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Introdução.  

 

Este arrazoado busca a aplicação de preceitos da obra Como as 

Democracias Morrem, de Steven Levitsky & Daniel Ziblatt,1 na realidade brasileira 

atual, no momento em que a polarização da política nacional desafia a solidez de 

nossas instituições democráticas. Ao final, conclui-se que, apesar de sinais 

autoritários das forças polarizadoras, a democracia brasileira tende a se preservar 

a médio prazo, muito em razão de peculiaridade institucional de importância pouco 

compreendida e constantemente criticada por políticos, imprensa e redes sociais: 

a valorização remuneratória das carreiras jurídicas de Estado. 

 

A obra de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. 

 

Ensinam os professores de Harvard que, cada vez menos, a morte de 

democracias pode ser atribuída a golpes (ou autogolpes) respaldados no uso de 

armas. Pelo contrário, democracias vêm morrendo nas mãos de líderes eleitos, que 

subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Normalmente a morte se dá 

de forma lenta, paulatina, em etapas que mal chegam a ser visíveis. 

Neste sentido, é exemplar o caso da Venezuela. Hugo Chaves repercutiu 

com êxito, perante a sociedade venezuelana, seu discurso contra um establishment 

político corrupto, conseguindo se eleger no ano de 1998. No ano seguinte, 

convocou uma Assembleia Constituinte para qual foi eleita uma maioria 

esmagadora de aliados e, em 2000, novas eleições foram realizadas, novamente 
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Janeiro: Zahar, 2018. Tradução de: How democracies die.  



vencida por Chaves e seus apoiadores. Chaves passou a sinalizar seu 

autoritarismo somente em 2003, cinco anos após ser eleito e em seguida a uma 

tentativa de um golpe militar fracassado da oposição que se intensificava em razão 

das políticas populistas do governo. Postergou um referendo liderado pela oposição 

que o teria destituído e, posteriormente, aparelhou a Suprema Corte. Sua reeleição 

em 2006 ainda permitia o argumento democrático, em nome do qual passou a 

perseguir políticos de oposição, juízes e figuras da mídia.  

Não havendo um único momento em que o regime ultrapassa o limite para 

a ditadura, àqueles que denunciam os abusos do governo são imputadas as pechas 

de exagerados e falso alarmistas e a sociedade não se dá conta de que vivem em 

uma ditadura até que sua reversão se mostra extremamente difícil.  

Dada a sutileza com que ocorrem os movimentos antidemocráticos, os 

autores consideram primordial para a defesa preventiva da democracia evitar que 

figuras autoritárias sejam eleitas. Para tanto, o livro elabora um conjunto de sinais 

de alerta para a identificação dos autocratas.  

Eis os indicadores do comportamento autoritário: 

 

(a) rejeição das regras democráticas do jogo, como, por exemplo, minar 

a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar 

resultados eleitorais dignos de crédito; 

(b) negação da legitimidade dos oponentes políticos, descrevendo-os, 

por exemplo, como subversivos, criminosos ou uma ameaça ao modo de 

vida predominante, ou mesmo imputando-lhes conluio com governos ou 

entidades estrangeiras de interesses contrários à nação; 

(c) tolerância ou encorajamento à violência, estimulando ataques a 

opoentes, endossando tacitamente a violência de seus apoiadores, 

elogiando ou deixando de condenar atos de violência política no passado; 

(d) propensão a restringir liberdades civis de opoentes, inclusive a 

mídia, seja apoiando leis ou políticas que restrinjam liberdades, como 

alargamento das leis de calúnia e difamação, seja ameaçando tomar 

medidas legais ou outras ações punitivas contra críticos em partidos 

rivais, na sociedade civil ou na mídia, ou mesmo elogiando medidas 

repressivas tomadas por outros governos. 

 



A partir da realidade americana retratada no livro, os autores atribuem aos 

partidos políticos tradicionais o papel de guardiões dos portões da democracia, a 

quem caberia evitar a candidatura de figuras demagogas e extremistas. Contudo, 

o papel era melhor desempenhado no período em que as candidaturas eram 

determinadas por convenções partidárias, por aval de políticos tradicionais. Com o 

estabelecimento das primárias a partir de 1972, o controle foi demasiadamente 

dificultado, permitindo a competitividade de outsiders populistas (fenômeno 

impulsionado com o poderio das redes sociais), os quais tendem a liderar 

movimentos antidemocráticos em todo o mundo.2 

Uma vez que não consiga se evitar a eleição de uma figura autoritária, o livro 

segue com a análise do caminho usualmente tomado para a destruição das 

instituições democráticas. 

A estratégia passa pela captura dos árbitros, que compreende o 

aparelhamento dos sistemas de justiça e fiscal, incluindo agências reguladoras, de 

maneira a servirem aos propósitos do aspirante a ditador. A cooptação dos árbitros 

evita limitações a excessos do governante, bem como permite a imposição da lei 

de maneira seletiva, punindo oponentes e favorecendo aliados. É citado o exemplo 

da Hungria, onde o primeiro-ministro Viktor Orbán mudou a composição de vários 

órgãos em teoria independentes – a Procuradoria-Geral, o Tribunal de Contas, o 

gabinete da Ouvidoria, o Escritório Central de Estatísticas e a Corte Constitucional 

-, substituindo seus membros por aliados partidários. Especificamente em relação 

à Corte Constitucional, o governo Orbán aumentou o número de total de membros 

e mudou as regras de nomeação, de modo que seu partido pudesse sozinho indicar 

novos componentes, enchendo a Corte de sectários. Estratégias semelhantes de 

aparelhamento das Cortes Constitucionais ocorreram no Peru de Alberto Fujimori, 

na Argentina de Perón e na Venezuela de Chaves. 

Capturados os árbitros (ou paralelamente ao respectivo processo), o líder 

antidemocrático busca tirar da partida jogadores adversários importantes. 

Diferentemente de Mussolini e Fidel, cujos oponentes eram eliminados com a 

retirada de suas próprias vidas, as autocracias contemporâneas afastam 

adversários se valendo da compra de opositores ou de processos para a sua 

marginalização. Jogadores importantes normalmente visados incluem políticos de 
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democracias: Hitler, Mussolini, Alberto Fujimori, Hugo Chaves, Evo Morales, Rafael Correa, entre outros. 



oposição, líderes empresariais que financiem a oposição, meios de comunicação 

importantes e figuras culturais que desfrutem de certo status moral público. A 

compra de opoentes foi estratégia largamente adotada por Fujimori, que mantinha 

praticamente todos os meios de comunicação e canais de imprensa de relevo na 

folha de pagamento do governo. Rafael Correa usou seu controle sobre os 

“árbitros” equatorianos para marginalizar mídias de oposição, obtendo 

indenizações milionárias através de processos de calúnia e difamação contra 

proprietários de meios de comunicação. Por sua vez, a partir de investigação sobre 

irregularidades financeiras, um proprietário de importante emissora de televisão 

venezuelana se sentiu pressionado para vender o veículo de comunicação a um 

empresário simpatizante do governo Chaves. Em geral, o processo de 

marginalização da imprensa opositora ao governo acaba por inibir todas as outras 

de publicar matérias de teor crítico mais elevado. 3 

Por fim, para se manter no poder, governos autoritários buscam mudar as 

regras do jogo, com frequência reformando a constituição, em especial o sistema 

eleitoral, de maneira a prejudicar ou enfraquecer a oposição. O livro novamente dá 

o exemplo de Viktor Orbán, da Hungria. Com dois terços do parlamento compostos 

por aliados a partir de 2010, a Constituição e leis eleitorais foram reescritas, 

adotando regras eleitorais majoritárias e redesenhando as fronteiras dos distritos 

eleitorais de maneira a maximizar o número de cadeiras do partido da situação. Foi 

proibida a publicidade de campanha na mídia privada, limitando-a à televisão 

pública, dirigida por sectários. Com isso, apesar de uma votação popular menor em 

2014 (44,5% contra 53% em 2010), o partido governista Fidesz manteve dois terços 

do parlamento daquele país. 

Capturando árbitros, comprando ou enfraquecendo oponentes e 

reescrevendo as regras do jogo, tudo isso feito de forma gradual e paulatina, a 

democracia é desmantelada sem a percepção clara do cidadão. Para dificultar 

ainda mais, autocratas usam a própria defesa da democracia como pretexto para 

sua subversão. Às vésperas do término de seu segundo mandato em 1973, 

Ferdinando Marcos das Filipinas se valeu de misteriosos atentados à bomba na 

                                                           
3 Guillermo Zuloaga, proprietário da emissora Globovisión, chegou a fugir da Venezuela para não ser preso. 
Tempos depois, com a escalada de ataques de Chávez às mídias em meados da década de 2000, a Venevisión, 
uma das maiores redes de televisão do país, decidiu parar de cobrir política, substituindo as entrevistas por 
programas de astrologia e novelas. 



capital Manila para responsabilizar terroristas comunistas, estabeleceu lei marcial, 

suspendeu a Constituição e permaneceu no poder por mais catorze anos, ao 

argumento de que a democracia exigia ações contundentes do governo a protegê-

la.4 

Sempre focada na realidade norte-americana atual, a obra de Levitsky e 

Ziblatt reconhece traços claramente autoritários no Presidente Donald Trump. 

Embora os autores não apostem em uma ruptura institucional próxima, preveem 

uma política cada vez mais polarizada, com o declínio da tolerância mútua e das 

reservas institucionais, conceitos trabalhados por toda a obra como os pilares do 

espírito democrático norte-americano, o que deixaria o país permanentemente à 

beira de crise institucional. 

Mas como tais preceitos repercutem na realidade brasileira? 

 

O risco para a democracia brasileira. 

 

Utilizando-se dos sinais de alerta trabalhados pelos professores de Harvard, 

é inegável que o Presidente eleito Jair Bolsonaro apresenta comportamentos de 

um autocrata em potencial. Não se desconhecem flertes antidemocráticos dos 

governos antecedentes, o que inclusive será explorado mais adiante neste trabalho, 

mas por ora se busca a constatação do risco efetivo para a democracia que o 

cenário atual apresenta.  

Enquanto candidato, por diversas vezes Bolsonaro rejeitou as regras 

democráticas do jogo, minando a legitimidade do sistema eleitoral, em especial 

colocando em dúvida a confiabilidade da urna eletrônica. Ao programa Brasil 

Urgente, da TV Bandeirantes, em 28 de setembro de 2018, chegou a dizer que, 

embora não duvide dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, guarda 

desconfiança de “profissionais de dentro do TSE”.5 

Bolsonaro também é reconhecido por negar a legitimidade dos oponentes 

políticos, descrevendo-os como subversivos, criminosos ou uma ameaça aos 

                                                           
4 Serviços de inteligência norte-americano acreditam que os ataques à bomba em Manila foram obra de 
forças do governo. 
5 Em transmissão via Facebook logo após o primeiro turno, rejeitou expressamente o resultado das urnas, 
verbalizando: “Se esse problema não tivesse ocorrido, se tivesse confiança no sistema eletrônico, já teríamos 
o nome do novo presidente. O que está em jogo é a nossa liberdade”. Já ao programa Roda Viva, da TV Cultura, 
em gravação de julho de 2018, afirmou: “As eleições, de qualquer forma, estão sob suspeição”. 



valores de uma sociedade cristã. Ficou famoso o vídeo em que o presidente eleito 

discursava de sua casa para correligionários na Avenida Paulista logo após sua 

eleição. Após afirmar que seu concorrente Fernando Haddad passaria anos na 

cadeia, esbraveja:  

 

“Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade (...) Petralhada, 

vai tudo vocês para a ponta da praia. Vocês não terão mais vez em nossa 

pátria (...) Vocês, petralhada, verão uma Polícia Civil e Militar com 

retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês". 

 

Em suas falas, o Presidente eleito também sempre demonstrou tolerância 

ou encorajamento à violência, sendo notório defensor dos meios violentos 

empregados pelo regime militar, colecionando frases do tipo:  

 

“O erro da ditadura foi torturar e não matar” (entrevista à rádio Jovem 

Pan, junho de 2016); 

“No período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, a 

começar pelo presidente Fernando Henrique, o que seria um grande 

ganho para a Nação” (maio de 1999, declarações difundidas pela TV 

Bandeirantes); 

“Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre” (comício no dia 1º de setembro 

em Rio Branco); 

“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de 

Dilma Rousseff” (dedicação feita ao chefe do DOI-Codi – serviço de 

inteligência e de repressão do regime militar – acusado de cometer pelo 

menos seis assassinatos sob tortura, na sessão da Câmara de abril de 

2016, ao votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff).  

 

Também, em vários momentos Bolsonaro já demonstrou propensão a 

restringir liberdades civis de opoentes, inclusive de meios de comunicação, 

quer negando a defesa de minorias, quer ameaçando meios de comunicação 

contrários a seus interesses, quer propondo a criminalização de movimentos 

sociais.  



Em encontro na Paraíba em fevereiro de 2017, o Presidente eleito teria dito: 

“Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é 

cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para 

as maiorias”.6  

Em relação à mídia, em entrevista ao Jornal Nacional no dia 29/10/2018, já 

eleito, Bolsonaro afirmou que “no que depender de mim, imprensa que se 

comportar de maneira indigna não terá recursos do governo federal ... Por si só 

esse jornal [Folha de São Paulo] se acabou”.  

A distribuição das verbas publicitárias do governo – como qualquer outra 

verba pública – deve seguir sempre critérios técnicos, em conformidade com o 

princípio da impessoalidade, tal como abrangência e público alvo. Ao restringir a 

distribuição das verbas ao que considera “comportamento digno”, Bolsonaro injeta 

uma carga subjetiva no processo, com claro propósito de restringir, mediante 

ameaça de asfixia financeira, a liberdade de imprensa, naquilo que possa contrariar 

os interesses do governante. Não é muito diferente do que fez Fujimori no Peru, 

Rafael Correa no Equador e Chaves na Venezuela.  

Por fim, Bolsonaro já verbalizou no sentido de que “ações do MST serão 

tipificadas como terrorismo” (entrevista à TV Cidade Verde, do Piauí, em 

23/10/2018). Embora a fala permita ao leitor uma interpretação restritiva, como se 

referisse somente a atos excepcionalmente violentos daquele movimento, aquela 

deve ser contextualizada com o Projeto de Lei do Senado n° 272/2016. Referido 

Projeto de Lei, de autoria do Senador Lasier Martins, foi inicialmente concebido 

para modificar a Lei n° 13.260/2016 de maneira a capitular, como terrorismo, a 

destruição de meios de transporte ou qualquer bem público ou privado e a conduta 

de hackers. No entanto, a partir da relatoria do Senador Magno Malta, notório 

apoiador do Presidente eleito, a iniciativa foi totalmente desfigurada. Em relatório 

datado de 21/03/2018, aquele relator propõe alteração na própria concepção do 

tipo penal. Seguem a redação vigente da Lei n° 13.260/2016 e a alteração proposta: 

 

Lei n° 13.260/2016 vigente 

Art. 2° O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos 

dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação 
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ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 

finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a 

perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. 

 

PLS n° 272/2016 

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos 

dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, ou por outra motivação 

política, ideológica ou social, quando cometidos com a finalidade de 

provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, 

patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública ou a liberdade 

individual, ou para coagir governo, autoridade, concessionário ou 

permissionário do poder público a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa, por motivação política, ideológica ou social. 

 

Ainda que se diga que o § 2° do artigo 2° exclua do tipo a conduta individual 

ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, 

religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos 

sociais ou reivindicatórios, a previsão de alternativa ao elemento subjetivo do tipo 

original (provocar terror social ou generalizado) acaba por criar uma linha tênue e 

pouco clara entre o lícito e o ilícito, o que seria reivindicação ou protesto legítimo e 

o que seria coação ao governo. Esta falta de clareza serve inegavelmente a 

propósitos autoritários, permitindo que o equipamento de repressão estatal seja 

acionado ao simples argumento de que o governo, autoridade, concessionário ou 

permissionário se sente coagido por determinada conduta individual ou coletiva, 

independente de tal conduta não ser suficiente para provocar terror social ou 

generalizado.  

O poder devastador que a mudança sugerida confere ao governante é ainda 

potencializado na redação proposta para o artigo 3°-A, dispositivo que também 

colocaria em cheque a liberdade de expressão: 

 

“Art. 3º-A. Recompensar ou louvar outra pessoa, grupo, organização 

ou associação pela prática dos crimes previstos nesta lei, em reunião 

pública, ou fazendo uso de meio de comunicação social – inclusive 



rede mundial de computadores, ou por divulgação de escrito ou 

outro meio de reprodução técnica: 

Pena – detenção, de um a dois anos, e multa”. 

 

A fórmula de marginalizar apoiadores de movimentos contrários aos 

interesses defendidos pelo governo foi utilizada pelo primeiro-ministro da Hungria 

Viktor Orbán. Em junho de 2018, o parlamento daquele país, de ampla maioria 

governista, aprovou a criminalização da ajuda concedida a imigrantes sem 

documentos. Esta foi a gota d’água para o Parlamento da União Europeia, no dia 

12/09/2018, aprovar, de forma inédita, uma moção contrária a um país membro 

com base no Artigo 7° do Tratado Europeu, por violação de regras democráticas e 

de direitos civis. Sintomaticamente, Bolsonaro, no dia 19/11/2018, contatou o 

autocrata Húngaro para aproximação dos países e realização de parcerias.  

Dos sinais autoritários apresentados por Bolsonaro, chama a atenção em 

especial uma entrevista para a emissora TV Cidade de Fortaleza em junho de 2018, 

quando afirmou que ampliaria o número de Ministros do STF de onze para 21, “para 

botar pelo menos dez isentos lá dentro ... da forma como eles têm decidido as 

questões nacionais, nós não podemos sequer sonhar em mudar o destino do 

Brasil”. Denota-se seu claro propósito de enfraquecer instituição que possa 

representar limitação aos interesses que quer que prevaleça. No dia 12/07/2018, 

perante a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o Deputado Federal 

Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente eleito, reafirmou a intensão de mexer na 

composição do STF. A estratégia, que repete o estilo de Orbán e Chaves, não é 

nova sequer no Brasil. Pelo Ato Institucional n° 2, Castello Branco aumentou a 

Corte de onze para dezesseis Ministros. 

Na mesma linha, em 16/10/2018, após visita institucional à Procuradoria 

Geral da República, também em prejuízo ao sistema de freios e contrapesos, 

Bolsonaro não se comprometeu a respeitar a lista tríplice apresentada pelos 

procuradores da república para a sucessão de Raquel Dodge, em setembro de 

2019. Trata-se de uma regra não escrita de nossa democracia, observada 

voluntariamente pelos presidentes desde 2003. Levitsky e Ziblatt esclarecem em 

sua obra a grande importância que regras não escritas representam para a 

manutenção do ambiente democrático a médio/longo prazo. Na espécie, a 

inobservância da referida regra favorece o aparelhamento de órgão supostamente 



independente, prática comum aos demagogos, conforme exemplos anteriormente 

citados (Orbán, Chaves, entre outros). 

Por fim, em recente fala por teleconferência à Cúpula Conservadora das 

Américas, organizada por seu filho, o Senador eleito Eduardo Bolsonaro, na cidade 

de Foz do Iguaçu no último dia 08/12/2018, o Presidente eleito Jair Bolsonaro 

afirmou que pretende levar ao Congresso, já no primeiro semestre de 2019, uma 

proposta de mudança do sistema eleitoral. Sem especificá-la, sua fala explicita seu 

intento com tal inciativa: “ou mudamos agora o Brasil, ou o PT volta, com muito 

mais força”. Denota-se de seu discurso sua preocupação em mudar as regras do 

jogo, visando o enfraquecimento da oposição. 

 

A força das instituições democráticas brasileiras. 

 

Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 3 e 4 de outubro de 2018 revelou 

que 69% dos brasileiros têm a democracia como a melhor forma de governo, contra 

12% que defendiam a ditadura e 13% para os quais o sistema de governo seria 

indiferente (o restante não opinou). Embora tal constatação possa contradizer a 

opção dos eleitores por uma polarização da política nacional (situação que favorece 

o tensionamento do sistema e aumenta os riscos de uma ruptura), é comum o 

pensamento de que os comportamentos antidemocráticos de seu próprio candidato 

não são suficientes para abalar a solidez de nossas instituições. 

Mas afinal, em que consistem as instituições democráticas de nosso país? 

Seriam elas efetivamente sólidas? 

Conforme dito alhures, Levitsky e Zyblatt atribuem aos partidos políticos o 

papel de guardiões dos portões da democracia norte-americana. No Brasil, porém 

e definitivamente, não é possível reconhecer nos partidos políticos tamanha 

relevância. A sobreposição de ideologias por diferentes siglas leva a concluir que 

aqueles não existem propriamente para representar ideias, mas por questões de 

estratégia eleitoral e por interesse no acesso a recursos, quer do fundo partidário, 

quer do próprio legislativo, como pessoal, verba, participação em comissões.7 Essa 

motivação distorcida do propósito partidário no sistema democrático brasileiro 

                                                           
7 Pesquisa da Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Getúlio Vargas feita no segundo semestre 
de 2017 concluiu que os pensamentos ideológicos dos partidos com representação no Congresso Nacional 
poderiam ser aglutinados em dois partidos apenas (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43288018)  
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acabou por acarretar a experiência revelada pelo escândalo do Mensalão e as 

chamadas legendas de aluguel.8  

Tampouco é possível atribuir a solidez de nossa democracia à mera previsão 

de regras escritas. Levitsky e Zyblatt minimizam a força que elas têm para a 

prevenção contra investidas autoritárias. Por mais detalhado e bem elaborado, a 

mera previsão de um sistema de freios e contrapesos não se mostrou suficiente na 

história para evitar governos autocratas, ainda que seja crucial para a formação de 

um Estado democrático. Esperava-se que a Constituição de Weimar de 1919, 

projetada por intelectuais destacados e de espírito altamente democrático, fosse 

suficiente para impedir abusos governamentais. No entanto, o Rechtsstaat (Estado 

de Direito) entrou em colapso em menos de quinze anos, com a usurpação do poder 

por Adolf Hitler em 1933. Outras Constituições, claramente inspiradas ou simples 

cópias da Constituição dos Estados Unidos, não evitaram as ditaduras de Perón na 

Argentina, Getúlio Vargas no Brasil e de Ferdinando Marcos nas Filipinas. 

Também é um erro reconhecer a força de nossas instituições como uma 

consequência direta de uma cultura formada pelos anos da experiência 

democrática no país. Diferentemente dos EUA, que contam com mais de 200 anos 

sem rupturas institucionais (apesar da Guerra da Secessão), o Brasil conta com 

pouco mais de trinta anos desde a promulgação da Constituição de 1988 e um 

pouco menos desde que um presidente voltou a ser eleito pelo voto direto. Pelos 

parâmetros de nossos vizinhos, o atual período democrático se mostra irrisório para 

o fortalecimento cultural de instituições democráticas. Com efeito, até o governo 

Chaves apresentar os primeiros traços autoritários em 2003, a Venezuela se 

orgulhava de ter a democracia mais longeva da América do Sul, desde 1958 (por 

mais de quarenta anos), atravessando incólume período de colapso generalizado 

de democracias latino-americanas. Por outro lado, o Chile, apesar de períodos de 

instabilidade na guerra civil de 1891 e na década de 1920, sempre se apresentou 

como um país democrático, desde o início da República na década de 1820 até o 

bombardeio do Palácio La Moneda por forças militares no golpe de 1973.  

                                                           
8 O próprio presidente eleito acabou se valendo de uma legenda de aluguel, filiando-se ao PSL (Partido Social 
Liberal), um partido considerado “nanico”, em 07/03/2018, com o único propósito de disputar as eleições 
para Presidente, uma vez que não conseguiu apoio para fazê-lo no PSC (Partido Social Cristão), ao qual se 
filiou em 2016. 



Portanto, através de um processo dedutivo e intuitivo, excluídos os partidos 

políticos, o sistema de freios e contrapesos previsto no texto constitucional e uma 

suposta cultura democrática, conclui-se que a força das instituições democráticas 

do país advém precipuamente de uma imprensa livre e de um sistema de justiça 

independente. 

Apesar da alternância entre períodos de maior e menor censura por qual a 

imprensa brasileira atravessou desde o seu nascimento com o Correio Braziliense 

e a Gazeta do Rio de Janeiro em 1808, existe um sentimento comum pela influência 

que a imprensa brasileira exerce nos caminhos da política nacional, ora dando 

sustentação, ora tornando inviável o governo.9 

É possível que a força da nossa imprensa seja uma consequência da 

diversidade de enfoques e opiniões que decorrem de uma origem multiétnica do 

povo brasileiro10 e dos constantes reveses da política nacional. Era notório o 

embate entre folhetins monarquistas e republicanos na virada do século XIX para o 

século XX. Por sua vez, o interregno democrático entre o suicídio de Vargas e o 

golpe de 1964 foi extremamente fértil para o jornalismo político, alçando os 

jornalistas Assis Chateaubriand e Carlos Lacerda ao posto de duas das principais 

e mais influentes figuras da política do país.  

Em que pesem algumas linhas editoriais claramente condescendentes com 

exageros do governo de ocasião, a força da imprensa brasileira, proveniente de 

sua própria diversidade de pensamentos, vem se notabilizando nos últimos tempos 

como uma importante guardiã da democracia.  

Não é de agora que governos pós-1988 flertam com movimentações 

antidemocráticas. Em muitas ocasiões, tais movimentos foram inibidos justamente 

em razão de forte crítica advinda dos meios de comunicação.  

                                                           
9 O jornalista Quintino Bocaiúva, redator-chefe e proprietário do jornal O Paíz, foi um dos principais 
articuladores do golpe militar republicano de 1889 e seu jornal era tido como um dos principais instrumentos 
a insuflar o movimento antimonarquista.  
Um século mais tarde, a renúncia do Presidente Fernando Collor de Mello, em meio a um processo de 
impeachment em 29/12/1992, decorreu de uma sequência de atos a partir da entrevista de seu irmão Pedro 
Collor concedeu à revista VEJA, em maio daquele ano. 
10 No início do século XX, com o crescimento da industrialização e imigração, houve enorme crescimento de 
folhetins voltados para o público operário, chegando a 343, a maioria em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Quanto às comunidades, somente em São Paulo, à época da Revolução de 1930, havia de 30 periódicos em 
sete idiomas estrangeiros. Fonte: https://www.anj.org.br/site/servicos/menindjornalistica/107-historia-do-
jornal-no-brasil/738-imprensa-brasileira-dois-seculos-de-historia.html  

https://www.anj.org.br/site/servicos/menindjornalistica/107-historia-do-jornal-no-brasil/738-imprensa-brasileira-dois-seculos-de-historia.html
https://www.anj.org.br/site/servicos/menindjornalistica/107-historia-do-jornal-no-brasil/738-imprensa-brasileira-dois-seculos-de-historia.html


A Regulação Social da Mídia, defendida pelo Partido dos Trabalhadores 

desde as eleições de 2010 –, justamente quando se intensificaram as notícias de 

corrupção do governo petista – nunca chegou próximo da normatização. Boa parte 

da resistência à referida iniciativa restritiva da liberdade de imprensa se deve aos 

próprios meios de comunicação, que a todo instante alertavam para os riscos que 

uma norma do tipo representaria à democracia.  

O próprio noticiário a respeito da série de crimes relacionados ao caso 

Mensalão e, atualmente, à Operação Lava-Jato foi instrumento importante para o 

combate à corrupção dos governos petista e peemedebista, com a qual se 

aparelhava o Estado em prol de motivos nada afetos ao espírito republicano. Com 

o esforço da imprensa, a corrupção passou a ser abominada pela população, 

esvaziando o discurso temeroso pelo qual os fins justificariam os meios.11 

Também é bastante representativo o episódio do Projeto de Lei do Senado 

n° 280/2016, de autoria do Senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que visava 

alterar a Lei n° 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) para tipificar o chamado 

crime de hermenêutica, praticado por autoridades judiciárias. Repetindo a 

estratégia do parlamento italiano em retaliação à Operação Mãos Limpas, referida 

iniciativa legislativa estava inserida dentro de um esforço parlamentar para o 

enfraquecimento do Poder Judiciário, em reação aos eventos punitivos da Lava-

Jato contrários aos interesses de políticos influentes. Após enxurrada de editoriais 

críticos à iniciativa, o Projeto de Lei seguiu para a Câmara com um texto ainda 

passível de questionamentos (atualmente PL 7.596/2017), mas com propósitos 

antidemocráticos bem menos explícitos. 

Por fim, a imprensa pode ser considerada como a maior responsável pelo 

recuo nos discursos antidemocráticos dos candidatos ao segundo turno das 

eleições de 2018.  

                                                           
11 Em reunião com doze Ministros de Estado e com o Vice-Presidente Michel Temer em 27/07/2015, a 
Presidente Dilma Rousseff responsabilizou a Lava-Jato pela queda de 1% do PIB brasileiro (“Para vocês terem 
uma ideia, a Lava-Jato provocou uma queda de um ponto percentual no PIB brasileiro” – fonte: 
https://oglobo.globo.com/brasil/junto-ministros-dilma-responsabiliza-lava-jato-por-queda-do-pib-
16977809). O discurso ignora os males a curto, médio e longo prazo que a corrupção exerce sobre a economia 
do país, em detrimento da competitividade de empresas e aniquilando aquelas que se põem fora da rede de 
corrupção. Ademais, a propagação da mentira, em si, corrói a confiança no governo, o que acaba contribuindo 
para o paulatino enfraquecimento da democracia, na medida em que aquela deixa de ser vista como veículo 
de prosperidade. 

https://oglobo.globo.com/brasil/junto-ministros-dilma-responsabiliza-lava-jato-por-queda-do-pib-16977809
https://oglobo.globo.com/brasil/junto-ministros-dilma-responsabiliza-lava-jato-por-queda-do-pib-16977809


Severas críticas foram dirigidas ao candidato Fernando Haddad (PT) em 

razão de seu programa de governo prever uma inoportuna e altamente desconfiável 

convocação de uma Assembleia Constituinte, ponto que acabou riscado do 

programa quando da campanha para o segundo turno. Na mesma época e 

reiteradamente pressionado pela imprensa, o candidato Fernando Haddad afirmou 

que, uma vez eleito, não concederia indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, que cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro, contrariando o 

posicionamento da presidente de seu partido, Gleisi Hoffmann, que defendia 

abertamente o benefício ao líder petista. O livro de Levitsky e Ziblatt cita o 

comedimento na concessão do indulto como sendo o maior exemplo de reserva 

institucional a ser respeitada pelo presidente para salvaguardar a democracia, 

uma vez que neutraliza a atuação de um outro Poder da República (Judiciário) sem 

qualquer necessidade de mínima justificativa. A sua concessão com base em 

bandeira político-partidária em ambiente altamente polarizado colocaria a 

democracia nacional em situação de estresse extremo.  

De outro lado, críticas da imprensa (e, por meio delas, a mobilização da 

opinião pública) foram responsáveis pelo recuo da fala do presidente eleito Jair 

Bolsonaro – reiterada por seu filho, o Senador eleito Eduardo Bolsonaro –, quanto 

ao aparelhamento do Supremo Tribunal Federal pelo aumento do número de 

Ministros, tática por demais conhecida dos aspirantes a ditador, conforme 

anteriormente comentado. 

Mas a força dos meios de comunicação de nada adiantaria se não lhes fosse 

garantida a liberdade de imprensa. Embora plausível o argumento de que a 

liberdade de imprensa represente uma força que se retroalimente, não é possível 

ignorar que sua garantia se deu – e se dá – através de sua reafirmação por diversos 

julgados dos Tribunais. O mais representativo deles (embora não o único) foi o 

julgamento da ADPF 130/DF pelo Supremo Tribunal Federal,12 pelo qual se 

declarou não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 

dispositivos da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967), que contraditoriamente visava 

a disciplinar a responsabilidade dos abusos cometidos em nome da liberdade de 

imprensa. 

                                                           
12 Relator Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 
06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020. 



Portanto, a garantia da liberdade de imprensa necessariamente nos leva ao 

segundo e derradeiro pilar das instituições democráticas brasileiras, qual seja, seu 

sistema de justiça independente, aqui compreendido não somente o Poder 

Judiciário, mas também instituições que o municiam, em especial o Ministério 

Público e os órgãos de polícia judiciária. Graças à independência conquistada, tais 

órgãos puderam capitanear todo o esforço da sociedade no combate à corrupção 

da classe política e empresarial nos últimos anos, em dimensão jamais registrada 

na história do país. Por diversas vezes, também, o Judiciário é chamado para 

intermediar e apaziguar conflitos cujo acirramento poderia levar a rupturas 

institucionais.13  

Porém, enquanto a imprensa encontra no Judiciário o guardião de sua 

liberdade, o sistema de justiça não conta com qualquer retaguarda além de si. 

Sendo aquele sistema o último pilar da democracia brasileira, é de se perguntar: 

de onde vem sua independência? 

É equivocado afirmar que a independência de um Poder deflui naturalmente 

de sua existência. Conforme anteriormente analisado, a mera previsão da 

independência e harmonia entre os Poderes da República e do sistema de freios e 

contrapesos na Constituição e os trinta anos de sua vigência não são argumentos 

que justifiquem a integridade das instituições democráticas. Há algo a mais em 

nosso sistema que permitiu um grau de solidez capaz de fazer com que 

acreditemos na democracia apesar de termos optado, nas últimas eleições, por 

apoiar as forças polarizadoras que a ameaçam. 

Realmente, comparando o Brasil com seus vizinhos da América Latina, é 

possível perceber uma peculiaridade que nos coloca em posição menos vulnerável 

do que demonstrou ser a Justiça de Carlos Menem e Nestor Kirchner na Argentina, 

de Fujimori no Peru, de Rafael Correa no Equador e de Chaves na Venezuela: o 

Brasil é o país da América Latina onde as carreiras jurídicas de Estado são 

historicamente mais valorizadas. 

                                                           
13 A suspensão da nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva como Ministro da Casa Civil do governo da Presidente 
Dilma Rousseff em março de 2016 e a suspensão do indulto natalino concedido pelo Presidente Michel Temer 
no final de 2017 são exemplos de decisões judiciais que impediram iniciativas do governo com suspeita de 
obstrução da atuação da Justiça, o que só se concebe em ambiente de independência institucional.  
Em dezembro de 2015, através do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 378, que discutia a validade de dispositivos da Lei 1.079/1950, que regulamentam o processo de 
impeachment de Presidente da República, o STF definiu o rito a ser seguido, assegurando uma estabilidade 
institucional no processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff. 



A origem para a valorização das carreiras jurídicas de Estado no Brasil em 

comparação com seus vizinhos latino-americanos possivelmente está no próprio 

sistema federativo brasileiro, pelo qual a proximidade entre o Poder Judiciário e os 

governos regionais propiciou negociações mais vantajosa para o vencimento médio 

dos magistrados, até a instituição do teto remuneratório em 2005. De qualquer 

forma, certo é que os patamares remuneratórios praticados permitiram a 

atratividade daquelas carreiras, com o ingresso de gerações de profissionais 

talentosos e de alta capacidade intelectual, proporcional ao grau elevado de 

exigência dos concursos públicos respectivos. 

A alta capacidade intelectual dos membros das carreiras jurídicas de Estado 

permite uma melhor compreensão do papel que representam no ambiente 

democrático e da importância de assegurá-lo no dia a dia de seus atos e 

comportamentos. Daí advém o fortalecimento do Poder Judiciário e sua 

consequente independência. O mesmo pode se dizer do Ministério Público e 

demais órgão atrelados ao sistema de justiça. 

Em sentido contrário, a desvalorização contínua do subsídio do magistrado 

e promotores tende a afugentar talentos, acarretando uma redução qualitativa 

contínua de seus quadros, o que torna, a médio prazo, o Poder Judiciário e 

Ministério Público mais vulneráveis e menos capazes de cumprir o papel de 

guardiões da democracia.14 Essa não é uma realidade muito distante do quem vem 

ocorrendo com o Poder Judiciário e demais carreiras jurídicas desde a 

implementação do teto remuneratório. Se fosse observada a regra da revisão anual 

do subsídio prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal pelo índice mínimo da 

inflação oficial (IPCA), o subsídio do Supremo Tribunal Federal de 2006 

(R$24.500,00) hoje (dezembro de 2018) corresponderia a R$ 49.214,53, o que 

implica uma perda inflacionária de 46% no teto atual de R$ 33.700,00. 

Para compensar parte de perdas tão expressivas, ao longo dos últimos dez 

anos as carreiras jurídicas de Estado resgataram o pagamento de verbas 

indenizatórias que, apesar do respaldo legal (auxílio-moradia), acabaram por 

                                                           
14 Na ponderação dos interesses envolvidos, o Ministério da Justiça da Inglaterra reconheceu que o salário 
inicial tornou a carreira de juiz desinteressante e, desde 2015, aquele país discute e aplica aumentos 
expressivos a fim de resgatar a atratividade da carreira e seduzir talentos. Fontes: 
https://www.conjur.com.br/2016-jan-26/inglaterra-aumentar-salario-atrair-juizes-ministro e 
https://www.lawgazette.co.uk/news/moj-braced-for-backlash-over-proposed-32-judges-pay-
hike/5067926.article  

https://www.conjur.com.br/2016-jan-26/inglaterra-aumentar-salario-atrair-juizes-ministro
https://www.lawgazette.co.uk/news/moj-braced-for-backlash-over-proposed-32-judges-pay-hike/5067926.article
https://www.lawgazette.co.uk/news/moj-braced-for-backlash-over-proposed-32-judges-pay-hike/5067926.article


provocar o desgaste de suas imagens perante a opinião pública, em especial a da 

magistratura, alvo preferido da imprensa. Tais críticas correspondem a verdadeiro 

tiro no pé. A campanha, ainda que inconsciente, em prol de um contínuo 

esfacelamento da estrutura remuneratória das carreiras jurídicas de Estado 

aumenta a vulnerabilidade do sistema de justiça, expondo a risco a própria 

liberdade de imprensa diante de empreitadas autoritárias, acarretando a derrubada 

dos pilares da democracia em verdadeiro efeito dominó. 

É bem verdade que boa parte das decisões judiciais cruciais para a 

democracia advém da cúpula do Poder Judiciário, cujos membros são atraídos por 

motivações outras que não a remuneração que a carreira oferece. Mas também é 

inegável que os tribunais superiores acabam repercutindo a independência do 

conjunto da magistratura, como consequência de sua representatividade. Não se 

concebe que a cúpula do Judiciário sustentasse uma postura independente se o 

conjunto de seus representados assim não se comportasse. Todos os membros 

acabam refletindo uma cultura de independência que permeia todo o Poder.15 

 

Conclusão. 

 

Como se viu, a polarização da política nacional refletida nas eleições gerais 

de 2018 fez com que se tornasse mais perceptível a necessidade de uma atenção 

constante para os riscos a que a democracia brasileira se expõe.  

Ao contrário do que muitos acreditam, o Brasil não conta com uma cultura 

democrática já consolidada. Seus pilares de sustentação são numericamente 

restritos (liberdade de imprensa e sistema de justiça independente), embora 

venham bem cumprindo seu papel de guardiões da democracia, conforme 

exemplos extraídos de governos recentes. 

Contudo, o sistema de justiça funciona como o derradeiro pilar da 

democracia e sua independência está diretamente relacionada à estrutura 

remuneratória dos membros das carreiras jurídicas de Estado, que sofrem 

                                                           
15 Propostas que buscassem uma maior relação de representatividade entre a cúpula do Judiciário e o 
restante de seus membros poderia reforçar as trancas dos portões da democracia, vez que é exatamente na 
forma de nomeação dos Ministros das Cortes Superiores onde a independência do sistema de Justiça se 
mostra mais vulnerável. A nomeação a partir de listas sêxtuplas elaboradas pelo próprio Poder Judiciário e a 
observância de um número mínimo de Ministros advindos da magistratura de carreira seriam medidas 
salutares para salvaguardar a independência daquele Poder. 



diuturnamente uma campanha, por vezes inconsciente e temerária, para o seu 

esfacelamento. 

Não se vislumbra espaço, a curto prazo, para que a democracia ceda a 

empreitadas autoritárias. Contudo, o processo de desvalorização da magistratura e 

demais carreiras jurídicas já está em curso. O aumento de 16,2% recentemente 

aprovado para o teto remuneratório é pífio em relação às perdas acumuladas de 

46% nos últimos doze anos. Neste contexto, é impositivo que a imprensa e 

sociedade como um todo reflitam sobre as consequências que tal processo possa 

acarretar a médio e longo prazo para a tão vangloriada “solidez” de nossas 

instituições democráticas. 


