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Resumo: 

Historicamente, após o término de regimes ditatoriais, os processos de redemocratização 

adotam políticas de expurgo de elementos institucionais vinculados à ordem anterior. 

Contudo, na mais recente redemocratização brasileira, esse expurgo não se deu, 

favorecendo a persistência de elementos autoritários no atual Estado Democrático de 

Direito brasileiro, incluindo o Poder Judiciário. Porém, a presença de certo viés 

autoritário nas práticas sociais brasileiras sugere origem mais antiga e estrutural para 

essa persistência. A presente pesquisa sobre as persistências autoritárias no Brasil busca 

reconstruir as bases teóricas de fundamentação das instituições e práticas autoritárias no 

Brasil, em especial, no tocante ao Poder Judiciário. Essas bases teóricas podem revelar a 

compreensão de sociedade civil subjacente aos desenhos das instituições estatais e ao 

programa de interação entre o Estado e a sociedade. Nessa linha, pretende-se identificar 

(1) os elementos básicos do autoritarismo no pensamento político institucional 

brasileiro, (2) a influência desse pensamento na institucionalidade do Poder Judiciário, e 

(3) a presença desse autoritarismo nas práticas judiciais, especialmente, do Supremo 

Tribunal Federal (STF). Segundo o constitucionalista argentino Roberto Gargarella, as 

sucessivas constituições latino-americanas alteraram a disciplina dos direitos civis e 

sociais, enquanto mantinham inalterada a organização do poder político, marcada pelo 

caráter centralizador e antiparticipativo. Conforme a metáfora de Gargarella, a sala de 

máquinas da Constituição permaneceu fechada ao povo. A análise crítica dos 

referenciais clássicos sobre o autoritarismo brasileiro, como Oliveira Vianna, 

Raymundo Faoro, Simon Schwartzman e Bolívar Lamounier, podem auxiliar na 

reconstrução do papel do Judiciário no desenho centralizador do poder estatal, suprindo 

enfoque não desenvolvido pelo autor argentino, mais concentrado nos Poderes Públicos 

eletivos. Parte-se da hipótese de que o Judiciário brasileiro foi pensado como 

substitutivo institucional de um povo tido como despreparado para o exercício da 

titularidade do poder político democrático. Essa subjacente visão da sociedade civil 

legitimou o desenho e as práticas centralistas e antiparticipativas dos Poderes Públicos, 

as quais ainda podem ser identificadas na forma como o STF utiliza as audiências 

públicas. Metodologicamente, a pesquisa qualitativa, jurídico-compreensiva, vale-se da 

análise bibliográfica de fontes doutrinárias, legislativas e documentais, referentes ao 

autoritarismo brasileiro (recorte temático), a fim de possibilitar a identificação de viés 

autoritário ou antidemocrático nas audiências públicas realizadas a partir de 2007 

(recorte temporal) no âmbito do STF (recorte espacial). Apesar de ainda em estágio 

inicial, a pesquisa já identifica o modus operandi solipsista e cientificista do STF, que 

acaba frustrando as potencialidades dialógicas e democráticas das audiências públicas. 
 


