema é ainda maior, porque o
Judiciário por essência é um poder não eleito96. Por não ser eleito, há um déficit democrático
nos quadros da instituição, o que traz a dificuldade de se aceitar que possam controlar a
constitucionalidade de leis97.

Essa argumentação é bastante antiga. Das discussões para a Constituição americana,
já alertava Brutus, um dos Antifederalistas, que:

É, mais que isso, de grande importância examinar com cuidado a natureza e
extensão do poder judiciário, porque todos aqueles investidos com ele, serão
colocados numa situação inédita em um país livre. Eles são feitos totalmente
independentes, tanto do povo quanto da legislatura, em sua função e salários.
Nenhum erro que possa ser cometido por eles pode ser corrigido por nenhum
poder acima deles, nem eles podem ser removidos do ofício por decisões
errôneas.98

No Ensaio n. 15, ele também aponta que a Corte é, em muitos casos, superior ao Poder
Legislativo99. Como foi visto anteriormente, esses problemas não eram ignorados por Ha-
milton, que discorreu sobre eles. Porém, a sua justificativa foi de não ser esse um grave mal,
pois sendo o Judiciário o mais fraco entre os poderes, seus atos não poderiam ameaçar as
liberdades.

O dilema entre independência judicial e accountability, assim, exige a busca de uma
solução institucional que encontre um valor ótimo entre os dois valores. Autores como F.
95 Cf. SCHWARZSCHILD, Maimon. Judicial activism, judicial independence and judicial hubris: The case of

international courts. In: Judicial Activism. [S.l.]: Springer, 2015. p. 197–206., entre outros.
96 Embora alguns países instituam eleição para o Judiciário. É o caso de juízes em alguns estados dos Estados

Unidos ou mesmo da Corte Constitucional da Bolívia.
97 Cf. WALDRON, Jeremy. The core of the case against judicial review. The Yale Law Journal, JSTOR, p.

1346–1406, 2006.
98 "It is, moreover, of great importance, to examine with care the nature and extent of the judicial power, because

those who are to be vested with it, are to be placed in a situation altogether unprecedented in a free country.
They are to be rendered totally independent, both of the people and the legislature, both with respect to their
offices and salaries. No errors they may commit can be corrected by any power above them, if any such power
there be, nor can they be removed from office for making ever so many erroneous adjudications."BRUTUS.
Essay n. 11. The Founders’ Constitution. Disponível em: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/print_
documents/a3_2_1s19.html>. Acesso em: 11 set 2016.

99 Cf. BRUTUS. Essay n. 15. Constitution Society. Disponível em: <http://www.constitution.org/afp/brutus15.
htm>. Acesso em: 11 set 2016.
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Andrew Hansenn desenvolveram modelos pra tentar justificar esse "ótimo"100. Na busca
desse equilíbrio, muitos sistemas constitucionais consideram sistemas de seleção de magis-
trados com participação determinação de órgãos legislativos, por exemplo. No entanto, não
parece haver uma resposta única para o problema. Deve haver uma discussão caso a caso,
considerando as particularidades de cada sistema.

Uma outra solução para o problema de accountability que parece não limitar tanto a
independência exige a autolimitação (self-restraint) das próprias Cortes e de seus membros.
No caso brasileiro, Elival da Silva Ramos discorreu sobre meios dogmáticos para se limitar o
ativismo101. Todavia, essas soluções parecem pecar por um excessivo otimismo.

2.6 Independência de jure: garantias

Há uma série de garantias apontadas pela literatura como capazes de aumentar a
independência judicial de facto. Manuais de direito constitucional brasileiros102, por exem-
plo, normalmente citam que existem garantias do Poder Judiciário em si, como autonomia
funcional, administrativa e financeira e o modo de escolha dos dirigentes dos tribunais, as
garantias aos membros, como as garantias de liberdade (vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de subsídios) e as garantias de imparcialidade, como as vedações. Autores
estrangeiros de ciência política preferem utilizar outras classificações103.

Neste trabalho, utilizamos uma classificação própria e separada que consideramos
mais adequada para capturar as particularidades da independência de jure. Embora própria,
foi ela baseada na busca atenta de elementos da literatura.

2.6.1 Comprometimento constitucional explícito

É de se presumir que apenas de haver uma cláusula na Constituição estabelecendo
que a independência judicial será garantida já é razão para que haja independência de facto. A
essa cláusula chamamos "comprometimento constitucional explícito"à independência judicial.
O trabalho de Hayo e Voigt analisa de que maneira Constituições instituem essa cláusula104.

Embora seja possível esperar que Estados com Constituições os quais explicitamente
estabelecem uma cláusula de afirmação de independência judicial terão mais independência de
100 Cf. HANSSEN, F Andrew. Is there a politically optimal level of judicial independence? The American

Economic Review, American Economic Association, v. 94, n. 3, p. 712–729, 2004.
101 Por uma tentativa de criar restrições dogmáticas ao ativismo judicial no Brasil, v. RAMOS, Elival da Silva.

Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. Saraiva, 2010.
102 Por todos, MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2005., p.

455-465. Também Cf. SILVA, José Afonso da. Direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, São
Paulo, 2005.

103 Cf. GINSBURG, Tom; MELTON, James. Does de jure independence really matter?: A reevaluation of
explanations for judicial independence. Journal of Law and Courts, 2014.

104 Cf. HAYO, Bernd; VOIGT, Stefan. Mapping constitutionally safeguarded judicial independence—a global
survey. Journal of Empirical Legal Studies, Wiley Online Library, v. 11, n. 1, p. 159–195, 2014.
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facto, esse efeito talvez seja apenas simbólico105. Assim, nossa hipótese é de que a existência
de comprometimento não é fundamental.

2.6.2 Estabilidade especial

A estabilidade de juízes em seu cargo compreende a garantia de que exercerão sua
função até uma remoção por má conduta com procedimento definido em lei. Compreende
aqui o que as doutrinas estrangeiras e brasileiras chamam de vitaliciedade e inamovibilidade.

Uma vez que a Constituição brasileira estabelece em seu art. 95, incisos I e II, que os
juízes possuirão vitaliciedade e inamovibilidade, os manuais de direito constitucional pátrio
atribuem significados especiais a esses termos. Por exemplo, num manual popular de direito
constitucional, vitaliciedade significaria que os juízes só perderão seu cargo após decisão
transitada em julgado 106. Já inamovibilidade significaria que o juiz só pode ser removido ou
promovido por iniciativa própria 107. Essa classificação, porém, está longe de ser pacífica. A
Constituição argentina, por exemplo, determina a estabilidade especial, ao afirmar, em seu art.
110 que os juízes da Nação conservarão seu cargo, enquanto durarem sua boa conduta. É uma
tradução direta da constituição americana e não se refere em nenhum momento à expressão
"vitaliciedade". Pelo contrário, essa estabilidade é referida com a expressão inamovibilidad.

Nesta tese, preferimos utilizar a expressão "estabilidade especial"para poder captu-
rar as configurações especiais de cada Constituição estudada. Essa estabilidade especial é
composta de dois elementos:

a) Vitaliciedade, significando aqui a determinação de que o magistrado exercerá, se
desejar, sua função até o fim de sua vida. Neste caso, vitaliciedade seria compatível
com determinações de "aposentadoria compulsória".

b) Estabilidade, significando que os juízes só serão removidos por má conduta em
procedimento de remoção específico.

A ideia de vitaliciedade se contrapõe à ideia do estabelecimento de mandatos. Nesse
sentido, cabe questionar se juízes com mandatos são necessariamente menos independentes
que outros vitalícios? Há importantes pontos a considerar. Mandatos implicam o seu próprio
fim, o que traz a questão do que farão os juízes após findo o seu ofício. Isso poderia indicar
a busca de agradar certos grupos de forma a garantir uma empregabilidade posterior. Essa
contraposição entre mandato e vitaliciedade é relevante porque Tribunais Constitucionais
parecem adotar mais aquela, enquanto Supremas Cortes esta. A resposta dessa questão não
é óbvia. Rios-Figueroa pressupõe que bastaria que o mandato dos juízes seja maior que o
dos poderes eleitos para garantir independência, e, nesse caso, segundo ele, estaria garantida
105 Por uma ideia de constitucionalização simbólica, Cf. NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica.

São Paulo: Martins Fontes, 2007.
106 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2005., p. 459.
107 MORAES, op. cit., p. 460
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a proteção108. Para a nossa teoria, quanto maior o mandato de um juiz, maior será sua
independência. Assim, juízes que servem para vida serão mais independentes.

2.6.3 Subsídios

Para que os juízes atuem de forma independente, é necessário que ganhem um salário
razoável de modo a não serem tentados em seu ofício por pressões monetárias. Isso não
significa, porém, que basta elevar seu subsídio ao máximo e eles serão independentes. Primeiro,
podemos presumir que os ganhos de independência marginais obtidos por unidades de subsídio
serão menores conforme o tamanho deste. Neste sentido, a diferença de independência de
um juiz que ganha R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00 (y1) é muito maior que a diferença de
independência entre juízes que ganham R$ 20.000,00 e R$ 29.000,00 (y2), embora a diferença
absoluta entre os salários seja igual no valor de R$ 9.000,00 (x), como ilustra a Figura 3.
Segundo, esse salário deve ser sopesado com as restrições orçamentárias para se pensar num
ponto ótimo de eficiência.

Figura 3 – Relação entre valor do salário e independência judicial

Também é importante que seja proibida a redução desse salário. É o que chamamos
de irredutibilidade de subsídio. Muitas Constituições inserem esse dispotivio em seu texto.
A motivação é impedir que Poderes possam impor suas preferências através da ameaça de
reduções. Vale notar que na prática, embora nominalmente seja proibido reduzir vencimentos,
sobretudo em países subdesenvolvidos, há um mecanismo pra reduzir o valor real. Basta não
108 RÍOS-FIGUEROA, Julio. Judicial independence: Definition, measurement, and its effects on corruption. An

analysis of Latin America. [S.l.]: ProQuest, 2006., p. 31
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reajustar o salário segundo a inflação109. Por isso, esta garantia está diretamente relacionada
com a autonomia financeira, instituto que estudaremos em seguida.

2.6.4 Autonomia

Autonomia corresponde a todas as proteções do Judiciário como uma instituição ela
mesma. Também significa a capacidade de decidir a sua estrutura institucional, o número de
juízes, sua locação, seu orçamento, sua execução orçamentária. Se o próprio Judiciário toma
decisões sobre essas variáveis, seu grau de independência será máximo. Já se essas escolhas
são feitas pelo Executivo ou pelo Legislativo, sua independência será mínima.

No nosso modelo, o interesse é em buscar quem toma essas decisões em relação às
Cortes estudadas. Assim, sobretudo, estudaremos quem define o número de juízes nessa Corte
e seu orçamento. O poder de definir o número de juízes é bastante relevante, uma vez que ele
é visto como o poder de moldar a opinião da Corte. Exemplo claro é o da Argentina. Neste
país, menos de três meses após tomar posse, em 1989, o presidente Carlos Menem enviou
ao Congresso um projeto para aumentar o número de juízes de cinco para nove, de forma
a evitar que a Corte, vista como "Alfosinista", se opusesse às iniciativas do Executivo, no
âmbito econômica110. Esse projeto acabou passando e Menem conseguiu que a preferência
da Corte se submetesse a sua. Na Venezuela, há um exemplo semelhante. Hugo Chávez de
forma a obter uma maioria governista no Tribunal Supremo de Justicia obteve a aprovação de
uma lei, aumentando o número de magistrados de vinte para trinta e dois.

2.6.5 Procedimento de seleção

Há vários métodos para se escolher juízes, o que não é uma tarefa trivial. Entre eles,
podemos classificar três tipos: a) eleição; b) cooptação; c) nomeação 111.

Eleição permite que juízes sejam escolhidos pela própria população da mesma ma-
neira que membros do Poder Legislativo e Executivo. Há dois tipos de eleições judiciais:
as partidárias, que envolvem a filiação do juiz a um partido, e as não-partidárias. Como
lembra Laurence Baum112, há ainda as eleições de retenção, que são processos periódicos
em que eleitores são chamados a decidir se um juiz deve continuar ou não seu exercício.
109 Como lembra bem John Ferejohn, "(...) to reduce real salaries of judges, no congressional action is necessary

other than for Congress do what it excels at: running an irresponsible fiscal policy. It is hard to see any
structural protection against a congressional failure to ensure that judicial salaries keep up the cost of living".
FEREJOHN, John. Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence. S. Cal. L.
Rev., HeinOnline, v. 72, p. 353, 1998., p. 357

110 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005., p. 85

111 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel GonÇalves. Curso de Direito Constitucional. 38. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2012.. Por uma obra que realiza uma análise exaustiva de procedimentos de seleção de juízes, Cf.
NALINI, José Renato. Recrutamento e preparo de juízes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992.

112 BAUM, Lawrence. Judicial elections and judicial independence: The voter’s perspective. Ohio St. LJ,
HeinOnline, v. 64, p. 13, 2003., p. 17
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O problema desse método é o risco de uma politização excessiva da seleção, de forma a
trazer algumas características de corpos legislativos e executivos para o judiciário, como a
influência de grupos de pressão, os problemas de financiamento de campanha, entre outros.
De qualquer forma, eleições são escolhas entre alternativas. Independência judicial pressupõe
imparcialidade, o que estaria prejudicada pela escolha. Juízes serão escolhidos ou não pelas
suas posições e pagam o preço eleitoral das decisões que tiverem proferido113. Exemplos de
escolhas por eleição se encontram em Estados dos Estados Unidos. Um exemplo notável é a
Corte Constitucional da Bolívia, cujos membros são apontados por eleição não-partidária.

Já a cooptação corresponde à escolha dos juízes pelos próprios juízes. De fato, parece
ser a melhor maneira de garantir a independência do Poder Judiciário, porém esbarra nas
necessidades de "accountability", sobretudo no caso de Supremas Cortes. Como mostramos
em seção anterior, deve existir um ponto ótimo de independência judicial, que não parece ser
bem atendido por esse método. Porém, para juízes de cortes mais baixas parece ser profícuo.
No caso brasileiro, os membros do Poder Judiciário, não selecionados por meios políticos, são
nomeados pelo próprio poder através de concurso de provas e títulos. Exemplos de cooptação
em Supremas Cortes são o da Suprema Corte do Japão114 e o da Corte Suprema da Colômbia,
antes da Constituição de 1991.

A nomeação diz respeito a escolha por órgãos políticos, do Executivo ou do Legislativo.
O método americano de escolha de membros da Suprema Corte que pressupõe que o presidente
aponte alguém a ser confirmado por voto do Senado é um exemplo deste método. Embora
não possua alguns dos vícios da técnica eletiva, a escolha por órgãos permite que o Poder
que escolher o juiz tenha influência sobre os seus votos. Nesse caso, repartir a escolha por
mais de um órgão faz com que a influência seja dispersa entre eles. É de considerar assim que
quanto mais repartido por Corpos diferentes estiver a seleção, mais independente será o juiz
escolhido. Além disso, também faz diferença quando um dos corpos é colegiado, se a escolha
se dá com maiorias qualificadas ou simples. Parece evidente que um processo que conte com
a aprovação de quatro quintos de uma Casa Legislativa garanta mais independência que um
processo que conte com maioria simples. Isso porque nesses casos, deve haver consenso na
Casa e torna-se mais difícil a preferência de somente um grupo prevalecer. Esse é o caso por
exemplo da Corte Constitucional Alemã, em que juízes são escolhidos alternadamente pela
Bundestag e pela Bundesrat pela maioria de 2/3. Neste caso, a escolha por um só órgão é
compensada pela exigência da maioria qualificada.

Uma outra espécie da escolha por órgãos políticos é aquela que pressupõe a ideia
de listas. A ideia é restringir a escolha dos Corpos em uma lista escolhida previamente por
órgãos profissionais, pela própria Corte ou por grupos formados por Legislativo, Executivo
113 Lawrence Baum apresenta evidências consistentes de que existe quebra de independência por razão de

eleições para juízes em estados americanosBAUM, op. cit., p. 39
114 Cf. RAMSEYER, J Mark. The puzzling (in) dependence of courts: A comparative approach. The Journal of

Legal Studies, JSTOR, v. 23, n. 2, p. 721–747, 1994.
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e outros. É o caso por exemplo de algumas Cortes no Brasil, como o Superior Tribunal de
Justiça115.

É importante destacar que há escolhas aleatórias para juízes, mas o método é raro
para juízes togados. No Brasil, ele é aplicado para o tribunal do júri. Para um exemplo
externo, o sorteio tem um importante papel no sistema judicial grego. Entre outros exemplos,
a Corte Suprema Especial, uma espécie de órgão superior "constitucional"e "eleitoral"é
composto, entre outros membros, por quatro membros da Suprema Corte Administrativa
e quatro membros da Suprema Corte Civil e Penal, escolhidos por sorteio entre os seus
membros, além de dois membros, sorteados entre professores de Direito das Universidades
do país116. Embora, atualmente, pareça um método extravagante, é pertinente lembrar que na
Grécia Antiga, constituia-se em método democrático por excelência, pois possibilitava que
cidadãos tivessem a mesma chance de serem escolhidos para ocupar um cargo público117.

A tese considera que há uma relação de precedência entre os métodos em relação
à garantia de independência judicial. Nossa hipótese é de que cooptação promove mais
independência que nomeação, e nomeação, mais independência que eleições. Da mesma forma,
em relação à nomeação, o fato de o juiz ser escolhido apenas pelo Executivo promove menos
independência que ser escolhido apenas pelo Legislativo, e ser escolhido pela conjunção dos
dois, mais independência que ser escolhido exclusivamente por um deles. Ter um controle
por uma lista também promove mais independência no procedimento de nomeação. Ademais,
quanto mais qualificada for a exigência da maioria, maior consonância deve haver entre as
preferências em uma Câmara, assim, menor a probabilidade de parlamentares influenciarem
as Cortes.

2.6.6 Procedimento de remoção e responsabilização

A maneira como juízes são removidos e responsabilizados também impacta sobre-
maneira a independência deles. É importante que haja previsão explícita, de preferência na
Constituição, das causas de sua remoção. Além disso, a definição de quem controla esse
procedimento pode evidenciar a influência em sua atuação.

Primeiro, por quais razões juízes podem ser impedidos? Como mostrado, em seus
primórdios, os juízes ingleses se submetiam à vontade do rei, mas após a Revolução Gloriosa,
115 CF, art. 104. "Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. I -

um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais
de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; II - um terço, em partes iguais,
dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios,
alternadamente, indicados na forma do art. 94."CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 11 set
2016.

116 Art. 100. THE Constitution of Greece. Disponível em: <http://www.hri.org/docs/syntagma/>. Acesso em: 11
set 2016.

117 Cf. MANIN, Bernard. The principles of representative government. [S.l.]: Cambridge University Press,
1997.; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios Fundamentais de Direito Constitucional. 4. ed.
[S.l.]: Saraiva, 2015.
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garantiram sua atuação during good Behavior. Quanto mais estabelecidos e definidos são as
causas de impeachment, maior será a independência. Isso se aplica também a processos de
promoção profissional. Por outro lado, quanto mais abertas são as causas de remoção, mais
facilmente poderão ser removidos.

Em segundo lugar, é importante saber quem controla o procedimento de remoção. Se
o processo de impeachment é controlado por mais de uma Casa legislativa, podemos dizer
que há maior independência. Se há participação do próprio Poder Judiciário, maior ainda.
Exemplos de uso do impeachment para quebra de independência não são raros. No Peru, por
exemplo, em 1997, o presidente Alberto Fujimori, em resposta a uma decisão da Corte que se
opôs ao seu plano de reeleição do Presidente, conseguiu a remoção de três juízes do Tribunal
Constitucional. O impeachment foi facilmente logrado, uma vez que o Presidente contava
com ampla maioria no Congresso.

Por fim, a maioria exigida para a decisão de remoção impacta a independência de

facto. Uma das formas que Hugo Chávez conseguiu para remover juízes de oposição do
Tribunal Supremo de Justiça Venezuelano em 2004 foi instituir um mecanismo pelo qual
as designações dos magistrados seriam anuladas por uma maioria simples da Assembleia
Nacional. Controlando o Poder Legislativo, ele foi responsável pelo impeachment de um
magistrado e a renúncia de outros dois.

2.6.7 Independência de jure: problemas de medida

Não é trivial medir quantitativamente um conceito ultradimensionado como indepen-
dência de jure. Por isso mesmo, adotamos nesta tese uma estratégia mais qualitativa que nos
permita ter uma ideia mais profunda das instituições estudadas. Porém, é oportuno analisar
algumas das estratégias quantitativas mais de profundamente.

Alguns dos artigos da literatura tentam selecionar todas as dimensões de independência
de jure e impor a elas um único valor pertencente a um conjunto dos números reais. Mas
nesse caso, qual deveria ser o peso de cada dimensão? Não é uma resposta fácil. Essa
estratégia foi tentada pelos economistas Rafael La Porta e outros118. O que eles fizeram foi
simplificar o conceito em três dimensões, vitaliciedade em Cortes Supremas, vitaliciedade em
Cortes Administrativa, e a existência de common law, visto por ele como um sistema mais
independente. A partir dessas três dimensões, eles atribuíram um valor a cada, obtiveram uma
média e normalizaram esse valor para que ficasse entre 0 e 1. É evidente que essa medida não
parece ser adequada por basear-se em tão poucas e duvidosas dimensões.

David S. Clark, em artigo de 1975, utilizou a seguinte medida para juízes de Suprema
Corte. Primeiro, ele mede três dimensões em particular: a) recrutamento, que vale 2 pontos,
se o juiz foi apontado pelo próprio judiciário, 1 ponto, se foi apontado pelo Executivo com
controle do Legislativo, ou pelo Legislativo, e 0 pontos, se apontado pelo Executivo sozinho;
118 Cf. LA PORTA, Rafael et al. Judicial checks and balances, 112 j. Pol. Econ, v. 445, p. 448–49, 2004.
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b) vitaliciedade, que vale 3 pontos, se é garantida a vitaliciedade, 2 pontos, se existe uma
vitaliciedade de facto, com renovação sucessivas de mandatos, 1 ponto, se é estabelecido
mandato por mais que 6 anos, e 0 pontos, se o mandato é menor ou igual a 6 anos; c) salário,
que vale 2 pontos, se maior ou igual a um ministro do Executivo, 1 ponto, se igual ou maior
que um professor universitário, e 0, se menor ao de um professor univesitário de Direito119.
As duas tentativas atribuem um peso igual a cada garantia.

O ideal nesse caso seria assumir cada dimensão e atribuir um valor a cada uma delas,
obtendo assim um vetor. Essa foi a estratégia utilizada pela grande maioria dos autores que se
debruçou sobre o tema. Por exemplo, Julio Rios-Figueroa, em sua dissertação de 2006, antes
de atribuir valores, divide independência de jure em três dimensões: autonomia, independência
externa e independência interna120. Seu índice de autonomia varia de 0 a 4, ganhando 1 ponto,
para cada uma das seguintes características: a) se o número de cortes, sua jurisdição, e o
número de juízes é definido pelo próprio Judiciário; b) se a Constituição especifica o número
de juízes da Suprema Corte; c) se a Carta determina uma porcentagem fixa do PIB para o
Judiciário; d) se a Constituição indica que o Poder Judiciário será responsável pelo controle
de constitucionalidade das leis121. Seu índice de independência externa varia também de 0
a 4, com as seguintes características valendo 1 ponto: a) se os juízes da Suprema Corte são
apontados pelo próprio judiciário ou por pelo menos dois órgãos; b) se o tempo de exercício
é maior que o das autoridades que apontam os juízes; c) se juízes da Suprema Corte são
impedidos pelo Judiciário ou por pelo menos por uma supermaioria em uma das Casas do
Congresso; d) se os salários dos juízes da Suprema Corte não serão reduzidos durante o seu
exercício122. O autor também possui um índice de independência interna, que varia de 0 a
6, oferecendo pontos para: a) se há vitaliciedade; b) se há irredutibilidade de subsídio; c) se
eles não podem ser punidos por seus superiores; d) se eles não podem ser transferidos por
seus superiores; e) se eles não podem ser promovidos por seus superiores; f) se superiores
hierárquicos não escolhem juízes subordinados123. A descrição detalhada e o trabalho de
Rios-Figueroa é bastante interessante, mas basta uma breve análise para mostrar que não se
capta todas as nuances do conceito. Por exemplo, o que quer dizer não poder ser apontado por
seus superiores hierárquicos? Há tantas variações em relação a esse aspecto que uma tentativa
de atribuir 0 ou 1 seria simplificar desnecessariamente.

Há muitos outros índices que utilizam vetores para indicar independência judicial.
Por exemplo, Melton e Ginsburg usam os valores de 0 e 1 (variáveis binárias) para várias
119 CLARK, David S. Judicial protection of the constitution in latin america. Hastings Const. LQ, HeinOnline,

v. 2, p. 405, 1974., p. 424-425
120 RÍOS-FIGUEROA, Julio. Judicial independence: Definition, measurement, and its effects on corruption. An

analysis of Latin America. [S.l.]: ProQuest, 2006., p. 22
121 RÍOS-FIGUEROA, op. cit., p. 27
122 RÍOS-FIGUEROA, op. cit., p. 30-32
123 RÍOS-FIGUEROA, op. cit., p. 33-34
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categorias124. Também Hayo e Voigt125 utilizam estratégias semelhantes.

Uma medida quantitativa não nos parece ideal. Obviamente, há vantagens, como a
possibilidade de obtermos uma forma de ranquear vários países. Entretanto, para um conceito
tão ultradimensionado como independência de jure, nenhuma dessas medidas nos parece
profícua, pois não captam todas as nuances do conceito estudado. No nosso ponto-de-vista,
muito melhor é uma análise qualitativa obtendo uma avaliação holística de independência
de jure. Primeiro, pois não nos comprometemos prima facie com blocos conceituais que
podem não abarcar as particularidades das constituições. Segundo, porque para um conceito
tão ultradimensionado, medidas quantitativas são de pouca valia, mesmo que vetoriais. Em
nosso ponto de vista, nosso método não perde em objetividade tampouco em rigor.

2.7 Independência de facto

Independência de facto, como mencionado, corresponde ao comportamento real do
juiz, se ele sofre interferência em sua atuação, se ele consegue cumprir suas decisões. Para
identificar esse conceito, basta buscar as situações em que eles decidem independentemente.
Mas isso não é uma tarefa nem um pouco trivial. Quando podemos dizer que um juiz é
independente? Se pudéssemos perscrutar as mentes do membros do Judiciário, essa ideia seria
razoável, mas infelizmente não o podemos. Temos um caso aqui de uma variável que é latente
e necessitamos de alguma estratégia para identificá-la. Em outras palavras, independência
judicial de facto não é diretamente observável e precisamos de uma solução para poder tratá-la
propriamente.

Não sabemos se um juiz é independente, mas sabemos quando eles são atacados
e sofrem represálias em sua atuação. Uma forma de medir independência de facto, assim,
é procurar, como sugeriu David S. Clark, por evidências de dependência126. Dificilmente
temos dúvidas quando enxergamos situações de dependência. Por exemplo, se um presidente,
intentando transformar a opinião majoritária da Corte, força um projeto de lei para aumentar
o número de juízes. Embora possa haver motivos oficiais quaisquer, é possível analisando
evidências verificar o seu intento oculto e determinar essa situação como uma situação de
dependência. A nossa pesquisa assim será por essas situações de quebra de independência.
Buscaremos sobretudo alguns dos seguintes sinais:

a) Situações em que juízes que foram removidos ou impedidos. Se ocorreram, vamos
analisar os fatos que levaram a essa remoção;

124 GINSBURG, Tom; MELTON, James. Does de jure independence really matter?: A reevaluation of explanati-
ons for judicial independence. Journal of Law and Courts, 2014., p. 195-196

125 Cf. HAYO, Bernd; VOIGT, Stefan. Explaining de facto judicial independence. International Review of Law
and Economics, Elsevier, v. 27, n. 3, p. 269–290, 2007.

126 CLARK, David S. Judicial protection of the constitution in latin america. Hastings Const. LQ, HeinOnline,
v. 2, p. 405, 1974.. p. 618
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b) Situações de non-compliance, isto é, se decisões de Cortes foram tomadas, mas
não respeitadas por poderes eleitos.

c) Conflitos em relação à definição do Orçamento. Se o Poder Executivo ou Legisla-
tivo atentou contra o financiamento do Poder Judiciário.

d) Alteração ou tentativa de alteração do número de juízes na Corte. Uma alteração
do número de membros de um tribunal permite que se altere a preferência mediana
daquela.

De qualquer forma, é possível reconhecer situações em que Cortes e seus membros
tiveram uma atuação independente. Algumas dessas situações que consideramos são estas:

a) Processos do Poder Executivo ou Poder Legislativo. Se as Cortes conseguiram
decidir com sucesso contra os Poderes, sem sofrer embaraço.

b) Processos criminais contra políticos. Em casos de julgamento de recurso ou de
processos criminais contra políticos, se a Corte consegue julgá-los sem sofrer
interferência.

Há uma ressalva a ser considerada com a estratégia que estamos utilizando. Por
exemplo, para o caso de situações que denotam dependência, mesmo que não as encontremos,
isso possa ocorrer por motivos de que juízes, já temendo represálias, prefiram se autorestringir
de forma a não sofrê-las. Esse é um risco real para a tese, mas, no nosso ponto de vista, isso
pode ser resolvido olhando em profundidade o funcionamento das Cortes e procurando por
sinais de ameaças ou ataques. De qualquer forma, nenhuma estratégia é perfeita, sobretudo em
ciências sociais, mas acreditamos que nosso modelo deva captar acuradamente o fenômeno.

2.7.1 Independência de facto: problemas de medida

Embora tenhamos falado de algumas soluções qualitativas, devemos discorrer melhor
sobre o problema de medida da independência, porque ele é central a este trabalho. Muitos
autores tentaram uma série de soluções e vamos analisá-las de forma a justificar porque a
escolhida parece ser melhor.

Rios-Figueroa e Staton reúnem, em seu artigo "An Evaluation of Cross-National
Measures of Judicial Independence"pelo menos treze índices diferentes do mesmo fenômeno,
"independência judicial"127. Argumentam eles que há um problema de validade com todas
essas, porque não é claro se estão conseguindo medir o que realmente pretendem128. De
qualquer forma, concluem eles que todas as medidas estão bastante correlacionadas e podem
indicar algum fator comum entre elas129. Entre as medidas estudadas, escolheram eles, desde
127 RÍOS-FIGUEROA, Julio; STATON, Jeffrey K. An evaluation of cross-national measures of judicial indepen-

dence. Journal of Law, Economics, and Organization, Oxford Univ Press, v. 30, n. 1, p. 104–137, 2014., p.
111

128 RÍOS-FIGUEROA; STATON, op. cit., p. 115
129 RÍOS-FIGUEROA; STATON, op. cit., p. 128
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o índice Polity130, que reúne , até o índice de Voigt e Feld131, que contam com surveys

aplicados a especialistas no mundo todo. Dada essa correlação, Linzer e Staton132 criaram
um índice baseado em todos esses através de análise fatorial133.

Embora o artigo de Rios-Figueroa e Staton tenha realizado uma série de testes de
robustez, no nosso ponto-de-vista, ele ainda não responde a questão. Primeiro, porque embora
índices estejam correlacionados, isso pode se dever a outros fatores. Segundo, porque o
ruído presente nessas medidas não nos garante que a comparação entre poucos países seja
algo válido. Por fim, temos uma desconfiança já ressaltada em seção anterior contra índices
quantitativos desse tipo.

2.7.1.1 Relação causal entre independência de jure a de facto

Parte da literatura tem tentado idenficar se existe uma relação causal134 entre inde-
pendência de jure e de facto. Isto é, buscam eles identificar se estabelecendo garantias na
Constituição é fator que aumenta a independência dos juízes. Vale comentar alguns desses
achados.

Hayo e Voigt, utilizando suas próprias medidas de independência de jure e de facto

encontraram uma correlação entre elas para um banco de dados de 57 países. Segundo eles,
há uma importante influência da primeira na segunda, além de encontrarem efeito forte de
democracia e confiança no ambiente legal135. Este resultado foi contestado por Melton e
Ginsburg136. Com medidas próprias extraídas do Comparative Constitutional Project137 e da
medida de Linzer e Staton138, eles afirmam não ter encontrado nenhum efeito correlacional
entre as duas medidas, com exceção do procedimento de seleção. Segundo eles, quanto mais
órgãos participam do procedimento de seleção, mais independente de facto é o Poder Judiciário
do país139. Rios-Figueroa e Staton também afirmam não encontrar nenhuma evidência de
correlação entre suas várias medidas de independência de jure e de facto140.
130 Disponível em: <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>. Visto em: 01 set 2016.
131 FELD, Lars P; VOIGT, Stefan. Economic growth and judicial independence: cross-country evidence using a

new set of indicators. European Journal of Political Economy, Elsevier, v. 19, n. 3, p. 497–527, 2003.
132 Cf. LINZER, Drew A; STATON, Jeffrey K. A global measure of judicial independence, 1948–2012. Journal

of Law and Courts, JSTOR, v. 3, n. 2, p. 223–256, 2015.
133 Um método estatístico que obtem fatores principais a uma série de colunas
134 Com relação causal, estamos tratando da relação probabilística e não determinística. Isto é, presente a

causa, não necessariamente ocorrerá o efeito. Causalidade também é um conceito bem definido em ciências
sociais. V. por exemplo PEARL, Judea. Causality. Cambridge: Cambridge university press, 2009.; IMBENS,
Guido W; RUBIN, Donald B. Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences. Cambridge:
Cambridge University Press, 2015.

135 HAYO, Bernd; VOIGT, Stefan. Explaining de facto judicial independence. International Review of Law and
Economics, Elsevier, v. 27, n. 3, p. 269–290, 2007., p. 284.

136 GINSBURG, Tom; MELTON, James. Does de jure independence really matter?: A reevaluation of explanati-
ons for judicial independence. Journal of Law and Courts, 2014., p. 188

137 Disponível em: <http://comparativeconstitutionsproject.org/>
138 Cf. LINZER, Drew A; STATON, Jeffrey K. A global measure of judicial independence, 1948–2012. Journal

of Law and Courts, JSTOR, v. 3, n. 2, p. 223–256, 2015.
139 GINSBURG; MELTON, op. cit., p. 209
140 RÍOS-FIGUEROA, Julio; STATON, Jeffrey K. An evaluation of cross-national measures of judicial indepen-
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Diante dos resultados apontados, é de se afirmar que, se há relação entre independência
de jure e de facto, ainda não há evidência dessa relação. Entretanto, os estudos mencionados
se baseiam em medidas quantitativas que, podem apresentar um erro grande de medição,
além de serem superficiais, dada a simplificação necessária para estudos estatísticos. Uma
estratégia qualitativa como a nossa talvez remediasse alguns desses problemas.

2.8 Outras Condições

Nesta seção, vamos considerar de que forma fatores de ordem política como democra-
cia, confiança pública e ativismo político das Cortes podem influenciar sua independência
de facto. Embora pareça não haver nenhuma ligação entre esses conceitos, mostramos como
essas condições são essenciais para que haja independência do Judiciário de países.

2.8.1 Democracia

Independência judicial só pode prosperar em ambientes democrático-constitucionais.
A razão é que regimes democráticos são mais suscetíveis a respeitar regras do jogo e garantir
accountability dos poderes eleitos. Porém, democracia significa mais que isso.

Para o escopo de definir o que é democracia, utilizamos a definição de Robert A.
Dahl.141. Segundo o autor, há duas dimensões de democratização142. A primeira corresponde
à ideia de contestação pública ou competição política e a segunda, ao direito de participação.
Divide ele assim os regimes em quatro tipos: a) hegemonias fechadas, com baixa participação
e competição; b) hegemonias inclusiva, com alta participação, mas baixa competição; c)
oligarquia competitiva, com baixa participação e alta competição; d) poliarquia, com altos
níveis de participação e competição.

As duas dimensões importam para a independência judicial de facto. Primeiro, países
com baixa participação política possuem baixa independência judicial, porque os governos
não dependem de accountability e não se submetem a pressões populares. Este argumento será
melhordesenvolvido mais abaixo, mas basta notar que países que são dominados por governos
autoritários não prestam contas à população, e ataques a outras instituições não geram
respostas por meio de voto. Além disso, como se enfatizou diversas vezes, independência
judicial implica o controle da atuação dos outros poderes e do governo. Regimes autoritários
são, por essência, opostos a mecanismos de controle. No entanto, há exceções a esse raciocínio.
Por diversas vezes, é de interesse de um regime com baixa participação aceitar judiciários

dence. Journal of Law, Economics, and Organization, Oxford Univ Press, v. 30, n. 1, p. 104–137, 2014., p.
128

141 Cf. DAHL, Robert Alan. Polyarchy: Participation and opposition. New Haven: Yale University Press, 1973..
Há outras definições de democracia. Schumpeter, por exemplo, enfatiza a dimensão da competição política
como determinante de uma democracia. SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy.
[S.l.]: Routledge, 2013., p. 269.

142 DAHL, op. cit., p. 4–7
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independentes. Um exemplo comum é o caso do Egito143. O regime autoritário de Anwar Sadat
criou uma Suprema Corte Constitucional (SCC) em 1979, de forma a atrair investimentos
estrangeiros, uma vez que independência judicial significa um aumento de "rule of law", e
por sua vez, uma diminuição da incerteza e do risco de investimentos no país144. Essa criação,
entretanto, possibilitou que a oposição encontrasse formas de se questionar judicialmente atos
do governo. No final da década de 90, porém, o regime preocupou-se com o ativismo da Corte
e tomou uma série de medidas para enfraquecê-la145.

Além disso, baixa competição também impede independência judicial. A intuição
por trás deste argumento é a de que em sistemas democráticos em que partidos esperam se
alternar no poder, um partido que governa tende a aceitar judiciários independentes se ele
espera que estes vão proteger o seu interesse quando estiver na oposição.146 Se um partido
espera que eleições continuarão indefinidamente, e ele percebe que pode sofrer derrota, mas,
mesmo assim, voltar a vencer no futuro, ele tenderá a apoiar cortes independentes. Por outro
lado, espera-se que partidos que não tenham competição, eles tenderão a atacar o Poder
Judiciário147. Este argumento foi trazido por J. Mark Ramseyer, ao analisar, as Cortes do
Japão, entre 1955 e 1993148 O predomínio do Partido Liberal Democrático por todo esse
período permitiu que controlassem as nomeações para a Suprema Corte. Um outro exemplo
interessante é o do México. O domínio do Partido Revolucionário Institutional, no período
entre 1929 até 2000, impediu que o país construísse uma Corte e um judiciário de fato
independentes149.

Participação política, no âmbito deste trabalho, é medida pela abertura do sufrágio,
isto é, quais pessoas podem votar, e também pelo comparecimento eleitoral, quantas pessoas
exercem seu direito de voto, quantas se abstêm. É evidente que participação pode significar
mais que isso, como a organização da população em grupos de interesse, inicidência de
manifestações, entre outras150. Entretanto, para os propósitos da tese, basta considerar um
dos aspectos da participação, que é a manifestação do voto ou abstenção eleitoral, captada por
meios oficiais.

Já a mensuração da competição política é mais difícil de ser realizada151. A litera-
143 Cf. MOUSTAFA, Tamir. The struggle for constitutional power: law, politics, and economic development in

Egypt. [S.l.]: Cambridge University Press, 2007.; GINSBURG, Tom; MOUSTAFA, Tamir. Rule by law: the
politics of courts in authoritarian regimes. [S.l.: s.n.], 2008.

144 MOUSTAFA, op. cit., p.4–5
145 MOUSTAFA, op. cit., p. 9
146 VANBERG, Georg. Constitutional courts in comparative perspective: a theoretical assessment. Annual

Review of Political Science, Annual Reviews, v. 18, p. 167–185, 2015., p. 173.
147 Cf. RAMSEYER, J Mark. The puzzling (in) dependence of courts: A comparative approach. The Journal of

Legal Studies, JSTOR, v. 23, n. 2, p. 721–747, 1994.
148 RAMSEYER, op. cit., p. 723.
149 Cf. DOMINGO, Pilar. Judicial independence and judicial reform in latin america. The Self-Restraining State:

Power and Accountability in New Democracies. Boulder, Co.: Lynne Rienner, p. 151–175, 1999.
150 Cf. por exemplo VAN DETH, Jan W. A note on measuring political participation in comparative research.

Quality and Quantity, Springer, v. 20, n. 2-3, p. 261–272, 1986.
151 AIDT, Toke S; ETEROVIC, Dalibor S. Political competition, electoral participation and public finance in
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tura traz uma série de tentativas de medir esse fator. O Polity IV, por exemplo, mede duas
dimensões: o grau da institucionalização da competição e o grau de restrição do governo à
participação152. Já outras medidas favorecem a margem de vitória em favor do candidato
vencedor em eleições entre dois candidatos153. Para o nosso propósito, basta obter uma classi-
ficação holística, baseada em três aspectos: a) o grau em que as disputas para o cargo máximo
do Executivo se dão, ou, em outras palavras, em sistemas presidencialistas, a margem de
vitória em eleições majoritárias para Presidente; b) O número de partidos com representação
no Poder Legislativo; c) a facilidade e os procedimentos para criação de novos partidos.

Embora não seja preciso, esses procedimentos permitirão classificar se um sistema
político analisado é competitivo ou não-competitivo, e, se é participativo ou não-participativo.

2.8.2 Confiança Pública

Opinião é o conjunto de crenças e confiança da população numa instituição. É de se
esperar que Cortes com maior apoio da opinião pública são mais independentes. A explicação
é que poderes eleitos se sentiriam constrangidos a não atacar uma dessas Cortes, uma vez que
poderão vir a perder popularidade e, em último caso, sofrer derrotas eleitorais. 154.

Há um aparente paradoxo aqui. Alguém poderia criticar que, ao considerar a indepen-
dência judicial como dependente da opinião pública, estaríamos trocando a independência
dos Poderes pela dependência do público. Assim, haveria uma quebra de independência, não
por ação de agentes governamentais, mas por ceder ao populismo das vontades das massas.
Há além disso uma tradicional literatura em controle de constitucionalidade que afirma que
Cortes possuem um poder contramajoritário155, isto é, que por natureza, elas exercem um
papel que se contrapõe à vontade da maioria. Entretanto, tratamos aqui de confiança pública e
não alinhamento das Cortes com a opinião pública. São conceitos diferentes. É provável que
os dois estejam correlacionados, uma vez que uma Corte que se move pela opinião pública
deve obter um maior apoio desta, mas a recíproca não é verdadeira. Um exemplo de Corte
com uma confiança alta, mesmo desafiando parte da opinião pública é o da Suprema Corte

20th century latin america. European Journal of Political Economy, Elsevier, v. 27, n. 1, p. 181–200, 2011.,
p. 185

152 MARSHALL, Monty G.; JAGGERS, Keith. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transiti-
ons, 1800-2006. Dataset Users’ Manual. [S.l.]: Center for Global Policy School of Public Policy, George
Mason University and Center for Systemic Peace, 2007.,p. 68

153 ROGERS, Diane Lim; ROGERS, John H. Political competition and state government size: Do tighter
elections produce looser budgets? Public Choice, Springer, v. 105, n. 1-2, p. 1–21, 2000.; GROFMAN,
Bernard; SELB, Peter. A fully general index of political competition. Electoral Studies, Elsevier, v. 28, n. 2,
p. 291–296, 2009., p.2

154 Cf. VANBERG, Georg. Legislative-judicial relations: A game-theoretic approach to constitutional review.
American journal of political science, JSTOR, p. 346–361, 2001.; STEPHENSON, Matthew C. Court of
public opinion: Government accountability and judicial independence. Journal of Law, Economics, and
Organization, Oxford Univ Press, v. 20, n. 2, p. 379–399, 2004.

155 A expressão é de Alexander Bickel BICKEL, Alexander M. The least dangerous branch: the Supreme Court
at the bar of politics. [S.l.]: Yale University Press, 1986.
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americana após a decisão em Bush v. Gore. Era de se esperar que a confiança na Corte caísse,
sobretudo entre os democratas, mas não foi o que ocorreu. A confiança se manteve.

Por outro lado, Cortes com baixa confiança pública tornam-se reféns da pressão de
outros Poderes. O caso clássico é o dos Estados Unidos, em 1937156. Na década de 30, nos
Estados Unidos, dadas as consequências da crise econômica de 1929, o governo federal, na
época presidido por Franklin Delano Roosevelt, iniciou sua política de expansão de atuação
econômica do Poder Executivo, centrado sobretudo no plano do New Deal. Por outro lado, os
juízes da Suprema Corte desejavam restringir o poder do governo, invalidando uma série de
planos e leis que impunham restrições econômicas e direitos trabalhistas. Em outubro de 1937,
o presidente Roosevelt propôs uma medida em que ele poderia nomear um juiz a mais para
cada juiz, acima de 70 anos e com mais de 10 anos de ofício. Ele de fato chamava atenção
para a usurpação do poder político por parte da Corte157 Uma série de mudanças, entretanto,
transformaram o destino da Corte. Primeiro, eles alteraram sua posição em uma série de casos,
mantendo por exemplo a lei de salário mínimo de Washington, no caso West Coast Hotel

v. Parish158, e o Wagner Act, elemento-chave do New Deal; segundo, o juiz Van Devanter,
considerado um líder entre os conservadores e que contribuía para a maioria de 5 x 4 contra
as medidas de Roosevelt se retirou, abrindo espaço para uma mudança159. Analisando dados
de pesquisa do Instituto Quallup, Gregory A. Caldeira mostra como a opinião pública variou
de um apoio às medidas de packing the court do presidente Roosevelt para uma oposição
após as mudanças de posição na Corte160. Por fim, o ato proposto por Roosevelt falhou em
alterar a composição da Corte de nove juízes. Esse episódio serve de evidência para mostrar
como a confiança pública na Corte pode indicar padrões de independência judicial.

Esperamos como hipótese que uma vez haja uma confiança pública alta nas Cortes ou
no Poder Judiciário, haverá incentivos para que não haja intervenção de outros Poderes nela.
Assim, Cortes com ampla confiança pública serão mais independentes.

2.8.3 Ativismo Político

Não se trata bem de uma condição para dependência, mas assumimos que quanto
maior for o ativismo político de uma Corte, mais difícil será preservar-se independente.
Definimos ativismo político como a capacidade da Corte de agregar contestação de política
pública, com base nos custos e benefícios que oferece. Também se dá o fenômeno do ativismo
quando a Corte toma decisões de grande impacto dentro da Política, anulando leis de grande
relevância ou determinando temas de interesse de outros Poderes. Assim, se uma Corte é palco
156 Cf. CALDEIRA, Gregory A. Public opinion and the us supreme court: Fdr’s court-packing plan. American

Political Science Review, Cambridge Univ Press, v. 81, n. 04, p. 1139–1153, 1987.
157 CALDEIRA, op. cit., p. 1141.
158 Em especial, neste caso, o juiz Owen J. Roberts, que sempre votava no mesmo sentido que outros juízes

conservadores mudou sua posição. Este episódio ficou conhecido The switch in time that saved nine.
159 CALDEIRA, op. cit., p. 1142
160 CALDEIRA, op. cit., p. 1147.
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do processo de definição de políticas públicas de um país, é de se presumir que encontraremos
mais tentativas de influenciar o papel da Corte por contas de Poderes, partidos políticos e
grupos de pressão. Também não é necessário que a Corte seja constantemente ativista, para
que o critério se cumpra, basta que a Corte exerça este papel de tempos em tempos.

Embora pareça-se confundir-se com o conceito de ativismo judicial, nem toda decisão
ativista no sentido judicial pode ser ativista no sentido político. Por exemplo, no Brasil,
decisões que permitiram a união homoafetiva ou o aborto de anencéfalos foram vistas por
parte do público como ativistas no sentido judicial161. Entretanto, por não desafiar outros
Poderes, por não contestar atos de outros Poderes nem pautá-los, não se trata de decisão
ativista, no sentido político.

Para um modelo sobre as condições em que Cortes são usadas por grupos políticos para
atingir seus fins, temos o de Taylor e Rios-Figueroa162. Neste modelo, uma série de fatores
indicam a capacidade daquele Tribunal de servir de arena para discussões políticas. Entre esses
fatores, temos: a) arranjos constitucionais da estrutura do controle de constitucionalidade,
composta pela extensão de direitos garantidos na Constituição e o grau em que casos baseados
nesses direitos são trazidos perante a Corte Suprema; b) escopo do Poder Judiciário, que diz
respeito ao tipo de controle, se concreto ou abstrato, ao efeito vinculante das decisões da corte,
e a discrição dos juízes em escolher os casos que pretendem julgar ou não; c) legitimidade,
que indica quais grupos podem trazer discussões para a Suprema Corte; d) independência

judicial163, uma vez que grupos não trariam casos a uma Corte que eles supõem que seja
dependente164.

A análise realizada por Lisa Hilbink sobre a Suprema Corte chilena (entre 1964-
2000) exemplifica bem esse fator165. Segundo a autora, a estrutura institucional e ideológica
do Poder Judiciário chileno, estabelecida na década de 1920 foi construída em torno do
conceito de apoliticismo166. Dessa maneira, a Suprema Corte conseguiu manter um nível de
independência judicial, sem aumentar o ativismo político.

A hipótese, em certo ponto, é autoevidente. Cortes que não oferecem perigo a outros
poderes, não sofrerão ameaças em sua atuação. Assim, esperamos que onde a Corte atuar de
161 Ver por exemplo DOUGLAS, William. STF quis reescrever Constituição. Site ’Consultor Jurídico’. Disponí-

vel em: <http://www.conjur.com.br/2011-mai-13/stf-quis-reescrever-constituicao-votar-uniao-homoafetiva>.
Acesso em: 15 mar 2016

162 Cf. RIOS-FIGUEROA, Julio; TAYLOR, Matthew M. Institutional determinants of the judicialisation of
policy in brazil and mexico. Journal of Latin American Studies, Cambridge Univ Press, v. 38, n. 4, p. 739,
2006.; TAYLOR, Matthew. Judging policy: courts and policy reform in democratic Brazil. [S.l.]: Stanford
University Press, 2008.

163 Vale ressaltar que no nosso modelo há influência reversa, isto é, independência judicial influência ativismo
político que influencia por sua vez a independência

164 TAYLOR, Matthew. Judging policy: courts and policy reform in democratic Brazil. [S.l.]: Stanford University
Press, 2008., p. 19

165 Cf. HILBINK, Lisa. Judges beyond politics in democracy and dictatorship: lessons from Chile. [S.l.]:
Cambridge University Press, 2007.

166 HILBINK, op. cit., p. 5
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maneira a desafiar os outros Poderes, eles sofrerão ameaças e tentativas de intervenção.

2.9 Teorias sobre a Independência Judicial

Parte do nosso modelo tem relação com teorias que explicam a razão de uma Suprema
Corte ou um Judiciário independente surgirem. Há uma série de explicações diferentes,
podemos dividi-las, entretanto, entre as que ressaltam fatores estratégicos e institucionais de
poderes políticos, a que indica a difusão de ideias, e as que ressaltam a construção histórica
da independência.

2.9.1 Teorias institucionalistas

O argumento clássico sobre fatores estratégicos que explicam independência judicial
talvez venha do artigo Richard Posner e William Landes, para quem cortes independentes
favorecem a atuação política de grupos de interesse, uma vez que garantem a aplicação de
legislação favorável a eles167. Embora bastante criticado168, este trabalho merece destaque por
ter sido um dos primeiros a ressaltar a origem da independência entre as próprias instituições.

O argumento talvez mais citado sobre o motivo de surgirem Cortes independentes
consiste no fato de que membros do Poder Executivo e do Legislativo podem aceitar um
Judiciário independente por benefícios diretos e indiretos que eles possam vir a receber169.
Entre os benefícios diretos mencionados por Georg Vanberg, estão o uso das Cortes para
derrubar leis que se tornam indesejáveis ex post , uma vez que os custos de se derrubá-las no
Legislativo se tornam altos170, como também oportunidades.

Entre os benefícios indiretos, podemos mencionar a cessão de poderes para uma
Corte por parte de grupos política adversários de forma a evitar problemas de coordenação
no futuro. Esta teoria, conhecida como teoria do seguro afirma que um grupo político no
poder, ao esperar que eleições continuem existindo e antecipando que num futuro poderia
passar a ser oposição, concede em respeitar as decisões de um terceiro imparcial, a Corte, de
forma a evitar outros custos no futuro171. Há bastante evidência a favor desta teoria. Cortes
resolvem custos de coordenação para ambientes como competição política. O uso do Supremo
Tribunal Federal, na República Velha, para resolver problemas de dualidade de assembleia
e a posterior criação do Tribunal Superior Eleitoral podem ser explicados por esse modelo.
167 Cf. LANDES, William M; POSNER, Richard. The independent judiciary in an interest-group perspective.

[S.l.]: National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA, 1975.
168 Por todos, EPSTEIN, Richard A. Independence of judges: The uses and limitations of public choice theory,

the. BYU L. Rev., HeinOnline, p. 827, 1990., p. 848-853
169 VANBERG, Georg. Constitutional courts in comparative perspective: a theoretical assessment. Annual

Review of Political Science, Annual Reviews, v. 18, p. 167–185, 2015., p. 170
170 VANBERG, op. cit., p. 171
171 Cf. RAMSEYER, J Mark. The puzzling (in) dependence of courts: A comparative approach. The Journal of

Legal Studies, JSTOR, v. 23, n. 2, p. 721–747, 1994.; GINSBURG, Tom. Judicial review in new democracies:
Constitutional courts in Asian cases. [S.l.]: Cambridge University Press, 2003.
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Um outro ponto-de-vista também dentro dos benefícios indiretos é dada por Ran Hischl.
O argumento neste caso, conhecido como a teoria da preservação hegemônica é o de que
grupos dominantes, temendo a perda de seus interesses com uma democratização, garantem
seus interesses com a positivação de direitos negativos e criam Cortes independentes para
protegê-los172.

Por fim, cabe mencionar ainda teorias que consideram os benefícios econômicos
da independência judicial. Podemos citar por exemplo os artigos de North e Weingast173,
Klerman e Mahoney174 e La Porta e outros175, para quem independência judicial é desejada
de forma a garantir rule of law e permitir segurança das relações jurídicas e econômicas.
Nesse mesmo sentido, Tamir Moustafa ressalta o caso do regime autoritário do Egito, que
aceitou um Judiciário independente pelo benefício econômico176.

2.9.2 Teoria da Difusão

Outra teoria importante e muito comum na teoria jurídica é a "difusão", que corres-
ponde à transmissão de institutos constitucionais por países diferentes.177. Está relacionado
ao que conhecemos como transplante legal. Uma Constituição positiva um instituto, influ-
enciando outras no mundo a positivarem institutos parecidos. Para essas teorias, o instituto
da independência judicial simplesmente se difundiu pelo mundo desde o seu surgimento na
Inglaterra e nos Estados Unidos.

Para um exemplo, um artigo recente explica como ocorreu a difusão de independência
judicial por Taiwan e pela Coreia do Sul178. Como mostram os autores, a ideia de indepen-
dência judicial nesses países se originou na Alemanha, do século XIX, de onde foi difundida
para o Japão, durante a Restauração Meiji.

De fato, é de se esperar que a difusão explique parte de que como o fenômeno
de instituições constitucionais se transmitem entre países. Porém, as particularidades se
desenvolvem no interior dos países. São os conflitos reais entre grupos que permitem que
instituições sejam pensadas e moldadas.
172 HIRSCHL, Ran. The political origins of the new constitutionalism. Indiana Journal of Global Legal Studies,

Indiana University Press, v. 11, n. 1, p. 71–108, 2004., p. 90
173 Cf. NORTH, Douglass C; WEINGAST, Barry R. Constitutions and commitment: the evolution of institutions

governing public choice in seventeenth-century england. The journal of economic history, Cambridge Univ
Press, v. 49, n. 04, p. 803–832, 1989.

174 Cf. KLERMAN, Daniel M; MAHONEY, Paul G. The value of judicial independence: evidence from
eighteenth century england. American Law and Economics Review, Am Law Econ Assoc, v. 7, n. 1, p. 1–27,
2005.

175 Cf. LA PORTA, Rafael et al. Judicial checks and balances, 112 j. Pol. Econ, v. 445, p. 448–49, 2004.
176 Cf. MOUSTAFA, Tamir. The struggle for constitutional power: law, politics, and economic development in

Egypt. [S.l.]: Cambridge University Press, 2007.
177 Por uma formalização do conceito de difusão, V. por exemplo ELKINS, Zachary. Diffusion and the cons-

titutionalization of europe. Comparative Political Studies, SAGE Publications, v. 43, n. 8-9, p. 969–999,
2010.

178 Cf. CHISHOLM, Neil. The diffusion of american judicial independence ideology into taiwan and south
korea. Hague Journal on the Rule of Law, Springer, v. 5, n. 2, p. 204–228, 2013.
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2.9.3 Teorias Históricas

Teorias recentes enfatizam a construção histórica das instituições judiciárias. Cortes
e o Poder Judiciário em si absorvem características historicamente e passam a preservá-las,
moldando-se

D. E. Landau, estudando a Corte Constitucional colombiana, após 1991, argumenta
que este Tribunal obteve muito do seu poder através das transformações históricas, mesmo
da Corte Suprema pré-1991179. Segundo ele, a dimensão histórica ajuda a entender porque
as elites permitiram que a Corte Constitucional exercesse um grande papel, como obteve
grandes poderes na Assembleia Constituinte de 1991 e como foi capaz de atuar como uma
instituição independente180. Segundo o autor, essa mudança foi fruto de um esforço de juízes
para construção de alianças políticas e desenvolvimento doutrinário181.

2.10 Modelo de Independência Judicial

Em resumo, vamos analisar de que maneira se apresentam a independência de jure

e de facto nos países selecionados. Pretendemos identificar de que maneira se apresenta a
relação entre os dois conceitos e os fatores políticos. O que determina a independência de

facto de uma Corte.

Antes de fazer isso, vamos sintetizar a teoria explicativa trazida pela tese e com suas
hipóteses, usando diagramas. Primeiro, os fatores ressaltados por nós podem ser mostrados
na Figura 4. Pressupomos uma relação causal direta entre independência de jure e de facto.
No entanto, os fatores de natureza política causam os dois concomitantemente.

Figura 4 – Relação entre independência de jure e de facto

Segundo, a Figura 5 capta as nuances da independência judicial de jure. Como menci-
onamos em seção prévia, a tese considera como independência de jure o comprometimento
constitucional explícito, a vitaliciedade, a extensão dos subsídios, sua irredutibilidade, o
179 Cf. LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.

Tese (Doutorado), 2014.
180 LANDAU, op. cit., p. 30
181 LANDAU, op. cit., p. 30
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procedimento de seleção, autonomia do Poder Judiciário, e o procedimento de remoção. Em
relação ao procedimento de seleção, consideramos o tipo, isto é, cooptação, eleição, seleção
por órgãos políticos, com ou sem lista tríplice, e na hipótese de seleção, se há quorum para a
seleção, e o número de órgãos que a realizam. Também são mostrados as nuances que im-
pactam a independência de facto, como democracia, com contestação pública e participação
popular, confiança pública na Corte e incidência política.

Figura 5 – Fatores que impactam de independência de facto

Por fim, na figura Figura 6, expomos os fatores proxy de independência judicial de

facto, sendo eles a remoção de juízes, non-compliance, conflitos em relação ao Orçamento,
períodos pelos quais juízes exerceram seu ofício, como a Corte se comportou em Processos
de interesse do Executivo e do Legislativo e em processos crime contra detentores de cargos
públicos. Contamos com variáveis proxy por ser independência de facto uma variável latente,
não permitindo formas diretas de constatá-la.
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Figura 6 – Variáveis proxy para independência de facto
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3 O CASO BRASILEIRO

Em 29 de novembro de 2016, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen
Lúcia, em consequência à aprovação por parte da Câmara dos Deputados de um projeto de
lei182, visando criminalizar uma série de condutas de magistrados, entre elas, "ser desidioso
no cumprimento do cargo"e "expressar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem", com pena de reclusão de "seis meses a
dois anos e multa", fez um discurso contra as interferências injustificadas no funcionamento
do Poder Judiciário no Brasil:183

Os juízes brasileiros tornaram-se nos últimos tempos alvo de ataques, de
tentativas de cerceamento de atuação constitucional e o que é pior, busca-se
até mesmo criminalizar o agir do juiz brasileiro restabelecendo-se até mesmo
o que já foi apelidado de crime de hermenêutica no início da República e
que foi ali repudiado.

O projeto de lei, segundo os jornais, era uma reação aos avanços da Operação Lava
Jato, investigação em andamento que ameaça parte dos parlamentares brasileiros. Em seguida,
Carmen Lúcia fez uma longa defesa das garantias de independência dos juízes no Brasil:

Juiz sem independência não é juiz, é carimbador de despacho, segundo
interesses particulares e não garante direitos fundamentais (...) Criminalizar
a Jurisdição é fulminar a democracia. Eu pergunto a quem isso interessa. Não
ao povo certamente, não aos democratas, por óbvio (...) Desconstruirmos
como Poder Judiciário ou como juízes independentes interessa a quem?
Enfraquecermo-nos objetiva o quê? (...)

Esse discurso em defesa da independência não é novidade. Há quatro anos, o recém-
empossado Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa preparava um discurso
semelhante, mas, em outro contexto, o julgamento da Ação Penal 470 (Processo do Mensa-
lão):184 :

(...) É preciso reforçar a independência do juiz; afastá-lo, desde o ingresso
na carreira, das múltiplas e nocivas influências que podem, paulatinamente,
minar-lhe a independência.
Essas más influências podem se manifestar tanto a partir da própria hi-
erarquia interna, à qual o jovem juiz se vê submetido, quanto dos laços
políticos de que ele pode às vezes tornar-se tributário na natural e humana
busca por ascensão funcional e profissional. Nada justifica, a meu sentir, a
pouco edificante busca de apoio para uma singela promoção do juízo do
primeiro ao segundo grau de jurisdição. O juiz, bem como os membros de

182 Projeto de Lei n. 4850/2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ proposico-
esWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1511923>. Visto em 1 dez 2016.

183 Carmen Lúcia critica tentativas de ’criminalizar’ atuação de juízes. Disponivel em:
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/carmen-lucia-critica-tentativa-de-criminalizar-atuacao-
de-juizes.html>. Visto em 1 dez 2016.

184 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalPossePresidencial/
anexo/Plaqueta_Possepresidencial_JoaquimBarbosa_NOVACAPA.pdf>. Acesso em: 15 mar 2016
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outras carreiras importantes do Estado, deve saber, de antemão, quais são
as suas reais perspectivas de progressão, e não buscar obtê-las por meio da
aproximação ao poder político dominante no momento.

O discurso é semelhante, juízes devem ser independentes. Essas citações trazem
importantes questionamentos. Por que nos últimos anos, passou-se a discutir mais a questão
da independência do Supremo? Se há um chamado à independência, quem a está querendo
violar? A Constituição brasileira já tem 28 anos, a estrutura de garantias à independência
judicial que proporcionou é insuficiente para que os juízes sejam de fato independentes?
Neste capítulo, analisaremos o caso brasileiro do Supremo Tribunal Federal sob o ponto de
vista da independência judicial. Faremos a exposição das garantias de independência de jure

da Corte e mostraremos de que maneira, elas se relacionam com a independência de facto.
Mostraremos que o Supremo possui uma confiança pública alta, o que até agora justificou sua
independência. Também indicaremos que, sobretudo nos últimos anos, o STF aumentou seu
ativismo político, o que poderá levar a ataques a sua independência de facto.

3.1 Supremo Tribunal Federal na Constituição de 1988

O Supremo Tribunal Federal é a cúpula do Poder Judiciário na ordem constitucional
brasileira. Assim, é a ele que cabe, em último grau, a decisão sobre os processos judiciais no
Brasil. Ao mesmo tempo, é, nos termos da Constituição, o órgão competente para a guarda da
Constituição (CF, art. 102), dando a última palavra em assunstos constitucionais. Essa dupla
função, última instância e corte constitucional, caracteriza a dupla natureza do Supremo185.

O Supremo é fundamentalmente a Corte que delinearam na Assembleia Nacional
Constituinte brasileira. Houve nas discussões da Assembleia a proposta de torná-lo um
Tribunal Constitucional, autônomo, com ministros temporários escolhidos pelo Congresso
Nacional ou pelos três poderes da República e com atribuições exclusivamente constitucio-
nais186. Entretanto, sagrou-se vencedora a tese defendida pelo deputado Mauricio Correa, que
posteriormente viria a se tornar ministro da Corte, pelas associações da magistratura, como
a AMB, do governo, e do próprio STF, representado em audiência pública pelos ministros
Sydney Sanches e Paulo Brossard, de preservar a continuidade da Corte, que permaneceria
como tribunal constitucional, federal e de cassação, contando com ministros apontados para o
exercício vitalício187.
185 A análise do "Supremo em Números", da FGV-RJ, na verdade, fala em três pessoas distintas sob o STF. A

primeira corresponderia à Corte Constitucional, a segunda, à Corte que julga os Recursos Extraordinários e
os Agravos de Instrumento, a última, à Corte da competência ordinária. FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA,
Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. I relatório supremo em números-o múltiplo supremo.
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2011.

186 KOERNER, Andrei; FREITAS, Lígia Barros de. O supremo na constituinte e a constituinte no supremo. Lua
Nova: Revista de cultura e política, SciELO Brasil, n. 88, p. 141–184, 2013., p. 163

187 KOERNER; FREITAS, op. cit., p. 164
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Não só a ampliação da Corte se deu com a Constituição. Duas outras modificações
transformaram enormemente o papel que ele viria a desempenhar nos anos seguintes. Primeiro,
a extensa garantia de direitos estabelecida pela Carta e o papel da Corte na consecução desses
ampliou a sua procura para resolução de conflitos188. Segundo, a extensão de mecanismos de
acesso à Corte, com a ampliação dos legitimados para o controle concentrado e eliminação de
barreiras ao controle difuso, como a necessidade de relevância geral para a admissibilidade do
controle difuso189 aumentou exponencialmente o número de processos que chegam à Corte
todos os dias.

Como afirma Veríssimo190:

O resultado último dessas transformações foi dúbio. Por um lado, colo-
cou o STF em uma posição de absoluto destaque na política nacional,
transformando-o em um órgão que passou, pouco a pouco, a agir decla-
radamente como uma das mais importantes instâncias políticas da nação.
Por outro lado, soterrou essa mesma corte debaixo de uma avalanche de
processos, obrigando-a a conciliar esse seu papel político, de instância de
revisão e segundo turno da política representativa, com um papel bem mais
"rotineiro"de prestador de serviços forenses, de "terceira instância"na es-
trutura judiciária tradicional de solução de disputas individuais. E assim é
que, um ano antes de ser promulgada a atual Carta Constitucional, em 1987,
computavam-se nas estatísticas de julgamento do órgão 20.122 casos resol-
vidos em doze meses. Vinte anos depois, ou seja, em 2007, essas mesmas
estatísticas registravam 159.522 casos para o mesmo período de tempo.

Não é possível realizar uma análise do Supremo Tribunal Federal sem considerar esse
caráter duplo. Ele tem um papel político ao mesmo tempo que é um grande prestador de
serviços jurisdicionais. É nesse sentido que separamos a análise da independência de jure do
Supremo Tribunal Federal dos demais tribunais e juízes no Brasil. O Supremo, por seu papel
duplo, possui uma relevância sem igual no sistema político. Por outro lado, ele também herda
uma série de proteções garantidas ao Judiciário como um todo.

No regime constitucional da Carta de 1988, o Supremo Tribunal Federal ampliou
sobremaneira seu papel. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, analisando o fenômeno da "judici-
alização da política", que também traz a "politização da justiça", mostra as transformações
pelas quais o Judiciário passou191, sobretudo na Carta de 1988. Segundo o autor, o Judiciário
no Brasil partiu de uma instituição que tinha como função precípua aplicar contenciosamente
a lei a casos particulares, no dizer de Pedro Lessa, a um Judiciário com um papel novo, o de
guardião da legitimidade192.
188 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Poder judiciário na constituição de 1988: judicialização da

política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, v. 198, p. 1–17, 1994.
189 VERISSIMO, Marcos Paulo. A constituição de 1988, vinte anos depois: Suprema corte e ativismo judicial"à

brasileira". Revista Direito GV, v. 4, n. 2, p. 407–440, 2008., p. 409.
190 VERISSIMO, op. cit., p. 410
191 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São

Paulo: Saraiva, 2009., p. 189
192 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São

Paulo: Saraiva, 2009., p. 190-191
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Como órgão de cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, adquiriu uma série
de competências desde sua criação em 1890. Resumimos algumas delas na Tabela 1.

Tabela 1 – Principais alterações nos poderes do Supremo Tribunal Federal

Diploma Alterações
Constituição Ampliação dos legitimados para ADI
Constituição Criação da ADI por omissão
Constituição Criação do mandado de injunção
EC n. 3/1993 Criação da ADC
Lei n. 9868/1999 Modulação de efeitos
Lei n. 9882/1999 Disciplina da ADPF
EC n. 45/2004 Repercussão Geral
EC n. 45/2004 Súmula vinculante
Código de Processo Civil Sistema de Precedentes

Assim, a dupla natureza do STF causou a sua transformação numa Corte muito forte,
com amplas competências, com um custo baixo de acesso ao tribunal e com muitos processos
pendentes. Nos últimos anos, a Corte se tornou um Tribunal bastante personalizado que
depende bastante da atuação individual dos ministros. Há várias hipóteses que explicam esse
fenômeno de personalização: o surgimento da TV Justiça, a ampliação do número de decisões
monocráticas, sobretudo tendo em vista dar eficiente tratamento a um número cada vez mais
amplo de processos pendentes na Corte.

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é bastante concentrado no Su-
premo, que o realiza sobretudo por dois meios, o controle abstrato, através das ADIs, ADPFs,
ADOs e ADCs, e o controle concreto, no caso dos REs. Além disso, a Corte também julga
ordinariamente em crimes comuns membros do Congresso, ministros do próprio Supremo, o
Presidente e Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República (CF, Art. 102, I,
b), além de Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente (CF, Art. 102, I, c).

Isso basta para descrever as principais características do Supremo Tribunal Federal,
durante o primado da Constituição de 1988.

3.2 Independência de jure

Ao tratar dos dispositivos que garantem a independência de membros do Supremo
Tribunal Federal, cabe realizar alguns alertas. Primeiro, a classificação apontada aqui e que
tem como fundamento o modelo estabelecido no capítulo 2 difere-se da analítica tomada
por vezes na doutrina brasileira de direito constitucional. Há uma razão metodológica do
procedimento aqui adotado. Embora haja uma perda clara em dogmática, acreditamos que há
um ganho para a explicação empírica. Necessitamos aplicar um modelo comum para mais de
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um caso. Acreditamos que o nosso modelo encaixa-se melhor nas diferenças institucionais de
cada país.

3.2.1 Compromentimento constitucional explícito

A Constituição de 1988 em muitos dispositivos mantém o comprometimento à in-
dependência judicial. Primeiro, no já no art. 2o, estabelece: "Art. 2o São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Essa declara-
ção genérica basta para mostrar o comprometimento à independência.

3.2.2 Estabilidade
Estabelece o art. 95,I e o art. 95, II da Constituição:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos
de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação
do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença
judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo de
interesse público, na forma do art. 93, VIII;

Esse dispositivo garante aos membros do Poder Judiciário, no regime da Constituição, es-
tabilidade especial, preservando seu cargo por toda a vida e perdendo o seu cargo apenas
no caso de sentença transitada em julgado ou por iniciativa própria. Essa estabilidade é
adquirida, após o estágio probatório, no caso da maioria dos magistrados, ou após a posse, no
caso de membros de Cortes superiores, ou de ingressantes de Cortes inferiores pelo quinto
constitucional (LOMAN, art. 22). Em relação aos ministros do STF, conforme veremos na
seção dedicada ao procedimento de remoção, também pode haver perda de cargo no caso de
crime de responsabilidade, sendo julgados nesse pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
II, da Carta Magna.

É bem verdade que vitaliciedade adquire um conceito claro na doutrina brasileira
de permanência no cargo até sentença em julgado193. Na doutrina, essa ideia contrapõe-se
geralmente a ideia de estabilidade do servidor público, que não é contraditória a remoção por
decisão administrativa. Porém, o conceito de vitaliciedade aplicado no trabalho é mais amplo
que isso, sobretudo para abarcar institutos estrangeiros.

Vitaliciedade na tese pode ser entendida em relação ao período pelo qual o magistrado
exerce suas funções. A aposentadoria compulsória não extingue a vitaliciedade no sentido
doutrinário, mas possui efeitos para a independência, sobretudo de uma Corte como o Supremo
Tribunal Federal. Quanto maior o tempo que um ministro exerce suas funções, menor a
probabilidade de um Presidente poder indicar novos integrantes.
193 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2005., p. 459
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Abaixo na Figura 7 e na Figura 8, mostramos o tempo real de exercício de ministros
do Supremo Tribunal pela história. A lista completa contendo nome de ministro, data de
posse, aposentadoria ou remoção se encontra no Apêndice A. A média de tempo que um
ministro atuou, sem contar os que ainda permanecem na Corte, desde 1960 é de cerca de
8 anos e 9 meses e a mediana de 7 anos e 6 meses. Esse valor é diminuído pelo fato de se
estar considerando períodos autoritários em que ministros recém nomeados foram removidos.
Considerando apenas ministros nomeados a partir de 1989, tanto a média quanto a mediana
são de 9 anos e 4 meses. Isso significa que praticamente não se alterou. O ministro que por
mais tempo atuou na corte é Moreira Alves, com 27 anos e 10 meses. Se contados os ainda
presentes, Celso de Mello e Marco Aurélio, na data de 1o de janeiro de 2017, completarão
respectivamente 27 anos e 3 meses e 26 anos e 7 meses. Esses ministros são exceções, a regra
são de valores significativamente menores. Os gráficos 7 e 8 mostram esses tempos.

Figura 7 – Tempo de atuação de Ministros no STF com posse entre 1960 e 1981

Essa média é substancialmente inferior à média da Suprema Corte americana, após
1970, que foi cerca de 26 anos194. Isso não significa que, por ter um valor bem superior, seja
uma vantagem para os norte-americanos. Calabresi e Lindgren mostram como um tempo de
atuação grande pode levar a uma falta de accountability, com pouco controle democrático
sobre o tribunal, além de um problema de, por uma idade avançada, muitos juízes não
conseguirem exercer seu dever propriamente195. Outra diferença para o caso brasileiro é que
aqui os ministros se aposentam, quando atingem uma determinada idade, como veremos
abaixo. De qualquer forma, parece-nos que o tempo de atuação no STF não traz maiores
problemas. Em comparação com outras Cortes que instituem mandatos, como a Venezuela
(12 anos) ou Colômbia (8 anos), o tempo médio de exercício no Supremo Tribunal Federal
194 CALABRESI, Steven G; LINDGREN, James. Term limits for the supreme court: Life tenure reconsidered.

Harv. JL & Pub. Pol’y, HeinOnline, v. 29, p. 769, 2005., p. 771
195 CALABRESI; LINDGREN, op. cit., p. 771-772.
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Figura 8 – Tempo de atuação de Ministros no STF com posse entre 1982 e 2016

está de acordo. É um tempo maior que o mandato de um Presidente da República, mesmo
contando com sua eleição, e portanto representa um elemento de estabilidade da Corte.

3.2.3 Valor de subsídios e sua proteção

Os ministros do STF tem proteção ao seu subsídio garantido pelo art. 95, III, da
Constituição, que estabelece que os juízes gozarão de "irredutibilidade de subsídio, ressalvado
o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I". Isso quer dizer que
membros do Poder Judiciário não terão seus vencimentos reduzidos, com as exceções dos
dispositivos mencionados.

É importante ressaltar que esse dispositivo trata de redução nominal e não real, como já
decidiu o próprio STF 196. Isto é, não garantia contra os efeitos da corrosão salarial provocada
pela inflação. Lembra John Ferejohn que uma das estratégias para se atacar a independência de
juízes é simplesmente adotar uma política fiscal irresponsável, prejudicando o seu subsídio197.
O gráfico 9 mostra que, embora o valor nominal do salário-bruto de um ministro do STF
tenha aumentado, o seu valor real perdeu muito do valor.

Existe uma razão para não se desejar aumentar o salário de um ministro do Supremo.
A razão é que o valor de seus vencimentos serve de parâmetro para o ajuste de salários em
toda a Administração Pública. Com efeito, o art. 37, XI, da CF determina que:

a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes

196 JSTF 49/94 apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A.,
2005., p. 460

197 FEREJOHN, John. Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence. S. Cal. L.
Rev., HeinOnline, v. 72, p. 353, 1998., p. 357
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Figura 9 – Salário de um ministro do STF em Valores Nominais e Ajustados pela Inflação
(IPCA) (2005-2016)

políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal (...)

Constitui, assim, o salário de ministro o teto para todos os salários da administração.
Uma vez que os subsídios são ligados a esse valor, qualquer ajuste real que ele venha a sofrer
tem um impacto pesado sobre as contas públicas do país. Há um incentivo, assim, para que
não se eleve. Polêmicas à parte da questão dos supersalários198, é de se destacar que o salário
de um ministro deva ser o maior do funcionalismo público. É um sinal de que a carreira tem
uma posição de destaque.

Questão distinta é saber se os subsídios adquiridos por ministros do STF são ade-
quados. "Adequação"se trata de um critério subjetivo. O salário de um ministro no mês de
dezembro de 2016 definido por lei é de R$ 33.763,00. Abaixo a tabela 2 mostra a remuneração
para abril de 2016, obtido no site do STF199. Um valor bruto de cerca de R$33.000,00 ou
líquido de R$ 21.000,00 está no parâmetro que se exigiria de um profissional do topo da
carreira jurídica. O valor bruto é próximo ao valor mínimo do salário de um diretor jurídico
de uma empresa de grande porte, R$32.000,00200 Mas seria de se esperar que o topo do
funcionalismo público fosse maior.

É importante mencionar, por fim, que entre as exceções a irredutibilidade de subsídios
está o imposto de renda, que deve ser pago pelos magistrados. Essa determinação é polêmica
em outros países. Por exemplo, na Argentina, discute-se atualmente se um juiz da Corte
198 Judiciário dos Estados concentra supersalários. Disponível em:<http://exame.abril.com.br/brasil/judiciario-

dos-estados-concentra-supersalarios/> Visto em: 2 dez 2016.
199 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/remuneracao/listarRemuneracao.asp?periodo=042016&ano=2016&mes=04&folha=1>.

Visto em: 4 dez 2016
200 Quanto ganham os advogados no Brasil. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/carreira/quanto-ganham-

os-advogados-no-brasil/> Visto em: 3 dez 2016.



Capítulo 3. O caso brasileiro 77

Tabela 2 – Remuneração de ministros do STF em abril de 2016

Ministro Salário bruto Salário líquido
CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA R$ 37.476,93 R$ 24.964,26
ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI R$ 37.476,93 R$ 23.951,04
GILMAR FERREIRA MENDES R$ 37.476,93 R$ 23.579,25
JOSE CELSO DE MELLO FILHO R$ 37.476,93 R$ 19.215,39
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI R$ 33.763,00 R$ 22.422,69
LUIZ EDSON FACHIN R$ 33.763,00 R$ 22.131,96
LUIZ FUX R$ 37.476,93 R$ 25.347,53
LUÍS ROBERTO BARROSO R$ 33.763,00 R$ 21.974,54
MARCO AURELIO MENDES DE FARIAS MELLO R$ 37.476,93 R$ 22.642,50
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA R$ 37.476,93 R$ 23.990,81
TEORI ALBINO ZAVASCKI R$ 37.476,93 R$ 21.080,87

Fonte: www.stf.jus.br

Suprema deve pagar imposto sobre suas ganancias. A Constituição decidiu o tema, ao
excetuar o imposto de renda, no próprio art. 95, III.

3.2.4 Autonomia
A Constituição brasileira estabelece a autonomia do Poder Judiciário. Como determina

em seu art. 96, e incisos:

Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos
diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das nor-
mas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e admi-
nistrativos; b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional
respectiva; c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição; d) propor a criação de novas varas
judiciárias; e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos,
obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à
administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; f)
conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes
e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; II - ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; c) a criação
ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; III - aos Tribunais
de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios,
bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

O dispositivo garante assim a autonomia administrativa dos tribunais para elaborar seu
regimento, organizar sua estrutura administrativa, criar e eliminar órgãos e cargos. Garante
ainda a competência privativa do STF, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça
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proporem ao Poder Legislativo a alteração do número de membros de tribunais inferiores,
a criação ou extinção de novos tribunais e a alteração da organização judiciária. Já decidiu
o STF sobre a impossibilidade de decisão sobre o número de desembargadores de tribunais
inferiores por Constituições estaduais201.

O número de ministros do Supremo Tribunal Federal é definido pelo caput do art.
101, que estabelece que será onze. Questão interessante é se esse número pode ser alterado
por Proposta de Emenda à Constituição. Não nos parece que isso seja impossível em tese.
Não há vício em proposta que planeje alterar o processo de composição da Corte, incluindo o
seu número. Não há limitação pela cláusula pétrea do art. 60, §4o, III, pois não há abolição
da Separação dos Poderes. Entretanto, embora a fixação de um número de ministros pela
Constituição seja uma importante garantia de independência, a sua modificação por Emenda
Constitucional parece acender uma luz vermelha quanto à quebra de independência. Como
expusemos anteriormente, uma estratégia pra mudar as preferências de uma Corte é alterar o
número de membros dela. Mas a maioria requerida para Proposta de Emenda à Constituição
torna o procedimento dificultoso em relação a outros países.

A Constituição também garante a Autonomia Orçamentária do Poder Judiciário, em
seu no art. 99:

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e finan-
ceira.

§ 1o Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limi-
tes estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes
orçamentárias.

§ 2o O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessa-
dos, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presi-
dentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3o Se os órgãos referidos no § 2o não encaminharem as respectivas pro-
postas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes or-
çamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vi-
gente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1o deste
artigo.

§ 4o Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encami-
nhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1o, o Poder
Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual.

§ 5o Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a
realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limi-

201 AÇÃO Direta de Inconstitucionalidade n. 142. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/
obterInteiroTeor.asp?id=516777&codigoClasse=504&numero=3362&siglaRecurso=&classe=ADI>.
Acesso em: 2 set 2015. e AÇÃO Direta de Inconstitucionalidade n. 3362. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=516777&codigoClasse=504&numero=
3362&siglaRecurso=&classe=ADI>. Acesso em: 2 set 2015.
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tes estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Primeiro, cumpre destacar que aos tribunais caberá encaminhar suas propostas or-
çamentárias (§1o), nos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Projeto de Lei
Orçamentária Anual. No âmbito específico da União, conforme o §2o, compete o encami-
nhamento aos Presidentes do STF e dos demais Tribunais Superiores, depois de aprovada
nesses tribunais. Há alguns anos, houve polêmica em relação a essa proposta. A presidente
Dilma Rousself enviou o Projeto da LOA 2012 ao Congresso, sem considerar a proposta
orçamentária encaminhada pelo Judiciário, que previa uma reajuste de 14% aos integrantes
do Judiciário e do Minístério Público202 Causou-se um desconforto uma vez que por decisões
reiteradas do STF, pois não cabe ao Executivo alterar a proposta do Poder Judiciário, apenas
ao Poder Legislativo discuti-la. Posteriormente, o Executivo concordou em enviar a proposta
ao Congresso sem nenhum corte203.

Os parágrafos 3o, 4o e 5o foram inseridos pela EC n. 45, de 2004. Esses dispositivos
inseridos regulamentam o procedimento de encaminhamento das propostas orçamentárias204.
O §3o estabelece que, caso o Judiciário não apresente sua proposta, o Executivo considerará
os valores aprovados na LOA vigente, desde que nos limites da LDO. Da mesma forma, se
a proposta estiver em desacordo com a LDO, o Executivo tem a liberdade para promover
ajustes.

3.2.5 Procedimento de seleção

O procedimento de designação de membros do Supremo Tribunal Federal é previsto
no parágrafo único do artigo 101 da Constituição Brasileira: os Ministros serão nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada sua escolha por maioria absoluta do Senado
Federal. Consoante o caput do mesmo artigo e o artigo 12, §3o, IV, ocorrerá sob alguns
critérios: apenas brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos
de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O método, inspirado pela Constituição
Norte-americana, apareceu em nosso sistema constitucional na Constituição republicana de
1891.

Basta destacar assim que o procedimento tem início com o Presidente da República que
aponta um candidato. Em seguida, esse candidato é sabatinado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, do Senado Federal. Por fim, o candidato é aprovado em plenário no
Senado e nomeado pelo Presidente. Há uma série de requisitos de investidura. Os ministros
202 Presidente Dilma enviou proposta de reajuste do Judiciário ao Congresso. Disponível em:

<http://www.conjur.com.br/2011-out-04/presidente-dilma-enviou-proposta-reajuste-judiciario-congresso>
Visto em 4 mar 2016.

203 Mal-estar no Supremo faz governo rever orçamento. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-set-
01/depois-mal-estar-stf-governo-promete-respeitar-orcamento-justica> . Visto em 4 mar 2016

204 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. São Paulo, 2013., p. 1186
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devem ser escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menor de sessenta
e cinco, e devem ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Os critérios de idade são
objetivos. Na Constituição anterior, não havia requisito de idade máxima. O ex-ministro
Alfredo Buzaid tinha 67 anos, quando tomou posse no tribunal, em 1982. Já os outros dois
requisitos são subjetivos e são deixados a apreciação tanto do presidente na indicação quanto
do Senado. Hoje entende-se que notório saber jurídico exige diploma do curso de Direito, não
basta apenas ter o conhecimento jurídico. Cabe essa ressalva, pois historicamente tivemos
ministros, que exerciam profissões fora do mundo do Direito. O caso clássico é o do médico
Cândido Barata Ribeiro, que tomou posse, embora sua indicação não tenha sido confirmada
pelo Senado e tenha sido assim exonerado205. Além disso, o cargo de ministro do Supremo
Tribunal deve ser ocupado por brasileiros natos (CF, art. 12, §3o, IV). Cabe uma série de
anotações sobre o processo de seleção.

Primeiro, esse procedimento embora tradicional, é duramente criticado por juristas e
cientistas políticos. É considerado como inadequado206 e tendente a partidarização207. Uma
série de PECs apresentadas visam modificá-lo. Por exemplo, uma consulta simples no site da
Câmara Federal nos dá conta das seguintes: PEC 92/1995, PEC 71/1999, PEC 566/2002, PEC
566/2002, PEC 484/2005, PEC 342/2009, PEC 393/2009, PEC 434/2009, PEC 441/2009,
PEC 55/2015, PEC 90/2015, PEC 95/2015208. As propostas são as mais variadas possíveis
209. A PEC 95/2015, por exemplo, fala em estabelecer mandatos de 12 anos para Ministros
do STF e instituir idade mínima de quarenta e cinco anos. A PEC 55/2015 estabelece quorum
de 3/5 para aprovação de ministros pelo Senado. A PEC 393/2009 cria um Conselho Eleitoral
para a escolha dos membros do Tribunal. A PEC 92/1995 exige que os membros da Corte
sejam integrantes da carreira da Magistratura. Basta para mostrar que o processo de seleção é
controverso.
205 Cf. OLIVEIRA, Maria Ângela Jardim de Santa Cruz. Sobre a recusa de nomeações para o supremo tribunal

federal pelo senado. Revista Direito Público, v. 6, n. 25, 2009.
206 Por exemplo, Elival da Silva Ramos, em entrevista ao site Consultor Jurídico, quando questionado sobre o

procedimento de designação de ministros do STF, fez a seguinte afirmação: "O sistema atual é péssimo e
necessita de mudanças. Mas também não dá para imaginar uma corte composta por 11 juízes de carreira.
Sou contra esse tipo de composição. Pelo mundo, as cortes constitucionais, em geral, têm uma composição
mais política mesmo, mas o importante é dividir a responsabilidade e o pluralismo das indicações. O ideal
seria indicações de ministros de quatro origens diferentes. Com isso, teríamos uma posição mais abrangente
daquilo que é a sociedade."(Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2009-ago-01/entrevista-elival-silva-
ramos-procurador-estado-sao-paulo >. Visto em: 12/04/2015

207 Por exemplo, v. Ministro rebate críticas de partidarização do STF. Disponível em:
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/ministro-rebate-criticas-de-partidarizacao-do-stf/>. Visto em 5
jun 2016. A visão sobre a partidarização da Corte é compartilhada inclusive por magistrados integrantes dos
círculos inferiores da carreira judicial. ROS, Luciano Da. Difícil hierarquia: a avaliação do supremo tribunal
federal pelos magistrados da base do poder judiciário no brasil. Revista Direito GV, Fundação Getulio
Vargas, v. 9, n. 1, p. 47, 2013., p. 55

208 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=42052>. Visto
em 10 set 2016.

209 Por uma análise das propostas possível, Cf. CASSEB, Paulo Adib. Fundamentos da Forma de Designação
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. In: ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de et al. Direito
Constitucional, Estado de Direito e Democracia: Homenagem ao Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho.
São Paulo: Quartier Latin, 2011.



Capítulo 3. O caso brasileiro 81

A crítica em relação ao "partidarismo"tem o seguinte formato: acusa-se o chefe do
Poder Executivo, cedendo a interesses próprios, a pedidos pessoais ou a condições partidárias,
de promover um "aparelhamento"do Tribunal. A ideia, baseada em teorias que explicam a
Suprema Corte dos Estados Unidos é a de que um presidente apontará um ministro mais
alinhado às suas preferências. Assim, ele conseguirá dominar as preferências da Corte.
Claudia Türner e Mariana Prado consideram essa hipótese. Segundo elas, numa situação de
incerteza política, isto é, sem terem garantias de que serão reeleitos ou de que seus partidos
permancerão no poder, presidentes tendem a usar de estratégias para manter sua influência no
governo, e eles valer-se-iam sobretudo de duas: maximizar o número de pessoas com cargos
de estabilidade e mandatos fixos e prolongar ao máximo a permanência de seus escolhidos210.
Considerando essa teoria, deveríamos observar presidentes no Brasil maximizando suas
opções de política pública, apontando ministros. Vale ressaltar que essa teoria, chamada
"atitudinal", é bastante comum nos Estados Unidos211 . Presidentes do partido Democrata
são bem sucedidos em nomear juízes Democratas, e Presidentes do partido Republicano, em
nomear juízes Republicanos.

Ocorre que mesmo esperando que haja uma partidarização, nunca foram encontradas
no Brasil evidências de que isso ocorra de fato. De muitas tentativas212, nunca foram achados
sinais claros de que ministros seguiam preferências dos presidentes que os indicaram. Isso é
muito comum nos Estados Unidos, pois lá são claros os tipos de preferências dos presidentes
do Partido Democrata e do Republicano, e também dos juízes que indicam. Pesquisas que
tentam captar sinais de ideologia na Suprema Corte americana são bem sucedidas213. Isso
mostra claramente a importância da ideologia para o resultado final na Corte americana.
No Brasil, porém, nenhum modelo conseguiu vislumbrar bem ideologia nas decisões do
Supremo Tribunal Federal. Isso talvez se deva pela forte cultura jurídica interna do país. A
210 PRADO, Mariana; TÜRNER, Cláudia. A democracia e seu impacto nas nomeações das agências reguladoras

e ministros do stf. Revista de Direito administrativo, v. 250, p. 27–74, 2010., p. 28
211 Cf. SEGAL, Jeffrey A; SPAETH, Harold J. The Supreme Court and the attitudinal model revisited. [S.l.]:

Cambridge University Press, 2002.
212 Como, por exemplo, JALORETTO, Maria Fernanda; MUELLER, Bernardo. O procedimento de escolha dos

ministros do supremo tribunal federal – uma análise empírica. Economic Analysis of Law Review, Univer-
sidade Católica de Brasília, v. 2, n. 1, p. 170–187, 2011.; FERREIRA, Pedro Fernando de Almeida Nery.
Como decidem os ministros do stf: pontos ideais e dimensões de preferências. 2013.; DESPOSATO, Scott W;
INGRAM, Matthew C; LANNES, Osmar P. Power, composition, and decision making: The behavioral
consequences of institutional reform on brazil’s supremo tribunal federal. Journal of Law, Economics, and
Organization, Oxford Univ Press, v. 31, n. 3, p. 534–567, 2015.

213 Cf. SCHUBERT, Glendon A. The judicial mind. [S.l.]: Inter-university Consortium for Political Research,
1974.; MARTIN, Andrew D; QUINN, Kevin M. Dynamic ideal point estimation via markov chain monte
carlo for the us supreme court, 1953–1999. Political Analysis, SPM-PMSAPSA, v. 10, n. 2, p. 134–153,
2002.; EPSTEIN, Lee et al. Ideological drift among supreme court justices: Who, when, and how important.
Nw. UL Rev., HeinOnline, v. 101, p. 1483, 2007., entre outros. Elas se utilizam de métodos psicométricos
para medir essa variável. Esse tipo de teoria, "atitudinal", é bem sucedida em realizar previsões de decisões
da Corte. Num artigo, assinado por dois professores de Direito constitucional, Theodore W. Ruger e Pauline
T. Kim, e dois cientistas políticos, Andrew D. Martin e Kevin M. Quinn, narram eles uma aposta entre qual
dos grupos, um formado por juristas e outro por cientistas com um modelo estatístico, obteria mais sucesso
em prever decisões do Tribunal. O modelo estatístico acertou 75% dos casos, enquanto os juristas, apenas
59.1%214
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educação jurídica brasileira, no contexto do sistema do civil law, enfatiza princípios sobre
consequências, e o foco dos juízes é no direito escrito, não tanto nas intenções dos legisladores
e nos efeitos e que suas decisões poderiam ter215. Fabiana Luci de Oliveira argumenta que o
profissionalismo, definido como a expertise que o profissional do direito adquire na carreira, é
o que determina as decisões do Supremo Tribunal Federal, sobre outros fatores216.

De qualquer forma, se não é certo de que o ministro segue as preferências estritas
do Presidente que o indicou, tampouco é certo que os Presidentes têm apenas esse tipo
de consideração de alinhamento, quando escolhem ministros. Diego Werneck Arguelhes
e Leandro Molhano Ribeiro apontam outros fins que o presidente da República no Brasil
pode ter quando nomeia ministros217. O primeiro fim, a barganha, enfatiza a nomeação
como moeda de troca para apoio político, obtendo a boa vontade de certos grupos de sua
coalização218. O segundo fim, a sinalização, visa agradar uma parcela do eleitorado, marcando
comprometindo com uma série de valores, causas sociais, e fins simbólicos219. Segundo os
autores, um exemplo de sinalização seria a indicação da ministra Ellen Gracie Northfleet,
por Fernando Henrique Cardoso, interpretada como uma preocupação em trazer a primeira
mulher para a Corte, e do ministro Joaquim Barbosa, pelo presidente Luís Inácio Lula da
Silva, escolha essa que indicaria a preocupação em trazer um ministro negro para o Tribunal.

Um outro problema do procedimento de seleção é que Senado Federal, que possui
importante função ao aprovar a escolha do Presidente, é acusado de ser inerte no Brasil.
Segundo esse ponto-de-vista, a Casa teria apenas a função de referendar a indicação do
Presidente da República, não controlando o preenchimento dos requisitos de investidura.
Ao contrário dos Estados Unidos, em que há uma profunda divisão das Casas Legislativas
entre dois partidos, no Brasil, conforme o presidencialismo de coalizão, é comum que um
Presidente tenha maiorias tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Dessa forma, não é
de se esperar que haja dificuldades em aprovar um ministro de sua escolha. Há controvérsia
nesse ponto, porém. Maria Ângela Jardim de Santa Cruz Oliveira, citando o ministro Celso
de Mello, compara a situação do Senado brasileiro de ter recusado 5 indicações presidenciais,
em pouco mais de 100 anos, enquanto o Senado americano, em 214 anos, rejeitou 12.
O argumento, embora não seja claro, parece indicar que os dois Senados não são muito
diferentes por estarem com uma média muito próxima. Todavia, esse ponto-de-vista é falso,
primeiro porque menciona cinco rejeições que ocorreram no começo da República Velha, num
momento histórico bem situado. Em comparação, o Senado americano apresenta rejeições
215 TAYLOR, Matthew. Judging policy: courts and policy reform in democratic Brazil. [S.l.]: Stanford University

Press, 2008., p. 34
216 Cf. OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Justiça, profissionalismo e política: o STF e o controle da constitucionali-

dade das leis no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
217 Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Indicações presidenciais para o supremo

tribunal federal e seus fins políticos: uma resposta a mariana prado e cláudia türner. Revista de Direito
Administrativo, v. 255, p. 115–143, 2010.

218 ARGUELHES; RIBEIRO, op. cit., p. 131
219 ARGUELHES; RIBEIRO, op. cit., p. 131-132
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bem distribuidas. O último caso foi o de Robert Bork, indicado pelo presidente Ronald
Reagan, e rejeitado por 58 a 42220 Além disso, é fácil ver que a divisão no Senado americano
é bastante forte. Como exemplos, o juiz Clarence Thomas, em 1991, foi aprovado por uma
votação de 52 a 48221, Samuel Alito Jr., em 2006, por 58 a 42, além de ter sofrido uma
tentativa de filibuster222, a indicação de Merrick Garland, pelo presidente Barack Obama, em
fevereiro de 2016, teve seu procedimento parado por um Senado de maioria republicana223.
No Brasil, entre as indicações mais polêmicas, como a do ministro Gilmar Mendes, que sofreu
oposição maciça do Partido dos Trabalhadores na época224, ou a do ministro Dias Toffoli,
chamado na época de "advogado do PT"225, as votações resultaram em aprovação com uma
margem grande, respectivamente, 57 a 17 , e 58 a 9 (ou, respectivamente, 57 a 43 e 58 a 42,
se contarmos a necessidade de maioria absoluta). Mas esses casos foram casos desviantes. A
imensa maioria dos ministros são confirmados sem maiores dificuldades. De qualquer forma,
considerar apenas a taxa de aprovação de ministros não nos dá informações completas, uma
vez que um Presidente só indicará um ministro, se ele tiver certeza de que ele tem chances de
passar pelo Senado.

Em relação à análise dos requisitos dos candidatos, as evidências pendem para o
lado de que o Senado é de fato inerte e falha nesse papel. Frederico de Almeida mostra
como o tempo entre a indicação e a posse dos ministros vem crescendo, mas são baixos
em comparação com o processo americano226. Taíse Sossai Paes, analisando processos de
sabatina, traz conclusões interessantes227. Primeiro, a de que a sabatina consiste sobretudo
em elogios e galanteios dos senadores, ao discursarem sobre os currículos dos candidatos228.
Segundo, a de que embora haja questões sobre temas jurídicos e relacionadas à vida do
candidato, senadores não se preocupam com tréplicas, satisfazendo-se com as respostas
220 Why Bork was rejected. Disponível em: < http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2009/06/06/AR2009060601800.html> Visto em: 10 set 2016.
221 The Thomas Confirmation; Senate confirms Thomas, 52-48, ending week of bitter battle. Disponível

em: <http://www.nytimes.com/1991/10/16/us/thomas-confirmation-senate-confirms-thomas-52-48-ending-
week-bitter-battle-time.html?pagewanted=all> . Visto em: 10 set 2016.

222 Alito Is Sworn In as Justice After 58-42 Vote to Confirm Him. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/2006/01/31/politics/politicsspecial1/alito-is-sworn-in-as-justice-after-5842-vote-
to.html>. Visto em: 10 set 2016.

223 The GOP’s gamble on Merrick Garland pays off. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/2006/01/31/politics/politicsspecial1/alito-is-sworn-in-as-justice-after-5842-vote-
to.html> Visto em: 15 nov 2016.

224 Aumentam pressões contra indicação de Gilmar Mendes para o STF. Disponível em:
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aumentam-pressoes-contra-indicacao-de-gilmar-mendes-
para-o-stf,20020513p56250>. Visto em: 10 set 2016.

225 Lula indica hoje ex-advogado do PT para o Supremo . Disponível em:
<http://noticias.uol.com.br/politica/2009/09/17/ult5773u2488.jhtm>. Visto em 10 set 2016.

226 Cf. ALMEIDA, Frederico de. Análise dos tempos de nomeação dos ministros do supremo tribunal federal
(1945-2013). newsletter. observatório de elites políticas e sociais do brasil, v. 2, n. 7, 2015.

227 Cf. PAES, Taíse Sossai. A influência do processo de escolha dos ministros da suprema corte na judicialização
da política: uma análise empírica do procedimento da sabatina dos indicados para o supremo tribunal federal.
2011.

228 PAES, op. cit., p. 69
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simples229. Por fim, é bastante comum que os indicados se recusem a responder, sob o
argumento de que poderão vir a discutir o caso em juízo como ministros do STF e isso
constituiria impedimento230 .

Numa outra hipótese de Mariana Prado e Claudia Türner, a de que o Presidente
buscaria indicar ministros cada vez mais jovens, isso não se confirma, como mostram os
gráficos 10 e 11. Os ministros que mais novos ingressaram na Corte, do período entre 1960
e 1982, foram Francisco Rezek, que ingressou na Corte, com 39 anos, Dias Toffoli, com 41
anos, e Moreira Alves, com 42. Não há um padrão de escolha de ministros cada vez mais
jovens. Entre os últimos ministros a ingressar, Teori Zavaski tomou posse com 64 anos, e
Rosa Weber, com 63. A media é de 57 anos, considerando todo o período, e, considerando
apenas a partir de 1989, a media cai para 55 anos.

Figura 10 – Idade de Ingresso no STF de Ministros com Posse entre 1960 e 1981

Em suma, o procedimento exige a presença de pelo menos dois Poderes, Executivo e
Legislativo, com exigência de maioria absoluta para aprovação. Isso indica um grau razoável
de independência, embora, como mostrado, a oposição no processo de confirmação não seja
tão efetiva. A influência do Presidente sobre o STF, levando em conta apenas o procedimento
de seleção não é tão grande. Por nossa hipótese, quanto mais ministros ele indicar, maiores as
chances de ele conseguir mudar a posição da Corte. O número médio de ministros indicados
por Presidente, desde a redemocratização, foi baixo. A Tabela 3 mostra como, depois da
redemocratização, apenas o Presidente Lula da Silva indicou mais que 5 ministros. Isso mostra
que nenhum Presidente conseguiu nomear mais da metade da Corte. Na história inteira, a
média de ministros do STF apontados é de 1 ministro nomeado por ano. Se contarmos apenas
o período pós-democratização, esse valor é de 0.83. Isso quer dizer que, em um único mandato
229 PAES, op. cit., p. 72
230 PAES, op. cit., p. 73
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Figura 11 – Idade de Ingresso no STF de Ministros com Posse entre 1982 e 2016

completo de presidente, o valor esperado de ministros da Corte nomeados para um presidente,
eleitos por dois mandatos, é seis.

Essa explicação sobre o poder do Presidente de alterar a composição inteira da Corte
não leva em conta, entretanto, a extensão das competências que apenas um ministro possui
na Corte. Dois instrumentos permitem que um ministro consiga estrategicamente obter um
resultado desejado em um processo. O primeiro deles é o pedido de vista que faz com que
a votação de um processo seja paralisada, se um ministro desejar analisá-lo melhor. Existe
um prazo para devolução, porém em 20% dos casos, ele não é entregue no prazo, conforme
mostra o III Relatório do Supremo em Números da FGV-RJ231. Assim, para paralisar um
caso contrário ao governo, basta que um ministro alinhado a esse, peça vista do processo.
O segundo caso é o poder que o Relator de decidir liminarmente um processo, nos termos
do art. 21, V do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esse poder permite que o
ministro relator tome uma decisão desejada e atrase o seu envio para referendo do plenário
ou das Turmas, inclusive em Ação Direta de Inconstitucionalidade, que requer full bench.
Dessa forma, com apenas a nomeação de um ministro, o Presidente da República possui uma
inteferência muito grande na Corte. Porém, como essas competências são exceção, não a
regra, a interferência na posição da Corte, como um todo, é limitada.

Portanto, o procedimento de seleção não é perfeito, mas garante um grau razoável de
independência para o Supremo Tribunal Federal. Em todo o caso, como sugestão de alteração,
acreditamos que aumentar a exigência de confirmação do Senado de maioria absoluta para
maioria qualificada de dois terços seria uma mudança que traria bons resultados para o
Supremo Tribunal Federal. Das mudanças propostas em PEC, acreditamos que é a única que
faria sentido, dadas as particularidades do processo.
231 Cf. FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A; III, Vitor P CHAVES. Relatório supremo em números: o

supremo e o tempo. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 2014.
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Tabela 3 – Numero de ministros do STF apontados por Presidente

Presidente da República Numero de ministros que nomeou
Dilma Rousseff 5 Ministros
Luiz Inácio Lula da Silva 8 Ministros
Fernando Henrique Cardoso 3 Ministros
Itamar Augusto Cautiero Franco 1 Ministros
Fernando Affonso Collor de Mello 4 Ministros
José Sarney 5 Ministros
João Baptista de Oliveira Figueiredo 9 Ministros
Ernesto Geisel 7 Ministros
Emílio Garrastazu Médici 4 Ministros
Artur da Costa e Silva 4 Ministros
Humberto de Alencar Castelo Branco 8 Ministros
João Belchior Marques Goulart 2 Ministros
Jânio da Silva Quadros 1 Ministros
Juscelino Kubitschek de Oliveira 4 Ministros
Nereu de Oliveira Ramos 1 Ministros
Eurico Gaspar Dutra 3 Ministros
José Linhares 3 Ministros
Getúlio Dorneles Vargas 21 Ministros
Washington Luís Pereira de Sousa 4 Ministros
Arthur da Silva Bernardes 5 Ministros
Epitácio da Silva Pessôa 3 Ministros
Delfim Moreira da Costa Ribeiro 1 Ministros
Wenceslau Braz Pereira Gomes 4 Ministros
Hermes Rodrigues da Fonseca 6 Ministros
Nilo Peçanha 2 Ministros
Affonso Augusto Moreira Penna 2 Ministros
Francisco de Paula Rodrigues Alves 5 Ministros
Manoel Ferraz de Campos Salles 2 Ministros
Manoel Victorino Pereira 3 Ministros
Prudente José de Moraes Barros 7 Ministros
Floriano Vieira Peixoto 15 Ministros
Manoel Deodoro da Fonseca 15 Ministros

3.2.6 Procedimento de Remoção

Um ministro do STF pode interromper seu exercício de ofício por algumas razões:
ele pode perder o seu cargo, constituindo aqui exceção a vitaliciedade, ou então deixar de
exercê-lo por aposentadoria ou por sua morte.

3.2.6.1 Perda de Cargo

O ministro do STF pode perder seu cargo por sentença transitada em julgado ou em
processo decorrente de crime de responsabilidade. No primeiro caso, há a participação da
própria Corte, que é competente para julgar crime comuns dos próprios ministros.
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Nosso foco será no processo por crime de responsabilidade, uma vez que é o meio
pelo qual outros Poderes podem vir a remover um ministro. Esse procedimento é previsto
na Constituição Federal, no art. 52, II, que determina caber ao Senado processar e julgar
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como os membros do Conselho Nacional
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República
e o Advogado-Geral da União. A lei n. 1079/1950 estabelece as hipóteses de crime de
responsabilidade de Ministro do STF:

Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal:

1- alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto
já proferido em sessão do Tribunal;

2 - proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa;

3 - exercer atividade político-partidária;

4 - ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo;

5 - proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decôro de suas
funções.

Determina ainda o art. 39-A da mesma lei que constituem crimes de responsabilidade do
Presidente do Supremo Tribunal e de seu substituto os crimes de responsabilidade contra a lei
orçamentária, definidos no art. 10, quando por eles praticados ou ordenados. Nos termos do
art. 41-A da mesma lei, o processo relativo a esses crimes deverá seguir o rito previsto na Lei
n. 8038/1990.

O processo de impeachment contra ministro do STF ou Procurador-Geral da República
começa com oferecimento de denúncia por qualquer cidadão ao Senado Federal, pelos crimes
de responsabilidade cometidos (art. 41 da lei n. 1079/1950). A denúncia só poderá ser
recebida se o denunciado não tiver deixado o cargo (Lei n. 1079/1950, art. 42). A denúncia
será recebida pela Mesa do Senado, lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma
comissão especial, que emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou
não julgada objeto de deliberação (Lei n. 1079/1950, arts. 44 e 45). O parecer será submetido
a uma só discussão e a votação nominal, sendo aprovado se obtiver maioria simples de votos
(Lei n. 1079/1950, art. 47). No caso de ser aprovado, a Mesa remeterá cópia ao acusado,
para responder em 10 dias (art. 49). No caso contrário, será arquivado (art. 48). Recebida a
acusação, a comissão emitirá um parecer sobre a procedência ou improcedência da acusação,
no prazo de 10 dias (art. 51). Este novo parecer terá uma só discussão e será aprovado, em
votação nominal, se obtiver maioria simples dos votos (art. 54). Neste caso, entre os efeitos
produzidos, o denunciado ficará suspenso do exercício de suas funções até sentença final,
ficará sujeito a acusação criminal e perderá um terço dos vencimentos, que lhe serão pagos no
caso de absolvição (art. 57, a, b e c).

Recebida a acusação, o denunciante será intimado para apresentar o libelo acusatório
e o rol de testemunhas, em 48 horas (art. 58). Findo este prazo, abrir-se-á vista ao denunciado
ou a seu defensor, para oferecer resposta e rol de testemunhas (art. 58). Em seguida, serão os
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autores remetidos ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou a seu substituto, no caso de
ser ele o denunciado, comunicando-lhe o dia designado para o julgado e convidando-o para
presidir a sessão (art. 59). No dia e hora marcados, o presidente do STF, ou seu substituto,
dará início a sessão, presente o número legal de senadores (art. 61). Realizados inquirição de
testemunhas (art. 64), debate oral, com réplica e tréplica (art. 65, caput), discussão única entre
os senadores sobre o objeto de acusação (art. 65, parágrafo único), será feito um relatório
pelo Presidente com os fundamentos da acusação e da defesa, sendo submetido em seguida a
julgamento. O julgamento será feito, em votação nominal pelos senadores desimpedidos que
deverão responde "sim"ou "não"à pergunta: "Cometeu o acusado F. o crime que lhe é imputado
e deve ser condenado à perda do seu cargo"(art. 68). Se a resposta for afirmativa pelo número
de 2/3 dos senadores presentes, será feita nova consulta sobre o tempo não excedente de
cinco anos, durante o qual o condenado será considerado inabilitado para exercício de função
pública (art. 68 ,parágrafo único). No caso de condenação, ficará o acusado automaticamente
destituído do seu cargo; se absolvido, será reabilitado, com a volta do exercício do cargo e o
direito à parte de seus vencimentos de que fora privado (art. 70).

É evidente que o processo de impeachment de ministro do STF se dá com a parti-
cipação de somente uma Casa, o Senado Federal, mesmo embora conte com a presidência
de um membro do próprio tribunal. De qualquer forma, a exigência de um número de 2/3
de senadores para que seja removido do cargo é um obstáculo a sua remoção arbitrária, no
entanto, apenas uma maioria simples é exigida para que seja afastado provisoriamente do
exercício.

3.2.6.2 Aposentadoria

Um ministro do STF ainda por deixar de exercer o ofício por motivo de sua morte, o
que é evidente, ou por aposentadoria.

Os ministros são compulsoriamente aposentados ao atingir 75 anos de idade, nos
termos do art. 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O limite de 75 anos foi
estabelecido por meio do que se chamou na Imprensa de PEC da Bengala232. Anteriormente
a isso, o limite era de 70 anos. A PEC da Bengala foi vista por alguns setores como uma
limitação à capacidade da Presidente Dilma Rousseff de nomear novos ministros, uma vez
que ela já havia nomeado cinco233. Vale ressaltar que aposentadoria compulsória traz uma
diferença contrastante com a Suprema Corte americana, em que um ministro só deixará de
exercer o cargo, se assim o quiser, ou no fim de sua vida.

Nada impede entretanto que um Ministro se aposente antes ou até mesmo se exonere.
232 Senado aprova extensão da PEC da Bengala para o funcionalismo público. Disponível em:

<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,senado-aprova-extensao-da-pec-da-bengala-para-
funcionalismo-publico,1771455>. Visto em: 10 abr 2016

233 Câmara aprova aposentadoria aos 75 para minsitros do STF. Disponível em:
<https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/camara-aprova-aposentadoria-aos-75-para-ministros-do-
stf,c7c75645fbebce996d88f5b5d77d24587gx0RCRD.html> Visto em: 16 jun 2016.
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O ministro Joaquim Barbosa decidiu se aposentar aos 60 anos por razões pessoais. Já Francisco
Rezek, em seu primeiro exercício do cargo de ministro do STF, tendo sido nomeado em 1983,
pediu exoneração em 1990 para exercer o cargo de Ministro das Relações Exteriores, do
presidente Collor.

De qualquer forma, a regra, após a Constituição de 1988, é a aposentadoria. O único
ministro que deixou de exercer o cargo por falecimento foi o Menezes Direito, que perdeu a
vida em 1o de setembro de 2009.

3.2.7 Resumo

Em suma, podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal possui garantias altas de
independência judicial. Os ministros do Tribunal exercem seu ofício, até sua aposentadoria
compulsória ou morte, podem perder seu cargo após crime de responsabilidade a ser proces-
sado no Senado Federal, são nomeados com participação de dois Poderes, recebem um salário
considerável e tem sua autonomia respeitada.

3.3 Outros Fatores de independência

Conforme o modelo destacado no capítulo 2, vamos discutir alguns fatores que podem
impactar independência de facto no Brasil, como sua democracia, a confiança pública na
Corte e a Incidência Política de sua atuação.

3.3.1 Democracia

Para avaliar a democracia brasileira, devemos considerar as duas dimensões: parti-
cipação política e competição pública. O conceito é de fato restrito, porque democracia é
uma palavra que pode ter significado demasiadamente amplo. Desconsideraremos, portanto,
análises do tipo da qualidade da democracia234, que leva em conta fatores como qualidade da
vida social, cidadania, entre outras235.

Do ponto-de-vista da participação política, o voto no Brasil é bastante amplo. Nos
termos do art. 14, §1o:

§ 1o O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

234 Cf. MOISÉS, José Álvaro. A corrupção afeta a qualidade da democracia? Periódico de Opinião Pública e
Conjuntura Política Ano II, Número V, Maio de 2010, 2010.; GUGLIANO, Alfredo. Apontamentos sobre o
conceito de qualidade da democracia. Revista Debates, v. 7, n. 1, p. 229.

235 Corbetta e Perez-Liñan apud GUGLIANO, Alfredo. Apontamentos sobre o conceito de qualidade da
democracia. Revista Debates, v. 7, n. 1, p. 229., p. 231
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c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

A obrigatoriedade para os maiores de dezoito anos e menores de setenta anos faz com que as
taxas de não-comparecimento no Brasil sejam baixíssimas, cerca de 12%236. Em contraste, um
país com voto facultativo, como os Estados Unidos, possui uma taxa de não-comparecimento
de cerca de 40%237.

A competição política, após a Constituição de 1988, tornou-se ampla no Brasil. Há
uma ampla gama de partidos, sendo que dois partidos, PT e PSDB, concentraram a maioria
dos votos para seis de sete eleições presidenciais, sempre em concorrência de uma "terceira
via", compreendendo outros partidos com chances eleitorais238. Nas eleições de 2014, por
exemplo, a presidente eleita Dilma Rousseff venceu com 51,64% dos votos válidos contra
48,36% do candidato Aécio Neves239. Nas eleições de 2010, a presidente Dilma Rousseff, do
PT, venceu o candidato José Serra, do PSDB, por uma diferença de 56% a 44%. Em 2006,
o candidato Lula da Silva, do PT, venceu Geraldo Alckmin, do PSDB, por 61% a 39%. Em
2002, Lula da Silva venceu José Serra, do PSDB, pela mesma margem de 2002. As eleições
de 1998 e de 1994 foram vencidas em primeiro turno pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso, do PSDB, mas o segundo colocado nas duas, Lula da Silva, obteve em 1998, 32%
dos votos, e, em 1994, 27%. Esses dados são suficientes para mostrar que as eleições, desde
1994, vem se polarizando entre os dois partidos e a diferença entre as margens de votos vem
se tornando cada vez mais baixas. Os candidatos de "terceira via"também possuíram votações
expressivas, destacando-se Anthony Garotinho, em 2002, com 18% dos votos, e Marina Silva,
com 19%, em 2010, e 21%, em 2014.

Com representação no Congresso, um total de 28 partidos e um número de 13 partidos
efetivos, calculado segundo o índice de Laakso e Taagepera240 foram calculados para 2015241,
tornando o Brasil um dos países com sistema partidário mais fragmentado no mundo. Embora
essa fragmentação possua efeitos deletérios no sistema político brasileiro, pois traz uma série
236 Eleições 2016: índice de abstenção nos municípios com biometria foi de 11,85%. Disponí-

vel em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Outubro/eleicoes-2016-indice-de-abstencao-nos-
municipios-com-biometria-foi-de-11-85>. Visto em: 11 nov 2016.

237 US Election 2016: Voter turnout fell to 58 per cent this year, estimates show. Disponível
em: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/us-election-2016-voter-turnout-fell-to-58-per-cent-this-
year-est/>. Visto em: 1 dez 2016.

238 LIMONGI, Fernando; GUARNIERI, Fernando. A base e os partidos: as eleições presidenciais no brasil
pós-redemocratização. Novos Estudos-CEBRAP, SciELO Brasil, n. 99, p. 5–24, 2014., p. 6

239 Disponível em: <http://placar.eleicoes.uol.com.br/2014/2turno/> Visto em 12 set 2016
240 Cf.LAAKSO, Markku; TAAGEPERA, Rein. The"effective"number of parties:"a measure with application to

west europe". Comparative political studies, Sage Publications, v. 12, n. 1, p. 3, 1979.. A importância do
cálculo do número dos partidos efetivos é de que esse índice leva em consideração o peso político real dos
partidos

241 Brasil tem a Câmara mais fragmentada em todo o mundo. Disponível em:
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-a-camara-mais-fragmentada-em-todo-
o-mundo-imp-,1631324>. Visto em: 14 jan 2016. Election indices. Disponível em:
<http://www.tcd.ie/Political_Science/staff/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf>.
Visto em: 14 jan 2016.
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de obstáculos à governabilidade242, e mesmo que a maior parte dos partidos brasileiros com
representação não tenham um sentido ideológico claro, é evidente que o custo para se criar um
partido político no Brasil é baixo. Na verdade, há um incentivo para criação, uma vez que os
valores repassados aos partidos, que constituem o Fundo Especial de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos, o chamado Fundo Partidário, é bastante alto243 . Os requisitos para
criação de partidos políticos, de acordo com a Lei 9.069, de 19 de setembro de 1995, são
o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral (art. 7o, caput), seu caráter
nacional, o apoiamento de 0,5% dos eleitores que tenham votado nas últimas eleições, sem o
cômputo dos votos brancos e nulos, para a Câmara dos Deputados, distribuídos por um terço
ou mais dos Estados, com pelo menos 0,1% do eleitorado que tenha votado nesses Estados
(art. 7o, §1o). Ademais, a Constituição e a legislação possuem como princípios o plurarismo
político e o pluripartidarismo244.

Assim, podemos concluir que possui o Brasil uma democracia com um nível alto de
participação política e de competição pública, com fragmentação partidária. Os custos de
coordenação para um ataque efetivo contra o Supremo Tribunal Federal são altos.

3.3.2 Confiança pública

O Supremo Tribunal Federal parece possuir hoje altos índices de confiança. Infeliz-
mente não há institutos que tenham medido séries históricas de confiança na Corte. O Ibope,
por exemplo, passou a colocar o Tribunal, como pergunta, em sua pesquisa de confiança em
instituições, apenas em 2012. A partir desse ano, entretanto, retirou-o novamente. Para fazer
inferência sobre confiança pública na Corte, assim, precisamos levar em consideração alguns
pressupostos.

Primeiramente, a pesquisa do Ibope mencionada deve nos dar um parâmetro inicial
para julgar a confiança na Corte. Os resultados estão dispostos na Tabela 4245.

A tabela mostra que o Poder Judiciário em geral goza de mais confiança que o
Congresso. Também mostra que a população enxerga o Supremo Tribunal Federal de maneira
mais confiável que o Judiciário e a Justiça em geral. Essa diferença entre Judiciário e STF
talvez seja efeito de a pesquisa ter sido realizado em dezembro de 2012. Em agosto de 2012,
242 SANTOS, Fabiano; CANELLO, Júlio. Brazilian congress, 2014 elections and governability challenges.

Brazilian Political Science Review, SciELO Brasil, v. 9, n. 1, p. 115–134, 2015., p. 130
243 Nos termos da Constituição de 1988, o art. 17, § 3o estabelece que: "Os partidos políticos têm direito a

recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei".
244 O art. 1o, V da Constituição brasileira afirma ser um fundamento da República Federativa do Brasil o

"pluralismo político". Já o art. 17, caput estabelece que "É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana". Foi por esses mesmos fundamentos que o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade de trechos da Lei n. 9.096/95, que instituíam a cláusula de barreira. V.
ADI 1351. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=416150>.
Visto em 10 out 2016.

245 Confiança do brasileiro no STF é maior do que na Justiça. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-
br/noticias/Paginas/Confianca-do-brasileiro-no-STF-e-maior-do-que-na-Justica.aspx>. Visto em 12 set 2016.
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Tabela 4 – Índice de Confiança dos brasileiros nas Instituições em Dezembro de 2012

Instituições Índices
Corpo de Bombeiros 83
Meios de comunicação 60
Supremo Tribunal Federal 54
Eleições, Sistema Eleitoral 54
Poder Judiciário, Justiça 47
Polícia 40
Congresso Nacional 35
Índice Geral 53

Fonte: Ibope

iniciou-se no Tribunal a Ação Penal 470, conhecida como o processo do Mensalão, em que
vários políticos, ligados ao governo, foram julgados e sentenciados por crimes relacionados a
corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Em um país de grande desconfiança no
sistema político, visto como corrupto, seria natural que o Supremo Tribunal Federal passasse
a receber maior apoio da opinião pública. Matérias de jornais do período dão nota do prestígio
que veio a ter o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, chamado na época de "Batman
brasileiro", entre outros epítetos246.

No mesmo período, duas pesquisas realizada pelo Datafolha, uma em agosto e outra
em dezembro de 2012 , nos mostram um fenômeno semelhante. Na pesquisa de agosto, a
porcentagem de pessoas que diziam confiar muito e pouco no STF era de 67%, e na seguinte,
70%. Vale dizer que o Datafolha adota metodologia diferente da do Ibope. Enquanto a última
faz a pergunta "você confiança na instituição?", o primeiro estabelece graus, "Você confia
muito, pouco, ou não confia?". Isso mostra que, embora o efeito da AP 470 tenha sido forte
em relação à confiança no Tribunal, essa já era alta.

Essa confiança é de alguma maneira surpreendente. Anteriormente à Constituição de
1988, um ex-ministro do Tribunal, Aliomar Baleeiro, escreveria a obra "Supremo Tribunal
Federal, esse outro desconhecido"247. Pelo próprio título, percebe-se que o Supremo Tribunal
Federal não possuía o prestígio que possui hoje em dia. Como se explica essa mudança em
relação à Corte?

Joaquim Falcão e Fabiana Luci de Oliveira apresentam uma explicação plausível ao
fenômeno248. Segundo os autores, esse processo de ganho de publicidade do STF se dá em
246 Adeus: ’Batman’ brasileiro, Joaquim Barbosa deixa STF dez anos antes em meio a sucessos e polêmi-

cas. Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2014/05/29/joaquim-barbosa-batman_n_5412578.html>.
Visto em 12 set 2016.

247 Cf. BALEEIRO, Aliomar; PEDROSO, José. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. [S.l.]:
Forense, 1968.

248 Cf. FALCÃO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O stf e a agenda pública nacional: de outro desconhe-
cido a supremo protagonista? Lua Nova: Revista de Cultura e Política, SciELO Brasil, n. 88, p. 429–469,
2013.
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alguns momentos. O primeiro deles corresponde à aproximação do Tribunal com a imprensa,
na década de 80, por razão da atuação do presidente da Corte, Xavier de Albuquerque,
que intencionalmente promoveu encontro com jornalistas e proprietários de jornais, com a
intenção de fazer com que o STF tivesse uma imagem melhor diante da opinião pública249.
Em segundo lugar, a Lei 10.461, de 17 de maio de 2002, criou a TV Justiça por iniciativa
do próprio tribunal, e permitiu que as atividades da Corte fossem transmitidas ao vivo na
televisão250. Vale lembrar que o próprio projeto de lei que criou a TV Justiça foi sancionado
pelo ministro Marco Aurélio Mello, enquanto no exercício da Presidência da República251.
Compreender que o canal aproximou a opinião pública da Corte não significa deixar de notar
que o surgimento do canal televisivo também tornou a Corte mais personalista.

Em terceiro lugar, acrescentam os autores, estaria a organização da agenda temática,
pelo ministro Nelson Jobim252. Até então, a pauta era objeto de decisão discricionária com-
pleta da Presidência do Tribunal, que a estabelecia sem um critério pré-definido, fiando-se na
relevância de teses jurídicas ou então a pedido de um advogado ou outro ministro. Após a
Presidência do Ministro Jobim, adotou-se outro critério, selecionar-se-ia para a pauta, pro-
cessos conclusos na secretaria, que correspondessem ao momento político-jurídico, tendo
prioridade casos em que houve maior demanda da opinião pública253. Essa sintonia da agenda
com a opinião pública acabou por aproximá-las ainda mais. Por fim, houve a criação do
Conselho Nacional de Justiça e a ascensão à Corte de demandas por moralidade e eficiência
na administração da justiça, possibilitando a presença do STF na opinião pública como decisor
último254.

Aos argumentos dos autores, eu acrescentaria a já mencionada AP 470. Parece evidente
que a condenação de políticos pelo Supremo Tribunal Federal deu a opinião pública o sentido
de que as instituições estivessem funcionando, e o Império da Lei estivesse alcançando pessoas
que pelo status político ou poder econômico fossem esperados de escapar sem punição. A
transmissão do julgamento pela televisão atraiu os olhos da população para a Corte, que
passou a apoiar a atuação dos ministros.

Como dissemos, é esperado que a Corte possua uma confiança em sua atuação, embora
não tenhamos dados para corroborar tal hipótese. Entretanto, se assumirmos que esse índice de
confiança é levemente superior ou igual à confiança do Poder Judiciário em si, poderemos ter
uma comparação ao longo dos anos. No entanto, a própria escassez de dados para o Supremo
Tribunal Federal serve como evidência da propriedade dessa comparação. Antes do mensalão,
o Supremo Tribunal Federal não adquirira o destaque suficiente para ser incluído em pesquisas
249 FALCÃO; OLIVEIRA, op. cit., p. 438
250 FALCÃO; OLIVEIRA, op. cit., p. 439
251 Interino na Presidência da República, presidente do STF sanciona lei que cria TV Justiça. Disponível em:

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=58775>. Visto em 17 set 2016.
252 FALCÃO; OLIVEIRA, op. cit., p. 442-445
253 FALCÃO; OLIVEIRA, op. cit., p. 445
254 FALCÃO; OLIVEIRA, op. cit., p. 447
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de opinião sobre confiança em instituições. Por exemplo, o projeto "Latinobarometro"possui
dados desde 1995255. Este projeto, promovido por uma Organização sem fins lucraticos,
realiza uma série de pesquisas periódicas de opinião pública na América Latina e permite um
panorama comparativo entre os vários países.

Figura 12 – Porcentagem de respostas "muita confiança"e "alguma confiança"para Poder
Judiciário, Congresso e Governo no Brasil (1995-2015)

Fonte: Latinobarometro

Na Figura 12, temos a série histórica da porcentagem de pessoas que tem muita ou
alguam confiança no Congresso, governo e Poder Judiciário, entre 1995 e 2015. A porcenta-
gem de pessoas que se dizem não confiar no Congresso é superior a do Poder Judiciário por
toda a série. No geral, a confiança no Judiciário é também superior à confiança no governo,
com exceção de alguns anos, durante o mandato do ex-presidente Lula. Isso é facilmente
explicado tendo em vista a popularidade de que o ex-presidente gozou no período. Assim,
podemos concluir que a confiança no Judiciário no período foi máxima, nunca tendo caído
abaixo de 30% e tendo o seu pico no valor de 52%, no ano de 2010. Tendo em vista nosso
modelo explicativo e o pressuposto de que a confiança no Judiciário se estende ao STF, é de
se esperar que, com a confiança em alta, a independência de facto da Corte tenha sido alta por
todo o período.
255 LATINOBAROMETRO Database. Disponível em: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>. Acesso em: 13

set 2016.
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3.3.3 Ativismo Político

Conforme definimos "ativismo político", trata-se da capacidade da Corte de agregar
contestação de política pública. Isto é, a Corte deve desafiar outros Poderes, em casos de
importância para eles ou em casos de relevância geral. Como argumentaremos, o nível de
"ativismo político"do Supremo Tribunal Federal aumentou profundamente por todo o regime
constitucional da Carta de 1988. A Corte passou de um tribunal desconhecido para uma
instituição poderosa capaz de decisões profundas de direitos fundamentais e até mesmo
decidindo sobre a estrutura de outros Poderes, removendo um Presidente da Câmara dos
Deputados de seu cargo, prendendo um senador, e decidindo sobre a sucessão presidencial.
Não se discute aqui o que pode ter causado esse aumento. É possível até que tenha sido
completamente aleatório e dado pelos acontecimentos da vida política, mas assumimos que
ele ocorreu.

Exemplos abundam de casos em que o Supremo Tribunal Federal, após a Consituição
de 1988 foi "ativista". Em um primeiro ponto, poderíamos citar os casos relativos às políticas
de reestruturação econômica dos anos 90. Ao contrário de países como a Argentina, que
praticamente legitimaram a política econômica do governo Menem, o Supremo Tribunal
Federal desafiou o governo em onze de vinte e seis casos, sendo que desses onze, cinco
consistiam em desafios fortes 256. Entre os casos em que a Corte foi chamada a decidir sobre
essas políticas e desafiou a posição do governo, podemos destacar o questionamento do
Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira - IPMF (ADI 926 e 939, ano de 1993
e 1994), o caso do envio ao Congresso de lei sobre reajuste dos servidores públicos (ADI
2061, ano de 1999 a 2001), o caso do reajuste da aposentadoria de servidores da União (RE
147684, ano de 1992), entre outros257. O que importa notar nesses casos é que o ativismo
político do Supremo foi tão alto, que sua possível resposta passou a ser considerada pelo
governo ao tomar decisões em políticas públicas258. Criou-se inclusive um tipo de ação direta
de constitucionalidade específica para que o governo pudesse questionar de antemão na Corte
a constitucionalidade de suas políticas, a Ação declaratória de Constitucionalidade (ADC),
criada pela Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993.

A partir de 2000, o ativismo político e o judicial se exacerbaram. Apenas como
exemplos de força do Supremo Tribunal Federal, podemos destacar o RE 197917 (2001),
conhecido como o "Caso Mira Estrela", sobre o número de vereadores das Câmaras Muni-
cipais, o MS 26603 (2007), sobre o tema da fidelidade partidária e vacância de mandato,
as ADIs 1351 e 1354 (2006), que declararam inconstitucional a cláusula de barreira para
partidos, o RE 630147 (2010), que confirmou a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa,
256 KAPISZEWSKI, Diana. Tactical balancing: High court decision making on politically crucial cases. Law &

Society Review, Wiley Online Library, v. 45, n. 2, p. 471–506, 2011., p. 7
257 A cientista Diana Kapiszewski classificou todo um conjunto desses casos em quatro posições da Corte: a)

desafio forte; b) desafio fraco; c) suporte fraco; d) suporte forte KAPISZEWSKI, op. cit., p. 10-13
258 Tornou-se um verdadeiro veto player, no dizer de George Tsebelis. Cf. TSEBELIS, George. Veto players:

How political institutions work. Princeton: Princeton University Press, 2002.
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a ADI 4277 e a ADPF 132 (2011), que reconheceram a união de pessoas do mesmo sexo,
a ADPF 54 (2012), que permitiu o aborto de bebês anencéfalos, entre muitos outros casos.
Nesse momento, começou a se discutir na doutrina limites para atuação da Corte259. Juristas
e cientistas passaram a falar em "Supremocracia"260 para se referir à expansão da atividade
do Supremo.

A atividade política do Supremo Tribunal Federal ainda impôs novas derrotas ao
governo e ao Poder Legislativo, nos últimos anos. O caso chave foi a da Ação Penal 470,
julgada em 2012, em que o Supremo Tribunal julgou ex-membros do governo e parlamentares
por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Indubitavelmente, esse fato foi o divisor
de águas do Tribunal. A partir dele, passou-se a questionar cada vez mais a independência da
Corte e ataques por parte de outros poderes passaram a ocorrer.

Nos anos de 2015 e 2016, como consequência da Operação Lava-jato, o Supremo
Tribunal Federal atingiu o pináculo de sua atuação ativista. Apenas para exemplo, a Corte
tornou réu o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o apeou de sua função
261, decidiu sobre a prisão do ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral 262,
numa construção jurisprudencial heterodoxa, tornou o Presidente do Senado Federal, Renan
Calheiros, réu em ação penal por crime de peculato 263, e decidiu que ele não poderia pela
Constituição estar na linha da sucessão presidencial 264.

Esses exemplos bastam para mostrar que a presença do Supremo Tribunal Federal na
vida política brasileira não é neutra e se tornou cada vez mais ativista, impondo derrotas ao
governo e ao Poder Legislativo. Não é exagero afirmar que ele se tornou alvo de ataques dos
outros Poderes. Incontestavelmente, essa atuação vai pautar as relações entre os Poderes, nos
próximos anos.
259 Ver, por exemplo, a análise de Elival da Silva Ramos sobre ativismo judicial no Brasil. O autor define

"ativismo judicial"como "a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento
principalmente da função legislativa, mas também, da função administrativa, e, até mesmo, da função de
governo"RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. Saraiva, 2010., p. 116

260 Cf. VIEIRA, Oscar VILHENA. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 4, n. 2.
261 Por unanimidade, STF transforma Cunha em réu pela segunda vez. Jornal ’O Estado de S. Paulo’. Disponível

em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-do-stf-vota-por-transformar-cunha-em-reu-por-
contas-na-suica,10000058723>. Acesso em: 10 dez 2016

262 Íntegra da decisão do ministro Teori Zavascki que determinou a prisão do senador Delcídio do Amaral.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304788>. Acesso em:
10 dez 2016

263 http://oglobo.globo.com/brasil/por-8-votos-3-stf-decide-tornar-renan-reu-por-peculato-20573269. Jornal
’O Globo’. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/por-8-votos-3-stf-decide-tornar-renan-reu-por-
peculato-20573269>. Acesso em: 15 mar 2016

264 Por 6 votos a 3, STF mantém Renan na presidência do Senado. Exame. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/brasil/maioria-do-stf-decide-por-manter-renan-na-presidencia-do-senado/>.
Acesso em: 15 mar 2016
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3.4 Independência de facto

Pelo que foi demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui garantias relativamente
altas de independência de jure. Ademais, ele possui uma confiança pública alta. O Brasil
é uma democracia com participação política e contestação pública elevadas. Além disso, o
Supremo é palco de atividade política de grupos de interesse, partidos, e desafia fortemente
os outros Poderes da República. Segundo nosso modelo explicativo, é de se esperar assim que
o Supremo Tribunal Federal tenha uma independência de facto alta.

Em nosso modelo, mencionamos fatores que possam ser usados para indicar a inde-
pendência de facto de um tribunal. São eles: a) situações em que juízes que foram removidos
ou impedidos; b) situações de non-compliance; d) o período pelo qual os juízes exerceram
seu ofício; e) decisões contra o Poder Executivo ou Poder Legislativo. f) processos criminais
contra políticos. Vamos analisar algumas dessas situações.

3.4.1 Independência do Supremo Tribunal Federal - histórico
Na história da Corte, todas as situações mencionadas de quebra de independência de

facto já ocorreram. Em períodos autoritários, foram mais frequentes. Analisemos o regime
militar de 64. O número de ministros foi ampliado de onze para dezesseis, nos termos do Ato
Institucional n. 2/65265 . A remoção de juízes contrários à preferência do governo foi feita,
em 16 de janeiro de 1969, por conta do Ato Institucional N. 5 (AI-5)266, sendo aposentados
compulsoriamente os ministros Hermes Lima, Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva.
Além deles, outros dois ministros, Gonçalves de Oliveira e Antônio Carlos Lafayette de
Andrada se retiraram por não concordarem com o ato. Como narra Elio Gaspari, o objetivo
claramente era neutralizar os votos dos ministros apontados por Juscelino Kubitscheck e João
Goulart e alterar a preferência da Corte para adequar-se às preferências do governo267:

O Supremo Tribunal Federal foi diluído em 1965 e mutilado em 68. Para
neutralizar os votos dos ministros nomeados por Kubitschek e João Goulart,
ampliou-se de onze para dezesseis o número de assentos no tribunal. Com
o AI-5, expurgaram-se Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e
Silva. Da corte saiu o único caso de protesto do período. Demitiram-se o
presidente da casa, Antônio Gonçalves de Oliveira, e seu substituto imediato,
o ministro Antônio Carlos Lafayete de Andrada. Ambos mineiros, um deles
descendente de José Bonifácio, foram os únicos funcionários de alto nível
dos poderes republicanos a se valer do espírito de renúncia para impedir
o prosseguimento da confusão entre a história do regime e suas biografias.
Com cinco vagas à mão, o governo Medici devolveu o Supremo ao seu
tamanho habitual, e entre os onze sobreviventes lá continuaram Adaucto
Lúcio Cardoso e Aliomar Baleeiro, instrumentistas da “banda de música”

265 ATO Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
ait/ait-02-65.htm>. Acesso em: 12 ago 2016.. O número de ministros foi preservado pela Constituição de
1967. Posteriormente, o Ato Institucional n. 6 retornou ao número de onze. ATO Institucional n. 6, de 1o de
fevereiro de 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-06-69.htm>. Acesso em:
12 ago 2016.

266 ATO Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 12 ago 2016.

267 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2004., p. 233
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da UDN, ferozes adversários daquilo que poderia ter sido a ditadura de
João Goulart. Meses depois juntou-se a eles Bilac Pinto, o responsável pela
introdução do conceito de “guerra revolucionária” no vocabulário político
civil.

De 1930 a 1945, dentro das mudanças instituídas por Getúlio Vargas, o Supremo
Tribunal Federal teve também sua independência comprometida. O ministro Prado Kelly, em
homenagem ao ministro Laudo de Camargo, discursou268:

Naquela fase de muitas decepções e renúncias, disse ele, era excepcional-
mente difícil o exercício da judicatura, sobretudo da que encarnava toda
organização judicial, cujos alicerces a aluíam. Nem os acórdãos estavam
imunes do desrespeito ou do desacato, nem os que os subscreviam tinham
como evitar a exoneração ou aposentadoria arbitrárias, a não ser confiando
na força imanente dos princípios, a qual se rende, sem o querer, a vontade
soberana. O Supremo Tribunal sofria a pior condenação - de viver cerceado
em um mundo de ficções remanescentes, em derredor dele, haviam ruído
todas as colunas da sociedade livre. Dentro das contingências em que passou
a operar, cada ministro possuía apenas o escudo de sua consciência para
opor ao mando incontrastável e triunfante. Resguardar a dignidade, a fim de
acudir, ao menos, a dignidade alheia; manter a independência , para não se
anular na submissão geral, desempenhar uma função diminuída para que os
restos dela também não desaparecessem; dar um ínimo de satisfação aos que
aspiravam ao máximo de amparo, de modo que não lhes faltasse tudo; zelar
o seu ministério, ainda que fosse para negócios privados, não colidentes com
o interesse político de maneira que não se destruísse de todo o instrumento
civilziador do direito - tal a missão que as circunstâncias haviam traçado
aos membros da mais alta congregação judiciária.

A citação já é bastante para caracterizar o período. O ministro menciona desrespeito e desacato
a acórdãos, exoneração e aposentadoria arbitrárias. De fato, Vargas alterou bastante a estrutura
do Judiciário, sobretudo a do Supremo. Decreto no 19.656, de 3 de Fevereiro de 1931, editado
durante o governo provisório, em seu art. 1o e parágrafo único, alterou o número de ministros
de quinze para onze, não sendo preenchidas as vagas até que o número se adequasse269. Este
mesmo decreto proibiu o exercício de qualquer outro cargo ou função pública , salvo do
magistério (art. 20), dividiu a Corte em duas Turmas (art. 2o), entre outras mudanças. Vargas
também aposentou compulsoriamente o Procurador-Geral da República, Antônio Joaquim
Pires de Carvalho e Albuquerque, e cinco ministros, Edmundo Muniz Barreto, Pedro Afonso
Mibielli, Godofredo Cunha, Geminiano da Franca e Pedro Joaquim dos Santos, fato inédito,
pois até então, nunca um ministro da Corte fora removido, e nomeou dois, João Martins
de Carvalho Mourão e Plínio Casado270. A situação de constrangimento permaneceu, com
ameaças. O ministro Otavio Kelly, cuja atuação se tornara cada vez mais oposta ao governo,
sofreu uma ameaça de remoção, em 1940, do ministro da Justiça de Vargas, Francisco
268 Reis apud COSTA, Emília Viotti da. O Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania. São Paulo:

UNESP, 2006., p. 70
269 Decreto no 19.656, de 3 de Fevereiro de 1931,. Disponível em:

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19656-3-fevereiro-1931-508520-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Visto em 10 jun 2016.

270 COSTA, op. cit., p. 70-71
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Campos271. Getúlio Vargas também se tornou conhecido como o Presidente que mais nomeou
ministros do Supremo Tribunal Federal, um total de 21, como mostra a tabela 3. Por fim,
tanto a Constituição de 1934 quanto a Carta de 1937, que implantou a ditadura do Estado
Novo, alterararam profundamente a estrutura do Supremo Tribunal Federal, o que revela um
descompromisso com sua autonomia.

Evidentemente, em regimes autoritários, como os supracitados seria fácil argumentar
pela não independência dos ministros. Episódios porém de quebra de independência também
ocorreram em momentos democráticos. Situações de non-compliance, isto é, de decisões
tomadas, mas não cumpridas, ocorreram durante a República Velha. Cabe uma explicação de
contexto. O Supremo Tribunal Federal nesse período foi chamado a decidir em uma série de
situações de violação de direitos fundamentais. Foi nesse contexto, no direito constitucional
pátrio, que se desenvolveu a chamada doutrina brasileira dos habeas corpus, construída
por ilustres juristas, dos quais destaca-se Rui Barbosa. Para essa doutrina, writ do habeas

corpus não deveria apenas proteger contra o constrangimento físico, como se compreendia na
doutrina inglesa, mas sim para proteger de qualquer abuso de poder ou ilegalidade272. Notório
é o caso dos habeas corpus n. 2793/99, 2794/99, e 2990/91. Todos eles correspondiam aos
conflitos decorrentes de dualidade de Assembleia, comuns no período273. Os habeas corpus

referidos foram impetrados para que se realizasse a verificação dos poderes de intendentes
eleitos do Conselho Municipal do Distrito Federal274. Pedia-se o fim de um constrangimento
ilegal, o de não se poder penetrar no Conselho. Tendo o STF decidido em favor deles, no
HC 2794275, o presidente da época, Hermes da Fonseca, recusou-se a cumprir a decisão,
dissolvendo o Conselho e determinando a realização de novas eleições. Impetrado o HC
2990, o STF concedeu nova ordem contra o decreto do Presidente276. O resultado dessa
luta foi o envio de ofício do Ministro Justiça, acompanhado por Mensagem do Presidente
da República, declarando que não cumpriria a decisão, uma vez que o Supremo estaria
exorbitando sua função277. Essa Mensagem foi arquivada no Senado, com total aprovação.
Em suma, o Presidente da República se recusava a cumprir a decisão do STF.

Assim, como a capacidade de se fazer cumprir é um elemento de independência
judicial de facto, como colocamos, é evidente que a Corte foi atacada por ato do Presidente da
271 COSTA, op. cit., p. 70-71
272 SOUZA, Luiz Henrique Boselli de. A doutrina brasileira do habeas corpus e a origem do mandado de

segurança: análise doutrinária de anais do senado e da jurisprudência histórica do supremo tribunal federal.
id/496909, 2008., p. 76

273 Cf. DUARTE, Guilherme Jardim. Supremo Tribunal Federal e Política na República Velha: os casos de
dualidade de assembleias. [S.l.], 2013. Working Paper. Disponível em: <http://duarteguilherme.github.io/
paper3.pdf>. Acesso em: 15 jul 2016.

274 O caso é bem exposto em RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal: Doutrina
Brasileira do Habeas-Corpus (1910-1926). [S.l.]: Editora Civilização Brasileira S. A., 1991. v. 3., p.

275 HABEAS Corpus n. 2794/1909. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC2794.pdf>. Acesso em: 15 jul 2016.

276 HABEAS Corpus n. 2990/1911. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico/anexo/HC2990.pdf>. Acesso em: 15 jul 2016.

277 RODRIGUES, op. cit., p. 59
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República. No geral, o Judiciário da época, é visto dentro da literatura, como parte integrante
do sistema político, marcado pela relação entre o governo federal, os governadores estaduais
e o coronelismo local,278 como um poder fraco e sujeito às pressões dos outros Poderes279.
Famoso é o dito de João Mangabeira, para quem, "o órgão, desde 1892 até 1937, mais
faltou à República não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal"280. Discordamos
da interpretação comum de que o Supremo Tribunal Federal submetia-se completamente ao
sistema político. Em trabalho apartado281, mostramos que é injusto vislumbrar o Supremo
Tribunal Federal como apenas um ator subserviente na Política dos Governadores. Pelo
contrário, os ministros da Corte se posicionavam fortemente contra o governo, divergiam
entre si, tomavam decisões em desacordo com as preferências de outros poderes. Embora o
Supremo, em seus primórdios, não fora completamente independente, também não foi, por
outro lado, subserviente aos interesses da política nacional.

3.4.2 Independência do STF pós Carta de 1988

O Supremo Tribunal Federal se encontra numa situação sui generis. Nunca teve o
prestígio que tem hoje em dia e também nunca se encontrou tão independente. Verificaremos
porque isso ocorre.

Após a Carta de 1988, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi removido.
Essa medida de índole grave jamais foi aplicada no Brasil, em períodos democráticos. O
número de representações contra Ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal
por crime de responsabilidade, entretanto, tornou-se alto. Uma simples pesquisa no site do
Senado indica que o pedido mais antigo foi a Petição n. 14/2000, ministro Marco Aurélio "por
haver errado no julgamento em que deferiu medida liminar em "habeas corpus", libertando
o Coronel Washington Vieira da Silva, que se encontrava preso por tráfico de drogas em
aviões da Força Aérea Brasileira."282 Este pedido está relacionado a um acréscimo feito
pelo Ministro na redação de um acórdão de uma decisão tomada em Turma, alterando-lhe o
significado283. Pouco tem a ver com pressões políticas, portanto.

As petições seguintes foram poucas, conforme mostra a tabela 5. É importante notar
que todas foram inadmitidas, com exceção de três últimas que ainda se encontram em
278 Esse sistema político foi exposto na obra seminal de Victor Nunes Leal, "Coronelismo, Enxada e Voto". , p.
279 Cf. KOERNER, Andrei. O poder judiciário no sistema político da primeira república. Revista USP, n. 21,

p. 58–69, 1994..TINOCO, Alexandre Motta. As práticas institucionais do poder judiciário brasileiro: da
primeira república à constituição federal de 1934. Legis Augustus, v. 5, n. 1, p. 129–150, 2014.

280 BALEEIRO, Aliomar apud COSTA, Emília Viotti da. O Supremo Tribunal Federal e a construção da
cidadania. São Paulo: UNESP, 2006., p. 92

281 DUARTE, Guilherme Jardim. Supremo Tribunal Federal e Política na República Velha: os casos de dualidade
de assembleias. [S.l.], 2013. Working Paper. Disponível em: <http://duarteguilherme.github.io/paper3.pdf>.
Acesso em: 15 jul 2016.

282 Petição n. 14/2000. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/49154>.
Visto em 14 abr 2016.

283 Cf. CARVALHO, Luiz Maklouf. Data Venia, o Supremo. Revista Piauí. Disponível em: <http://piaui.folha.
uol.com.br/materia/data-venia-o-supremo/>. Acesso em: 13 mar 2016.
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tramitação. A concentração de pedidos dá-se sobretudo nos anos de 2015 e 2016. Isso
provavelmente se deve ao aumento de ativismo político da Corte. Além disso, todos os
protocolizados nos últimos anos referem-se a alguma decisão tomada pelos ministros. Por
exemplo, a Petição n. 7/2016, contra o Ministro Roberto Barroso tem a ver com uma decisão
tomada num processo sobre votação secreta na Câmara dos Deputados. A Petição n. 2/2016
contra o Luiz Fux imputa parcialidade numa decisão sobre auxílio-moradia de juízes. Isso
pode ser interpretado como uma tentativa de ameaçar os Ministros por suas decisões. Na
prática, esses pedidos apenas oferecem ao Senado Federal uma oportunidade para ameaçar o
Supremo Tribunal Federal em sua atuação.

Tabela 5 – Pedidos de Impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal protocolados

Ministros Petições
Marco Aurélio 14/2000, 1/2016
Nelson Jobim 12/2003, 14/2005
Gilmar Mendes 13/2005, 1/2008, 11/2016, 12/2016
Dias Toffoli 1/2015, 5/2016, 15/2016
Ricardo Lewandowski 10/2015, 9/2016, 13/2016
Luiz Fux 2/2016
Roberto Barroso 7/2016, 8/2016
Joaquim Barbosa 10/2016

Desde a Constituição de 1988, não há exemplos de descumprimento de decisões do
Supremo Tribunal Federal. Uma frase famosa, sem autoria conhecida, afirma que "decisão
do Supremo, não se discute, cumpre-se". De fato, essa foi a realidade por todo o período
estudado. No ano de 2016, entretanto, um fato merece discussão. O Presidente do Senado
Federal, Renan Calheiros, foi removido de sua função de Presidente da Casa por uma decisão
monocrática do ministro Marco Aurélio. No dia 5 de dezembro de 2016, o ministro decidindo
que um réu não poderia ocupar um cargo que o deixasse na linha de sucessão presidencial,
afirmou que não seria possível que o Senado permanecesse em sua posição284. Em seguida
à decisão, o Senador, com apoio da Mesa do Senado, recusou-se a receber o oficial de
justiça que o intimaria da decisão e afirmou que aguardaria a confirmação da decisão pelo
Plenário do Tribunal para que pudesse dela conhecer os efeitos 285. Na prática, embora não
tenha afirmado diretamente, tratou-se de um descumprimento de decisão por parte da Corte.
Embora a gravidade do episódio ainda esteja longe de episódios da história em que a decisão
foi efetivamente descumprida, isso pode sinalizar que o Supremo esteja em perigo para os
próximos anos.

A partir do julgamento do Mensalão, o número de ataques ao Supremo aumentou
consideravelmente. O que era incomum em décadas passadas, o uso de diatribes contra a
284 Marco Aurélio afasta Renan Calheiros da Presidência do Senado. Site ’Consultor Jurídico’. Disponível em:

<Marco Aurélio afasta Renan Calheiros da Presidência do Senado>. Acesso em: 15 dez 2016
285 Senado rejeita decisão de ministro do STF, e Renan diz que fica na presidência. Disponível

em: <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/12/06/mesa-diretora-do-senado-se-nega-a-
obedecer-decisao-de-afastar-renan.htm>. Acesso em: 15 mar 2016
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Corte tornou-se bastante frequente. Em 2012, por exemplo, o presidente da Câmara Marco
Maia, filiado ao Partido dos Trabalhadores, afirmou286:

Tem uma lista de projetos na Câmara dos Deputados que estão tramitando
há algum tempo que tratam das prerrogativas do STF. Não tenha dúvida
de que, nessa linha que vai, esses projetos andarão certamente dentro da
Câmara com mais rapidez

. O deputado Nazareno Fontes também em 2012 propôs uma Proposta de Emenda à Constitui-
ção que daria competência ao Congresso Nacional para sustar atos do Judiciário 287.

Não há dúvidas de que o fator que se leva a um aumento de ataques ao Supremo
Tribunal é a exaberção de ativismo político com desafios fortes do Poder Legislativo e ao
Executivo. Como a experiência de países vizinhos mostra288, todo ataque institucional a
uma Corte Suprema é precedido por ameaças, discursos e outros tipos de pressão contra os
membros dela.

Até agora, a confiança pública na Corte e as garantias de independência de jure

foram suficientes para garantir a independência do Supremo. A Corte passou incólume aos
mandatos do presidente Collor, de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso e de Lula
da Silva. Neste sentido, consideramos que o Supremo Tribunal Federal possui um nível alto
de independência de facto decorrente dos fatores mencionados.

3.5 O Supremo se manterá independente? Propostas de modificação

Embora fazer prognóstico e especular não seja bem a função de uma tese, diante
dos acontecimentos de 2016, não há como não realizá-la. Se consideramos que o Supremo
Tribunal Federal é uma Corte de alta independência, modificações só não fazem sentido se
acreditarmos que não haverá ameaças ou embaraçamento à atuação do tribunal. Tendo em
vista o exacerbamento da relações políticas no Brasil289, não é possível confiar em predições
sobre os caminhos pelos quais o país atravessará.

Como afirmado na seção anterior, um aumento do ativismo político do Supremo
causou uma elevação nos ataques a ele, sobretudo os ataques verbais. Após 2012, uma série
de diatribes, movidas principalmente por deputados ligados ao Partido dos Trabalhadores,
em decorrência do Processo do Mensalão, passou a questionar a independência da Corte, a
286 Presidente da Câmara ameaça retaliação ao STF. Veja. Disponível em:

<http://veja.abril.com.br/politica/presidente-da-camara-ameaca-retaliacao-ao-stf/>. Acesso em: 15
dez 2016

287 PEC que dá competência para Congresso sustar atos normativos do Judiciário é apro-
vada. Migalhas. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI154536,11049-
PEC+que+da+competencia+para+Congresso+sustar+atos+normativos+do>. Acesso em: 15 mar
2016

288 Conforme veremos nos próximos capítulos
289 Matérias de jornais chegam a utilizar a expressão "crise institucional". Choque entre poderes expõe crise ins-

titucional no país. Jornal do Brasil. Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/10/31/choque-
entre-poderes-expoe-crise-institucional-no-pais/>. Acesso em: 15 dez 2016
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sugerir descumprimento de suas decisões e a aprovação de medidas limitando a sua atuação.
Em 2015 e 2016, em decorrência da Operação Lava-jato, o número de diatribes aumentou.
Pedidos de impeachment de ministros passaram a ser mais frequentes. Projetos de lei e de
Emenda à Constitucional, com o objetivo de limitar o poder do Judiciário em geral e do STF
em específico abundam. Como exemplo, a votação do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade
em votação simbólica na Câmara parece ter a intenção de limitar a atuação do Poder 290.

Até agora, a confiança pública na Corte e a consequente desconfiança no Congresso
Nacional provavelmente tem evitado maiores ataques a ela. Por exemplo, na discussão do
projeto de lei de abuso de autoridade no Senado, a tentativa do Presidente Renan Calheiros e
correligionários em votá-la em regime de urgência foi rechaçada, uma vez que Senadores,
provavelmente temendo a reação da opinião pública se opuseram a ela. Isso é evidente na fala
de alguns deles. Por exemplo, o senador Aloysio Nunes, do PSDB, discursou 291:

Não nos coloquemos hoje na contramão da opinião pública brasileira.
Vamos verificar que existe vida lá fora, que não há apenas vida no plenário
(...) Eu peço aos meus colegas o voto contra a urgência, para que nós
possamos analisar essa matéria com o devido cuidado (o grifo é nosso)

Assim, parece certo que a confiança pública tem um papel claro em garantir a proteção do
Supremo contra ataques.

No nosso ponto-de-vista, assim, a independência de facto da Corte está em um nível
alto e para protegê-la, não se cabe nenhuma modificação institucional, com exceção de
duas. Acreditamos que o procedimento de seleção de ministros poderia contar com uma
maioria mais qualificada para aprovação no Senado. O número de dois terços dos ministros
parece ser adequado para evitar que um governo e sua coalizão possa nomear ministros
alinhados com suas preferências. A exigência de uma maioria de dois terços poderia fazer
com que ministros mais moderados fossem nomeados. A segunda modificação sugerida é a
participação de mais um órgão no procedimento de remoção por crime de responsabilidade.
O controle das primeiras fases do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, por
exemplo, tornaria uma remoção arbitrária mais difícil. Essas modificações não prejudicariam
a accountability da Corte.

De qualquer forma, cremos que os ataques contra o Supremo Tribunal aumentarão nos
próximos anos. É bastante difícil de tentar uma predição neste caso, sobretudo por tratar-se
de um sistema complexo, que envolve muitos riscos e cuja mais leve modificação pode causar
graves mudanças de resultado 292. Desta maneira, seria bastante temerário afirmar que, mesmo
290 Lei de abuso de autoridade é aprovada por deputados com problemas na Justiça. Revista Época. Disponível

em: <http://epoca.globo.com/politica/noticia/2016/12/lei-de-abuso-de-autoridade-e-aprovada-por-deputados-
com-problemas-na-justica.html>. Acesso em: 15 mar 2016

291 Renan faz tentativa de votar pacote anticorrupção, mas não consegue. Disponível em:
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/renan-faz-tentativa-de-votar-pacote-anticorrupcao-aprovado-
na-camara.html>. Acesso em: 15 mar 2016

292 Cf. TALEB, Nassim Nicholas. The black swan: The impact of the highly improbable. [S.l.]: Random house,
2007.
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que a Corte até agora tenha preservado uma independência de facto alta, ela a preservará no
decorrer dos acontecimentos.
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4 O CASO ARGENTINO

Em termos de condições políticas, a Argentina pós-redemocratização talvez seja o
melhor caso de comparação com o Brasil por diversas razões. Primeiro, semelhantemente
ao Brasil, a Argentina saiu de um regime autoritário de natureza militar, nos anos 80, e
teve de lidar com os desafios de retomar sua democracia. Com efeito, a presidência de Raul
Alfonsín (1983-1989) iniciou uma série de reformas de forma a anular medidas do período
militar293. Em segundo lugar, da mesma maneira que o Brasil, nossos vizinhos argentinos
tiveram de combater uma profunda recessão econômica, originada no final dos anos 80, e com
implicações que seguiram pelos anos 90. Aliada a essa recessão, a implantação de políticas
de abertura econômica e estabilização monetária foi um ponto comum dos dois países. Por
fim, a proximidade geográfica entre os dois países e, em certo ponto, cultural, permite que
haja uma influência recíproca.

Da mesma forma, a história da Corte Suprema de Justiça, na Argentina, guarda
algumas semelhanças com o Supremo Tribunal Federal, no Brasil. Constituiu-se cedo, no
fim do século XIX, da mesma maneira que o Tribunal brasileiro. Sua primeira sessão foi em
1863, dez anos após a aprovação da Constituição, em 1853. A influência determinante foi
o constitucionalismo americano294, assim como no Brasil. O precedente de seu controle de
constitucionalidade é o caso "Sojo", ocorrido em 1887, que guarda uma série de semelhanças
com o caso "Marbury v. Madison"295. A história da independência judicial da Corte Suprema
da Argentina talvez seja mais grave que a brasileira, como veremos. Após um período inicial
de proteção a direitos fundamentais, e alta independência de seus membros, o Peronismo,
iniciado em 1946, iniciou um processo de submeter a Corte. Sob as acusações de estar atuando
de maneira excessivamente política, Peron conseguiu através de seus apoiadores na Câmara
dos Deputados que quatro dos cinco membros da Corte Suprema fossem impedidos296. A
partir daí, a Corte teve seus juízes removidos por diversas vezes, tanto nos regimes autoritários
quanto nos períodos democráticos.

A questão central é entender a razão pela qual, ao contrário do Brasil, em períodos
democráticos, a Corte Suprema argentina parece menos independente que a brasileira. Esse
problema não é trivial, porque a priori as condições parecem semelhantes. A fim de se realizar
293 O próprio Raul Alfonsín trata dessas reformas num artigo publicado no Yale Journal of International Law.

Cf. ALFONSIN, Raul R. Building democracy. Yale Journal of International Law, HeinOnline, v. 12, p. 121,
1987.

294 SABSAY, Daniel Alberto. El juicio político a la corte suprema en la república argentina. Anuario iberoameri-
cano de justicia constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n. 8, p. 493–519, 2004., p.
494

295 Cf. SAGÜÉS, Néstor Pedro. La corte suprema y el control jurisdiccional de constitucionalidad en argentina.
Ius et Praxis, Universidad de Talca, v. 4, n. 1, 1998.

296 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005., p. 64
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a análise, veremos o funcionamento da Corte Suprema e de que maneira suas proteções
lograram proteger sua independência.

4.1 Corte Suprema Argentina

A Corte Suprema de Justiça da Nação297 é o tribunal máximo na Argentina e a cúpula
do Poder Judiciário da Nação. Nos termos do art. 117 da Constituição argentina, possui
competência originária e exclusiva e apelada. No primeiro caso, determina a Constituição298

que serão todos os casos relativos a embaixadores, ministros, e cônsules estrangeiros, e naque-
les em que uma província for parte (CA, art. 117, 2a parte). Estes casos são expressamente
determinados pela Constituição. Já a competência apelada corresponde àquela em que a Corte
exerce por via recursiva. Nestes casos, cabe ao Congresso estabelecer as regras e exceções
(CA, art. 117, 1a parte). Essa competência é distinta pela corte entre ordinária e extraordiná-
ria299. A primeira identifica a Corte Suprema como terceira instância que só se procede contra
sentenças emanadas de camaras federais e nunca de tribunais provinciais300. Estabelece o
decreto-lei 1285/58 as hipóteses da competência ordinária (art. 24, inciso 6): a) Causas em que
a Nação, direta ou indiretamente, seja parte, quando o valor seja superior a duzentos milhões
de pesos; b) a extradição de criminosos; c) questões relacionadas a embargos marítimos e
outras, em tempo de guerra. Enquanto na competência apelada extraordinária, a Corte admite
recurso extraordinário contra sentenças de todos os tribunais do país, com o objetivo de manter
a supremacia constitucional301. A Corte Suprema também reconhece outras competências,
como a dos recursos de revisão, prevista na Lei 4055 (arts. 2o e 4o), os recursos de apelação
(art. 6), entre outros.

A estrutura do Poder Judiciário na Argentina é de certa maneira simples. No topo, está
a Corte Suprema, abaixo os tribunais inferiores, como estabelece o art. 108 da Constituição
(CA, art. 108). Em seguida, os tribunais inferiores da justiça federal possuem competência
específica, a qual foge do escopo do presente trabalho302. Reconhece a Constituição, em seu
art. 5o, a autonomia das províncias para estabelecer sua administração da Justiça. Assim,
estabelecem-se Justiças provinciais com organização distinta para cada província.

A Reforma Constitucional de 1994 também criou o Conselho da Magistratura, com
as atribuições de: a) selecionar mediante concurso público os postulantes às magistraturas
inferiores; b) criar listas tríplices para a nomeação dos magistrados de tribunais inferiores;
297 Corte Suprema de Justicia de la Nación, em espanhol
298 CONSTITUCIÓN de La Nación Argentina. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/

anexos/0-4999/804/norma.htm>. Acesso em: 1 jan 2016.
299 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-

Cuzone Editores, 2009., p. 1262
300 QUIROGA LAVIÉ, op. cit., p. 1263
301 QUIROGA LAVIÉ, op. cit., p. 1266
302 V. QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-

Cuzone Editores, 2009., p. 1248-1249
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c) administrar recursos e executar o orçamento que a lei atribui à administração da justiça;
d) exercer competência disciplinar sobre juízes de tribunais inferiores; e) decidir abertura
de procedimento de remoção de magistrados, ordenar sua suspensão e formular a acusação;
f) ditar regras relacionadas à organização judicial e todas aquelas que sejam necessárias
para assegurar a independência dos juízes e a prestação eficaz dos serviços de justiça. Essas
atribuições pertenciam anteriormente à Corte Suprema.

Assim, o Conselho de Magistratura exerce o papel de manter a independência do
Judiciário da Nação. A nomeação de membros para o Conselho é regulada pela Lei 24.937, de
2006, e determina que será composto por treze membros, sendo três juízes, escolhidos por voto
do Poder Judiciário, três senadores, sendo dois escolhidos pela maioria e um pela minoria, três
deputados, escolhidos da mesma maneira, dois advogados, escolhidos por voto dos próprios
advogados, um representante do Poder Executivo Nacional, e um membro da Academia, eleito
pelo Conselho Interuniversitário Nacional. Uma reforma em 2013 (Lei 26.855), apoiada pelo
governo de Cristina Kirchner com o argumento de "democratizar a justiça", tentou alterar a
composição do Conselho, ao aumentar o número de membros para dezenove, acrescentnado
mais um advogado e mais cinco membros da Academia. Essa reforma também estabelecia o
sufrágio universal para a escolha dos juízes, advogados e membros da Academia. No entanto,
esses artigos que modificam a composição do Conselho foram declarados inconstitucionais
em dois recursos de amparo, posteriormente confirmados pela Corte Suprema303.

Ao Poder Judiciário argentino como um todo, existe o poder do controle de constitu-
cionalidade, que funciona como sistema difuso. Qualquer tribunal ou juiz pode determinar
que uma lei é inconstitucional304 e é possível trazer casos constitucionais diretamente à
Corte Suprema, através de recurso extraordinário. Na verdade, o caminho de qualquer juízo
à Corte foi abreviado, com o "recurso extraordinário por salto de instância", que hoje se
encontra regulamentado pela Lei 26.790/2013305. Além disso, também existe em relação à
Corte Suprema uma espécie de stare decisis, o efecto vinculante, criado pelo próprio tribunal,
ao estabelecer que suas decisões devem ser seguidas por tribunais inferiores, sobretudo em
temas constitucionais306.

De um modo geral, a Corte, desde a redemocratização, passou por uma série de
modificações de natureza institucional307, com a intenção de aumento de eficiência e garantia
de transparência.
303 Suprema Corte Argentina declara inconstitucional parte da reforma do Judiciário. Jornal ’O Globo’.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/suprema-corte-argentina-declara-inconstitucional-parte-
da-reforma-do-judiciario-8735287?versao=amp>. Visto em: 13 abr 2016

304 SAGÜÉS, Néstor Pedro. La corte suprema y el control jurisdiccional de constitucionalidad en argentina. Ius
et Praxis, Universidad de Talca, v. 4, n. 1, 1998., p. 86

305 Por uma análise da evolução do per saltum na Argentina, Cf. HARO, Ricardo. El"per saltum"en la justi-
cia federal argentina. Anuario iberoamericano de justicia constitucional, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, n. 5, p. 183–206, 2001.

306 SAGÜÉS, Néstor Pedro. La corte suprema y el control jurisdiccional de constitucionalidad en argentina. Ius
et Praxis, Universidad de Talca, v. 4, n. 1, 1998., p. 87

307 Algumas delas veremos mais abaixo
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4.2 Independência de jure

4.2.1 Compromentimento constitucional explícito

Não existe um comprometimento explícito à independência judicial na Constituição
argentina em um preceito próprio solene. O que há é a menção à expressão "independência
judicial", no art. 114, inciso 6o da Constituição, que afirma ser atribuição do Conselho da
Magistratura "ditar as regras relacionadas à organização judicial e todas aquelas que sejam
necessárias para assegurar a independência dos juízes e a eficaz prestação dos serviços de
justiça."308 Neste caso, pela afirmação aparecer apenas de maneira indireta, consideramos
que não há um comprometimento explícito.

4.2.2 Estabilidade

A Constituição argentina estabelece a estabilidade no cargo dos membros da Corte Su-
prema. Na 1a parte do art. 110, determina: os juízes da Corte Suprema e dos tribunais inferiores
da Nação conservarão seus empregos enquanto durar sua boa conduta.309 Trata-se de tradução
direta de dispositivo da Constituição americana, e que tem origem no constitucionalismo
inglês, como vimos no capítulo 2310.

De maneira semelhante ao sistema brasileiro, a reforma de 1994 implementou uma
limitação objetiva a vitaliciedade que é a imposição de uma idade máxima dos magistrados.
Todavia, diferentemente, é possível que um magistrado continue a partir desta idade, desde que
haja confirmação por um processo semelhante ao de sua seleção. No caso da Corte Suprema,
como veremos, a seleção de membros se dá pela escolha do Presidente e confirmação por dois
terços do Senado. Além disso, esse processo precisa ser renovado a cada 5 anos. Com efeito,
estabelece a 3a parte do inciso 4o do art. 99:

Uma nova nomeação, precedida de igual acordo [processo de seleção], será
necessária para manter no cargo a qualquer desses magistrados [membros
da Corte Suprema e demais magistrados], uma vez que cumpram a idade de
setenta e cinco anos. Todas as nomeações de magistrados cuja idade seja a
indicada se farão por cinco, e poderão ser repetidas indefinidademente pelo
mesmo trâmite.311

Dessa forma, atingida a idade limite, cria-se um custo para que o magistrado continue
atuando. Por essa razão, de forma a não se submeter ao limite, o juiz Raúl Zaffaroni preferiu
308 "Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para

asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia."(CA, art. 114,
inciso 6o)

309 "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras
dure su buena conducta"(CA, art. 110, 1a parte)

310 O uso da expressão during good behavior
311 "Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera

de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de ma-
gistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente,
por el mismo trámite. (CA, art. 99, 4o, 3a parte).
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se retirar quando atingiu o limite312. Por outro lado, essa regra passou a valer apenas após
a Reforma de 1994. O juiz Carlos Fayt, que já tinha 76 anos, no ano da Reforma, por
meio de uma ação declarativa de certeza, conseguiu a declaração de nulidade da cláusula,
uma vez que a Lei 26.183, que determinou a Reforma Constitucional, não poderia limitar a
garantia de independência judicial313. Chegando o caso à Corte Suprema, ele obteve sucesso
e permaneceu no cargo até sua morte, aos 96 anos. Este caso, conhecido como caso "Fayt"é
famoso no direito constitucional argentino, pois foi o primeiro a declarar a nulidade de uma
cláusula constitucional federal314.

A cláusula "durante boa conduta"vale a pena ser esclarecida. Está bem colocada no
art. 53 da Constituição argentina, sendo os três casos: mau desempenho, delito no exercício
de suas funções e crimes comuns. Veremos melhor esses casos no tópico sobre remoção.

4.2.3 Valor de subsídios e sua proteção

Garante a Constituição argentina a proteção aos vencimentos dos juízes, que não
podem ser reduzidos de nenhuma maneira (CA, art. 110, 2a parte). Estabelece o dispositivo
que a lei lhe determinará o valor. Essa cláusula "de nenhuma maneira"trouxe uma série de
conflitos para a discussão dos salários.

Primeiro, ao contrário do Brasil, os vencimentos dos juízes na Argentina não podem
sofrer corrosão inflacionária. Assim, entende-se que é o poder aquisitivo que não deverá ser
reduzido e não tão somente o salário. O caso "Bonorino Peró", de 1985, foi o leading case

do tema. Na deterioração econômica dos anos 80, no governo do presidente Raúl Alfonsín,
o salário dos juízes por efeito da inflação haviam se reduzido sobremaneira. Alguns desses,
Abel Bonorino Peró e outros, provocaram a Justiça para que a omissão do Estado em não
reparar-lhes os vencimentos fosse combatida e assim pudessem receber seus reajustes. A
Corte Suprema decidiu unaninemente, em sede de recurso extraordinário condenar o Estado
Nacional a pagar a diferença entre os valores percebidos pelos juízes e aqueles que deveriam
perceber315. Em 2006, uma série de magistrados provinciais

Muita discussão se deu sobre a isenção de imposto de renda dos juízes. Argumenta-se
que a intangibilidade de salários protegeria também contra a redução promovida por cobrança
de imposto de renda. O entendimento jurisprudencial é de que a proteção da intangibilidade
também abrange as reduções de salário provenientes do imposto de renda. Desde o caso
312 El juez que llevó otra mirada a la Corte Suprema. Pagina 12. Disponível em:

<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-258877-2014-11-01.html>. Visto em 13 abr 2016.
313 Qué habilita a Fayt a seguir en la Corte con 97 años. Chequeado. Disponível em:

<http://chequeado.com/hilando-fino/que-habilita-a-fayt-a-seguir-en-la-corte-con-97-anos/>. Visto
em 13 abr 2016.

314 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-
Cuzone Editores, 2009., p. 1234

315 Fallo Bonorino Peró, Abel y otros c Gobierno nacional. Disponível em:
<http://www.planetaius.com.ar/fallos/jurisprudencia-b/caso-Bonorino-Pero-Abel-y-otros-c-Gobierno-
nacional.htm> Visto em : 14 abr 2016.
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"Fisco Nacional c. Roberto Medina", de 1936, entende-se que esse tipo de imposto é violação
da intangibilidade dos vencimentos 316. Em 1996, a Lei 24.361 derrogou a isenção do imposto
para funcionarios do judiciário federais e provinciais, porém a Corte Suprema, na Acordada
20/96 declarou que essa derrogação seria inaplicável a magistrados federais317. Em 2016,
essa discussão se deu novamente em consequência da crise econômica e um projeto de lei,
visando abolir a isenção, encontra-se no Senado 318.

Em relação ao valor dos vencimentos, um juiz da Corte Suprema ganhava, em 10 de
outubro de 2016, 119.431,02 pesos argentinos319. Isso equivale a 7479,12 dólares na cotação
de outubro. Na escala do Poder Judiciário, trata-se do maior valor de salário.

4.2.4 Autonomia

Estabelece a Constituição Argentina que a autonomia administrativa ficará a cargo
do Conselho da Magistratura. Conforme o art. 114, 1a parte, o Conselho da Magistratura,
terá a seu encargo a seleção de magistrados e a administração do Poder Judiciário. Mais,
determina o inciso 6o, do art. 114, da Constituição que320: "Ditar as regras relacionadas a
organiação judicial e todas aquelas que sejam necessárias para assegurar a independência
dos juízes e a eficaz prestação dos serviços de justiça". A exceção aqui é o regulamento da
Corte Suprema. Também exerce autonomia econômica, pois determina o inciso 3o do art.
114 da Constituição que caberá ao Conselho administrar os recursos e executar o orçamento
referente ao Poder Judiciário. É de se notar que antes da Reforma Constitucional de 1994,
essa atribuição era da Corte Suprema. A Constituição, antes da Reforma, estabelecia no antigo
art. 99321: "A Corte Suprema estabelecerá seu regimento interno e econômico, e nomeará
todos os empregados subalternos". Hoje, a Corte Suprema apenas mantém a autonomia
sobre sua organização interna, nos termos do art. 113 da Constituição322: "A Corte Suprema
estabelecerá seu regimento interno e nomeará seus empregados. De qualquer forma, sendo o
Conselho parte integrante do Poder Judiciário, é possível afirmar que existe certa autonomia
administrativa.

Um ponto importante é o número de juízes da Corte Suprema argentina. Nem tem ela
316 Cf. CORMICK, Martín; IELLIMO, Laura Marcela; DEVINCENZI, Eugenia.
317 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-

Cuzone Editores, 2009., p. 1240
318 La Corte Suprema dijo que desde 2017, Ganancias alcanzará a nuevos jueces, fiscales y em-

pleados. Clarín. Disponível em: <http://www.clarin.com/politica/Corte-Suprema-Ganancias-alcanzara-
empleados_0_1709829063.html>. Acesso em: 15 out 2016

319 Escala Salarial - Corte Suprema de Justicia de La Nación. Disponível em:
<http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=102795>. Acesso em: 15 mar 2016

320 "(...) 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios
para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia".

321 "Art.99. La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus em-
pleados subalternos". CONSTITUCIÓN de La Nación Argentina: Hasta 1994. Disponível em: <http:
//www.cacheirofrias.com.ar/constitucion_nacional_vigente_hasta_1994.htm>. Acesso em: 1 jan 2016.

322 Artículo 113.- La Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados
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autonomia para determinar esse número, nem é ele estabelecido por Constituição, mas sim por
lei. Esse ponto é de suma importância, pois é a porta pela qual o governo na Argentina tem,
na história do país, interferido no funcionamento da Corte. Apenas na história recente, houve
duas mudanças desde os anos 90. A primeira se deu na Lei 23.744, de 1990, que aumentou
o número de membros de cinco para nove. O presidente Carlos Menem apoiou essa lei de
forma a manter os juízes de sua preferência, embora a motivação oficial tenha sido melhorar
a eficiência do Tribunal323. Famosa foi a citação de Granillo Ocampo, um dos funcionários
mais altos do governo Menem de que a Corte era "Alfosinista"e seria impossível governar
se a Corte Suprema estivesse contra todas as iniciativas políticas do Executivo e poderiam
declarar todas as leis implementadas como inconstitucionais 324. Também no contexto da crise
institucional argentina do fim dos anos 90, o presidente Eduardo Duhalde reduziu novamente
o número de membros da Corte Suprema de nove para cinco e pediu a renúncia de seus
membros, de forma a renová-la 325.

A autonomia de execução financeira do Poder Judiciário, como supramencionada,
compete ao Conselho da Magistratura. Entretanto, para o processo de votação do orçamento
público, há um papel grande da Corte Suprema. A Lei 23.853 sancionada em 1990 tinha como
objetivo aumentar a autonomia judicial. Na redação atual do art. 1o da Lei 23.853, quem deve
preparar o Orçamento Público a ser enviado é a Corte Suprema:326:

A Corte Suprema de Justiça da Nação preparará o Orçamento de Gastos e
Recursos do Poder Judiciário, devendo observar os princípios de transparên-
cia na gestão e eficiência no uso dos recursos, o que será remetido ao Poder
Executivo Nacional para sua incorporação ao projeto de orçamento geral da
admnistração nacional que se apresenta anualmente ante o Congresso.

Achou por bem o legislador estabelecer a razão dos recursos nacionais que receberá o Poder
Judiciário, consistindo em 3,5% dos recursos tributários e não tributários da Administração
Central, sendo 0,57% dos recursos destinados à Corte Suprema e o resto, ao Conselho da
Magistratura (art. 2o, Lei 23.853). Isso basta para mostrar que, em termos de autonomia
institucional, a Corte Suprema se encontra bastante protegida contra ameaças.

4.2.5 Procedimento de Seleção

O processo de seleção e composição da Corte Suprema argentina é disciplinado no
art. 99, 4o, da Constituição é semelhante ao brasileiro e americano. O Presidente seleciona o
candidato, que, aprovado pelo Senado, é nomeado. A diferença aqui corresponde a maioria
especial para aprovação do Senado, exigindo-se dois terços dos presentes. Anteriormente
323 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:

Cambridge University Press, 2005., p. 84-85
324 HELMKE, op. cit., p. 85
325 HELMKE, op. cit., p. 146
326 "art. 1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación preparará el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder

Judicial, debiendo observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos,
el que será remitido al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación al proyecto de presupuesto general de
la administración nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso. (...)".
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à Reforma de 1994, havia necessidade apenas de maioria. Também há necessidade de uma
sessão pública, convocada justamente para esse propósito. Como apontado na seção corres-
pondente à estabilidade, após os setenta e cinco anos, o juiz deve se submeter a cada cinco
anos a esse mesmo procedimento.

O arts. 111 e 55 da CA estabelecem os requisitos para a nomeação. São eles: a) ter
atuado como advogado federal por no mínimo oito anos; b) ter os mesmos requisitos para ser
senador, isto é, ter idade mínima de trina anos e haver sido cidadão da Nação há pelo menos
seis anos.

O Decreto n. 222, de 2003, editado pelo presidente Nestor Kirchner, regulamentou
o procedimento de nomeação, dando-lhe maior transparência e publicidade 327. Nos termos
dessa legislação, dada a vacância na Corte, num prazo de trinta dias, publicar-se-á num prazo
máximo de trinta dias, e durante três dias, o nome e os antecedentes curriculares das pessoas
que se encontrem em consideração para a cobertura dessa vaga (Decreto n. 222/2003, art. 4o).
Os candidatos à vaga deverão apresentar: a) declaração jurada com todos os seus bens, de
seu cônjuge ou companheiro, os que integrem a sociedade conjugal, e de seus filhos menores
(Decreto n. 222/2003, art. 5o, 1a parte); b) declaração com o nome de todas as associações
civis e comerciais que integrem ou tenham integrado nos últimos oito anos, os escritórios
de advocacia a que pertenceram, o nome de seus clientes dos últimos oito anos, nos limites
da ética profissional, qualquer tipo de compromisso que possa afetar sua imparcialidade, e
atividades do cônjuge, de seus ascendentes e de seus descendentes de primeiro grau, para
avaliar conflito de interesse (Decreto n. 222/2003, art. 5o, 2a parte). Assim, permite-se avaliar
completamente o candidato. Além disso, esse processo de avaliação contará com a participação
da sociedade civil. Determina o art. 6o, do Decreto, que os cidadãos em geral, as organizações
não-governamentais, os sindicatos e associações profissionais, as entidades acadêmicas e de
direitos humanos poderão, no prazo de quinze dias, apresentar observações e circunstâncias
que considerem de interesse esclarecer em relação aos candidatos (Decreto n. 222/2003, art.
4o).

O primeiro juiz a passar por esse processo de seleção foi Raúl Eugenio Zaffaroni. As
circunstâncias de sua nomeação foram tamanhas, pois o presidente que o indicou, Nestor
Kirchner, visava derrotar a "maioria automática", que se constituia na Corte. Foi uma no-
meação bastante polarizada. Um total de novecentas apresentações da sociedade civil foram
trazidas ao processo 328. Zaffaroni foi aprovado por 43 votos a 16, embora tenha sido um dos
candidatos mais polêmicos a pleitear uma vaga na Corte 329. As nomeações seguintes não
foram tão polêmicas nos termos de aprovação.
327 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-

Cuzone Editores, 2009., p. 1244
328 Zaffaroni: el juez que enciende la polemica. La Nación. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/518243-

zaffaroni-el-juez-que-enciende-la-polemica>. Acesso em: 15 mar 2016
329 Zaffaroni fue designado para la corte. La Nación. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/536081-

zaffaroni-fue-designado-para-la-corte>. Acesso em: 15 mar 2016
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Em relação também à aprovação do Senado, em 2015, abriu-se polêmica, pois o
presidente eleito, Maurício Macri, logrou nomear dois juízes por decreto sem a consecutiva
aprovação no Senado, Horacio Daniel Rosatti e Carlos Fernando Rosenkrantz 330. Esse ato
foi polêmico, pois, ao prescindir da participação da Casa Legislativa, viu-se uma inteferência
indevida na Corte. Em junho de 2016, enfim, essas indicações tiveram sua aprovação no
Senado, Rosatti, com 60 votos a favor e 10 contra, e Rosenkrantz, com 58 a favor e 10 contra,
e os juízes puderam enfim tomar posse 331.

Não é possível avaliar a probabilidade de um presidente nomear novos juízes, as
modificações da Corte e as remoções não nos permitem avaliar as chances para o futuro. O
número de membros variou no tempo (cinco e nove) e ainda há propostas de aumentá-lo
novamente. Além disso, as várias remoções permitiram que cada presidente indicasse um
número grande de membros da Corte. Na Tabela 6, vemos um panorama. O ministro que
mais nomeou juízes foi Carlos Menem, mas isso sobretudo porque a Corte, em seu governo,
compunha-se de nove ministros. Raúl Alfonsín nomeou seis, de cinco ministros. Já Nestor
Kirchner nomeou três. Eduardo Duhalde nomeou apenas um, mas governou apenas por dois
anos. Fernando de la Rúa, presidente entre 1999 e 2001, e Cristina Kirchner, que governou
entre 2007 a 2015, não nomearam nenhum.

Na Argentina, aparentemente mais que no Brasil, há uma maior identificação de juízes
nomeados com os presidentes que os indicaram. Por exemplo, os juízes nomeados por Carlos
Menem (Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López e
Antonio Boggiano), eram chamados pejorativamente de "maioria automática"por adotarem
uma posição plenamente alinhada com o presidente que os nomeou e com seu sucessor,
Fernando de La Rúa 332. Da mesma forma, a nomeação de todos os membros da Corte por
Raúl Alfonsín e o fim da "maioria automática", realizado por Nestor Kirchner mostram uma
tentativa evidente de se domar a Corte às suas preferências. Bertomeu, Pellegrina e Garoupa,
numa análise de todas as votações da Corte, entre 1984 a 2007, encontraram uma identificação
ideológica forte dos juízes com os presidentes que os indicaram 333. Portanto, é possível
avaliar o processo de seleção na Argentina como uma maneira de o Presidente influenciar a
Corte.
330 El Decreto de Mauricio Macri que designa a los dos nuevos jueces de la Corte. La Nación. Disponível

em: <http://www.lanacion.com.ar/1854357-el-decreto-de-mauricio-macri-que-designa-a-los-dos-nuevos-
jueces-de-la-corte>. Acesso em: 15 mar 2016

331 Quien es y como llego Carlos Rosenkrantz a la Corte Suprema de Justicia. La Nación. Disponível
em: <http://www.lanacion.com.ar/1930438-quien-es-y-como-llego-carlos-rosenkrantz-a-la-corte-suprema-
de-justicia>. Acesso em: 13 set 2016

332 La mayoria automatica. Clarín. Disponível em: <http://edant.clarin.com/diar io/2003/06/27/um/m-
581022.htm>. Acesso em: 15 mar 2016

333 Cf. BERTOMEU, Juan González; PELLEGRINA, Lucia Dalla; GAROUPA, Nuno. Estimating judicial ideal
points in latin america: The case of argentina. Review of Law and Economics, v. 12, 2016.
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Tabela 6 – Nomeações de Juízes para a Corte Suprema Argentina (1983-2016)

Presidente Juiz Ano da Nomeação
Raúl Alfonsin (1983-1989) Enrique Petracchi 1983
Raúl Alfonsin (1983-1989) Carlos S. Fayt 1983
Raúl Alfonsin (1983-1989) Augusto César Belluscio 1983
Raúl Alfonsin (1983-1989) José Severo Caballero 1983
Raúl Alfonsin (1983-1989) Genaro Carrió 1983
Raúl Alfonsin (1983-1989) Jorge Antonio Bacqué 1985
Carlos Menem (1989-1999) Eduardo Moliné O’Connor 1990
Carlos Menem (1989-1999) Julio Nazareno 1990
Carlos Menem (1989-1999) Rodolfo Barra 1990
Carlos Menem (1989-1999) Mariano Augusto Cavagna Martínez 1990
Carlos Menem (1989-1999) Ricardo Levene (hijo) 1990
Carlos Menem (1989-1999) Julio Oyhanarte 1990
Carlos Menem (1989-1999) Antonio Boggiano 1991
Carlos Menem (1989-1999) Guillermo Alberto Fernando López 1994
Carlos Menem (1989-1999) Gustavo Alberto Bossert 1994
Carlos Menem (1989-1999) Adolfo Vázquez 1995
Eduardo Duhalde (2002-2003) Juan Carlos Maqueda 2002
Nestor Kirchner (2003-2007) Carmen María Argibay 2004
Nestor Kirchner (2003-2007) Eugenio Raúl Zaffaroni 2003
Nestor Kirchner (2003-2007) Elena Highton de Nolasco 2004
Mauricio Macri (2015-atual) Ricardo Lorenzetti 2004
Mauricio Macri (2015-atual) Horacio Rosatti 2016

4.2.6 Procedimento de Remoção

As maneiras pelas quais um juiz da Corte Suprema argentina pode perder seu cargo
são ao menos três: mau desempenho, delito no exercício de suas funções e crimes comuns.
Além desses, como vimos, juízes deixam de exercer seu ofício após atingirem a idade limite
de setenta e cinco anos e não tiverem seu exercício renovado por mais cinco anos.

O processo pelo qual se processam juízes da Corte Suprema por mau desempenho,
delito no exercício e crimes comuns é o juicio politico, processo constitucional de controle de
responsabilidade que exercem as Casas Legislativas contra outras autoridades. Estabelece o
art. 53 da Constituição argentina:

Só ela [Câmara dos Deputados] exerce o direito de acusar ante o Senado o
presidente, vicepresidente, o chefe de gabinete de ministros, os ministros,
e aos membros da Corte Suprema, nas causas de responsabilidade que se
intentem contra eles, por mau desempenho ou por delito no exercício de
suas funções; ou por crimes comuns, depois de haver a formação de causa
pela maioria de dois terços de seus membros presentes334

334 "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de
ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que
se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes
comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría
de dos terceras partes de sus miembros presentes."(CA, art. 55)
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. Da mesma maneira assim que se julgam membros da Corte Suprema, também julgam outras
autoridades políticas.

"Mau desempenho"corresponde ao comportamento do acusado colocando em perigo
a ordem política do país ou então quando abusa de suas competências 335. De qualquer forma,
trata-se de conceito em certo ponto indeterminado. "Delito em exercício"corresponde a todos
os tipos penais referentes a atuação do funcionário público e malversação, prevaricação, e
"crimes comuns", a todos os tipos que não estiverem ligados ao exercício 336.

O procedimento se inicia assim com a formação de uma comissão na Câmara para
estudar os antecedentes do caso e preparar a acusação 337. Em seguida, exige-se uma maioria
de dois terços da Câmara para que a acusação seja apresentada ao Senado. O julgamento é
realizado no Senado em sessão pública e a culpabilidade só pode ser declarada pelo de voto
de dois terços dos membros presentes, que deverão prestar juramento (CA, art. 59). A decisão
tem o efeito de destituir o acusado de seu cargo, e privá-lo de ocupar cargos públicos (CA, art.
60, 1a parte). Após a destituição, estará a parte acusada sujeita a ser processada em tribunais
ordinários. (CA, art. 60, 2a parte).

A história argentina da Corte Suprema, desde a década de 30, é inteiramente marcada
pela remoção arbitrária e pela renúncia após ameaças338. Apenas após a redemocratização,
tivemos a exoneração de juízes nomeados durante o regime militar, pelo presidente Raúl
Alfonsín. O uso do juicio político foi feito sobretudo pelo presidente Nestor Kirchner de
forma a remover a "maioria automática"da Corte. Assim, é esta forma também um meio pelo
qual o governo interefe na independência dos tribunais.

4.3 Outros Fatores de Independência

4.3.1 Democracia

A Argentina é um país de muitas rupturas democráticas. Foi um total de seis, desde
1930, com uma média de 2,9 anos de exercício para presidentes 339. Desde 1983, entretanto,
vem seguindo uma ininterrupta trajetória democrática. A despeito da forte crise institucional
e econômica entre 2001 e 2003, a participação popular e a competição foram preservadas. No
ano de 2015, mais uma vez, houve alternância no poder, e Cristina Kirchner passou o poder a
Mauricio Macri.
335 QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. Tomo II. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-

Cuzone Editores, 2009., p. 1132
336 QUIROGA LAVIÉ, op. cit., p. 1137
337 QUIROGA LAVIÉ, op. cit., p. 1137
338 Cf. SABSAY, Daniel Alberto. El juicio político a la corte suprema en la república argentina. Anuario

iberoamericano de justicia constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n. 8, p. 493–519,
2004.

339 IARYCZOWER, Matías; SPILLER, Pablo T; TOMMASI, Mariano. Judicial independence in unstable
environments, argentina 1935-1998. American Journal of Political Science, JSTOR, p. 699–716, 2002., p.
701
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A Constituição garante o exercício dos direitos políticos e o sufrágio é universal, igual,
secreto e obrigatório (CA, art. 37). A obrigação refere-se às idades entre 18 e 70 anos. É
permitido que cidadãos de 16 a 18 votem opcionalmente, na modificação da Lei 26.774. Por
ser obrigatório o voto, o comparecimento eleitoral no país é alto. A eleição de 2015, por
exemplo, contou com abstenções de 28%, o que foi um recorde no país 340.

Em relação à competição pública, como já dito, há alternância no poder. Há candidatos
de diferentes lados do espectro partidário. Eleições são vencidas por uma margem pequena de
erro. Para alguns exemplos, nas eleições de 2015, Mauricio Macri, da coligação Cambiemos,
venceu Daniel Scioli, da coligação Frente para a Vitória, por 51,5% a 48,5%. Da mesma
forma, em 2003 Também há uma pluralidade de partidos. Reconhece a Constituição, em seu
artigo 38341:

Artigo 38. Os partidos políticos são instituições fundamentais do sistema
democrático.
Sua criação e o exercício de suas atividades são livres dentro do respeito a
essa Constituição, a que garante sua organização e funcionamento demo-
cráticos, a representação das minorias, a competência para postulação de
candidatos a cargos públicos eletivos, o acesso a informação pública e a
difusão de suas ideias.
O Estado contribui ao financiamento de suas atividades e da capacitação de
seus dirigentes.
Os partidos políticos deverão dar publicidade à origem e destino de seus
fundos e patrimônio.

Garante a Carta a liberdade partidária e o pluralismo político. Há um número relativamente
alto de partidos. O número de partidos efetivos para 2013 foi calculado em 8342.

Desta maneira, dados esses fatores, é possível afirmar que a Argentina tem uma
democracia plena e em funcionamento.

4.3.2 Confiança Pública

Presidentes que possuem popularidade alta gozam de confiança suficiente para não
temer represálias ao enfrentar outros Poderes. Embora não se encontre dados de confiança
pública para a Corte Suprema, semelhantemente ao Brasil, utilizaremos confiança no Poder
Judiciário como proxy. A Figura 13 mostra a série histórica entre 1995 e 2015, para Judiciário,
Congresso e governo. Percebe-se que a confiança no Poder Judiciário da Argentina é no
340 La abstencion electoral fue record. Infobae. Disponível em: <http://www.infobae.com/2015/08/10/1747313-

la-abstencion-electoral-fue-record/>. Acesso em: 15 mar 2016
341 "Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza
su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus
ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio".

342 Brasil tem a Câmara mais fragmentada em todo o mundo. Jornal ’O Estado de S. Paulo’. Disponível
em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-a-camara-mais-fragmentada-em-todo-o-mundo-
imp-,1631324>. Acesso em: 15 mar 2016
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geral abaixo ao do governo, ao contrário do Brasil. Também podemos dizer que o grau de
desconfiança nutrido a ele é semelhante ao do Congresso. Assim, é possível concluir que a
confiança pública no Judiciário é baixa na Argentina343.

Num período de grande discrepância entre governo e Judiciário, 2003 a 2005, o
presidente Nestor Kirchner, bastante popular, iniciou procedimento para intervir na Corte,
reduzindo o número de membros, iniciando processo juicio politico contra dois membros
e ameaçando processos contra outros, obrigando-os a renunciar. Veremos isso na subseção
sobre independência de facto. O estudo produzido por Gretchen Helmke também mostra
como os momentos de maior independência da Corte foram os de baixa popularidade do
governo, permitindo assim que reagissem com independência, contrariando o Executivo em
suas decisões 344. Segundo a autora, isso teria ocorrido tanto no governo de Alfonsín e no de
Menem, quanto no fim do regime militar.

Figura 13 – Porcentagem de respostas "muita confiança"e "alguma confiança"para Poder
Judiciário, Congresso e Governo na Argentina (1995-2015)

Fonte: Latinobarometro

A questão é se, semelhantemente ao Brasil, podemos estender essa confiança do
Judiciário à Corte Suprema. Primeiro, parece-nos que o Judiciário argentino, sobretudo o
343 Notícias indicam que essa confiança ainda está caindo, como se vê nesta matéria do Clarín. In-

seguridad: el 77% de los argentinos no confía en el Poder Judicial. Clarín. Disponível em:
<http://www.clarin.com/politica/Inseguridad-argentinos-confia-Poder-Judicial_0_1664833662.html>. Acesso
em: 15 out 2016

344 Cf. HELMKE, Gretchen. The logic of strategic defection: Court-executive relations in argentina under
dictatorship and democracy. American Political Science Review, Cambridge Univ Press, v. 96, n. 2, p.
291–303, 2002.. Também HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents
in Argentina. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
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federal, não é visto como distante da Corte. Além disso, podemos nos fiar em pesquisas
de opinião sobre a Corte Suprema. Infelizmente, não há muitas delas, assim como no caso
brasileiro. Dados do Barómetro de las Américas 345, em 2008 e 2010, mostram-nos um
panorama. O instituto pede ao entrevistado que dê uma nota de 1 a 7 para sua confiança na
Corte, sendo 1 equivalente a não confiar, e 7, a confiar totalmente. Em seguida, os dados
são normalizados para uma escala de 0 a 100. Em 2010, a pesquisa mostrou uma confiança
de 36,2, sendo a terceira pior de um total de 26 países, como mostra a Figura 14. Um valor
calculado, usando as mesmas fontes para 2008 mostrou um quadro semelhante: Argentina é a
oitava pior confiança de um total de 23 países. Assim, podemos concluir que semelhantemente
à confiança no Poder Judiciário, a confiança na Corte Suprema é bastante baixa.

Figura 14 – Confiança na Suprema Corte - de 0 (não confia) a 100 (confia totalmente)

Fonte: MALDONADO, Arthur. What determines trust in the supreme court in latin america
and the caribbean? AmericasBarometer Insights, n. 54, 2011.

4.3.3 Ativismo Político

A Corte Suprema da Argentina, de maneira semelhante a outras Cortes na América
Latina, também envolveu-se em atitudes de natureza ativista. Talvez o grau em que se envolveu
foi bem menor que Brasil e Colômbia, sobretudo devido aos ataques que veio a sofrer dos
governos e pelo sistema de controle de constitucionalidade, que não é concentrado. Mas, na
linha da internacional judicialização da política, tomou decisões com impactos em políticas
públicas e na estrutura do Estado, tornando-se uma espécie de terceira câmara onde decisões
345 Barómetro de las Américas. Disponível em: <http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/acerca-

americasbarometer.php>. Acesso em: 19 mar 2016
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políticas são tomadas e confirmadas. Para enxergar o fenômeno, basta atermos-nos a alguns
casos.

Em contextos de crise econômica, a Corte tomou algumas decisões que desafiaram o
governo. Por exemplo, no caso "Smith", em meio a crise de 2001, na Argentina, o governo
de Fernando De la Rúa impôs um congelamento de contas bancárias, o chamado corralito

para evitar que houvesse uma corrida aos bancos 346. Essa medida causou uma enxurrada
de ações judiciais, intentando derrubá-la. Essa série de casos chegou a Corte Suprema. Em
fevereiro de 2002, a Corte decidiu o primeiro caso de grandes precedentes. Ao contrário dos
prognósticos de que a invalidação do congelamento dizimaria o sistema bancário, a Corte
o declarou inconstitucional, sinalizando que também declararia inconstitucionais todos os
casos relacionados que chegassem a ela. Essa decisão tornou-se uma guerra entre governo e
Judiciário, legisladores votaram para acelerar o impeachment da Corte inteira.

A Corte também desafia políticas de governo relativas ao próprio Judiciário. Os já
mencionados casos em que o Tribunal anulou leis que alteravam a composição do Conselho
da Magistratura são exemplos. Mostra-se claramente que atores buscaram a atuação da Corte
para evitar que políticas fossem implementadas e a Corte lhes deu suporte, desafiando governo
e Legislativo. A Corte Suprema Argentina foi, assim, bastante ativista em certos momentos,
embora esse ativismo tenha sido em menor grau em comparação a outras Cortes na América
Latina.

4.4 Independência de facto

A história da Corte Suprema da Argentina foi marcada desde os anos 1930 por uma
longa história de ataques. As evidências abundam. Enquanto anteriormente a Perón, 82%
dos membros da Corte Suprema se retiravam por morte natural ou aposentadoria, após ele,
apenas 9% assim o fez 347. A grande maioria, ou se retirou por pressão, ou foi impedida, ou
sofreu remoção irregular. Como lembra, Daniel Sabsay, a renovação completa ou em sua
maioria da Corte ocorreu nove vezes na história: 1947, 1955, 1958/60, 1966, 1973, 1976,
1983, 1990 e 2003 348. Isso ocorreu não só em períodos autoritários, mas também em períodos
democráticos. A falta de independência judicial, assim, é a regra na Argentina, não a exceção.

Uma série de episódios na história autoritária denotam ataques. Poderíamos mencionar
como exemplos os impeachments promovidos por Perón, em 1947. De um total de cinco juízes,
346 A história é contada em KAPISZEWSKI, Diana. Economic governance on trial: High courts and elected

leaders in argentina and brazil. Latin American Politics and Society, Wiley Online Library, v. 55, n. 4, p.
47–73, 2013., p. 62-63

347 IARYCZOWER, Matías; SPILLER, Pablo T; TOMMASI, Mariano. Judicial independence in unstable
environments, argentina 1935-1998. American Journal of Political Science, JSTOR, p. 699–716, 2002., p.
702

348 SABSAY, Daniel Alberto. El juicio político a la corte suprema en la república argentina. Anuario iberoameri-
cano de justicia constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n. 8, p. 493–519, 2004., p.
497
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ele impediu três, mais o Procurador-Geral da Nação. As razões foram as decisões da Corte,
hostis à questões trabalhistas. No caso Dock Sud, a Corte declarou inconstitucional a iniciativa
da Secretário do Trabalho para criar uma mesa de relações trabalhistas 349. O secretário
do Trabalho exigiu não cumprimento da decisão e foram organizadas greves em protesto à
decisão. Perón usou a decisão em sua campanha para presidência, de forma a criticá-la por
ser partidária. Estaria aí inaugurada a quebra de independência da Corte Suprema argentina.

Novamente em 1955, no golpe militar que apeou Perón da presidência, mais uma vez
a maioria da Corte foi completamente removida e novos juízes foram apontados. Buscou-se
grandes tratadistas para o ofício, de forma a dar uma maior legitimidade ao regime que se
iniciava.350. Todavia, isso não durou muito, pois, em seguida as eleições de 1958, o presidente
Frondizi, em maio, removeu três juízes (Manuel Argañarás, Enrique Galli e Carlos Herrera) e
nomeou novos três 351. Além disso, em 1960, ampliou-se o número de membros para sete
com a Lei 25.271/1960, e nomeou-se mais dois 352.

No golpe de estado de 1966, a Corte foi novamente removida353 e novos juízes foram
nomeados. Esses juízes não permaneceram muito em ofício, pois, após assumir o governo
constitucional de 1973, todos eles renunciaram.

O regime militar, que se seguiu ao governo de Isabel Perón, em 1976, produziu
uma série de reformas liberalizantes e de natureza conservadora. O regime buscou juízes que
compartilhassem sua visão ideológica. Assim, removeram-se todos os juízes da Corte Suprema
e, em seu lugar, colocaram: Horacio H. Heredia, Adolfo Gabrielli, Frederico Videla Escalada,
Alejandro Caride e Abelardo Rossi. Como lembra Gretchen Helmke, dos cinco, quatro eram
juízes com inclinações bastante conservadoras354. Embora sempre se buscasse juízes com
afinidade ideológica, inclusive nas vacâncias, a Corte Suprema desafiou o governo em algumas
vezes, sobretudo nas decisões em habeas corpus de detidos e prisioneiros políticos 355.

Como pudemos ter um panorama, a sorte da Corte Suprema entre 1946 e 1983 foi
resultado da instabilidade do sistema político argentino. Entretanto, para o nosso trabalho, o
foco será na redemocratização. Após 1983, embora a estabilidade da Corte tenha aumentado,
podemos verificar que a história de falta de dependência permanece. No início do governo
Alfonsín, o Tribunal sofreu um grande golpe. O presidente se elegera com a promessa de punir
349 V. resumo em HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina.

Cambridge: Cambridge University Press, 2005., p. 64
350 Cf. SANTIAGO, Afonso. LLa Quinta Etapa: La Corte da La Revolución Liber-

tadora (1955-1958). 2015. Disponível em: <http://todosobrelacorte.com/2015/03/18/
la-quinta-etapa-la-corte-de-la-revolucion-libertadora-1955-1958/>. Acesso em: 23 jun 2016.

351 Cf. BALAY, Carolina. La Sexta Etapa: La Corte da La Revolución Libertadora (1958-1966). 2015. Disponí-
vel em: <http://todosobrelacorte.com/2015/04/30/la-sexta-etapa-de-la-corte-suprema-argentina-1958-1966/
>. Acesso em: 23 jun 2016.

352 Cf. BALAY, op. cit.
353 Cf. BALAY, op. cit.
354 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:

Cambridge University Press, 2005., p. 70
355 HELMKE, op. cit., p. 71
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os abusos cometidos durante a Guerra Sucia 356. Discutia-se se seria necessário substituir
todos os juízes da Corte Suprema que haviam servido durante o período das juntas. Na visão
de Carlos Santiago Nino, um dos conselheiros jurídicos do presidente, era evidente que o
exercício dos juízes que haviam servido ao regime anterior não seria respeitado357. Foram
removidos os juízes Abelardo Francisco Rossi, Adolfo R. Gabrielli, Elias P. S. Guastavino,
Emilio Pedro Gnecco e Julio José Martínez Vivot. Vê-se que, embora o propósito não tenha
sido diretamente influenciar a Corte, a remoção arbitrária dos juízes já mostra uma intervenção
indevida no funcionamento dela.

O governo que se seguiu a Alfonsín, liderado pelo presidente Carlos Saúl Menem,
em 1989, buscou desde o início influenciar o Tribunal 358. Seu objetivo era conseguir que os
juízes renunciassem para que assim nomeasse membros mais alinhados as suas preferências.
Com a recusa, tomou um ato mais grave: apoiou uma lei aumentando o número de juízes para
nove. Desta maneira, conseguiria ele modelar as preferências para a Corte. Em protesto, os
juízes emitiram a Acordada 44, em 22 de setembro de 1989, opinando sobre a mudança na
composição e manifestando preocupação pelos rumos e pela quebra de independência 359.
De nada adiantou, pois Menem conseguiu que a lei fosse aprovada nas Casas Legislativas
(Lei 23.774/1990). Um pouco antes de aprovada, José Severo Caballero, o presidente da
Corte, renunciou. Em seguida à aprovação, Jorge Antonio Bacqué também, em protesto.
Isso possibilitou a Carlos Menem nomear seis novos juízes, obtendo uma maioria na Corte,
conhecida como "mayoria automatica". A partir de então, não teria de se preocupar com
decisões do Tribunal. Neste período, uma série de pedidos de impeachment de juízes chegaram
à Câmara dos Deputados, mas nenhum foi levado a cabo.

No governo do presidente Eduardo Duhalde, passou-se uma lei determinando a
redução gradual do número de membros da Corte Suprema de nove para cinco. O presidente
também pediu a renúncia de juízes360. O conflito se deu por razão de crise econômica extrema.
A Corte passou a intervir cada vez mais em relação à atuação econômica do governo, como
no exemplo do caso "Smith"e dos corralitos.

Em seguida à Presidência de Eduado Duhalde, o presidente Nestor Kirchner iniciou-se
uma campanha para remover da Corte a "mayoria automatica"de Carlos Menem. Deu-se
início a ameaças e a consolidação do impeachment dos juízes. Removeu-se por processos
de juicio politico dois juízes: Eduardo Moliné O’Connor e Antonio Boggiano 361. Outros
356 Juicio a las Juntas foi o processo iniciado por ordem de Raúl Alfonsín contra as juntas militares que

governaram o país entre 1976 e 1983. V. por exemplo CIANCAGLINI, Sergio; GRANOVSKY, Martín. Nada
más que la verdad: El juicio a las Juntas. [S.l.]: Planeta, 1995.

357 Cf. HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005., p. 77

358 Cf. PAP, Betsabé. La corte suprema frente al poder de prerrogativa del presidente. Revista de Ciencias
Sociales - Segunda Época, n. 19, outubro 2011.

359 Acordada 44. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Disponível em:
<http://www.csjn.gov.ar/achist/docPdf?res=12877>. Acesso em: 15 mar 2016

360 HELMKE, op. cit., p. 146
361 Senado argentino afasta juiz da Suprema Corte. BBC. Disponível em:
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foram pressionados a se renunciarem, sob ameaças de serem removidosimpeachment: Julio
Nazareno, Adolfo Vázquez e Guillermo Alberto Fernando López. Além disso, Kirchner
promoveu várias mudanças na Corte, incluindo modificações para o procedimento de seleção,
como já foi mostrado. Conseguiu nomear três juízes: Eugenio Raúl Zaffaroni, em 2003, Elena
Highton de Nolasco, em 2004, e Ricardo Lorezentti, em 2004.

No mandato da esposa de Nestor Kirchner, Cristina Kirchner, em 2007, novos conflitos
entre governo, Poder Legislativo e Corte Suprema se iniciaram. Esses conflitos se exacerbaram,
após o início de denúncias de enriquecimento ilícito contra a presidente. Em 2009, levantam-
se suspeitas sobre o aumento patrimonial de 158% do casal Kirchner362. Em 2010, o governo
cortou 40% do orçamento proposto pelo Poder Judiciário 363. Em 2013, após uma investida
discursiva contra a Corte, o governo Kirchner tentou levar cabo a uma reforma judicial,
com a modificação de estruturas do Poder Judiciário, como a mudança da composição do
Conselho de Magistratura. Essa reforma foi rechaçada pela Corte, que anulou a lei, declarando-
a inconstitucional 364. Revoltada pela decisão da Corte, Cristina tentou passar um projeto
de lei, que acabou malogrado, tirando o controle orçamentário do Tribunal, passando-o ao
Conselho de Magistratura 365. O governo de Cristina também buscou pressionar o juiz Carlos
Fayt a renunciar, alegando sua idade avançada 366. Em seu último discurso antes de deixar
a presidência, Cristina realizou um sério discurso contra a Corte Suprema, chamando-a de
"Partido Judicial"e rechaçando sua atuação 367.

Similarmente ao Brasil, a ameaça de processos contra membros do governo Kirchner,
funcionários e empresários, por corrupção exacerbou a tentativa de controlar a Corte. É
importante ressaltar que essa queda de braço entre Judiciário e Executivo pode significar
boas notícias para a Corte Argentina. Uma vez que, em meio a uma série de ataques, a Corte
permaneceu intacta, isso sugere que a Corte reagiu e está exercendo seu papel sem pressões.
Ainda é cedo para se falar em um crescimento da independência da Corte, entretanto. Do
início da presidência de Mauricio Macri, tentou ele nomear dois juízes por decreto, como

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2003/12/printable/031204_argentinalmpshtml>. Acesso
em: 15 mar 2016

362 Sobreseimiento por el enriquecimiento. Página 12. Disponível em:
<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137429-2009-12-22.html>. Acesso em: 15 mar 2016

363 El Ejecutivo recortó en casi 40% el presupuesto que había pedido la Corte. Clarín. Disponível em:
<http://www.clarin.com/politica/Ejecutivo-recorto-presupuesto-pedido-Justicia_0_343165904.html>. Acesso
em: 15 mar 2016

364 La Corte Suprema determinó la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. La
Nación. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/1593235-corte-suprema-fallo-reforma-consejo-de-la-
magistratura>. Acesso em: 15 mar 2016

365 El kirchnerismo busca sacarle a la Corte el manejo de los fondos. La Nación. Disponí-
vel em: <http://www.lanacion.com.ar/1596252-el-kirchnerismo-busca-sacarle-a-la-corte-el-manejo-de-los-
fondos>. Acesso em: 15 mar 2016

366 Cristina se sumó a la embestida contra Fayt y la Corte Suprema. Clarín. Disponí-
vel em: <http://www.clarin.com/politica/Cristina-fennandez-fayt-embestida-corte-suprema-
lorenzetti_0_1355264512.html>. Acesso em: 15 mar 2016

367 El durísimo ataque de Cristina contra la Corte Suprema. Perfil. Disponível em:
<http://www.perfil.com/politica/el-durisimo-ataque-de-cristina-contra-la-corte-suprema-0302-
0006.phtml>. Acesso em: 15 mar 2016
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visto anteriormente.

De qualquer forma, a classificação da Corte pela sua atuação após a redemocratização
é a de uma Corte dependente, que sofre pressões de outros Poderes, sobretudo do governo.
Isso obviamente não quer dizer evidentemente que foi o Tribunal não teve surtos de ativismo,
tomando decisões contra o governo, mas no geral, seu nível de independência de facto é
baixo. Geralmente, suas decisões visam não desafiar o governo, conforme mostra Diana
Kapiszweski.
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5 O CASO COLOMBIANO

Enquanto a história da Argentina e do Brasil, guardam proximidades, o caso da
Colômbia é bastante diferente. Enquanto outros países viviam crises político-institucionais,
a ColÔmbia vivia uma fase de grande estabilidade, consagrada na Frente Nacional (1958-
1974). Quando outros países viviam a período final dos regimes militares e o início da
democratização, a Colômbia conhecia o caos causado pelas ameaças dos grupos armados
de esquerda e do crime organizado e narcotráfico. Em 1991, a Colômbia promulgou uma
Constituição, quase três anos após a Constituição brasileira de 1988. Muito do que se seguiu
foi a solução para uma crise que envolvia a pressão de grupos armados, a manutenção de
direitos humanos e a solução para um crescente problema inflacionário.

A razão da escolha da Colômbia neste trabalho deve-se ao fato de a Constituição de
1991 também ter criado uma poderosa instituição, o Tribunal Constitucional da Colômbia.
Separado da Corte Suprema pela Carta, o Tribunal se tornou um dos mais ativistas e poderosos
do mundo 368. Como se verá, o nível de sua independência ante a pressões é bastante alto.
Quais as razões para que essa Corte se tornasse tão poderosa e independente? O uso do
exemplo do Tribunal vai servir para ressaltar diferenças e similitudes com a Corte Brasileira e
nos ajudar a responder o que torna uma Corte independente.

5.1 Corte Constitucional

A Corte Constitucional da Colômbia foi criada pela Carta de 1991. Objetivou-se
em sua criação prover à Colômbia com uma corte no estilo kelseniana, cujo tipo vinha se
popularizando pela América Latina, e a substituição da antiga Corte Suprema de Justiça por
um órgão que lidasse apenas com questões constitucionais. É importante destacar que, além
desse tribunal, o Poder Judiciário Colombiano também possui duas outras Cortes superiores,
a Corte Suprema de Justiça, que é a cúpula da jurisdição ordinária (CCol, art. 234), e o
Conselho de Estado, que é o tribunal supremo do contencioso administrativo (CCol, art. 237,
1). Existe na Colômbia um Conselho Geral da Magistratura, que teve funções substituídas
pela Comissão Nacional de Disciplina Judicial e Conselho Nacional de Governo Judicial,
pela reforma constitucional de 2015.

As discussões sobre a criação da Corte Constitucional na Assembleia refletiram bas-
tante o descontentamento da elite e relação à atuação da Corte Suprema entre 1978 e 1990369.
A Corte naquele período veio a invalidar muitas das reformas constitucionais pretendidas por
368 LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.

Tese (Doutorado), 2014., p. 1
369 A história das discussões sobre a Corte Constitucional dentro da Assembleia Constituinte é bem descrita por

LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.
Tese (Doutorado), 2014., p.86-126
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parte da elite para remover os vícios decorrentes do regime da Frente Nacional370. Ao não per-
mitir que problemas de natureza constitucional fossem corrigidos, tornava-se a Corte, dessarte,
uma grande fonte de instabilidade. O Decreto 1926, de 1990, expedido por Cesar Gaviria, e
que convocava o povo para a escolha de uma Assembleia Constituinte foi também apreciado
pela Corte. Nesse caso, porém, por maioria e contrariando sua história jurisprudencial, a
Corte confirmou a constitucionalidade do decreto371. De qualquer forma, foi a imagem dessa
Corte independente e ativista, que era remetida ao pensamento dos constituintes, durante a
Assembleia. A atuação da Corte despertava o medo de que, por alguma razão, viesse a anular
todo o trabalho que havia realizado na Assembleia372. Essa foi a razão das propostas de se
criar a Corte Constitucional logo após a promulgação da Carta e impedir a Corte Suprema de
julgar qualquer assunto constitucional proposta após 1o de junho de 1991373.

A Corte Constitucional, como dito, teve a especialização de suas funções. Estas estão
descritas na Constituição colombiana, no art. 241, que determina ser o Tribunal o guardião da
integridade e da supremacia da Constituição:

1. Decidir sobre as demandas de inconstitucionalidade que promovam os cidadãos contra
os atos reformatórios da Constituição.

2. Decidir sobre a constitucionalidade da convocação a um referendo ou a uma assembleia
constituinte para reformar a Constituição.

3. Decidir sobre a constitucionalidade dos referendos sobre leis e das consultas populares
e plebiscitos de ordem nacional.

4. Decidir sobre as demandas de inconstitucionalidade que apresentem os cidadãos contra
os decretos com força de lei ditados pelo governo.

5. Decidir sobre as demandas de inconstitucionalidade que apresentem os cidadãos contra
as leis.

6. Decidir sobre as justificativas por ausência de pessoas naturais ou jurídicas a convoca-
ções por qualquer comissão permanente do Congresso da República.

7. Decidir sobre a constitucionalidade dos decretos legislativos que ditem o governo com
fundamento em declaração de estado de exceção.

8. Decidir sobre a constitucionalidade dos projetos de lei que hajam sido objetados pelo
governo como inconstitucionais e dos projetos de lei estatutários.

370 Para uma descrição das reformas e sua invalidação (ou confirmação) pela Corte, Cf. SARRIA, Mario Cajas.
El control judicial a la reforma constitucional: Colombia, 1910-2007. [S.l.]: Universidad Icesi, 2008., p.
59-96

371 SARRIA, op. cit., p. 91
372 LANDAU, op. cit., p. 110
373 LANDAU, op. cit., p. 111
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9. Revisar as decisões judiciais relacionadas à ação de tutela.

10. Decidir sobre a execução dos tratados internacionais e das leis que o aprovem.

Indubitavelmente, foram garantidos muitos poderes ao Tribunal Constitucional a ponto de
torná-lo significativamente poderoso.

O controle de constitucionalidade na Colômbia é bastante amplo e difícil de carac-
terizar. Compreende-se não só o controle de leis, mas também o controle de qualquer ato
que viole a Constituição 374. Reconhece-se tanto o controle difuso quanto o concentrado.
Entre mecanismos processuais típicos do controle concentrado, temos a ação pública de

inconstitucionalidade, operada por qualquer cidadão na Corte Constitucional contra atos e
normas que violam a Constituição, e a ação de pública de nulidade, proposta contra decretos
do Governo e cuja competência é do Conselho de Estado (CCol, art. 237). No controle difuso,
temos a ação de tutela, prevista no art. 86 da Constituição, que determina que toda pessoa
poderá utilizá-la, em seu nome ou o de outrem, para reclamar ante a um juiz a proteção
imediata de seus direitos constitucionais fundamentais. É previsto pelo mesmo artigo que o
rito será sumário, e o prazo máximo é de dez dias da solicitação de tutela à sua resolução. A
Corte Constitucional revisará as ações decididas, contando com uma faculdade discricionária
ao fazê-lo. A Constituição também reconhece os casos em que há uma espécie de controle
de constitucionalidade automático, como os casos de decretos legislativos do governo com
fundamento em estado de exceção, tratados internacionais e as leis que os aprovam e projetos
de lei estatutária que devem ser enviados à Corte Constitucional para que decida sobre sua
constitucionalidade. A descrição desse panorama basta para evidenciar como é diversificado e
amplo o controle de constitucionalidade, sobretudo o exercido pela Corte Constitucional, na
Colômbia.

5.2 Independência de jure

5.2.1 Compromentimento constitucional explícito
Estabelece o art. 228 da Constituição colombiana:375

A Administração da Justiça é função pública. Suas decisões são indepen-
dentes. As atuações serão públicas e permanentes com as exceções que
estabeleça a lei e nelas prevalecerá o direito material . Os prazos processuais
serão observados com diligência e seu descumprimento será punido. Seu
funcionamento será desconcentrado e autônomo.

374 ORTIZ, Fabio Enrique Pulido. Control constitucional abstracto, concreto, maximalista y minimalista. Revista
Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, v. 14,
n. 27, p. 165–180, 2011., p. 167

375 "ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo."(CCol, art. 228)
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Assim, a Constituição colombiana fala em "independência"tanto em relação às decisões
quanto também da autonomia do Poder Judiciário.

5.2.2 Estabilidade

Os membros da Corte Constitucional colombiada não possuem vitaliciedade no
sentido de exercerem o cargo até o limite de suas vidas ou aposentadoria. Nos termos do art.
239, 2a parte, da Constituição colombiana, os magistrados serão escolhidos para um mandato
de oito anos. Na Constituição anterior, o artigo 147 garantia a vitaliciedade de membros da
Corte Suprema, com a exceção de casos de má conduta, em que seriam removidos. Essa é a
garantia clássica de Supremas Cortes. Entretanto, a mudança para um Tribunal Constitucional
de natureza mais "política"estabeleceu mandatos de oito anos. Além disso, nos termos do art.
239, os membros da Corte Constitucional não podem se reeleger.

É inevitável questionar se a instituição de mandatos não diminui a independência dos
magistrados. É possível pensar que sim, porém é bom ter-se em conta que oito anos é um
período razoavelmente longo de exercício. É a mesma duração de dois mandatos presidenciais
na Colômbia. De qualquer forma, essa alteração contra a vitaliciedade e em favor de mandatos
foi discutida na Assembleia Constituinte a fim de garantir maior accountability da Corte.
Desde os anos 50, várias reformas foram propostas no Congresso de forma a realizar essa
alteração 376. Um mandato de oito anos permite que a Corte seja renovada a cada década, o
que permite uma influência razoável de outros Poderes.

5.2.3 Valor de subsídios e sua proteção

A Constituição colombiana não é explícita sobre a intangibilidade dos salários de
magistrados de Altas Cortes. Mas isso não quer dizer que são reduzidos. Por algumas razões,
eles mantêm-se altos. Primeiro, pelo artigo 15, da Lei n. 4, de 1992, os magistrados do
Conselho Superior da Magistratura, da Corte Suprema de Justiça, da Corte Constitucional, do
Conselho de Estado, entre outros, terão direito a um prêmio especial de serviço, sem caráter
salarial, que somado aos demais ingressos laborais, igualarão os vencimentos percebidos
em totalidade por membros do Congresso, sem que os supere. Assim, é de se esperar que
os vencimentos de membros da Corte Constitucional estejam sempre equiparados aos dos
membros do Congresso. Segundo, um dispositivo constitucional determina que o salário de
membros do Congresso será reajustado todo ano na proporção igual a uma média ponderada
ocorrida na remuneração dos servidores da Administração Central (CCol, art. 187). Dessa
forma, se o salário de magistrado da Corte Constitucional segue o de membro do Congresso e
os salários deste últimos seguem o aumento médio da remuneração do funcionalismo público,
é de se esperar que a dos magistrados também suba.
376 Em 1959, o Senado aprovou uma proposta para criar mandatos de cinco anos para magistrados da Corte

Suprema e em 1963, o Congresso passou uma reforma com o mesmo tom. LANDAU, David Evan. Beyond
Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia. Tese (Doutorado), 2014., p. 100-101
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Em termos de disponibilização salarial e de outras informações, o Poder Judiciário na
Colômbia ainda não é muito transparente. O site da Corte Constitucional da Colômbia não
contém nenhum registro dos vencimentos e subsídios de magistrados. No site da Presidência,
encontramos o decreto presidencial de 12 de fevereiro de 2016, que determina que o salário
de um magistrado da Corte Constitucional, do Conselho Superior da Magistratura, da Corte
Suprema, e do Conselho de Estado será de um total de 5.884.890 pesos colombianos, que
consiste pela taxa atual de câmbio um total de 1.966,34 dólares, distribuídos em 2.118.562,00
de pesos de salário básico mais 3.766.328,00 pesos de gastos de representação 377. Além
disso, o mesmo decreto descreve uma série de verbas extras referentes a serviços, natal, férias,
verbas técnicas, bonificações, entre outras. Com essa diversidade de verbas extras, é difícil
quantificar o valor real do salário de um membro da Corte Constitucional. Uma notícia em
2013 nos dá o valor de 24 milhões de pesos colombianos 378. Entretanto, como o salário
de congressistas, em 2016, tenha subido para 27.929.064 pesos 379, é de se esperar que o
de membro da Corte também tenha sido. Esse valor, equivalente a 9332,05 dólares, é um
valor alto para os padrões da Colombia. É comum falar-se em "castas de privilegiados"no
país 380. De qualquer forma, é um salário adequado a uma função de membro de uma Corte
Constitucional.

5.2.4 Autonomia

Como visto, a Constituição determina que o funcionamento do Poder Judiciário deve
ser autônomo, no art. 278. Dessa forma, o Poder Judiciário em si é livre para organizar-se
administrativamente e financeiramente. O órgão constitucionalmente responsável por essa
autonomia é o Conselho Superior da Magistratura. A reforma constitucional de 2015 criou
outros três órgãos para auxiliar nessas funções, o "Conselho de Governo Judicial", a "Gerência
do Poder Judiciário"e a "Comissão Nacional de Disciplina Judicial". Porém, numa decisão
em junho de 2016, a Corte Constitucional determinou declarou inconstitucional parte da
reforma e determinou que as funções "Conselho de Governo Judicial"e a "Gerência do Poder
Judiciário"fossem retomadas pela Sala Administrativa do Conselho Superior da Magistratura
381.
377 Decreto n. 234 de 12 de fevereiro 2016. Disponível em: <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/

DECRETO%20234%20DEL%2012%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf>. Acesso em: 15 mar 2016
378 Esto es lo que se ganan los altos cargos del Estado. El Tiempo. Disponível em:

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13135238>. Acesso em: 15 mar 2016
379 Congresistas quedaron ganando $ 27’929.064 mensuales. El Tiempo.Disponível em:

<http://www.eltiempo.com/politica/congreso/sueldo-congresistas-en-colombia-en-2016-2017/16631214>.
Acesso em: 19 out 2016

380 La cadena de aumentos tras nuevo salario al Congreso. La Republica. Disponível em:
<http://www.larepublica.co/la-cadena-de-aumentos-tras-nuevo-salario-al-congreso_394876>. Acesso em: 20
out 2016

381 Judicatura cumplirá funciones del Consejo de Gobierno Judicial: Corte. El Tiempo. Disponível
em: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/consejo-superior-de-la-judicatura-hereda-funciones-del-
consejo-de-gobierno-judicial/16609965>. Acesso em: 15 mar 2016
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Entre as atribuições do Conselho de Governo Judicial, agora retomadas pela Sala
Administrativa do Conselho de Magistratura, estão (art. 254, CCol): a) definir as políticas do
Poder Judiciário de acordo com a lei e postular listas tríĺices de candidatos que a Constituição
lhe ordene; b) regular os trâmites judiciais e administrativos em despachos judiciais, nos
aspectos não previstos pelo legislador; c) determinar o regulamento do sistema de carreira
judicial e da Comissão de Carreira Judicial; d) aprovar o projeto de orçamento do Poder
Judicial que deverá ser remetido ao governo; e) aprovar o mapa judicial. Além disso, o
Conselho da Magistratura, retomando funções da Gerencia, é responsável também por (art.
255, CCol): a) administrar o Poder Judiciário; b) elaborar para aprovação do Conselho o
projeto de orçamento que deverá ser remetido ao governo; c) elaborar planos e programas para
aprovação do Conselho; d) formular modelos de gestão e implementar os modelos processual
no território nacional; e) administrar a carreira judicial e organizar a Comissão de Carreira
Judicial; f) realizar concurso e velar pela rendimento dos funcionários e pelos despachos dos
magistrados.

O número de membros da Corte Constitucional é definido por lei, conforme determina
o art. 239, porém não é possível que o Presidente utilize esse meio para controlar a Corte,
uma vez que o mesmo dispositivo determina que ele indicará apenas um terço da composição
da Corte. Assim, apenas aumentar o número de magistrados não lhe dá influência sobre ela.

Assim, é concentrado no Conselho Superior da Magistratura toda a autonomia para
apresentação de orçamento, para executá-lo, para disciplinar os juízes e para organizar a
carreira do Poder Judiciário. Portanto, tem o Poder Judiciário da Colômbia um alto grau de
autonomia.

5.2.5 Procedimento de Seleção

Como característico de Tribunais Constitucionais, a seleção de membros da Corte
Constitucional da Colômbia envolve a participação de mais de um órgão. Como estabelece o
art. 239 da Constituição colombiada, os magistrados da Corte serão escolhidos pelo Senado
através de listas tríplices apresentadas pelo Presidente da República, pela Corte Suprema de
Justiça e pelo Conselho de Estado. A ideia desse procedimento é a de garantir o equilíbrio
entre independência judicial e accountability 382.

É importante distinguir essa mudança com a da Corte Suprema anterior a 1991, que
utilizava um método de cooptação. Como mostramos, a cooptação é o método que melhor
garante a independência da instituição de modo geral. Aí talvez estivesse a razão de se haver
uma Corte tão independente no período que se antecedeu a Constituição. Porém, o método
atual ainda garante um insulamento da Corte, primeiro porque exige a participação de um
número alto de órgãos. Segundo, porque há participação direta de órgãos do Poder Judiciário
382 MONTEALEGRE, Everaldo Lamprea. When Accountability Meets Judicial Independence: A case-study of

2008 civil society transparency observation of the Colombian Constitutional Court’s nominations. Stanford:
[s.n.], 2009., p. 18
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colombiano, como a Corte Suprema e o Conselho de Estado. Esse método, como se verá,
foi importante para impedir que o presidente Álvaro Uribe conseguisse influenciar a Corte
Constitucional.

Entre os requisitos para ser membro da Corte Constitucional (CCol, art. 232):a)
ser colombiano e cidadão em exercício; b) ser advogado; c) não haver sido condenado por
sentença judicial a pena privativa de liberdade, exceto por delitos políticos ou culposos;
d) haver desempenhado durante quinze anos cargos no Poder Judiciário ou no Ministério
Público, ou então ter exercido, com bom desempenho, a profissão de advogado ou de docente
de disciplinas jurídicas em estabelecimento reconhecido oficialmente. Também entre os
requisitos, está a proibição de haver exercido cargo anterior de Ministro de Despacho ou
Magistrado da Corte Suprema de Justiça ou do Conselho de Estado (CCol, art. 240).

5.2.6 Procedimento de Remoção

Juízes da Corte Constitucional da Colômbia só param de exercer seu cargo, se de-
corridos os oito anos de mandato ou por má conduta. Na segunda hipótese, haverá o juicio

politico dos membros. O processo é semelhante ao de outros países e é disciplinado na
Constituição. Antes da Reforma Constitucional de 2015, o juicio politico contra membros
de Cortes Altas era disciplinado pelo art. 174, que também compreendia o Presidente da
República e outros oficiais. Com a nova disciplina, determina o art. 178-A que os magistrados
da Corte Constitucional, da Corte Suprema de Justiça, do Conselho de Estado, da Comissão
Nacional de Disciplina Judicial e o Fiscal Geral da Nação serão responsáveis por qualquer
infração a lei disciplinária ou penal cometida no exercício de suas funções ou em razão delas.
Uma Comissão de Aforados, eleitos pelo Congresso em pleno para período de oito anos, será
competente para investigar e acusar, apresentando a acusação à Câmara dos Representantes,
no caso de má conduta. Da decisão da Câmara, haverá recurso para o Senado. Além desse
processo, a Comissão de Aforados também apresentará acusação na Corte Suprema, em
relação a delitos penais. Este é o procedimento atual.

Está em andamento na Colômbia um processo de juicio politico para remoção de
um membro da Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub 383. O magistrado é acusado de
ter aceitado suborno de 500 milhões de pesos para decidir a favor da empresa Fidupetrol.
O Senado aceitou a acusação contra ele, e encontra-se suspenso de suas funções 384. Além
do juicio politico, o magistrado também é processado em Ação Penal separadamente na
Corte Suprema de Justiça 385. O processo no Senado se iniciará no mês de fevereiro de 2016.
383 ¿Cómo será el juicio político al magistrado Jorge Pretelt en el Senado?. El Pais. Disponível

em: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/asi-sera-juicio-politico-magistrado-jorge-pretelt-
senado>. Acesso em: 15 nov 2016

384 Pretelt, suspendido de la Corte Constitucional. Semana. Disponível em:
<http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-jorge-pretelt-el-magistrado-fue-suspendido-de-la-corte-
constitucional/491095>. Acesso em: 15 nov 2016

385 Corte Suprema comienza el proceso contra Jorge Pretelt. Semana. Disponível em:



Capítulo 5. O caso colombiano 131

Não se trata aqui de um caso de uso do juicio politico para pressionar a Corte. Neste caso,
aparentemente há evidências de crime de corrupção cometido pelo magistrado. É possível
que um processo dessa envergadura aumente a probabilidade de novos processos no futuro
por outros motivos. No entanto, esse é um prognóstico difícil de ser feito.

O retiro forzoso que impõe aposentadoria aos sessenta e cinco anos de idade para
membros da Corte Suprema de Justiça e do Conselho de Estado não se aplica nem a Corte
Constitucional nem ao Conselho de Magistratura. A Corte Constitucional, em decisão de
1995, decidiu por inibir-se de remover seus membros, atingida a idade limite386. A razão é
que, como o retiro forzado foi criado por lei anterior à Constituição, exige-se nova lei para
regular a idade de Cortes, criadas posteriormente a ela.

5.3 Outros Fatores

5.3.1 Democracia

A Colômbia possuia uma democracia forte, embora ainda padecendo de resquícios do
período da radicalização de movimentos políticos e do narcotráfico.Não obstante, é possível
afirmar que politicamente foi garantida uma estabilidade após a Carta de 1991. Assim, o país
possui uma alta participação política e competição política suficiente.

A Constituição estabelece uma série de mecanismos para participação política direta
da população. Por exemplo, a Carta cria uma série de formas de participação, em seu art. 103,
que:387

Artigo 103. São mecanismos de participação do povo no exercício de sua
soberania: o voto, o plebiscito, o referendo, a consulta popular, o cabildo
aberto, a iniciativa legislativa e a revocatória de mandato. A lei os regula-
mentará.
O Estado contribuirá com a organização, promoção e capacitação das asso-
ciações profissionais, cívicas, sindicais, comunitárias, juvenis, benéficas ou
de utilidade comum não governamentais, sem detrimento de sua autonomia
com o objetivo de que constituam mecanismos democráticos de representa-
ção nas diferentes instâncias de participação, controle e vigilância da gestão
pública que se estabeleçam.

<http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-suprema-adelanta-contra-jorge-pretelt/506305>. Acesso
em: 15 dez 2016

386 Corte Constitucional se inhibe de estudiar edad de retiro forzoso. CM&. Disponível em:
<http://www.cmi.com.co/politica-y-justicia/corte-constitucional-se-inhibe-de-estudiar-edad-de-retiro-
forzoso/257126/>. Acesso em: 15 mar 2016

387 "ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato. La ley los reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas,
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan."(CCol,
art. 103)
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A Constituição mais que permite, verdadeiramente estimula a participação. Ainda no art.
104, ela determina que o Presidente da República e aprovação do Senado poderá pedir a
consulta ao povo para decisões de "transcendência nacional", sendo que a decisão do povo
será obrigatória.

O direito de voto também é garantido. Nos termos do art. 258 da Constituição, o voto é
direito e dever do cidadão, sendo exercido na forma secreta, zelando o Estado por essa garantia.
O exercício do voto também é livre, não é obrigatório, o que explica altas taxas de abstenção
no país. A questão da participação política na Colômbia merece ser vista com cuidado, porque
a violência política e não-política no país prejudica muito que a população exerça plenamente
seus direitos políticos, e isso é determinante para que as taxas de abstenção no país sejam
altas 388. Deste modo, não é fácil classificar a democracia no país, em comparação ao Brasil e
à Argentina, a participação é baixa 389.

Em termos de competição pública, a Colômbia passou por um longo período de
monopólio de poder devido a dois grupos partidários, os Liberais e os Conservadores. Embora
institucionalmente, no período anterior a atual Constituição, a participação de outros grupos
fosse limitada, houve pressão para que fosse aberta, inclusive com a radicalização de muitos
grupos390. Tudo indica que esse objetivo foi atingido pela Constituição. A Constituição de
1991, sob pressões, teve entre seus princípios facilitar o nascimento de novos partidos políticos.
De fato, a Carta implementa uma série de liberdades e proteções para a facilitação de entrada
na competição eleitoral de novos grupos políticos. São garantidos a todos os cidadãos o
direito de fundar, organizar e desconstituir partidos e movimentos políticos, bem como de
filiar-se ou retirar-se deles (CCol, art. 107). O mesmo dispositivo estabelece uma série de
regras e princípios para a organização dos partidos, visando a transparência, a objetividade,
a moralidade, a igualdade de gênero, e o dever de divulgar seus programas políticos. De
qualquer modo, podemos dizer que a competição política no país é alta.

5.3.2 Confiança Pública

A confiança pública no Poder Judiciário colombiano, desde a Constituição de 1991,
foi bastante alta. A Figura 15 mostra como variou essa confiança, desde 1995. É certo
que, a partir de 2002, ficou abaixo da confiança no governo, o que é facilmente explicável
388 GARCÍA, Miguel; HOSKIN, Gary. Political participation and war in colombia. Crisis States Research

Centre, London School of Economics and Political Science, 2003.
389 Por uma tentativa de classificar e analisar a democracia na Colômbia, Cf. TAYLOR, Steven Lynn. Voting

amid violence: electoral democracy in Colombia. Boston: Northeastern University Press, 2009.
390 A Colômbia sofreu a ação de grupos políticos de guerrilha radicalizados por muito tempo, tais quais

as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o Ejército de Liberación Nacional (ELP),
o Ejército Popular de Liberación (EPL) e o Movimiento 19 de abril (M-19), famoso pelo ataque
ao Palácio da Justiça que resultou na morte de 98 pessoas, sendo 11 magistrados . A 30 años de
las "28 horas de terror": así fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia. BBC. Disponível em:
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151030_colombia_30_aniversario_toma_palacio_de_justicia_nc>.
Acesso em: 15 mar 2016
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pelo presidente no período, Álvaro Uribe, que era bastante popular 391. Isso talvez explique
também as tentativas de ataque à Corte realizadas por ele, como veremos no tópico relativo
à independência de facto. Já em comparação ao Congresso, podemos dizer a confiança no
Judiciário sempre foi mais alta.

Figura 15 – Porcentagem de respostas "muita confiança"e "alguma confiança"para Poder
Judiciário, Congresso e Governo na Colômbia (1995-2015)

Fonte: Latinobarometro

Também a confiança na Corte Constitucional é alta, da mesma maneira que o Poder
Judiciário em si. Dados extraídos do Barómetro de las Américas mostram isso. A comparação
para outros países mostra que a confiança na Corte é uma das maiores da América Latina,
como mostra a Figura 14, mostrada no capítulo 4. Para 2010, estava na sexta colocação de 26
países, perdendo apenas para Belize, Honduras, Canadá, Suriname e Uruguai. A Figura 16
mostra a evolução da confiança, desde 2004.

Outro fato a se verificar é a queda de confiança nas instituições em geral. Tanto a
Figura 15 quanto a Figura 16 mostram isso. Isso tem duas explicações principais: a primeira
é a queda internacional de confiança nas instituições e a segunda é uma queda própria na
Colômbia, por razões de divulgação de episódios de corrupção. Como mostra a pesquisa do
391 Em 2005, a popularidade do presidente Álvaro Uribe atingiu um nível de 70% La popula-

ridad de Álvaro Uribe. Semana. Disponível em: <http://www.semana.com/on-line/artinemculo/la-
popularidad-alvaro-uribe/68982-3>. Acesso em: 15 mar 2016. Hoje ele ainda permanece bastante po-
pular. Álvaro Uribe tiene la imagen favorable más alta entre los políticos en Colombia. Disponí-
vel em: <https://oiganoticias.com/2016/07/01/alvaro-uribe-tiene-la-imagen-favorable-mas-alta-entre-los-
politicos/>. Visto em 18 out 2016.
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Figura 16 – Confiança na Corte Constitucional - de 0 (não confia) a 100 (confia totalmente)

Fonte: Barómetro de las Américas

Instituto, a confiança no Poder Judiciário e nas instituições da Justiça em geral estão no seu
nível mais baixo.392

5.3.3 Ativismo Político
O Tribunal Constitucional colombiano é uma Corte de bastante ativismo político.

Uma descrição adequada dele foi feita por David Evan Landau 393:

(...) a Corte deu surpreendentes passos de transformação social em uma soci-
edade latinoamericana tradicionalmente conservadora: legalizou a posse de
drogas para o caso de "uso pessoal"e o suicídio assistido, permitiu o aborto
em algumas circunstâncias, e reconheceu o casamento homossexual. Em
assuntos socioeconômicos, a Corte foi líder mundial em temas de direitos
substantivos. Em 2004, declarou um "estado de coisas inconstitucional", en-
volvendo três a quatro milhões de pessoas deslocadas na Colômbia: a Corte
manteve que o estado não estava tomando nenhuma medida efetiva para
atender as pessoas que estavam sendo removidas de suas casas por conta da
violência civil, e emitiu uma série de ordens. Notavelmente, a Corte atingiu
progresso lento nessas matérias, ajudando a construir uma burocracia mais
responsiva e incitando uma melhora numa série de indicadores. Em 2008, a
Corte assumiu uma série de medidas semelhantes em relação ao sistema de
assistência médica nacional. A Corte teve um papel importante no reconhe-
cimento de direitos de grupos tradicionalmente marginalizados. Aumentou

392 La Justicia, en su nivel más bajo de imagen favorable. El Tiempo. Disponível em:
<http://www.eltiempo.com/politica/justicia/encuestas-gallup-sobre-la-justicia-en-colombia/14530075>.
Acesso em: 15 mar 2016

393 LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.
Tese (Doutorado), 2014., p. 1-2
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a autonomia de comunidade indígenas, por exemplo, por exigir que grandes
projetos econômicos (mineração, extração de petróleo, etc) executados em
seus territórios fossem precedidos de uma robusta "consulta prévia"que por
vezes quase os vetou. A doutrina teve um impacto econômico substancial
ao influenciar as maneiras pelas quais multinacionais atualmente atuam no
setor primário da Colômbia. A Corte também reformulou a Separação dos
Poderes, mais proeminentemente ao tornar muito difícil para presidentes
governar autonomamente por invocar um estado de exceção econômico
ou de segurança. Como um resultado, a Colômbia foi de quase sempre
governada por um estado de exceção nas décadas precedentes a criação do
Tribunal Constitucional a um quase nunca governado em estado de exceção
nas décadas seguintes. Finalmente, e talvez mais surpreendentemente, em
um caso paradigmático em 2009, a Corte asseverou que o Presidente por
dois mandatos Álvaro Uribe não poderia emendar a Constituição para po-
der se candidatar para um terceiro mandato, entre outras razões porque tal
emenda constituiria uma "emenda constitucional inconstitucional".

Assim, a Corte tomou posições políticas fortes, decisões de ampla relevância e enfrentou o
governo em assuntos-chave.

5.4 Independência de facto

O Judiciário na Colômbia sempre possuiu um nível de independência bastante alto
em comparação a outros países. Isso se deve a uma série de razões. Primeiro, a fragmentação
política, que se elevou, desde 1958, foi um fator determinante para que ataques a Corte
tivessem um dificuldade alta de coordenação. Segundo, pelos mecanismos constitucionais e
legais de insulação da Corte. É de se lembrar que anterior à Carta de 1991, a Corte Suprema
tinha como procedimento de seleção a cooptação, além de garantir a vitaliciedade de seus
membros. Por fim, as competências do Poder Judiciário, sobretudo em relação ao controle de
constitucionalidade, foram sempre muito exacerbadas e ainda foram ampliadas com na última
Constituição. Isso permitiu uma história de repulsão a tentativas de influência por parte de
outros Poderes ou grupos.

É bem evidente que a Corte Suprema de Justiça, anteriormente a Constituição entre
1978 a 1991, era bastante independente. Como se demonstrou, as intervenções da Corte nas
várias reformas constitucionais tentadas por esse período, o respeito às decisões da Corte
pelos outros poderes e o medo e desconfiança da atuação do tribunal por parte dos grupos
políticos são consequências claras dessa atuação independente. A Corte Constitucional, como
descendente da antiga Corte Suprema, herdou parte desta independência e foi reforçada como
uma série de competências, para proteção da Constituição e dos direitos humanos. Não fez
por menos, utilizou-se desse potencial para anular importantes normas, emitidas pelo governo.
Entretanto, a história não é tão plana. Por diversas vezes, desde 1991, a Corte foi ameaçada
pelos governos. Analisaremos aqui como se deram essas tentativas.

Na tentativa de influenciar a Corte Constitucional, foram tentadas sobretudo duas
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estratégias pelos Poderes Executivo e Legislativo394. A primeira foi a de reduzir a jurisdição
do Tribunal, tentando removê-lo de suas competências. Já a segunda foi tentar alterar sua
composição, para que a preferência mediana da Corte fosse mais próxima das preferências do
Presidente da República.

O governo que se seguiu ao de César Gaviria foi o do Presidente Ernesto Samper
(1994-1998). Este mandato foi marcado por inúmeras acusações de corrupção e vieram à tona
denúncias de relações entre o narcotráfico e vários grupos políticos no país 395. Em 1995,
no Proceso 8000, o fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento iniciou uma série de investigações
contra senadores, funcionários públicos, representantes e jornalistas, acusados de manter
proximidade com o Cartel de Cáli, um dos mais poderosos cartéis de drogas do país. Fitas
cassetes enviadas ao Fiscal Geral da la Nación Gustavo de Greiff mostravam os irmãos
Miguel Rodríguez Orejuela e Gilberto Rodríguez Orejuela, chefes do Cartel do Cáli, em
conversas sobre dinheiro de campanha para o Presidente Samper. Além disso, em meio a
essas investigações, em 1997, dois ministros foram gravados em escuta telefônica, negociando
o recebimento de dinheiro para o trâmite de 81 licitações de emissoras de rádio no país396.
Esses escândalos de corrupção marcaram o mandato de Ernesto Samper, que chegou a sofrer
um processo de impeachment, e derrubaram a confiança pública tanto no Congresso quanto
no Poder Executivo.

Ernesto Samper, em 1996, tentou remover poderes da Corte Constitucional três vezes,
o primeiro referente a revisão constitucional de declarações de estado de comoción interior, e
o segundo na tentativa de remover a ação de tutela referente a decisões judiciais 397. Via ele
uma exorbitância dos poderes da Corte e pretendia limitá-la. Nenhuma dessas tentativas de
reforma obteve sucesso no Congresso e foram rechaçadas tanto na Câmara quanto no Senado.

No período entre 1991 e 2001, a Corte conseguiu atuar de maneira firme sem temer
represálias de outros poderes. Porém, a presidência de Álvaro Uribe (2002-2010) mostrou um
desafio a ela. O presidente Uribe, entre outras medidas, tentou influenciar por diversas formas,
através de reformas, incluindo um ataque ao instituto da ação de tutela por correligionários nas
Casas Legislativas, e controle do processo de seleção, com a nomeação de dois magistrados
bastante alinhados a ele 398. A Corte repeliu os ataques e decidiu duas vezes contra o presidente
em casos de grande repercussão, como a anulação do projeto que permitia a sua segunda
reeleição. Uribe, quando eleito, tornou-se altamente popular e assim permaneceu por todo
394 Cf. LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.

Tese (Doutorado), 2014., p. 283. No capítulo 8 de sua dissertação, David Evan Landau faz uma exaustiva
análise da independência de facto da Colômbia, pós 1991. Esse trabalho facilitou consideravelmente a
presente pesquisa

395 El proceso 8.000, a 21 años del escándalo mayor. El Espectador. Disponível em:
<http://www.elespectador.com/especiales/el-proceso-8000-20-anos-del-escandalo-mayor-articulo-
556513>. Acesso em: 15 mar 2016

396 Detención a Ex Ministros del Miti-Miti. El Tiempo. Disponível em:
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-757915>. Acesso em: 15 mar 2016

397 LANDAU, op. cit., p. 294-295
398 LANDAU, op. cit., p. 286
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os seus dois mandatos, como mostra a Figura 15. Durante o seu governo, a fragmentação
partidária diminuiu e ele obteve uma coalizão muito mais robusta nas Casas Legislativas,
sobretudo em comparação a seus antecessores.

Em 12 de agosto de 2002, Álvaro Uribe decretou estado de comoción interna de
forma a combater as ameaças das guerrilhas. O governo e ministros foram duros em relação
à possibilidade da Corte ser competente para controlar a constitucionalidade do decreto. O
ministro do interior Fernando Londoño chegou a afirmar que o envio do decreto para a Corte
tinha sido um mero gesto de cortesia399. A Corte, de qualquer forma, analisou o decreto e o
manteve por uma maioria de sete a dois. Em 2003, a Corte derrubou a extensão da comoção
por cinco votos a quatro 400.

Uma grande reforma de poderes da Corte em 2002 foi novamente tentada, propondo o
fim da revisão constitucional pela Corte de qualquer decreto de estado de comoção interna ou
de estado de emergência, e também o fim da tutela de decisões judiciais, a proibição de que a
tutela pudesse ser usada para proteger direitos sociais e coletivos, e que a Corte considerasse
questões orçamentárias no momento de conceder a tutela 401. Nenhuma dessas reformas
obteve sucesso nas Casas Legislativas.

Álvaro Uribe também indicou magistrados para a Corte Constitucional, bastante
alinhados com suas preferências, numa tentativa de mover as preferências do tribunal ao
seu favor. Ele conseguiu que o Senado escolhesse de duas listas os magistrados Mauricio
Gonzales Cuervo e Jorge Pretelt, este último um conservador, considerado não-especialista em
direito constitucional, sem obra acadêmica relevante, e envolvido em escândalos de corrupção
402. Porém, Uribe não conseguiu evitar sofrer grandes derrotas. A maior delas, quando a Corte
anulou sua segunda tentativa de reeleição 403 por sete votos a dois, os dois que Uribe nomeara.

Dessa forma, a Corte Constitucional colombiana parece ser uma Corte completamente
independente ainda hoje. Sua capacidade de decidir contra o governo e a dificuldade desses em
aprovar medidas que limitem sua força ou conseguir nomear magistrados para que decidam
de forma mais alinhada mostram que o tribunal tem um nível de independência bastante
forte, em comparação com outros países. O que explica esse nível de independência de

facto? Acreditamos que as instituições foram bem sucedidas em insular a Corte, sobretudo o
procedimento de seleção que exige participação decisiva do próprio Judiciário para dois terços
399 LANDAU, op. cit., p. 303
400 La Corte tumbó la Comoción. El Tiempo. Disponível em: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

989918>. Acesso em: 15 mar 2016
401 LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.

Tese (Doutorado), 2014., p. 304-305
402 Pretelt, el protagonista del peor escándalo de la Corte Constitucional. El Tiempo. Disponível

em: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/escandalo-corte-constitucional-perfil-del-magistrado-jorge-
pretelt/15332439>. Acesso em: 15 mar 2016

403 La Corte Constitucional le dijo ’no’ al referendo reeleccionista: Era Uribe terminará el 7 de agosto. El
Tiempo. Disponível em: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7304227>. Acesso em: 15
mar 2016
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dela. Porém, duas causas fora da legislação e da Constituição parecem ser consideravelmente
importantes também. A primeira delas é a fragmentação partidária e competição política que,
no ver de David Evan Landau, é determinante 404. Porém, uma hipótese não considerada é a
de apoio da opinião pública. A Corte Colombiana tem uma confiança notadamente grande.
Sequer a popularidade de Uribe conseguiu com que angariasse suficiente apoio para destruir a
confiança da Corte.

404 LANDAU, David Evan. Beyond Judicial Independence: The Construction of Judicial Power in Colombia.
Tese (Doutorado), 2014., p. 328
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6 O CASO VENEZUELANO

O último estudo de caso da tese concentra-se nas mudanças em termos de indepen-
dência judicial que ocorreram entre 1999 e 2007 na Venezuela. Este caso é significativamente
diferente dos outros por uma série de razões. Primeiro, porque ele demonstra como a indepen-
dência de facto de uma Corte é determinada não só pelas suas garantias, mas também pelos
fatores políticos, como a necessidade de democracia, de competição política e de confiança
pública nas instituições.

A Venezuela é um caso delicado, pois, de uma história de estabilidade garantida pelo
Pacto de Punto Fijo, em 1958, a democracia liberal venezuelana deteriorou-se desde o fim
dos anos 90, em um regime de natureza populista, com apoio de parte da população, mas
desrespeitando o Estado de Direito e regras e direitos fundamentais 405. Pela estabilidade que
o país conquistou até o meio dos anos 80, fundada na aliança de grupos e partidos, ele pôde
em certos pontos ser comparado ao vizinho Colômbia, com a notável diferença de que ambos
os países tiveram um destino diferente.

Eleito em 1998, o presidente Hugo Chávez realizou uma série de reformas consti-
tucionais de forma a consolidar seu regime. A primeira delas foi a criação de uma nova
Constituição, a de 1999. Contando com uma grande maioria na Assembleia Constituinte
(120 de 131 cadeiras), Chavez legitimou o novo regime numa Carta, que posteriormente
foi referendada por um apoio de 72% da população406. Posteriormente, ainda conseguiu ser
reeleito em 2000 e manteve-se no poder até 2013, quando veio a falecer.

O Judiciário em si sofreu muitas interferências do governo de sorte a ser forçado
a legitimar o regime. Primeiro, Hugo Chávez realizou ameaças e ataques verbais contra o
Tribunal Supremo e seus membros. Segundo, o presidente realizou uma série de modificações
dos magistrados, alterando os padrões da independência de jure, por exemplo, ampliando o
número de magistrados. Dessa maneira, conseguiu Chávez inteferir no funcionamento do
Sistema Judicial.

Hoje é completamente evidente que o Judiciário na Venezuela encontra-se totalmente
degradado e a serviço do governo de Nicolas Maduro e de seu partido, o Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV). Graças ao Tribunal Supremo, conseguiu ele anular o processo
405 Autores fornecem outras denominações para se referir ao regime venezuelano, como "autoritarismo competi-

tivo", "autocracia eleitoral", "democracia delegativa", entre outros (Cf. CORRALES, Javier; PENFOLD,
Michael. Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez. [S.l.]: Brookings Institution
Press, 2015.; CORRALES, Javier. Autocratic legalism in venezuela. Journal of Democracy, The Johns
Hopkins University Press, v. 26, n. 2, p. 37–51, 2015.. As denominações existem para categorizar um regime
não-liberal mas com fundamento no apoio popular

406 CAMERON, Maxwell A et al. Venezuela’s Hugo Chavez: Savior or Threat to Democracy. [S.l.]: JSTOR,
2001., p.
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de juicio politico, iniciado na Assembleia Nacional 407. Neste capítulo, vamos mostrar como
o controle do Judiciário, e, em específico, das Cortes Altas se deu.

O caso da passagem da democracia liberal para o regime bolivariano na Venezuela
é ilustrativo para entender como a independência judicial só pode ser compreendida dentro
de um sistema maior que envolve também competição política e confiança pública. Como se
verá, as degradações das instituições permitiram que a independência judicial de facto fosse
destruída antes que a independência de jure também fosse.

6.1 Tribunal Supremo

Com a Constituição de 1999, a Corte Suprema de Justiça, estabelecida pela Cons-
tituição de 1961, tornou-se o Tribunal Supremo da Venezuela, criado pela Constituição de
1999. O Tribunal Supremo tem uma estrutura mais especializada, com o funcionamento em
Sala Plena e em Sala Constitucional, Político-administrativa e Eleitoral, de Cassação Civil, de
Cassação Penal e de Cassação Social (CV, art. art. 262). O Tribunal Supremo é a cúpula do
Poder Judiciário no país.

Nos termos do art. 266 da Constituição, são atribuições do Tribunal Supremo de
Justiça:

1. Exercer a jurisdição constitucional (Sala constitucional);

2. Declarar se tem ou não mérito o processo de enjuiciamento do Presidente da República
ou o de quem lhe faça às vezes, e, em caso afirmativo, continuar conhecendo da causa,
com autorização prévia da Assembleia Nacional, até sentença definitiva408 (Sala Plena);

3. Declarar se há ou não mérito para o enjuiciamento de Vice-presidente da República,
dos integrantes da Assembleia Nacional ou do próprio Tribunal Supremo de Justiça, dos
Ministros, do Procurador Geral, do Fiscal Geral, do Controlador Gerald a República,
do Defensor do Povo, dos Governadores, dos oficiais gerais e dos almirantes da Força
Armada Nacional e dos chefes de missões diplomáticas da República e, em caso
afirmativo, remeter os autos ao Fiscal Geral da República; se for o caso de delito
comum, continuará conhecendo do caso até sentença definitiva (Sala Plena);

4. Resolver as controvérsias administrativas que se suscitem entre a República, algum
Estado, Município ou outro ente público, quando a outra parte seja alguma dessas
mesmas entidades, a menor que se trate de controvérsias entre Município de um mesmo
Estado, caso no qual a lei poderá atribuir seu conhecimento a outro tribunal (Sala
Político-administrativa);

407 El Tribunal Supremo de Venezuela ordena a la oposición detener juicio político contra Nicolás Maduro .
Disponível em: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37996152>. Acesso em: 9 nov 2016

408 Com base nesta prerrogativa, o Tribunal Supremo anulou processo da Assembleia Nacional contra o
Presidente Nicolás Maduro, em novembro de 2016.409
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5. Declarar a nulidade total ou parcial dos regulamentos e demais atos administrativos
gerais ou individuais do Executivo Nacional, quando seja procedente (Sala Político-
administrativa);

6. Conhecer dos recursos de interpretação sobre o conteúdo e alcance dos textos legais,
nos prazos contemplados na lei;

7. Decidir os conflitos de competência entre tribunais, sejam ordinário ou especiais,
quando não existe outro tribunal superior ou comum a eles na ordem hierárquica;

8. Conhecer do recurso de cassação;

Este rol não é taxativo. Mais competências podem ser atribuídas por lei. De fato, a Lei
Orgânica do Tribunal Supremo de Justiça amplia significativamente o leque de competências
da Corte. O controle de constitucionalidade, na Venezuela, compreende tanto o controle difuso
quanto o concentrado (Art. 334, CV) 410. A Sala Constitucional é a última palavra nesse tipo
controle. Entre as competências da Sala Constitucional, estão, não taxativamente:

1. declarar a nulidade total ou parcial das leis nacionais ou demais atos normativos dos
corpos legislativos nacionais, Constituições e leis estaduais, ordenações municipais e
demais atos dos corpos deliberantes dos Estados e Município, atos normativos ditados
pelo Executivo Nacional, dos atos de execução direta e imediata da Constituição, ditados
por órgãos estatais no exercício do Poder Público, quando colidam com a Constituição
(art. 336, 1 a 4, CV);

2. Verificar, a pedido do Presidente da República ou da Assembleia Nacional, a conformi-
dade da Constituição com tratados internacionais subscritos pela República antes de
sua ratificação (Art. 336, 5, CV);

3. Revisar, em todo caso, ainda que de ofício, a constitucionalidade dos decretos que
declarem estado de exceção ditados pelo Presidnete da República (Art. 336, 6, CV);

4. Declarar a inconstitucionalidade das omissões do legislador nacional, estadual ou
municipal, quando haja deixado de ditar as normas ou medidas indispensáveis para
garantir o cumprimento da Constituição, ou os haja ditado em forma incompleta (Art.
336, 7, CV);

5. Resolver as colisões que existam entre diversas disposições legais e declarar qual dessas
deve prevalecer;

6. Resolver as controvérsias constitucionais entre órgãos do Poder Público;
410 Por uma exposição do sistema de controle de constitucionalidade no país Cf. BREWER-CARÍAS, Allan. El

sistema de justicia constitucional en la constitución de 1999. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2000.
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7. Revisar as sentenças de amparo constitucional e do controle de constitucionalidade das
leis e normas jurídicas ditadas pelos Tribunais da República, nos prazos estabelecidos
pela lei orgânica

Como se vê, as competências do Tribunal Supremo são substancialmente amplas
e poderíamos qualificá-lo de um tribunal forte. Exerce uma função de controle, sobretudo
automático, sobre uma série de atribuições do Poder Executivo ou do Legislativo. De maneira
semelhante a Corte Constitucional da Colômbia, controlar o Tribunal pode ser vital para a
sobrevivência de um governo.

6.2 Independência de jure

6.2.1 Comprometimento constitucional explícito

A Constituição venezuelana de 1961 previa a independência do Judiciário em seu art.
205, que estabelecia que:411 "Art. 205. No exercício de suas funções os juízes são autônomos e
independentes dos órgãos do Poder Público". Havia, assim, o comprometimento constitucional
explícito.

A Constituição de 1999 faz referência à independência duas vezes. A primeira no art.
254 que afirma em sua primeira parte:412 "Artigo 254. O Poder Judiciário é independente e
o Tribunal Supremo de Justiça gozará de autonomia funcional, financeira e administrativa".
Nesse caso, há uma referência explícita ao Tribunal Supremo de Justiça. A segunda no art.
256, ao determinar os impedimentos de magistrados, afirma que eles são determinados para
se garantir a imparcialidade e a independência no exercício de suas funções. Há, assim,
comprometimento constitucional explícito.

6.2.2 Estabilidade

A criação do Tribunal Supremo removeu a vitaliciedade que antes membros da Corte
Suprema possuíam. De acordo com a nova Constituição, no art. 264, magistrados do Tribunal
Supremo de Justiça terão mandatos únicos de doze anos. Como já mencionado neste trabalho,
a determinação de mandatos para magistrados busca uma maior accountability de sua atuação,
mesmo a reboque da independência.
411 "Art. 205. En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del

Poder Público."CONSTITUCIÓN de la República de Venezuela: con las reformas de 1983. Disponível em:
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1961.html>. Acesso em: 3 out 2016.

412 "Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía
funcional, financiera y administrativa (...)". (CV, art. 254)
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6.2.3 Valor de subsídios e sua proteção

Não há proteção direta à irredutibilidade de subsídios de magistrados, mas argumenta-
se geralmente que, pela proteção da intangibilidade e a progressividade dos direitos traba-
lhistas, garantida pelo art. 89, da Constituição, não é possível reduzir os vencimentos dos
magistrados. Os vencimentos totais são compostos pelo salário-base e pelas polêmicas bonifi-
cações. Por uma sentença da Sala Constitucional do TSJ, em 27 de fevereiro de 2007, não
incide imposto de renda sobre as últimas 413.

Os magistrados do Tribunal Superior da Venezuela mantêm vencimentos razoáveis e,
segundo uma pesquisa, estão entre os mais altos na América Latina 414. É de se apontar que
esses salários são um tema bastante controverso na Venezuela.

6.2.4 Autonomia
O art. 256 da Constituição estabelece a autonomia do Poder Judiciário:415

O Poder Judicial é independente e o Tribunal Supremo de Justiça gozará de
autonomia funcional, financeira e administrativa. Para tal efeito, dentro do
orçamento geral do Estado se garantirá ao sistema de justiça uma parte anual
variável, não menor dos dois por cento do orçamento ordinário nacional, para
seu efetivo funcionamento, o qual não poderá ser reduzido ou modificado
sem autorização prévia da Assembleia Nacional. Ao Poder Judiciário não
é permitido estabelecer taxas, emolumentos, nem exigir pagamento pelos
seus serviços.

O dispositivo assim garante as autonomias tanto funcionais, quanto financeiras e administra-
tivas do Tribunal Supremo. Da mesma forma, garante-se ao Poder Judiciário uma parcela
mínima do Orçamento (2% do Orçamento Nacional). Para somar à autonomia do Poder
Judiciário, as leis relativas a organização e aos procedimentos judiciais são de iniciativa do
Tribunal Supremo de Justiça, nos termos do art. 204, 4, da Constituição venezuelana.

O número de membros do TSJ é determinado em sua Lei Orgânica. Na Lei Orgânica
de 2004, aprovada por Hugo Chávez, foi determinado que o número de membros da Corte
subiria de 20 para 32 membros. A motivação declarada foi a de atenuar o trabalho, uma
vez que o TSJ não estaria conseguindo exercer suas funções eficientemente, embora juízes
entrevistados pela Human Rights Foundation tenham declarado não ser esse um problema
413 Sentencia 301, de 27 de fevereiro de 2007. Tribunal Supremo de Justicia. Disponível em:

<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/301-270207-01-2862.HTM>. Acesso em: 27 set 2016
414 Salario de los magistrados venezolanos es uno de los más altos de Latinoamérica. Disponível em:

<http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=1210&Itemid=164>.
Acesso em: 15 mar 2016

415 "Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía
funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará
al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario
nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa
de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago
alguno por sus servicios."(CV, art. 254)
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real416. De qualquer forma, através dessa estratégia, o Presidente conseguiu manipular a
presença de seus correligionários na Corte.

6.2.5 Procedimento de Seleção

São requisitos para ser membro do Tribunal Supremo, de acordo com o art. 263 da
Constituição:

1. Ter nacionalidade venezuela por nascimento;

2. Ser cidadão de honra reconhecida.

3. Ser jurista de competência reconhecida, gozar de boa reputação, ter exercido a advocacia
por no mínimo quinze anos e ter título universitário de pós-graduação em disciplina
jurídica; ou haver sido professor universitário em ciência jurídica durante no mínimo
quinze anos e ter a qualificação de professor titular; ou ser ou haver sido juiz superior na
especialidade correspondente à Sala para a qual se postula, com um mínimo de quinze
anos no exercício da carreira judicial, e reconhecido prestígio no desempenho de suas
funções.

A escolha de magistrados para o TSJ obedece uma estrutura de seleção com a parti-
cipação sobretudo de um Poder e é disciplinado no art. 264 da Constituição. Se cumpridos
os requisitos, candidatos podem pleitear uma vaga no Tribunal, por iniciativa própria ou
de organizações vinculadas com a atividade jurídica, através do Comité de Postulaciones

Judiciales. O Comitê, após ouvir a opinião da comunidade, realizará uma pré-seleção para
uma apresentação ao Poder Ciudadano. Este fará uma nova pré-seleção a ser apresentada a
Assembleia Nacional. Uma terceira pré-seleção ainda é feita para a escolha final. A Assem-
bleia Nacional escolherá os magistrados com o voto de dois terços de seus membros (art. 8,
Ley Organica do Tribunal Supremo de Justicia). Na verdade, o processo é bastante controlado
pelo Poder Legislativo. É ele quem seleciona o Comité de Postulaciones Judiciales.Por esta
razão, levantou-se no país uma acusação de inconstitucionalidade do processo, uma vez que,
nos termos da Constituição, o Comitê deverá contar com a participação do Poder Judiciário
417.

O procedimento de seleção, assim, tem a participação de apenas um Poder. Isso per-
mite que governos que contam com uma maioria legislativa muito grande possam influenciar o
Tribunal Supremo de Justiça, ao escolher membros alinhados. Embora hoje a maioria exigida
da Assembleia seja de dois terços, nos termos da Lei Orgânica de 2010, a Lei Orgânica
416 MANIPULANDO el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela. New

York: Human Rights Foundation, 2004., p. 20-21
417 La designación de magistrados del TSJ por la AN. ¿Fraude Constitucional?; por José Ignacio Hernández.

Prodavinci. Disponível em: <http://prodavinci.com/blogs/puede-la-asamblea-nacional-designar-magistrados-
del-tsj-por-jose-ignacio-hernandez-g/>. Acesso em: 2 out 2016
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de 2004, assinada por Chávez exigia apenas maioria simples. Essa mudança, aliada ao au-
mento do número de vagas na Corte, permitiu que ele nomeasse uma Corte completamente
subserviente a seu plano político.

6.2.6 Procedimento de Remoção

Os magistrados do Tribunal Supremo de Justiça serão removidos por uma maioria
de dois terços dos integrantes da Assembleia Nacional, em caso de faltas graves qualificadas
pelo Poder Ciudadano, nos termos da lei (CV, art. 265). O Poder Ciudadano é constituído
pelo Fiscal Geral, Controlador Geral e Defensor do Povo. Basta que eles considerem faltas
graves de magistrados para que eles sejam submetidos ao processo na Assembleia.

As causas que qualificam falta grave são definidas na Lei Orgânica do Tribunal
Supremo. Entre as causas presentes tanto na Lei Orgânica de 2004 quanto na de 2010 estão:
a) incapacidade mental ou física permanente (art. 62, 2, da Lei de 2010, e art. 12, 2, da Lei de
2004); b) não ser imparcial ou independente no exercício de suas funções (art. 62, 3, da Lei
de 2010, e art. 12, 3, da Lei de 2004); c) eximir-se do exercício de suas funções (art. 62, 4, da
Lei de 2010, e art. 12, 4, da Lei de 2004); d) realizar ativismo político ou partidário (art. 62,
5, da Lei de 2010, e art. 12, 5, da Lei de 2004); entre muitas outras causas. O que importa
ressaltar é que o procedimento é de certa forma facilitado, sobretudo pela abertura semântica
dos tipos. Não é temerário afirmar que é possível qualificar como falta grave qualquer tipo de
comportamento.

Hugo Chávez introduziu duas modificações na Lei Orgânica de 2004 que facilitavam
ainda mais a remoção 418. A primeira delas foi a suspensão do magistrado se sua atuação
for qualificada pelo Poder Ciudadano de maneira unânime como falta grave, e permanecerá
suspenso a espera da votação na Assembleia (art. 23,3, Lei Orgânica do Tribunal Supremo
de 2004). A segunda modificação diz respeito à anulação da designação de magistrados por
maioria simples da Assembleia Nacional, se prestaram informações falsas em sua postulação
ao cargo, quando sua atitude pública atente com o prestígio do TSJ, ou quando atentar
contra o funcionamento do Tribunal ou de suas Salas (art. 23,4, Lei Orgânica do Tribunal
Supremo de 2004). Com os critérios abertos, praticamente passou-se a permitir a remoção de
magistrados com uma maioria menor que a maioria do processo ordinário de remoção. Os
dois procedimentos foram removidos na Lei Orgânica de 2010.
418 MANIPULANDO el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela. New

York: Human Rights Foundation, 2004., p. 21
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6.3 Outros Fatores

6.3.1 Democracia

A Venezuela, após a subida ao poder do PSUV e de Hugo Chávez, teve um déficit
democrático demasiado grande. Cientistas políticos passaram a usar outras denominações
para qualificar o regime como "autocracia eleitoral", "regime híbrido","autoritarismo competi-
tivo"419. Os traços marcantes do regime foram o aumento do poder do Poder Executivo, os
ataques à oposição e as ilegalidades eleitorais.

Em relação à participação popular, a Constituição de 1999 tinha como sentido aumentá-
la420 e uma série de instituições participativas foram criadas, como os Consejos Comunales.
Como afirma Miguel González Marregot, pelo menos 30 artigos referem-se à participação
cidadã em assuntos públicos, mais o art. 62, que refere-se a ela como um direito, e o art.
132, como uma obrigação 421. Entretanto, na realidade, há dúvidas sobre os mecanismos de
participação. O exercício do voto, como manifestação popular no país, encontra-se prejudicado.
Uma série de acusações de fraude dão conta da situação eleitoral no país. Por exemplo, há
evidências consistentes de que o referendo que manteve a presidência de Hugo Chávez em
2004 foi fraudado422. Nas eleições presidenciais de 2013, também houve acusações de fraude
eleitoral por parte do candidato da oposição, Henrique Caprilles, embora nenhuma evidência
maior tenha sido apresentada 423.

Já em relação à competição eleitoral, a primeira década da Constituição de 1999 foi
marcada por uma desagregação do sistema partidário e um esmagamento da oposição por
parte da coalizão chavista. Primeiro, destruiu-se a imprensa independente no país. Várias
redes de televisão foram nacionalizadas e a muitas não foram renovadas a licença estatal para
operar 424. Ademais, a concentração de recursos no Estado e o uso da máquina de propaganda
da imprensa estatal reduziram expressivamente a força da oposição. A oposição também foi
esmagada em eleições. As eleições parlamentares de 2005, com a recusa de partipação de
grupos oposicionistas, foram vencidas em peso pelo bloco governista, que levou a totalidade
419 CORRALES, Javier. Autocratic legalism in venezuela. Journal of Democracy, The Johns Hopkins University

Press, v. 26, n. 2, p. 37–51, 2015., p. 37
420 O preâmbulo da Constituição afirma que o fim supremo da Carta é refundar a República para estabelecer uma

sociedade democrática, participativa e protagônica, multiétnica e pluricultural ("[...] el fin supremo de
refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica
y pluricultural". O grifo é nosso.)

421 MARREGOT, Miguel González. La participación ciudadana como alterativa de gobierno. Universidad Simón
Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos., 2005., p. 4

422 Um estudo estatístico, usando análise de cluster mostrou que há evidência suficiente de que o resultado
eleitoral foi fraudado. Cf. CORDERO, Maria M Febres; MÁRQUEZ, Bernardo. A statistical approach to
assess referendum results: The venezuelan recall referendum 2004. International statistical review, Wiley
Online Library, v. 74, n. 3, p. 379–389, 2006.

423 Venezuela’s Disputed Election. The Atlantic. Disponível em: <http://www.theatlantic.com/photo/2013/04/venezuelas-
disputed-election/100498/>. Acesso em: 5 mar 2016

424 Press freedom is dying in Venezuela. Disponível em: <http://www.dw.com/en/press-freedom-is-dying-in-
venezuela/a-18236992>. Acesso em: 5 mar 2016
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das cadeiras da Assembleia Nacional 425. Por fim, a concentração dos Poderes no Executivo
reduziu bastante o poder de controle da Assembleia Nacional426.

Desta maneira, não poderíamos classificar a Venezuela como uma democracia plena.
Há participação popular, mas o esmagamento da oposição, o fim de muitas das liberdades
fundamentais e o aumento do Poder Executivo dão o tom autoritário ao regime venezuelano.

6.3.2 Confiança Pública

Tanto o Judiciário quanto as Cortes Altas na Venezuela sempre foram vistos com
grande desconfiança. A Figura 17 mostra a evolução das taxas de confiança no país. Como
afirma, Raul Urribarri, até o fim dos anos 90, o sistema judicial era visto como ineficiente,
corrupto, e extremamente dependente de líderes partidários 427. É fácil também verificar
que a popularidade do Presidente Hugo Cháves foi responsável por um aumento substancial
de confiança no governo nacional por parte da população venezuelana. Outro ponto a ser
notado é que o Poder Judiciário venezuelano, a partir de 2007, perde prestígio em relação à
Assembleia Nacional. Isso é explicado pela intensa polarização no país. Setores da oposição
venceram cadeiras no Poder Legislativo e iniciaram um conflito com o Tribunal Supremo,
tomado por correligionários do PSUV 428.

A popularidade de Chávez e as intervenções no Tribunal Supremo agravaram a
confiança que já não era alta. A Figura 14 e os dados contidos no Apêndice A do trabalho
mostram que a Corte conta com uma das piores confianças das Cortes Altas da América
Latina.

6.3.3 Ativismo Político

Nos anos anteriores à Constituição de 1999, a Corte Suprema venezuelana não era
particularmente influente na área política e sua função limitava-se sobretudo a controlar
a legalidade de disputas interpartidárias de reduzida ou nenhuma significância 429. Após a
Constituição, porém, mesmo com as mudanças realizadas por Chávez, e um início de atividade
425 Retirada en elecciones a la AN 2005: un error muy caro para el país. El Tiempo. Disponível

em: <http://eltiempo.com.ve/venezuela/politica/retirada-en-elecciones-a-la-an-2005-un-error-muy-caro-para-
el-pais/200179>. Acesso em: 5 mar 2016

426 Por um balanço do caminho da Venezuela em relação ao autoritarismo, Cf. CORRALES, Javier; PENFOLD,
Michael. Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez. [S.l.]: Brookings Institution
Press, 2015.; CORRALES, Javier. Autocratic legalism in venezuela. Journal of Democracy, The Johns
Hopkins University Press, v. 26, n. 2, p. 37–51, 2015.

427 URRIBARRI, Raul A Sanchez. Courts between democracy and hybrid authoritarianism: evidence from the
venezuelan supreme court. Law & Social Inquiry, Wiley Online Library, v. 36, n. 4, p. 854–884, 2011., p. 862

428 Cómo el Tribunal Supremo de Venezuela le quita poder a la Asam-
blea Nacional controlada por la oposición. BBC. Disponível em:
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160303_venezuela_tsj_asamblea_nacional_poderes_ab>.
Acesso em: 22 dez 2016

429 URRIBARRI, Raul A Sanchez. Courts between democracy and hybrid authoritarianism: evidence from the
venezuelan supreme court. Law & Social Inquiry, Wiley Online Library, v. 36, n. 4, p. 854–884, 2011., p. 862
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Figura 17 – Porcentagem de respostas "muita confiança"e "alguma confiança"para Poder
Judiciário, Congresso e Governo na Venezuela (1995-2015)

Fonte: Latinobarometro

tímido, a Corte se posicionou em uma série de casos que diziam respeito ao governo. Como
vimos em seção anterior, o Tribunal Supremo de Justicia constituiu-se em instituição de
muitas competências e com capacidade para intervir no âmbito político.

É certo que o Tribunal Supremo ensaiou um ativismo, entre 1999 e 2004, até ser
controlado pelas medidas de ataque à independência judicial tomadas por Hugo Chávez.
Como afirma Raul Urribarri430:

Durante os anos 1999-2004, a Corte atuou em duas funções-chave: aumen-
tou seu papel de accountability em relação às cortes menores e órgãos
administrativos através de ativismo constitucional, e resolveu conflitos de
natureza política entre elites de governos (embora ainda sujeita aos atores
políticos com os quais os juízes tinham relações políticas). Desta forma,
havia dois processos simultâneos de assertividade: um que consistia no
fortalecimento da influência da Corte, especialmente da Sala Constituional,
em relação às cortes menores e funcionários menores do governo venezu-
elano e burocracia, e um processo paralelo que consistia num aumento de
participação e decisões em casos políticos relevantes, primeiro com um

430 "During the 1999–2004 years, the Court performed at least two key functions: it increased its accountability
role vis-à-vis lower courts and administrative agencies through constitutional review activism, and it solved
conflicts of a strict political nature between opposite ruling elites (although still subject to the political actors
with which the judges had political links). Thus, there were two simultaneous processes of assertiveness:
one that consisted of a strengthening of the Court’s influence, especially that of the Constitutional Chamber,
with respect to the lower courts and the lower ranks of the Venezuelan government and bureaucracy, and a
parallel process that consisted of increasing participation and decisions on politically relevant cases, first
with a modest degree of independence and, subsequently, with a clearly partisan bent based on political
loyalties. Both phenomena were directly connected to the regime’s express attempts to bolster its democratic
credentials during the change of political regime that was taking place."URRIBARRI, op. cit. p. 867-868
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grau modesto de independência, e, subsequentemente, com uma inclinação
baseada em lealdades políticas. Ambos os fenômenos estavam diretamente
conectados às tentativas explícitas do regime de fortalecer suas credenciais
democráticas durante a mudança que estava se consolidando.

Assim estava o Tribunal Supremo fortalecendo-se, primeiro, em relação a sua supremacia
sobre Cortes menores e a burocracia estatal, e segundo, em relação aos outros Poderes. Em
suma, um ativismo não-político e político da Corte se apresentava. Alguns dos casos impor-
tantes que a Corte decidiu neste período foram o julgamento dos generais responsáveis pelo
golpe de 2002, a inconstitucionalidade de leis aprovadas por Chávez, como a da Lei Orgânica
da Administração Financeira do Setor Público e a decisão de declarar inconstitucional a
designação mal-sucedida de membros da Autoridade Nacional Eleitoral pela Assembleia
Nacional e nomear oficiais interinos eles mesmos 431.

É bem verdade que o ativismo da Corte só se iniciou propriamente, após a tentativa de
golpe contra Chávez que levou ao Poder, Pedro Carmona432. Esse crescente ativismo da Corte
levou o governo chavista a perceber e temer o controle do Tribunal Supremo pelas mãos da
oposição, o que levou a tomar uma série de medidas de intervenção em sua independência
judicial como a Lei Orgânica do Tribunal Supremo de 2004, o que veremos com mais detalhe
na próxima seção. Após 2004, a atividade da Corte diminuiu consideravelmente e tornou-se
bastante subserviente ao regime.

6.4 Independência de facto

Como mostramos, o Tribunal Supremo de Justicia que surgiu após a Constituição
de 1999 constituiu-se numa Corte forte, que ensaiou alguns passos de ativismo político.
Percebendo o potencial do Tribunal e, no contexto do autoritarismo, que começava a aumentar
na Venezuela, o presidente Hugo Chávez tomou uma série de medidas para interferir no
funcionamento da Corte.

Os exemplos de como o chavismo conseguiu derrotar os Poder Judiciário abundam.
Aqui vamos nos focar em momentos-chave que mostram como o governo iniciou os ataques e
como a Corte Suprema e, posteriormente, o Tribunal Supremo se defenderam.

Antes disso, porém, Chávez procedeu a destruição de todo o Sistema Judicial anterior.
Na Assembleia Constituinte, conseguira dissolver a antiga Corte Suprema de Justiça e realizar
intervenções em todo o Poder Judiciário. A primeira desestabilização ocorreu primeiro por
ataque da Assembleia Constituinte, que, em 19 de agosto de 1999, pelo decreto de Reorgani-
zação do Judiciário e do Sistema Penitenciário, declarou a emergência e reorganização do
Sistema Judicial e criou uma Comissão de Emergência Judicial, responsável por preparar
431 URRIBARRI, op. cit., p. 870-871
432 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:

Cambridge University Press, 2005., p. 161



Capítulo 6. O caso venezuelano 150

um plano nacional para avaliação e seleção dos juízes, organização de processos de seleção
com o exame competititivo para postos em todas as Cortes e circuitos judiciais, entre outras
competências 433. Ao determinar que os juízes se sujeitariam a essa avaliação para permanecer
em seus postos, perderam eles a estabilidade antes garantida. Além disso, institucionalmente
permitiu-se que órgãos recém-criados apontassem juízes temporários e provisionais que
pudessem ser removidos sem razão disciplinar 434. Esses juízes constituíam 80% de todo o
Judiciário, entre 2002 e 2004. Chamada a se manifestar sobre a Assembeia Constituinte, a
Corte Suprema em divisão dividida, decidiu que era constitucional a intervenção realizada por
Hugo Chávez. Na frase da magistrada da época, Cecilia Sosa, antes de renunciar: "a Corte
cometeu suicídio para evitar ser assassinada."435

Foi sob o clima de intervenção que o Tribunal Supremo de Justicia, criado pela nova
Constituição iniciou seus trabalhos. A atuação da nova Corte foi de certo modo tímida e
dependente. No caso Elias Santana, negou o direito de resposta de um jornalista às críticas do
presidente Hugo Chávez em seu programa de rádio semanalAlo Presidente 436. Em seguida, a
Corte restringiu ainda mais a liberdade de imprensa ao permitir que casos judiciais contra
jornalistas pudessem ser abertos em nome do interesse público437.

Porém, após o golpe de Estado que apeou Chávez do poder e o retorno dele, o Tribunal
Supremo passou a atuar de maneira diferente. Passou a ser mais ativista. Como exemplos, nos
supramencionados casos de decisão contra a Lei Orgânica da Administração Financeira do
Setor Público, e a decisão de declarar inconstitucional a designação mal-sucedida de membros
da Autoridade Nacional Eleitoral, contrariando fortemente o interesse da coalizão chavista na
Assembleia Nacional. O intenso clima de polarização no país refletia-se claramente na Corte,
composta por dez magistrados partidários do governo e dez magistrados de oposição 438.

Percebendo a força do novo Tribunal e reagindo a sua atuação, Chávez passou a atuar
de maneira interventiva, promulgando uma série de medidas com o objetivo de diminuir a
presença da oposição. A mais forte delas foi a promulgação da Lei Orgânica do Tribunal
Supremo de 2004. Esta lei, entre outras alterações 439:

a) Aumentou o número de magistrados de vinte para trinta e dois. Com isso e tendo
maioria na Assembleia Nacional, conseguiu Chávez nomear magistrados de forma
a obter maioria em todas as Salas.

433 EL-HAGE, Javier; CHAJTUR, Centa Rek. Report on the State of the Independence of the Judiciary in
Venezuela. New York: Human Rights Foundation, 2012., p. 4

434 EL-HAGE; CHAJTUR, op. cit., p. 7
435 La presidenta del Supremo venezolano dimite y da por enterrado el Estado de derecho. El Pais. Disponível

em: <http://elpais.com/diario/1999/08/25/internacional/935532004_850215.html>. Acesso em: 15 mar 2016
436 HELMKE, Gretchen. Courts under constraints: judges, generals, and presidents in Argentina. Cambridge:

Cambridge University Press, 2005., p. 160
437 HELMKE, op. cit., p. 160
438 URRIBARRI, Raul A Sanchez. Courts between democracy and hybrid authoritarianism: evidence from the

venezuelan supreme court. Law & Social Inquiry, Wiley Online Library, v. 36, n. 4, p. 854–884, 2011., p. 869
439 Ver discussão em URRIBARRI, op. cit. p. 871-873.
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b) Determinou a suspensão do magistrado contra quem se iniciasse um procedimento
de remoção por falta grave.

c) Anulação da nomeação de magistrado que prestar informações falsas em sua
postulação ao cargo, quando sua atitude pública atentar com o prestígio do TSJ,
ou quando atentar contra o funcionamento do Tribunal ou de suas Salas.

Passando a mudança legislativa, as novas vagas foram rapidamente preenchidas por partidários
do regime chavista. Também conseguiu-se anulação da designação do magistrado Franklin
Arrieche Gutiérrez, um dos opositores de Chávez na Corte, utilizando o novo procedimento
que só exigia maioria simples 440. Em seguida à remoção de Gutiérrez, dois magistrados,
Alberto Martini Urdaneta e Rafael Hernández Uzcátegui, temendo estar indefinidamente
suspensos, em decorrência da lei, decidiram renunciar 441.

Feita a intervenção chavista no Tribunal Supremo, perdeu ele toda a independência
judicial que possuía. O ativismo contra o governo caiu expressamente, mesmo no controle de
constitucionalidade 442. Chávez obtivera sucesso.

O caso do rompimento da independência de facto na Venezuela é interessante, pois
mostra como a independência judicial pode ser limitada num contexto de falta de democracia
e de baixa atuação da oposição e em que o Presidente goza de extrema popularidade. Hugo
Chávez, sem temer nenhuma represália, colocou o Tribunal Supremo de joelhos, da mesma
maneira que o criara.

440 (ORGANIZATION), Human Rights Watch; HOLLAND, Alisha. A Decade Under Chavez: Political Intole-
rance and Lost Opportunities for Advancing Human Rights in Venezuela. [S.l.]: Human Rights Watch New
York, NY, 2008., p. 49

441 (ORGANIZATION); HOLLAND, op. cit., p. 51
442 URRIBARRI, op. cit., p. 876
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7 ANÁLISE COMPARATIVA

Neste capítulo, vamos proceder a análise dos casos para compreender quais os fatores
que mais explicam independência judicial de facto. Antes disso, é importante realizar uma
síntese tanto da teoria usada quanto dos casos estudados.

7.1 Síntese da teoria

A tese pretende explicar quais garantias e sob quais circunstâncias, Supremas Cortes
e Tribunais Constitucionais são independentes. Como definimos, independência judicial
é uma qualidade de decisão de juízes no sentido de não serem ameaçados ou atacados e
poderem decidir sem serem manipulados por uma ou outra parte. Dessa maneira, Cortes são
independentes quando seus membros não sofrem nenhum tipo de embaraço. No sentido usado
na tese, o foco é na independência externa das Cortes Suprema, isto é, de que maneira elas
evitam intervenções por parte dos outros Poderes da República.

Em nossa teoria, há uma série de fatores de ordem constitucional ou legal que aumen-
tam a independência de Cortes Supremas:

a) Comprometimento constitucional explícito. Se a Constituição estabelece em
alguma cláusula que o Judiciário ou a Corte Suprema será independente, espera-se
que seja mais independente.

b) Estabilidade especial. Os magistrados devem ter sua função protegida contra
remoções arbitrárias e, para isso, devem ser definidos os casos específicos em
que podem perder o seu cargo. Além disso, devem exercer o seu ofício sem
limites temporais. A instituição de mandatos é vista como uma diminuição de
independência.

c) Proteção aos salários. Os salários dos magistrados devem ser altos e devem
ser protegidos contra remoções arbitrárias. É preciso que eles preservem suas
condições de vida. Não haver intangibilidade de seus salários significa uma inde-
pendência fraca.

d) Procedimento de seleção. Quanto mais órgãos participarem do processo de se-
leção, mais independente é a Corte. Da mesma forma, quanto mais qualificada
for a maioria exigida no órgão colegiado de seleção, mais independente os juízes
selecionados serão.

e) Procedimento de remoção. Quanto mais órgãos forem exigidos para que se
remova um magistrado, mais independente ele será. Além disso, se o procedimento
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de remoção for dificultoso e exigir maiorias qualificadas, isso garante maior
independência.

f) Autonomia organizativa e financeira. As Cortes devem ter o poder de determi-
nar seu orçamento e sua organização. Em específico, se o número de juízes for
decidido por elas ou pela Constituição, isso garante maior independência.

Além disso, há outros fatores de ordem político-institucional que também impactam a
independência judicial de facto de Cortes Supremas. Entre eles:

a) Democracia: A democracia aqui é entendida em duas dimensões: participação
política e competição pública. Quanto mais dessas duas dimensões tiver um país,
mais democrático ele será. Além disso, o respeito ao ordenamento de países
democráticos significa por si só uma maior independência. Em outras palavras,
em países autoritários, a independência judicial será prejudicada.

1. Participação Popular. Entendemos que quanto mais ampla for a participação
política, maior será a independência judicial de Cortes Supremas. A razão é
que ataques às Cortes levados a cabo pelos Poderes Legislativo e Executivo
seriam punidos pelo voto e por pressões populares.

2. Competição Política. Quanto maior a competição política dentro de um país e
quanto mais fragmentado for o regime, maiores são os custos de coordenação
para promoção de embaraços ao funcionamento normal do Poder Judiciário.

b) Confiança Pública na Corte. A confiança pública na instituição da Suprema
Corte impede as tentativas de intervenção por parte do governo e do Legislativo,
em democracias. Essa confiança tem um efeito ainda maior quando as outras
instituições forem desprestigiadas. Por outro lado, Cortes com baixa confiança são
constantemenete alvo de intervenções.

c) Ativismo Político. Por fim, a atuação política das Cortes, no sentido de desafiar
o Legislativo e o Executivo, torna-as alvos de intervenção. Se as Cortes tomam
decisões de grande impacto, por exemplo, derrubando leis de grande interesse dos
outros Poderes, a probabilidade de sofrer represálias aumenta.

Todos esses fatores mencionados guardam relação de causalidade com a independência
de facto de outros países. Nosso trabalho é tentar identificar quais deles tem um efeito maior
que os outros. Para isso, vamos analisar casos específicos de quatro países da América Latina e
verificar como eles relacionam em cada um dele. Os casos são: a) o Supremo Tribunal Federal
brasileiro, pós Constituição de 1988; b) a Corte Suprema argentina, após a redemocratização;
c) a Corte Constitucional colombiana; d) o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano. A
escolha desses casos se deve a variação na independência de facto de suas cortes. O primeiro
e o terceiro caso constituem exemplos de Cortes aparentemente bastante independentes. Já o
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segundo e o quarto constituem exemplos de tribunais que sofreram várias intervenções no
passado recente, incluindo remoção de magistrados e alterações da organização da Corte.

7.2 Síntese dos casos analisados

7.2.1 Brasil

O caso do Supremo Tribunal Federal guarda um importante exemplo para o estudo.
Após a Constituição de 1988, adquiriu várias atribuições que lhe garantirem um duplo papel:
o de Corte Constitucional e o de "última instância". Isso, aliado a um número grande de
direitos estabelecidos na Constituição e uma ampliação de suas competências, permitiu que a
Corte se tornasse bastante poderosa a ponto de desafiar outros Poderes e sobrecarregada pelo
número de processos.

A Constituição estabelece uma série de garantias para os membros do Supremo.
Primeiramente, são eles vitalícios e inamovíveis, perdendo o seu cargo apenas após decisão
judicial, após decisão do Senado, em processo de impeachment, ou se exonerando por sua
própria vontade. Uma exceção à sua estabilidade e a perda do exercício do cargo por razão
de aposentadoria compulsória, que ocorre aos 75 anos. Ademais, percebem um salário
alto, protegido contra reduções, excetuando-se a decomposição inflacionária e o imposto de
renda. A autonomia organizativa e financeira do Poder Judiciário é garantida. Em particular,
o número de ministros da Corte é definido na Constituição e a sua modificação exige o
procedimento comum de emenda à Constituição. O procedimento de seleção de ministros
conta com a escolha do Presidente, que é confirmada por maioria absoluta do Senado Federal.
Conforme mostramos, esse processo não permite completamente que um Presidente controle
a Corte, uma vez que a probabilidade de apontar mais da metade dela é reduzida. Por fim, o
procedimento de remoção é razoavelmente dificultoso, com a participação apenas do Senado
Federal, e com a exigência do voto de dois terços dos seus membros para que o ministro seja
destituído do cargo. Essas garantias mencionadas são capazes de insular bastante a Corte.

Além disso, o Brasil se constitui numa democracia estável e com instituições funcio-
nando. A participação popular no país é alta, através do voto e de mecanismos de participação
direta como referendo, plebiscito e leis de iniciativa popular. A competição política é forte,
com pelo menos dois partidos com chances de vencer eleições, e mais de 20 partidos com
representação no Congresso Nacional. A confiança pública na Corte é bastante alta, sobretudo
em comparação ao Congresso e ao governo. Essa confiança se tornou ainda maior, após o
julgamento da Ação Penal 470. O tribunal também é bastante ativista, tendo tomado algumas
decisões que desafiaram o governo, desde a promulgação da Constituição de 1988.

A independência de facto do Supremo Tribunal Federal e de seus membros é alta. Eles
decidem sem sofrer ameaças ou represálias. Por todo o período após a promulgação da Cons-
tituição de 1988, poucas vezes o Supremo sofreu ataques. Entretanto, a partir do julgamento
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da Ação Penal 470, parlamentares passaram a ameaçar e atacar a Corte publicamente. Há
inúmeros exemplos. Por exemplo, a Proposta de Emenda à Constituição, tendente a permitir
que o Congresso anule suas decisões se qualifica claramente como uma ameaça. Acredita-
mos que com o decorrer do processo, ligado à Operação Lava-jato, esses ataques tendem a
aumentar. Não sabemos se a Corte permanecerá ou não independente, mas sugerimos duas
modificações de forma a insulá-la. Primeiro, a exigência de maioria de dois terços do Senado
para aprovação de candidatos escolhidos pelo Presidente da República parece ser uma medida
tendente a trazer juízes mais moderados a Corte. A segunda tem a ver com a participação de
mais uma Casa Legislativa no processo de impeachment de ministros.

7.2.2 Argentina

O segundo caso escolhido foi o da Argentina. Ao contrário do Brasil, a Argentina
possui uma Corte Suprema que sofreu muitas intervenções em seu funcionamento, desde
1930.

A Corte constituída após a redemocratização e, sobretudo, após a Reforma Constituci-
onal de 1994 é, de certo modo, uma Corte simples. Está na cúpula do Poder Judiciário. Muitas
de suas competências foram repartidas com a criação de um Conselho de Magistratura. Seu
sistema de controle de constitucionalidade é difuso e se realiza através da revisão de casos de
Recurso Extraordinário.

Em relação à independência de jure, não há comprometimento constitucional explícito.
Porém, aos juízes é determinada a estabilidade e a vitaliciedade, embora esta úlima não seja
explícita. A reforma de 1994 estabeleceu uma idade para aposentadoria, chamada "retiro
forzoso", embora os juízes da Corte Suprema possam permanecer no cargo, submetendo-se
de cinco a cinco anos pelo processo que os confirmou no Senado. Há uma robusta proteção
à irredutibilidade de subsídios, com a obrigação de haver reajuste para impedir corrosão
inflacionária e com a não incidência de imposto de renda. Existe autonomia organizacional e
financeira do Poder Judiciário, concentrada no Conselho da Magistratura e na Corte Suprema.
O número de juízes é determinado em lei, o que possibilitou uma série de intervenções no
Tribunal por sua história. O procedimento de seleção de juízes da Corte é semelhante ao
brasileiro: há indicação do Presidente da República, indicação essa que é confirmada por dois
terços do Senado.

Em relação aos fatores político-institucionais, a Argentina é uma democracia com
estabilidade desde 1983, embora sua historia seja marcada por várias rupturas e intervalos
em que predominou o autoritarismo. Após a redemocratização, a Argentina manteve uma
participação política alta, com baixas taxas de abstenção, e uma competição política também
alta, com alternância no poder e um alto número de partidos com representação no Congresso.
A confiança pública na Corte Suprema e no Poder Judiciário em si é bastante baixa. Uma
pesquisa realizada pelo "Barometro de las Americas"em 2010 mostrou que a confiança na
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Corte Suprema é a terceira menor da América Latina e Caribe, só perdendo para dois países,
Haiti e Peru. A Corte por alguns períodos teve uma atuação bastante ativista, desafiando o
governo em vários casos, como no caso "Smith", de 2001.

A independência de facto da Corte Suprema argentina é bastante baixa. Desde a
redemocratização, metade dos Presidentes realizaram modificações estruturais na Corte. Raúl
Alfonsin renovou a Corte completamente para que não houvesse nenhum juiz que servira
durante o período da junta militar. Carlos Menem aumentou o número de juízes de cinco para
nove e pressionou para a renúncia de dois. Após isso, ele obteve a nomeação de magistrados
muito próximos a ele, fazendo que a Corte se alinhasse as suas posições. Eduardo Duhalde
promoveu uma campanha contra o Tribunal. Nestor Kirchner novamente reduziu o número de
juízes para cinco e promoveu o juicio politico de juízes ligados ao ex-presidente Menem e
pressinou outros para que renunciassem. Conclui-se que a Corte Suprema na Argentina tem
uma longa historia de dependência, embora esta situação tenha mudado relativamente nos
últimos anos.

7.2.3 Colômbia

A Colômbia foi um país que, após um longo período de estabilidade (Frente Nacional),
conheceu a partir do fim dos anos 80 a derrocada de suas instituições, sobretudo pelos
problemas decorrentes do radicalismo político e do narcotráfico. Nesse contexto de crise, a
Constituição de 1991 foi aprovada numa campanha para renovar as instituições do país. A
Carta criou uma Corte Constitucional, especializada para o controle de constitucionalidade,
no lugar da antiga Corte Suprema. A essa nova Corte Constitucional foram atribuídas amplas
competências, permitindo-a intervir em quase todo ato legislativo e de governo, alguns deles
de maneira automática.

À Corte Constitucional da Colômbia e seus membros, foram definidas várias garantias
pela Constituição. Existe comprometimento constitucional explícito. Há garantia de esta-
bilidade especial, embora a vitaliciedade seja prejudicada pela existência de mandatos de
oito anos. Não há irredutibilidade de vencimentos, embora o salário de um magistrado da
Corte seja alto. Existe autonomia do Poder Judiciário, por determinação da própria Carta. O
número de membros da Corte é determinado por lei. O procedimento de seleção envolve a
escolha pelo Senado de listas tríplices apresentadas pelo Presidente da República, pela Corte
Suprema e pelo Conselho de Estado. O procedimento de remoção envolve juicio politico por
má conduta, com a participação da Câmara e do Senado.

A democracia na Colômbia é estável, embora ainda seja prejudicada pelas relações da
política com o narcotráfico e com os grupos políticos armados. Embora a participação política
seja baixa, justamente por essas razões, há competição pública na Colômbia e alternância
no Poder. A confiança pública na Corte é bastante alta, sendo a sexta dentre 26 países da
América Latina e Caribe, em 2010. Entretanto, tem diminuído bastante nos últimos anos. O
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ativismo político da Corte Constititucional colombiana é altíssimo. Ela foi capaz de desafiar o
ex-presidente Álvaro Uribe, ao anular sua tentativa de garantir uma segunda reeleição, em um
momento em que ele gozava de alta popularidade.

A independência de facto da Corte Constitucional e de seus membros é bastante alta.
As razões para isso são sobretudo três. Primeiro, a Corte herdou um nível alto de independência
de que já gozava a Corte Suprema, antes de 1991. Em segundo lugar, o insulamento garantido
a Corte pela Constituição é bastante robusto, sobretudo pelo procedimento de seleção, com a
participação determinante do Judiciário e o procedimento de remoção dificultoso. Em último
lugar, a confiança alta na Corte impede que governo e Legislativo tentem ataques a ela, pois
perderiam popularidade.

7.2.4 Venezuela

A Venezuela, da mesma forma que a Colômbia, experimentou um longo período
de estabilidade, graças ao Pacto de Punto Fijo. Porém, a partir do fim dos anos 80, a crise
econômica, fruto da dependência do petróleo, e casos de corrupção fizeram com que o sistema
político sofresse uma grande crise. No contexto desta crise, ascendeu o presidente Hugo
Chávez. Um dos seus principais atos foi convocar uma Assembleia Constituinte, com a
maioria simples do Poder Legislativo, de forma a reformar a Constituição. Nesse contexto,
a antiga Corte Suprema foi removida e, em seu lugar, um Tribunal Supremo de Justiça foi
criado.

As garantias de independência de jure dos membros do Tribunal não eram muito
robustas, mas pioraram bastante após a aprovação da Lei Orgânica do Tribunal Supremo, em
2004. Há comprometimento constitucional explícito. Há estabilidade, mas os membros do
TSJ são nomeados para o exercício de mandato de doze anos. Não há garantia explícita de
irredutibilidade de subsídio, embora implicitamente ela exista. Os salários dos magistrados do
Tribunal, em comparação com outras Cortes Supremas na América Latina, são bastante altos.
Há garantia de razoável autonomia organizacional e financeira, embora o número de membros
seja determinado por Lei Orgânica. O procedimento de seleção envolve a participação de
apenas um órgão, a Assembleia Nacional, que aprova candidatos com uma maioria de dois
terços, maioria essa reduzida para simples, em 2004. O procedimento de remoção envolve
a votação em apenas um órgão, com exigência de dois terços. Em 2004, uma modificação
permitiu que os magistrados fossem removidos por apenas maioria simples, num processo
bastante facilitado.

A Venezuela possui um regime especial com inúmeros elementos de autoritarismo,
embora haja eleições. A participação popular é alta e incentivada pela população. Entretanto, a
competição política foi bastante destruída, sobretudo pelo controle empreendido pelo governo
chavista em relação à imprensa. Tanto o Judiciário quanto o TSJ possuem uma confiança
bastante baixa, o que os torna alvos de intervenções dos outros poderes. O TSJ sempre foi
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bastante modesto em termos de ativismo político, embora, em 2003, tenha aumentado sua
atuação.

A independência de facto do Tribunal Supremo é bastante baixa. Desde 1999, o
presidente Hugo Chávez interviu na Corte em vários episódios. Na Assembleia Constituinte,
ele removeu a antiga Corte Suprema e moveu ataque verbal contra seus membros. Em relação
ao Tribunal Supremo de Justicia, o presidente ameaçou magistrados e obteve modificações
em relação aos procedimentos de remoção e seleção que permitiram que colocasse a Corte
totalmente a seu serviço.

7.3 Análise dos casos

Feitas as exposições sobre os casos, cabe uma análise do que é comum e distinto entre
eles. Em relação à independência de jure, parece-nos que entre os fatores mais importantes,
estão a facilidade de se alterar o número de membros das Cortes, o procedimento de seleção e
o de remoção.

A facilidade em alterar o número de magistrados parece ser um fator comum a
Argentina e Venezuela. Na Argentina, Carlos Menem aumentou a Corte para poder nomear
novos juízes que fossem alinhados com suas posições, constituindo o que se conheceu como
"maioria automática". De forma semelhante, Hugo Chávez, na Venezuela, conseguiu em 2004
com que o número de membros do Tribunal Supremo subisse de vinte para trinta e dois. Com
isso, ele conseguiu obter uma maioria ligada às suas posições em todas as Salas da Corte. A
Colômbia, embora a Constituição determine que o número será estabelecido por lei, isso é
compensado pelo procedimento de seleção.

O procedimento de seleção deve ser dificultoso e contar com a participação de mais
de um órgão. Na Venezuela, a Assembleia Nacional, controlada por correligionários de Hugo
Chávez logrou nomear novos magistrados totalmente alinhados com o Presidente, sobretudo
após a maioria exigida para aprovação ser alterada de dois terços para maioria simples. Países,
como o Brasil e a Argentina, que estabelecem um processo, contando com Executivo e Senado,
a ocorrência de intervenção se dará apenas se o presidente possuir amplas maiorias. No caso
do Brasil, a probabilidade de um presidente indicar mais que a metade da Corte é baixa. Já a
Colômbia que divide a seleção de magistrados por vários órgãos e permite que o Presidente
participe na escolha de somente um terço das vagas, a forma tornou a Corte bastante insulada.

É também importante que haja um procedimento de remoção dificultoso, porque
muitas vezes os governos usam desse meio para remover partes da Corte e ocupá-las com seus
aliados. Por exemplo, na Venezuela, Hugo Chávez, após 2004, precisou apenas de maioria
simples na Assembleia Nacional para a remoção do magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez.
Na Argentina, o procedimento de remoção também foi utilizado por Nestor Kirchner para que
removesse a "maioria automática", ligada ao governo Menem. Um procedimento de remoção
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facilitado também torna crível uma ameaça de remoção. Esse tipo de ameaça, tanto na
Argentina quanto na Venezuela, foi responsável por fazer com que magistrados renunciassem
sem que fossem removidos por processo em específico.

Comprometimento constitucional explícito, estabilidade especial, e valor de subsídios
e sua irredutibilidade não pareceram ter um efeito em relação ao aumento de independência.

Em relação aos fatores institucionais, parece-nos que a confiança pública na Corte é
determinante para que seus membros possam atuar independentemente. Nos casos de maior
independência, Colômbia e Brasil, a confiança é máxima. Já, na Venezuela e na Argentina,
o contrário ocorre. A importância da confiança pública é que ela incentiva outros Poderes a
não atacar o Tribunal, uma vez que, caso o façam, eles terão de enfrentar a pressão popular
manifestada no voto.

Competição pública também parece ser um fator importante. Em países com baixa
competição, como o caso da Venezuela chavista ou da Argentina em determinados períodos,
governantes lograram obter apoio legislativo suficiente para realizar as intervenções que
quisessem nas Cortes.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, concluímos que existe uma relação entre independência de jure

e independência de facto para Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais, na contramão
de autores que sustentam que ela não existe. Essa relação se manifesta sobretudo por três
garantias: a de autonomia e proteção do número de membros das Cortes e de procedimentos
de seleção e remoção, com a participação de mais de um órgão e com maiorias qualificadas.
Entretanto, é fundamental que haja confiança pública na Corte e competição política para que
a relação se torne mais evidente.

Mostrar como a confiança pública tem relação com independência judicial talvez
seja a maior contribuição desta tese. Isso vai permitir analisar outros casos para o futuro.
Por exemplo, o Uruguai possui uma Corte Suprema com um nível alto de confiança. Em
compensação, o Tribunal Constitucional do Peru possui um dos mais baixos. Como se
diferencia a independência judicial nos dois países? Poderíamos também questionar porque
há níveis diferentes de confiança para cada país. Com os resultados da tese, abrem-se portas
para novos pontos-de-vista e novas análises.

Esta tese também permitiu enxergar o Supremo Tribunal Federal com outros olhos.
Embora muitos o acusem de ser dependente, em comparação com outros países, a sua
independência é bastante robusta. Evidentemente pode ele sofrer retaliações no futuro. Mas
isso não invalida o status que adquiriu após a promulgação da Constituição de 1988.

Com esta contribuição ao estudo de independência judicial, esperamos que a tese
seja útil para outros cientistas. A ciência jamais é isolada. Pelo contrário, caracteriza-pela
contribuição social. Um trabalho só se torna de fato científico, quando se submete a críticas e
quando se expõe para o mundo. Apenas a partir dessas críticas, é que novas formas, novos
tipos e novas relações podem ser descobertas.
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APÊNDICE A – DADOS SOBRE POSSE,
NASCIMENTO, APOSENTADORIA E FALECIMENTO

DE MINISTROS DO STF

Tabela 7 – Dados sobre Posse, Nascimento, Aposentadoria e
Falecimento de Ministros do STF

Ministro Data.de.Posse Aposentadoria Falecimento Nascimento

Edson Fachin 2015-06-16 1958-02-08
Roberto Barroso 2013-06-26 1958-03-11
Teori Zavascki 2012-11-29 1948-08-15

Ministra Rosa Weber 2011-12-19 1948-10-02
Luiz Fux 2011-03-03 1953-04-26

Dias Toffoli 2009-10-23 1967-11-15
Menezes Direito 2007-09-05 2009-09-01 1942-09-08

Ministra Cármen Lúcia 2006-06-21 1954-04-19
Ricardo Lewandowski 2006-03-16 1948-05-11

Eros Grau 2004-06-30 2010-07-30 1940-08-19
Ayres Britto 2003-06-25 2012-11-17 1942-11-18
Cezar Peluso 2003-06-25 2012-08-31 1942-09-03

Joaquim Barbosa 2003-06-25 2014-07-31 1954-10-07
Gilmar Mendes 2002-06-20 1955-12-30

Ministra Ellen Gracie 2000-12-14 2011-08-05 1948-02-16
Nelson Jobim 1997-04-15 2006-03-29 1946-04-12

Maurício Corrêa 1994-12-15 2004-05-08 2012-02-17 1934-05-09
Francisco Rezek 1992-05-21 1997-02-05 1944-01-18

Ilmar Galvão 1991-06-26 2003-05-03 1933-05-02
Carlos Velloso 1990-06-13 2006-01-19 1936-01-19
Marco Aurélio 1990-06-13 1946-07-12
Celso de Mello 1989-08-17 1945-11-01

Sepúlveda Pertence 1989-05-17 2007-08-17 1937-11-21
Paulo Brossard 1989-04-05 1994-10-24 2015-04-12 1924-10-23

Célio Borja 1986-04-17 1992-03-31 1928-07-15
Carlos Madeira 1985-09-09 1990-03-17 1998-06-04 1920-03-16
Octavio Gallotti 1984-11-20 2000-10-28 1930-10-27
Sydney Sanches 1984-08-31 2003-04-27 1933-04-26
Francisco Rezek 1983-03-24 1944-01-18

Continua na página seguinte
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Tabela 7 – Continua da página anterior
Ministro Data.de.Posse Aposentadoria Falecimento Nascimento

Aldir Passarinho 1982-09-02 1991-04-22 2014-04-29 1921-04-21
Alfredo Buzaid 1982-03-30 1984-07-20 1991-07-09 1914-07-20
Néri da Silveira 1981-09-01 2002-04-24 1932-04-24

Firmino Paz 1981-06-24 1982-07-17 1991-05-29 1912-07-16
Clóvis Ramalhete 1981-04-08 1982-02-25 1995-05-24 1912-02-24

Rafael Mayer 1978-12-15 1989-03-14 2013-11-23 1919-03-27
Décio Miranda 1978-06-27 1985-09-02 2000-03-13 1916-06-26
Soares Muñoz 1977-08-08 1984-11-05 1991-10-26 1916-03-31
Cunha Peixoto 1975-07-04 1981-12-09 1989-11-22 1911-12-08
Moreira Alves 1975-06-20 2003-04-20 1933-04-19

Cordeiro Guerra 1974-09-26 1986-03-18 1993-06-27 1916-06-12
Leitão Abreu 1974-06-17 1981-08-11 1992-11-13 1913-07-06

Rodrigues Alckmin 1972-10-11 1978-11-06 1915-04-04
Xavier de Albuquerque 1972-04-19 1983-02-21 2015-04-09 1926-01-03

Antonio Neder 1971-04-28 1981-06-10 2003-08-01 1911-06-22
Bilac Pinto 1970-06-17 1978-02-09 1985-04-18 1908-02-08

Thompson Flores 1968-03-14 1981-01-27 2001-04-16 1911-01-26
Amaral Santos 1967-10-18 1972-07-25 1983-10-16 1902-07-25

Themistocles Cavalcanti 1967-10-18 1969-10-14 1980-03-19 1899-10-14
Barros Monteiro 1967-07-07 1974-05-03 1908-10-26
Adaucto Cardoso 1967-03-02 1971-03-18 1974-07-20 1904-12-24

Djaci Falcão 1967-02-22 1989-01-26 2012-01-26 1919-08-04
Eloy da Rocha 1966-09-15 1977-06-03 1999-04-29 1907-06-03

Adalicio Nogueira 1965-11-25 1972-02-24 1990-08-31 1902-02-13
Aliomar Baleeiro 1965-11-25 1975-05-02 1978-03-03 1905-05-05
Carlos Medeiros 1965-11-25 1966-07-18 1983-03-03 1907-06-19

Oswaldo Trigueiro 1965-11-25 1975-01-03 1989-07-30 1905-01-02
Prado Kelly 1965-11-25 1968-01-18 1986-11-11 1904-09-10

Evandro Lins 1963-09-04 1969-01-16 2002-12-17 1912-01-18
Hermes Lima 1963-06-26 1969-01-16 1978-10-01 1902-12-22
Pedro Chaves 1961-04-26 1967-06-05 1985-07-14 1897-07-06
Victor Nunes 1960-12-07 1969-01-16 1985-05-17 1914-11-11

Gonçalves de Oliveira 1960-02-15 1969-02-03 1992-08-18 1910-09-13
Vilas Boas 1957-02-20 1966-11-25 1987-11-10 1896-11-15

Candido Motta 1956-05-02 1967-09-18 1977-02-04 1897-09-16
Ary Franco 1956-02-01 1963-07-17 1900-03-21

Continua na página seguinte
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Tabela 7 – Continua da página anterior
Ministro Data.de.Posse Aposentadoria Falecimento Nascimento

Nelson Hungria 1951-06-04 1961-04-11 1969-03-26 1891-05-16
Mário Guimarães 1951-05-28 1956-04-10 1976-09-25 1889-03-20

Rocha Lagôa 1950-06-15 1960-11-19 1975-04-18 1895-06-03
Luiz Gallotti 1949-09-22 1974-08-16 1978-10-24 1904-08-15

Hahnemann Guimarães 1946-10-30 1967-10-03 1980-04-13 1901-11-27
Ribeiro da Costa 1946-01-30 1966-12-05 1967-07-16 1897-01-16

Edgard Costa 1945-11-08 1957-01-19 1970-07-12 1887-02-27
Lafayette de Andrada 1945-11-08 1969-02-03 1974-12-09 1900-03-23

Philadelpho e Azevedo 1942-08-26 1946-01-26 1951-05-07 1894-03-13
Goulart de Oliveira 1942-04-15 1950-05-28 1882-09-04
Waldemar Falcão 1941-06-18 1946-10-02 1895-01-25
Orozimbo Nonato 1941-05-21 1960-01-27 1974-11-06 1891-12-27

Castro Nunes 1940-12-18 1949-09-02 1959-09-05 1882-10-15
Annibal Freire 1940-06-26 1951-05-17 1970-10-22 1884-07-07
Barros Barreto 1939-05-17 1963-05-20 1969-05-18 1895-06-01

Washington de Oliveira 1938-10-12 1940-06-17 1950-10-12 1872-03-23
José Linhares 1937-12-24 1956-01-29 1957-01-26 1886-01-28
Cunha Mello 1937-11-24 1942-04-01 1950-06-21 1880-12-16

Armando de Alencar 1937-11-22 1941-05-06 1953-04-10 1886-03-28
Carlos Maximiliano 1936-05-04 1941-06-13 1960-01-02 1873-04-24
Ataulpho de Paiva 1934-03-20 1937-12-16 1955-05-08 1865-02-01

Octavio Kelly 1934-02-14 1942-07-30 1948-12-31 1878-04-20
Costa Manso 1933-08-28 1939-05-03 1957-05-28 1876-08-23

Laudo de Camargo 1932-06-09 1951-04-25 1963-07-20 1881-04-17
Carvalho Mourão 1931-06-08 1940-12-10 1951-12-24 1872-06-02

Plínio Casado 1931-06-04 1938-10-01 1964-05-30 1870-09-30
Eduardo Espínola 1931-05-13 1945-05-25 1967-05-01 1875-11-06
Rodrigo Octavio 1929-02-08 1934-02-07 1944-02-28 1866-10-11

Firmino Whitaker 1927-06-06 1934-03-05 1934-12-21 1866-03-13
Cardoso Ribeiro 1927-05-25 1932-05-16 1876-05-17
Soriano de Souza 1927-02-25 1933-07-20 1938-10-06 1863-12-08
Heitor de Sousa 1926-07-02 1929-01-11 1871-05-29

Herculano de Freitas 1926-01-28 1926-05-14 1865-11-25
Bento de Faria 1925-08-19 1945-05-25 1959-10-04 1876-02-04

João Luiz Alves 1925-01-24 1925-11-15 1870-05-23
Arthur Ribeiro 1923-08-06 1936-03-24 1866-06-12

Continua na página seguinte



APÊNDICE A. Dados sobre Posse, Nascimento, Aposentadoria e Falecimento de Ministros do STF 177

Tabela 7 – Continua da página anterior
Ministro Data.de.Posse Aposentadoria Falecimento Nascimento

Geminiano da Franca 1922-11-22 1931-02-18 1935-12-18 1870-01-03
Alfredo Pinto 1921-09-21 1923-07-08 1863-06-20

Pedro dos Santos 1919-11-29 1931-02-18 1942-12-14 1866-07-16
Hermenegildo de Barros 1919-07-26 1937-11-16 1955-09-24 1866-08-31

Edmundo Lins 1917-09-12 1937-11-16 1944-08-10 1863-12-13
Pires e Albuquerque 1917-05-26 1931-02-18 1954-09-04 1865-02-05

João Mendes 1917-01-05 1922-10-24 1923-02-25 1856-03-30
Viveiros de Castro 1915-02-03 1927-04-14 1867-08-27
Coelho e Campos 1913-11-01 1919-10-13 1843-02-04
Sebastião Lacerda 1912-11-16 1925-07-05 1864-05-18

Pedro Mibieli 1912-11-13 1931-02-18 1945-09-08 1866-07-06
Enéas Galvão 1912-08-24 1916-11-24 1863-03-20

Oliveira Figueiredo 1911-11-11 1912-10-29 1837-11-04
Muniz Barreto 1910-12-31 1931-02-18 1934-11-18 1864-05-19
Leoni Ramos 1910-11-23 1931-03-20 1857-06-15

Godofredo Cunha 1909-09-25 1931-02-18 1936-08-02 1860-02-25
Canuto Saraiva 1908-06-16 1919-05-25 1854-07-23

Pedro Lessa 1907-11-20 1921-07-25 1859-09-25
Manoel Espinola 1906-09-29 1912-10-07 1841-01-01
Amaro Cavalcanti 1906-06-27 1914-12-30 1922-01-28 1849-08-15
Cardoso de Castro 1905-11-11 1911-10-26 1860-09-08
Guimarães Natal 1905-09-23 1927-04-13 1933-06-22 1860-12-25
Oliveira Ribeiro 1903-10-14 1917-06-29 1851-09-08
Epitacio Pessôa 1902-01-29 1912-08-17 1942-02-13 1865-05-23
Alberto Torres 1901-05-18 1909-09-17 1917-03-29 1865-11-26

Gonçalves de Carvalho 1898-09-01 1901-01-18 1843-08-31
Augusto Olyntho 1897-09-08 1898-08-12 1832-07-25
André Cavalcanti 1897-06-12 1927-02-13 1834-02-18
Manoel Murtinho 1897-01-23 1917-04-22 1847-12-15

João Barbalho 1897-01-20 1906-04-16 1909-10-31 1846-06-13
João Pedro 1897-01-20 1910-11-02 1846-12-13

João Barbalho 1897-01-20 1906-04-16 1909-10-31 1846-06-13
Ribeiro de Almeida 1896-06-24 1913-09-30 1919-11-19 1838-09-20
Figueiredo Junior 1895-12-11 1917-04-19 1844-08-09

Lucio de Mendonça 1895-04-24 1907-10-26 1909-11-23 1854-03-10
Ubaldino do Amaral 1894-12-15 1920-01-22 1842-08-27

Continua na página seguinte
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Ministro Data.de.Posse Aposentadoria Falecimento Nascimento

Americo Lobo 1894-12-08 1903-10-01 1841-01-01
Luiz Osorio 1894-11-28 1896-11-26 1848-05-30

Americo Braziliense 1894-11-24 1896-03-26 1833-08-08
Herminio do Espirito Santo 1894-11-17 1924-11-11 1841-05-09

Bernardino Ferreira 1894-10-10 1905-10-24 1856-01-01
Pindahiba de Mattos 1894-10-10 1910-12-27 1913-02-20 1831-10-11

Souza Martins 1894-10-10 1896-12-25 1829-01-01
Barata Ribeiro 1893-11-25 1910-02-10 1843-03-11

Ferreira de Resende 1892-06-28 1893-10-26 1832-02-18
Bento Lisboa 1892-06-04 1893-11-18 1905-06-06 1836-01-01
Faria Lemos 1892-06-04 1894-01-11 1904-11-07 1828-12-23
José Hygino 1892-06-04 1897-06-07 1901-12-10 1847-01-22
Amphilophio 1892-03-01 1903-11-15 1850-07-16

Barros Pimentel 1892-01-29 1893-11-18 1906-03-15 1823-11-18
Macedo Soares 1892-01-29 1905-08-14 1838-01-14
Piza e Almeida 1891-04-01 1908-04-22 1842-10-19
Souza Mendes 1891-02-28 1892-05-06 1905-12-11 1823-01-01

Alencar Araripe 1891-02-28 1892-01-25 1908-07-03 1821-10-07
Andrade Pinto 1891-02-28 1894-10-08 1898-09-22 1825-06-21

Aquino e Castro 1891-02-28 1906-08-10 1828-03-30
Barão de Pereira Franco 1891-02-28 1902-01-20 1826-10-19

Barão de Lucena 1891-02-28 1892-01-25 1913-12-10 1835-05-27
Barão de Sobral 1891-02-28 1893-08-31 1841-05-11
Costa Barradas 1891-02-28 1893-10-21 1908-01-31 1833-02-18

Faria 1891-02-28 1892-02-01 1902-04-23 1825-08-25
Freitas Henriques 1891-02-28 1894-02-10 1903-01-01 1822-08-26
Mendonça Uchôa 1891-02-28 1892-03-25 1910-01-24 1820-01-09
Queiroz Barros 1891-02-28 1892-03-15 1908-02-24 1817-01-01
Souza Mendes 1891-02-28 1892-05-06 1905-12-11 1823-01-01

Trigo de Loureiro 1891-02-28 1894-09-29 1904-11-26 1828-01-01
Visconde de Sabará 1881-03-30 1892-05-04 1894-04-20 1817-08-16

Oscar Corrêa 198-04-26 1989-01-17 2005-11-30 1921-02-01
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APÊNDICE B – DADOS SOBRE CONFIANÇA EM
CORTES SUPREMAS OU CONSTITUCIONAIS NA

AMÉRICA LATINA

Tabela 8 – Dados sobre Confiança em Cortes Supremas ou
Constitucional na América Latina

Ano País Valor de confianca Número de entrevistas Margem de erro

2004 Mexico 52 1556 2,5
2004 Guatemala 43,9 1708 2,4
2004 El Salvador 53,2 1589 2,5
2004 Honduras 47,7 1500 2,5
2004 Nicaragua 43,3 1430 2,6
2004 Costa Rica 61,9 1500 2,5
2004 Panama 45,7 1639 2,4
2004 Colombia 53,9 1479 2,5
2004 Ecuador 31,6 3000 1,7
2004 Bolivia 41,0 3072 1,7
2006 Mexico 57,1 1560 2,5
2006 Guatemala 45,4 1498 2,5
2006 El Salvador 48,1 1729 2,4
2006 Honduras 41,3 1585 2,4
2006 Nicaragua 38,4 1759 2,3
2006 Costa Rica 56,8 1497 2,5
2006 Panama 43,4 1536 2,5
2006 Colombia 52,2 1491 2,5
2006 Ecuador 25,4 2925 1,6
2006 Bolivia 46,0 3008 1,8
2006 Peru 34,5 1500 2,4
2006 Paraguay 30,2 1165 2,6
2006 Chile 46,6 1517 2,5
2006 Dominican Republic 51,9 1516 2,5
2006 Haití 31,4 1625 2,3
2006 Jamaica 51,0 1595 2,5
2006 Guyana 55,0 1555 2,5
2006 United States 67,1 609 3,7
2006 Canada 71,3 601 3,6

Continua na página seguinte
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Tabela 8 – Continua da página anterior
2007 Uruguay 58,2 1200 2,8
2007 Brazil 46,1 1214 2,8
2007 Venezuela 44,9 1510 2,5
2008 Mexico 54,6 1560 2,5
2008 Guatemala 42,8 1538 2,5
2008 El Salvador 45,7 1549 2,5
2008 Honduras 38,0 1522 2,4
2008 Nicaragua 36,2 1539 2,4
2008 Costa Rica 55,2 1499 2,5
2008 Panama 40,4 1536 2,5
2008 Colombia 60,1 1503 2,5
2008 Ecuador 34,7 3000 1,7
2008 Bolivia 49,0 3003 1,8
2008 Peru 34,4 1500 2,4
2008 Paraguay 21,2 1166 2,3
2008 Chile 49,7 1527 2,5
2008 Uruguay 57,0 1500 2,5
2008 Brazil 48,3 1497 2,5
2008 Venezuela 41,5 1500 2,5
2008 Argentina 40,4 1486 2,5
2008 Dominican Republic 55,5 1507 2,5
2008 Haití 35,8 1536 2,4
2008 Jamaica 52,0 1499 2,5
2008 Belize 63,0 1552 2,4
2008 United States 52,0 1500 2,5
2008 Canada 69,5 2032 2,0
2009 Guyana 58,0 2514 1,9
2010 Mexico 54,9 1562 2,5
2010 Guatemala 41,3 1494 2,5
2010 El Salvador 54,1 1550 2,5
2010 Honduras 56,6 1596 2,4
2010 Nicaragua 40,3 1540 2,4
2010 Costa Rica 53,2 1500 2,5
2010 Panama 49,2 1536 2,5
2010 Colombia 55,7 1506 2,5
2010 Ecuador 37,7 2999 1,7
2010 Peru 36,1 1500 2,4

Continua na página seguinte
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Tabela 8 – Continua da página anterior
2010 Paraguay 37,2 1501 2,4
2010 Uruguay 64,4 1500 2,4
2010 Brazil 54,8 2482 2,0
2010 Dominican Republic 50,2 1498 2,5
2010 Haití 33,0 1752 2,2
2010 Jamaica 51,3 1504 2,5
2010 Guyana 54,2 1540 2,5
2010 Belize 56,1 1504 2,5
2012 Mexico 52,9 1560 2,5
2012 Guatemala 44,9 1509 2,5
2012 El Salvador 51,3 1497 2,5
2012 Honduras 33,3 1728 2,2
2012 Nicaragua 52,8 1686 2,4
2012 Costa Rica 47,2 1498 2,5
2012 Panama 45,4 1620 2,4
2012 Colombia 51,0 1512 2,5
2012 Ecuador 41,8 1500 2,5
2012 Peru 40,3 1500 2,5
2012 Paraguay 38,2 1510 2,5
2012 Uruguay 57,7 1512 2,5
2012 Brazil 51,2 1499 2,5
2012 Dominican Republic 47,4 1512 2,5
2012 Haití 36,7 1836 2,2
2012 Jamaica 58,3 1500 2,5
2012 Guyana 60,9 1529 2,4
2012 Belize 67,7 1512 2,4
2014 Costa Rica 52,4 1537 2,5
2014 Panama 45,3 1508 2,5
2014 Colombia 44 1496 2,5


