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Resumo: Este trabalho analisa as disputas pela definição da “boa política” no Rio Grande
do Sul, considerando de que modo interagem os atores políticos e jurídicos naquele
contexto de mobilização política dos tribunais. Por meio da história social da
institucionalização de uma câmara criminal de prefeitos e da observação de seus
julgamentos, demonstrará como a ideia da moralização política mobilizada nos tribunais
foi construída por um conjunto de investimentos, tanto por profissionais do direito
público, como através do desenvolvimento e hegemonização dos princípios da gestão
managerial dentro da administração pública. Com isso, refuta a tese encontrada no
diagnóstico da inaptidão brasileira ao impersonalismo da democracia, que atribuiu ao
poder local toda a responsabilidade pela anomalia e disfunção provocadas pela confusão
entre interesses públicos e privados. Demonstra, ainda, de que modo os prefeitos
acusados mobilizam os resultados das sentenças como estratégia de deslegitimação ou se
apropriam segundo as lógicas das disputas político-eleitorais locais.

Introdução
Em novembro de 2010, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul (TJRS), foi decretada a prisão de Bento Gonçalves dos Santos, exprefeito da cidade de Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre. Após três
mandatos dirigindo a cidade natal do “herói farroupilha” Bento Gonçalves da Silva, e na
sequência de vários processos judiciais em que se discutiam denúncias contra sua
administração, o acusado recebeu a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de
responsabilidade por autorização de pagamento de aluguel de terrenos para depósito que nunca ocorreram -, de veículos da prefeitura. Amigo 1 de Octávio Omar Cardoso,
marido falecido da atual senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS), a quem atribui a ajuda
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para instalar o Pólo Petroquímico em Triunfo, Santos foi prefeito nomeado pela Arena
em 1972, elegeu-se pelo PDS em 1988, pelo PPB em 1996, quando foi afastado por
desvio de verba pública, elegeu “de dentro da cadeia” um candidato do PDT em 2000, e
viu seu filho assumir a vice-prefeitura da cidade pelo PRB em 2013.
Assim como o fazem uma série de trabalhos acadêmicos recentes, revelados por
uma breve incursão pelo estado da arte dos estudos sobre tribunais e política no Brasil
(por exemplo, VIANNA et al., 1999; TEIXEIRA, 2005; FERRAZ JR., 2008; TAYLOR,
DA ROS, 2008; SOARES, 2010), o caso que inaugura a discussão deste paper poderia
servir a ilustrar os efeitos “cívicos” e democratizantes do que se cunhou chamar como
“judicialização da política”: o fenômeno global de expansão de poderes por que passaria
o poder judiciário, que o levaria a interferir sobre matérias em que até então não exercia
sua competência, dentre as quais, e especialmente, a que será nosso objeto.
Entretanto, ao invés de celebrar a inflação das denúncias e a independência,
autonomia e coordenação interinstitucional que supostamente possibilitam a eficácia do
movimento de denunciação, investigação, julgamento e punição da “corrupção política”,
pretende-se aqui promover uma reflexão sobre as condições sociais que permitem o
processo de construção normativa da política pelo direito, especificamente no que
respeita os julgamentos de crimes cometidos por prefeitos. Ademais, as reações dos
agentes políticos municipais às decisões judiciais não pode ser desprezada quando se
pretende compreender os usos, a deslegitimação e a ressignificação que fazem delas no
jogo político.
Todavia, não se trata de justificar (tampouco de criticar), a “caça normalizada”
de que políticos são “vítimas” cotidianas. Assume-se aqui a perspectiva epistemológica
que entende que a disposição punitiva das instituições jurídicas derivou de uma
construção histórica que legitimou a luta anti-corrupção e os tribunais como espaços de
constestação ético-político-eleitoral e de mobilizações estratégicas dos atores sociais. Tal
construção deve-se muito mais às disputas entre os atores judiciais, políticos,
doutrinários e profissionais da gestão pública do que a um empoderamento mítico e
normativamente esperado do Poder Judiciário para resolver disputas políticas.
Diferentemente do que fez crer o “pensamento social brasileiro”, inscrevendo na
historiografia oficial a indisposição à democracia do Brasil como resultado da herança
ibérica, os vícios de governo dos poderes locais e as vulnerabilidades das pequenas
administrações são argumentos veiculados por muitos atores, de modo recorrente,

operando segundo vários princípios, e não apenas no Brasil. Por aqui, entretanto, foi
enfática a atribuição aos poderes locais das características que ainda de algum modo
definem a “cultura política” brasileira: do personalismo político, do favoritismo, do
coronelismo, em suma, da indissociação “perversa” entre interesses públicos e privados.
Assim, o diagnóstico da “anomalia” política, é retórica de pretensão savante que
justifica uma série de estratégias políticas (denuncismo pela oposição em períodos
eleitorais), profissionais (denuncismo da imperícia técnica dos agentes públicos),
institucionais (denuncismo pelos órgãos de controle e organizações de transparência),
midiáticas (capitalização da denunciação) e judiciais (denuncismo pelo Ministério
Público).
Outra dimensão que perpassa essa construção social da denunciação da
corrupção são as contribuições “teóricas” dos juristas que elaboram obras definindo o
tratamento “institucional” da matéria. Mascaradas pela autoridade simbólica do direito, e
através de uma linguagem universal e neutralizada, a história da disciplina jurídica reifica
como “técnica” algumas escolhas políticas que foram objeto de lutas. A fim de
exemplificar o raciocínio do controle das localidades, cabe lembrar 2 a importância do
Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e da Revista de Direito
Administrativo (RDA) para a legitimação e vulgarização da centralização do poder por
Vargas na década de 1930. Também durante o regime militar, a construção normativa do
municipalismo foi objeto de investimento pelos especialistas em direito público. Na
ocasião, os governos estaduais forneciam serviço de “aconselhamento técnico” dentro
das secretarias para auxiliar as prefeituras a “melhorar o exercício da função pública”. É
exemplar o caso da criação em São Paulo do CEPAM3 por Hely Lopes Meirelles, à época
secretário do Interior do governador Abreu Sodré. Sob o pretexto da lei 4320 de 1964
obrigar as administrações municipais a proverem seus serviços e construírem
infraestrutura urbana com seus meio próprios e com eficiência, o CEPAM aparece com a
missão de “dar assistência técnica” às administrações públicas municipais, para as dotar
de “perfeita organização e funcionamento”. Desse modo, seriam mitigadas as práticas
clientelísticas que impediriam o desenvolvimento.
Atualmente, estes serviços de consultoria são oferecidos pelo setor privado e
funcionam como um verdadeiro intermediário entre os executivos municipais, as
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prescrições da lei e o sistema de justiça, legitimado pelos próprios magistrados, que ao
recomendarem a contratação de pessoal técnico “qualificado”, ajudam a consolidar o
exercício empresarial das consultorias em direito público. Mobilizando noções como
eficácia do serviço público e maximização de resultados, tais empresas operam por meio
de indivíduos que concentram uma variada fonte de recursos simbólicos (principalmente
vinculações institucionais, acadêmicas e profissionais), e relacionam-se com as
administrações públicas municipais conforme os valores internacionalmente autorizados
do new public management.
Dialogando com a “força do direito” de Pierre Bourdieu e com a proposta
analítica difundida pela École Normale Superiore de Cachan de que a porosidade entre o
direito e a política pode ser devidamente compreendida através de uma sociologia
política do direito, na medida em que considerar as posições e tomadas de posição que os
agentes judiciários fazem questão de calar, este trabalho trata das relações entre os juízes,
que agem como guardiões da moral, e os atores políticos locais, “suscetíveis” a todas as
“imoralidades” que uma carreira política propicia. A partir da observação dos
julgamentos de prefeitos entre a fundação da Quarta Câmara e o que ficou conhecido
como seu período de “glória” (1992-1999) no estado do Rio Grande do Sul, e dos
intrumentos da socio-história, será demonstrado que a mobilização do discurso do
arcaísmo político local consagrado pelo pensamento social brasileiro, além de autorizar
legisladores e julgadores a procederem à definição das novas modalidades legítimas de
exercício do métier de político municipal, também minimiza a complexidade das relações
de proximidade e de rupturas entre os atores políticos e entre eles e as instituições.
Para considerar as dinâmicas das disputas pela definição das modalidades
legítimas de exercício da política, levar-se-ão em conta o processo de institucionalização
dos “julgamentos” de crimes de prefeitos do Rio Grande do Sul, bem como os usos feitos
no espaço da imprensa e pelos atores políticos locais, ora simplesmente negando a
autoridade dos juízes sobre a questão, ora percebendo as inovações judiciais a partir das
lógicas de ação política de que, bem ou mal, já conhecem os recursos. Para tanto, serão
analisadas 452 denúncias julgadas entre 1992 e 1999 pela Quarta Câmara Criminal do
TJRS, período em que a corte é criada, consolidada, “glorificada” e contestada
simbolicamente. Deste universo de denúncias, 46 tiveram como resolução alguma
espécie de condenação, que podem variar da obrigação de prestar serviços à comunidade,
multa, prisão e perda de direitos políticos.

Do diagnóstico do arcaísmo político local à institucionalização do controle dos
prefeitos
A importância do poder privado como barreira à construção de uma ordem
pública é argumento que há muito vem sendo utilizado pelos pensadores do Brasil para
explicar a ordem social. A herança ibérica, a importância da família e dos laços pessoais,
o privatismo, o mandonismo, o clientelismo e a patronagem política, são exemplos de
elementos que perpassam os textos fundamentais sobre o Brasil4.
A natureza patológica da organização política, especialmente em se tratando do
nível local, é tese recorrente no pensamento social brasileiro, mas não se trata de
exclusividade (BRIQUET, 1991; 2007)5. Segundo as interpretacões mais difundidas, no
Brasil o processo eleitoral é compatível com a manutenção dos privilégios das
oligarquias locais, o que acaba por tornar a democracia “ornamental e declamatória”. A
realidade histórica teria comprovado o “continuismo das estruturas patrimoniais”, mesmo
perante avançadas formas de representação, o que permitiu a conclusão da não-adaptação
do sistema representativo à realidade brasileira, ou ainda, da cultura local retrógrada
como um obstáculo à modernização política.
No entanto, entender o clientelismo como uma herança tradicional da sociedade
brasileira, que dificulta sua institucionalização e prejudica o funcionamento do Estado a
partir de uma ordem racional-legal e do universalismo de procedimentos é dar razão à
tese, já superada, que estigmatizava como sociedade atrasada aquela que não conseguia
impor os princípios democráticos aos personalistas. Restando já comprovada a
dissociação entre burocratização e fim do clientelismo, e admitindo-se que as relações
pessoais seguem operando inclusive em sociedades centrais contemporâneas, manifestase a importância de observá-las enquanto código de significação de culturas locais
(BRIQUET; SAWICKI, 1998), e em seus aspectos instrumentais, capazes de produzir
modificações no modo como as estruturas formais operam (BEZERRA, 1995, p. 42).
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Partindo da hipótese de que o arcaísmo político é mobilizado por determinadas
elites de juristas para legitimarem-se no campo político a partir de seus capitais
simbólicos, conjugando o domínio da “técnica” para justificar o ocupação de postos - de
onde atuam na condição de agentes autorizados a definir a boa-política -, este trabalho
pretende reforçar a perspectiva de que a “racionalização” e a “modernização” estatal dãose paralelamente com a permanência dos vínculos de reciprocidade e a mobilização das
redes pessoais entre esses agentes.
Uma das formas eficazes de legitimação no espaço público tem sido a “cruzada
pela moralização da política” que protagonizam os juristas, assim como no Brasil,
fenômeno também percebido em várias conformações sociais (BRIQUET, 2001;
ROUSSEL, 2002). Mas a adesão à lógica da “moralização política”, se permite aos
juristas a elaboração de conceitos e definições “técnicas” em doutrinas sobre o Estado, de
igual forma os autoriza a mobilizar o “senso comum savante” que considera a política
“tradicional” desqualificada e atrasada. Este processo de esvaziamento da política
“tradicional”, porque viciada por interesses de grupos posicionados “contra o interesse
público”, conduz os juristas a manter ativa a lógica da construção dos problemas
públicos, aos quais são cabidas suas soluções “técnicas”. Conforme aponta Sacriste
(2011, p. 11-14), as teorias propõem, justificam e objetivam as soluções sofisticadas de
distribuição do poder político porque o direito público toca no cerne de sua definição, ao
ponto das constituições políticas poderem ser consideradas mesmo como “as regras do
jogo político”. No entanto, tidas frequentemente como técnicas, as controvérsias
constitucionais nunca passam de disputas pela distribuição do poder político.
Oferecendo suas competências “técnicas” e “neutralidade” política para
enfrentar as “patologias” da política brasileira, os juristas se ancoram no desenho
normativo que cumulativamente foi atribuindo responsabilidades criminais aos governos
locais e se consolidam como fiscais da política municipal. Somados, o decreto lei 201 de
1967, a lei de licitações 8.666 de 1993 e o título XI sobre os crimes contra a
administração pública do Código Penal de 1940, acrescidos à designação de foro
privilegiado aos crimes cometidos por prefeitos pela Constituição de 1988 configuram o
horizonte de sanções mais mobilizado a que os agentes políticos dos municípios
brasileiros estão sujeitos no período observado para este paper.
É nesta esteira normativa que ocorre a construção institucional da Quarta
Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: depois de a Constituição

estabelecer que os tribunais estaduais deveriam julgar prefeitos, de modo a evitar que
suas influências políticas locais interferissem nos julgamentos realizados pelos juízes de
comarca, e diante da dificuldade de organizar o funcionamento da nova competência
(que cumpria produzir provas nas cidades onde a denúncia havia sido feita), “surgiu a
ideia de se criar uma Câmara Criminal especificamente para julgar prefeitos”
(MACHADO, 2002, P.202). A narrativa sobre a construção institucional da Quarta
Câmara Criminal em Porto Alegre sempre inicia por sua justificativa cívica: pôr fim à
impunidade e conduzir à “reforma dos costumes políticos no nosso estado”, e faz parte
de seus relatos a consagração enquanto “experiência pioneira e importante, porque hoje
outros estados estão copiando a iniciativa do Rio Grande do Sul como sendo a única
possível para uma tramitação rápida desses processos e fazer desaparecer a sensação de
impunidade” (id., 2002, P.193)6.
Tal argumento encontra respaldo nas palavras de outro desembargador (LEAL,
1999, p. 394), para quem a Câmara tem um “efeito pedagógico fundamental, porque tem
auxiliado muito as administrações municipais a não cometerem mais equívocos”,
atribuindo à existência e atuação da Quarta Câmara a “modificação qualitativa no
assessoramento a prefeitos”. Conforme se vê no quadro abaixo, o referido processo de
responsabilização penal e “redimensionamento” das práticas das administrações públicas,
que teria feito nascer a “cultura da probidade administrativa, do respeito pelo cidadão,
pelo eleitor, respeito ao patrimônio público” (MACHADO, 2002, P. 202), acarretou
verdadeira personalização da criminalidade da política local na figura do prefeito.

Quadro 1: Número de réus no processo (1992-1999).
Réus Frequência %
nd
6
1,3
1
290
64,2
2
88
19,5
3
31
6,9
4
12
2,7
6

Merece aprofundamento a questão da inspiração por outros TJs na criação de Câmaras especializadas
para julgar prefeitos. Apesar de a Segunda Câmara Criminal do TJPR atuar desde 2010 de modo
especializado, mas em segredo de justiça, suas congêneres dos TJs de São Paulo e da Bahia, depois de
criadas por disposição regimental, foram extintas. A 15ª Câmara Criminal do TJSP funcionou
especialmente de 2007 a 2011 e foi extinta, segundo um de seus fundadores, des. Walter Guilherme, por
desconforto de seus juízes, muito visados pela imprensa e pelos advogados. Já a Câmara Especial do
TJBA, funcionou de 1996 a 2006, encerrou por suposta denúncia de venda de sentenças aos prefeitos.

5
5
6
9
7
4
8
1
9
1
10
4
11
1
Total
452
Fonte: TJRS.

1,1
2,0
0,9
0,2
0,2
0,9
0,2
100

A hegemonia do discurso anti-corrupção consagra o empreendimento judicial e
oculta os usos e os efeitos que decorrem dos julgamentos na esfera política local. Embora
os discursos institucionais sobre a atuação da Câmara façam crer o contrário, nem só de
combate à corrupção vive o tribunal dos prefeitos, de acordo com o que se lê dos dados
apresentados no quadro 2: percebe-se aumento nas estatísticas de condenação causada
por sanções a crimes cometidos por prefeitos que versavam sobre lesões corporais,
ofensas à honra (calúnias e injúrias contra os opositores decorrentes das disputas na
política municipal) e desobediências a decisões judicias (geralmente tratam-se de
sentenças que obrigavam as prefeituras ao pagamento dos servidores públicos, não
observadas por falta de recursos no momento da cobrança).
No período abordado, além desses casos, a Quarta Câmara condenou na mesma
proporção estatística, ou seja, uma vez para cada caso, tanto um prefeito da região
metropolitana de Porto Alegre associado em quadrilha quanto um prefeito da região
noroeste do estado que assassinou por ciúme a esposa e escondeu o corpo. O que se
pretende enfatizar aqui, portanto, é que as representações do tribunal que o qualificam
como bastião da luta contra a impunidade e referência de intolerância à corrupção
política precisam ser apreendidas dentro da estrutura de poder local e institucional em
que operam. Ou seja, trata-se de um discurso que permite justificar e reproduzir a
autoridade simbólica de seus membros enquanto legitima suas decisões.

Quadro 2: Condenações por tipo de crime (1992-1999).
Decisão
Frequência
Emprego irregular de verba pública
9
Desvio de verba pública
6
Negativa de cumprimento a ordem judicial
5
Contratação de servidores sem concurso público
3

%
19,6
13,0
10,9
6,5

Falsidade ideológica
Lesões corporais
Ofensa à Honra
Fraude à licitação
Compra sem licitação
Crime contra patrimônio público
Crime contra a vida
Estelionato
Prevaricação
Excesso exação
Associação em quadrilha
nd
Total
Fonte: a partir de TJRS.

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
6
46

6,5
6,5
4,3
4,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
13,0
100

Como aponta o quadro seguinte, as condenações correspondem a meros 10% do
total de denúncias apresentadas junto à Quarta Câmara no período analisado. A
declaração de incompetência para o julgamento, por ser o crime federal ou eleitoral, a
decretação da prescrição por já ter passado o prazo para punir o crime, o entendimento
pelo fim da punibilidade ou pela simples improcêdencia da denúncia, por uma escolha
metodológica reunidos aqui todos sob a rubrica “absolvição”, correspondem a mais de
40% do total dos processos. Somados aos processos iniciados no período estudado e
ainda sem resolução em 1999, os resultados dos processos não é condenatório para mais
de 70% dos casos.
Quadro 3: Síntese do resultado do processo (1992-1999).
Decisão
Frequência
%
Processamento
134
29,6
Absolvição
193
42,7
Alguma condenação
47
10,4
nd
78
17,3
Total
452
100
Fonte: a partir de TJRS.

Tais representações sobre o “pioneirismo” e a “importância da missão” da
instituição podem ser bem compreendidas no destaque que o tribunal mereceu quando da
instalação no Senado Federal em 1999 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do
Judiciário, que visava apurar denúncias de irregularidades cometidas dentro deste poder

por seus funcionários, e que efetivamente comprovou o desvio de mais de R$160 milhões
da construção do tribunal trabalhista de São Paulo. Por ocasião dos trabalhos da comissão
teria sido designada a visita de um delegado ao TJRS para “alimentar a CPI”. A leitura
feita por um dos juízes, de que fora “reconhecida a competência e o funcionamento” da
Quarta Câmara, ganhou importância quando “todo o material foi transformado em
matéria do jornal O Estado de São Paulo”7, na qual o presidente do STF ministro Celso
de Mello dizia que a Quarta Câmara era “modelo exemplar de tolerância zero à
corrupção nos executivos municipais”.
A respeito desse momento de “glória” (GIACOMUZZI, 2005, P. 316-317) do
reconhecimento do “esforço” da Quarta Câmara pelo STF, o desembargador aposentado
esclarece com ênfase que “nunca ninguém falava com o ministro, nunca o ministro
estivera aqui [...] ele disse espontaneamente [...] e corresponde à realidade”. Quanto a
experiência da especialização não ter dado certo em nenhum outro estado, Giacomuzzi
credita à falta de “vontade política para tomar esse rumo que traz muitas implicações” e à
carência de embasamento, preparação ou mesmo pela deficiência dos juízes, da estrutura,
e de outros inúmeros fatores.
No entanto, pode-se perceber que a institucionalização da experiência riograndense de criminalização dos prefeitos foi mobilizada e enaltecida na imprensa
nacional em um momento preciso de crise interinstitucional no país, no qual o poder
legislativo questionava e contestava publicamente a legitimidade do poder judiciário. É
razoável entender a força que as informações da “experiência gaúcha” veiculadas no
jornal de circulação nacional adquirem no contexto da luta política e da “campanha de
desmoralização” por que passou o judiciário nacional: segundo o periódico, em cinco
anos de atuação a Quarta Câmara “já condenara” 92 prefeitos por crime de
responsabilidade a cumprir pena desde o regime fechado (embora sejam apenas dois
casos) até a prestacão de serviços à comunidade, “todos por crimes contra a
administração pública” - muito embora o exame dos julgamentos realizado para este
trabalho nos permita as ressalvas acima feitas na leitura dos Quadros 2 e 3.
A atenção aos números de denúncias recebidas para apreciação do tribunal
demonstra claramente que a Quarta Câmara Criminal ainda exerce papel em períodos
eleitorais que não pode ser negligenciado. O crescimento do número de processos
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distribuídos em 1996, ano de eleições municipais, atingiu a marca histórica de 107. No
ano anterior, apenas 60 processos haviam sido levados ao tribunal contra os prefeitos riograndenses, ao passo que em 1997 e 1998 foram apresentadas respectivamente somente
35 e 36 denúncias. Este indicador só havia sofrido alteração em 1994, quando chegara a
89 denúncias. Ano de eleições gerais, se muitos políticos locais não estavam envolvidos
em suas próprias campanhas pleiteando um mandato na Assembleia Legislativa ou na
Câmara dos Deputados, por certo estavam comprometidos com o oferecimento de apoios
e lealdades aos candidatos daquele pleito junto às potenciais bases eleitorais fixadas em
suas regiões. A notícia da denúncia, para fins eleitorais, pode produzir um resultado mais
eficaz do que a própria condenação, uma vez que desvia o foco das campanhas e
compromete o tempo dos candidatos em empresas de justificação ou de contra-ataque.
Um dos temas mais responsáveis pela condenação dos prefeitos, a questão das
contratações de servidores municipais sem concurso público nem expressa previsão
legal, é outro que nos permite ponderar sobre a atuação da Quarta Câmara. Quando há
situação de “excepcional interesse público” para os desembargadores? Quando a
existência de lei autorizativa da contratação é aceita como prova de legalidade? O debate
travado entre relator e revisor de um processo de crime de responsabilidade por
contratação irregular de servidores públicos demonstra que, em determinado momento,
nem tampouco a existência de uma lei municipal autorizando a contratação eximiria o
crime do prefeito, uma vez que, segundo o raciocínio “provisório” do revisor, no
momento em que se comprovasse que a Câmara de Vereadores agia em tamanha
conformidade com o prefeito, as leis oriundas dos legislativos municipais deixariam de
ter valor:
(Relator) – É certo que, normalmente, a contratação de servidores, com base em leis
municipais autorizativas, ainda que o Tribunal de Contas tenha constatado a
inobservância do dispositivo constitucional, não chega a atingir as raias do ilícito
penal, em face da evidente ausência de dolo. Contudo, no caso, algumas questões
requerem a dilação probatória para um completo esclarecimento. Por exemplo, a
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas concluiu que as contratações estavam em
desacordo com a lei autorizadora. Nessas condições, se as contratações foram
efetuadas ao amparo da lei, como diz a defesa, ou se ao desabrigo desta, como
sustenta a acusação, só mesmo a formação de culpa poderá responder, acima de
qualquer dúvida razoável.
(Revisor) – Também examinei os autos e vejo que estamos com diversos processos
com objetos idênticos. Não se tem uma visão completa do que está acontecendo no
Estado. Tenho uma impressão primeira, provisória ainda, de que pode ter
acontecido um indicativo de que bastaria ao Prefeito encaminhar um projeto de
lei para a Câmara Municipal autorizando a contratação de tantos servidores e

dizer que o projeto estaria de acordo com o que preceitua a Constituição, no art. 37.
Isso seria o bastante e o suficiente para descaraterizar a contratação como infração
penal. São vários os Municípios que têm adotado essa sistemática, ao que parece.
Quando a existência da lei se constitui numa forma de burlar o princípio
constitucional, evidentemente que o expediente não pode ser aceito. [...] O Brasil
viveu até ontem debaixo da sistemática da admissão de servidores sem concurso. A
Constituição de 88 procurou vedar essa prática, que é efetivamente odiosa. Admito
que possa haver situações em que a contratação é indispensável, mas evidentemente
que não basta fazer uma lei autorizando. Conhecemos algumas leis locais que
simplesmente repetem os termos constitucionais. Desnecessárias, portanto.

À semelhança do que descreve Vauchez (2004), a iniciativa do tribunal em
definir a legitimidade do modo como alianças políticas locais são efetuadas demonstra as
remotivações por que passam as instituições judiciais a fim de adequarem-se às novas
realidades sobre as quais atuam. No caso em debate, uma Câmara de Vereadores cuja
maioria dos membros componha a base de governo e apoie a agenda do executivo
municipal, passa a ter sua produção legislativa sob suspeita de fraude. Outro processo em
que se discutia a mesma “perigosa exceção” de que uma lei municipal pode prescindir a
regra do concurso público para contratação de servidores teve sorte diferente. Segundo o
relator, a “culpa” do legislativo municipal não implica a responsabilização criminal do
prefeito:
Embora o concurso seja a regra para o ingresso no serviço público, a Constituição
Federal estabeleceu uma exceção no inciso IX do art. 37: “a lei estabelecerá os casos
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público”. O consagrado jurista Alexandre de Moraes,
comentando o referido dispositivo constitucional, ensina: ‘Outra exceção prevista
constitucionalmente, permitindo-se a contratação temporária sem concurso público,
encontra-se no art. 37, IX, da Constituição Federal. O legislador constituinte manteve
disposição relativa à contratação para serviço temporário e de excepcional interesse
público, somente nas hipóteses previstas em lei. Dessa forma, três são os requisitos
obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira,
por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos
públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse público;
temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei. A lei
mencionada no inciso IX do art. 37 da Constituição é a lei editada pela entidade
contratadora, ou seja, lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme a
respectiva competência legislativa constitucional” (in Direito Constitucional, Atlas,
SP, 2003, p. 328-9). É exatamente o caso dos autos. Havia leis municipais
autorizando as contratações, explicitando a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Se isso não corresponde à realidade, a culpa não é do Prefeito,
mas da Câmara de Vereadores, que aprovou uma lei irregular. De qualquer sorte,
mesmo que o denunciado não desejasse realizar concurso público, do que não há o
menor indício, o delito não se caracterizaria, porquanto o tipo penal não é “deixar de
realizar concurso público”, mas, sim, “admitir servidor contra expressa disposição de
lei” e, na espécie, sempre é bom repetir, havia leis autorizando as contratações. Aliás,
a Câmara, já de longa data, vem decidindo precisamente nesse sentido.

O mandato legitimado e as representações da política local
Em que pese a existência de casos muito particulares em virtude das
“personalidades” envolvidas, tais como os que logo adiante serão abordados, pode-se
afirmar que a Quarta Câmara não opera de forma concentrada sobre algum partido
político específico, o que poderia revelar que o uso do tribunal é estratégia predominante
ou exclusiva de um grupo político que ativasse de modo recorrente o Ministério Público
ou o Tribunal de Contas. Em verdade, conforme mostra o Quadro 4, a Câmara julgou
denúncias dirigidas contra prefeitos de vários partidos políticos, em proporção
equiparável à distribuição do número de eleitores por partido no estado do Rio Grande do
Sul8, ou seja, com uma prevalência de prefeituras do PP, PMDB e PDT.
Quadro 4: Frequência de Prefeitos denunciados, por Partido (1992-1999).
Partido Político
Frequência
%
Arena/PDS/PPB/PP
118
26,1
PMDB
114
25,2
PDT
93
20,6
PTB
28
6,2
PSDB
21
4,6
PT
15
3,3
PSB
11
2,4
DEM
7
1,5
PtdoB
1
0,2
PRB
1
0,2
nd
42
9,3
Total
452
100
Fonte: TSE, jornais locais e sites pessoais dos prefeitos.
Ademais, o Quadro 5 informa que quanto à ocupação dos prefeitos denunciados
até 1999, é majoritário o grupo dos agentes políticos que concentram mais recursos
econômicos e simbólicos, tais como patrimônio, títulos escolares e redes de influência,
muito porque é esse o grupo que domina a atividade política de modo geral. Não faz
sentido pensar, portanto, que é a falta de recursos “técnicos”, despreparo para o exercício
da função, ou ausência de “competência política” no sentido tradicional do termo, os
vetores de condenação, conforme faziam crer alguns discursos justificadores da
responsabilização criminal dos políticos.
8
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Quadro 5: Frequência de Prefeitos denunciados, por ocupação (1992-1999).
Ocupação
Frequência
%
Empresário
41
9,1
Médico
40
8,8
Advogado
34
7,5
Político
33
7,3
Aposentado
26
5,8
Comerciante
24
5,3
Agricultor
20
4,4
Servidor Público
17
3,8
Produtor Agrícola
15
3,3
Engenheiro Civil
8
1,8
Professor
7
1,5
Administrador
5
1,1
Dentista
5
1,1
Militar
4
0,9
Corretor de Imóveis
4
0,9
Engenheiro Agrônomo
4
0,9
Bancário
4
0,9
Cabelereiro
3
0,7
Radialista
3
0,7
Contador
2
0,4
Diretor de Empresas
2
0,4
Diretor de Cinema
2
0,4
Técnico em Agronomia
2
0,4
Comerciário
2
0,4
Agente Administrativo
1
0,2
Arquiteto
1
0,2
Farmacêutico
1
0,2
Alfaiate e Costureiro
1
0,2
Motorista de veículos de carga
1
0,2
nd
140
31,0
Total
452
100
Fonte: TSE, jornais locais e sites pessoais dos prefeitos.
No Quadro 6, apresentado na sequência, que mostra as regiões do estado que
apresentam maiores taxas de condenação dos prefeitos em números absolutos, percebe-se
uma maior concentração de prefeitos das regiões metropolitana de Porto Alegre e
Noroeste, muito provavelmente porque correspondem às regiões do estado com maior
número de municípios (a primeira com 98, a segunda com 216). O que poderia produzir
algum estranhamento, no entanto, é o fato de haver um único caso dentre todos os
processos distribuídos e julgados entre a fundação da Câmara e 1999 contra os prefeitos

da capital, sendo ele “singular” em muitos sentidos, o principal deles, ser a única
denúncia por “escrito obsceno”.
Quadro 6: Condenações por região do estado (1992-1999).
Mesorregião, IBGE
Frequência
%
Metropolitana de Porto Alegre
15
32,6
Noroeste Rio-grandense
12
26,1
Centro Ocidental Rio-grandense
6
13
Nordeste Rio-grandense
4
8,7
Centro Oriental Rio-grandense
2
4,3
Sudoeste Rio-grandense
1
2,2
nd
6
13
Total
46
100
Fonte: a partir de TJRS.
Conforme apontou-se anteriormente, a literatura vem demonstrando a
preocupação em observar as condições do aumento das competências do Judiciário para
resolver disputas políticas. Ao nosso ver, acompanhando Bourdieu (2009), Commaille
(2000), Dumolin; Robert (2000), Engelmann; Penna (2014), não são os tribunais nem
politicamente neutros, nem exclusivamente técnicos. Seria importante, por isso,
questionar o que parte da bibliografia não parece privilegiar como questão de análise,
talvez por um maior compromisso com os pressupostos teóricos do pluralismo político e
da democracia: se de fato pode-se falar em resolução das disputas políticas através de
uma atuação mobilizada dos tribunais.
Pretende-se mostrar neste trabalho que a responsabilização pessoal dos prefeitos
faz parte da difusão como doutrina de uma inovação que se institucionaliza, a exemplo
do caso descrito por Bastard e Mouhanna (2006), através de um processo de
normalização e rotinização das disputas entre clivagens locais. Esta tese pode ser
comprovada pelo uso eleitoral das denúncias (GRILL; REIS, 2012) e pela escandalização
(GARRIGOU, 1993; ROUSSEL, 2002) de alguns casos, por exemplo o que inaugurou a
discussão desse paper, ou o do ex-prefeito Imbé, acusado de setenta crimes, dentre os
quais formação de quadrilha para superfaturamento de obras e desvio de verbas, ou ainda
o ex-prefeito de Cidreira, que teve como o mais forte elemento para sua condenação a
doze anos de reclusão as denúncias feitas pela ex-mulher, à época prefeita de Cidreira.
Além disso, se os juízes mobilizam intensamente a autoridade simbólica de que dispõem,
advinda dos princípios que estruturam as lógicas do espaço do direito, a fim de legitimar

suas definições sobre o exercício correto da política local, não é verdade que tais
decisões sejam assimiladas sob as mesmas lógicas entre os atores políticos locais.
Ilustra essa afirmação o fato de que as disposições punitivas da Quarta Câmara
são amplamente contestadas por uma parte relevante dos agentes políticos implicados
nelas. Muitos prefeitos agem à semelhança do ex-prefeito de Santana do Livramento, o
qual “não a reconhece como instância para julgá-lo: trata-se de um tribunal de exceção”9.
Outras situações são mais extremas e produzem efeitos significativos na trajetória dos
juízes que, fosse outra suas áreas de atuação, provavelmente não veriam iguais
consequências. Um caso trata-se do veto da Assembleia Legislativa, em 1997, ao nome
de um desembargador para integrar, a convite do então governador Antonio Britto, o
Conselho Superior da Agência Estadual de Regulamentação dos Serviços Públicos
Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS).
O tema do veto ao nome do desembargador para assumir a posição
consagratória de conselheiro da agência foi visto por ele mesmo como manifesto repúdio
a sua atuação no tribunal de justiça. Segundo informa, o último julgamento por ele
relatado na Quarta Câmara Criminal, ocorrido em junho de 1995 e estendido até
dezembro de 1996 em virtude de recursos, condenava um ex-prefeito de Santiago a
quatro anos de prisão. Ocorre que este prefeito era irmão do deputado estadual líder do
partido na Assembleia Legislativa, que posteriormente veio a ser conselheiro do TCE. O
então governador Antonio Britto, na gestão do qual foi criada a AGERGS, e quem fez o
convite para o cargo de conselheiro da nova agência, tinha na sua base de governo na
Assembleia este partido. Para o ex-desembargador seu nome foi desaprovado em junho
de 1997 tanto na Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, onde precisava de sete
votos, e somente recebeu quatro (RIO GRANDE DO SUL, 1997), quanto no Plenário da
Assembleia por conta deste último julgamento.
Outro padrão de manifestação do inconformismo é ilustrado pelo caso do
mesmo prefeito de Santana do Livramento já mencionado, que diz “se sentir como o
personagem do romance Os Miseráveis de Victor Hugo, preso e condenado por roubar
um pão”. E ainda completa, mesmo sem mencionar que parte da denúncia a que foi
submetido versava sobre o uso indevido de viatura da prefeitura, com funcionários,
armas e munições para “dar assistência” a um proprietário rural de um município vizinho
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cujas terras haviam sido invadidas por militantes do Movimento Sem-Terra: “como a
diária de R$ 213,00 pode ser usada para justificar o afastamento de um prefeito?”.
Outro ex-prefeito que se considera injustiçado escreveu uma carta aberta
intitulada “Vinte anos calado”, na qual afirma, depois de citar pronunciamento do expresidente Lula sobre o julgamento do Mensalão ter sido 80% político e 20% técnico: “o
meu caso foi também, pelo menos em parte e sobre alguns aspectos, um julgamento
político, pelo simples fato de que naquele momento de notória animosidade e
manchetaços midiáticos dos acontecimentos políticos, eu era o Prefeito”. Como outros
três prefeitos do universo de condenações abordado neste paper, igualmente dados como
foragidos após o pronunciamento das sentenças pela Quarta Câmara, este que fora
“vítima de julgamento político” procede a tentativa de equiparação de seu “exílio
informal” no Uruguai diante da pena de 10 anos de reclusão que lhe foi imposta ao
destino dos “grandes vultos” da história política rio-grandense:
Plagiando Walter Jobim, ex-governador do estado, inclusive aos que por alguma
razão torceram pelo meu fracasso: ‘aos que não me gostam que passem muito bem,
Gaúcho não deseja mal a ninguém’ Walter Jobim, exilado no Uruguai. Aliás, por citar
Walter Jobim, me dei conta de que mais de uma dezena de políticos gaúchos e de
outros estados foram exilados no Uruguai, Argentina, Chile e na Europa. Só para citar
alguns nomes lembrei-me de presidentes do estado (governadores) e outros generais e
revolucionários, como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Flores da Cunha,
Leonel Brisola [sic], João Goulart, FHC, José Serra, Honório Lemes, Gaspar da
Silveira Martins, Assis Brasil, e tantos outros. Mas a alma do caudilho exilado
nunca deixou a querência e a pátria amada, apenas seus corpos matutando ideias
para a volta gloriosa é que estavam por algum tempo no ostracismo. Por isso, me
senti até engrandecido, pela oportunidade que tive que enfrentar, embora não
exilado formalmente, eles também não o foram, o que seria um título a guardar como
acervo e glória, mas, de acordo com minha consciência e repercussão, considero
uma conquista memorável.

Da categoria dos “hérois injustiçados” por sentenças da Quarta Câmara não
poderia faltar o ex-prefeito de Triunfo, apresentado no início deste paper. Na entrevista
citada na introdução, percebe-se as mesmas características das estratégias de consagração
utilizadas pelas elites políticas tradicionais do estado do Rio Grande do Sul observadas
por Grill (2008, p. 245-246) e Coradini (1998, p. 227), com ênfase na vinculação com o
passado mítico de lutas militares e políticas. A história de vida construída pelo relato
autoconsagratório

e

pela

jornalista/biógrafa

autorizada

buscam

demonstrar

a

aproximação e a transferência de reputação do caráter “heróico”, da personalidade
“forte” e do perfil de liderança do ex-prefeito ao do outro homônimo, este já no
“panteão” dos “grandes políticos” regionais:

Bento Gonçalves dos Santos foi condenado pela justiça, mas absolvido e glorificado
pela população. Não é raro caminhar pelas ruas de Triunfo e encontrar pessoas
relembrando com saudades da ‘época do Bento’. [...] é uma figura folclórica,
conhecido em todo o Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil inteiro pelos amantes
da política. O pai lhe deu o nome em homenagem ao general Bento Gonçalves da
Silva [...] seria admiração pelo herói farrapo ou pressentimento paterno de que nascia
em Cruzeiro do Sul um novo líder, destemido e valente como o revolucionário
gaúcho? Explosivo, de punho forte, Bento nunca foi homem de meias palavras.
‘Sempre fui muito direto e franco. Digo o que penso e assumo o que faço’. E azar de
quem não goste!10

Tal como na situação apresentada por Bezes (2012), em que o caráter científico,
genérico e a coerência das inovações em gestão pública costumam ser ressaltadas em
detrimento da compreensão das condições nacionais de produção e/ou importação dos
princípios e das técnicas agregadas, entender de que modo a figura do prefeito-gestor que
o tribunal pretende implementar para “qualificar” a política local no Rio Grande do Sul é
importante para compreender o ganho de poder simbólico dos consultores/assessores das
prefeituras municipais.
Todavia, pretender estender a aplicação do modelo-ideal de gestão pública
eficaz do mundo dos julgamentos para o espaço político implicaria desprezar a
complexidade das lógicas da estrutura política local. Conforme Coradini (1998), por mais
que os países não ocidentais importem filosofias e tecnologias, as concepções e práticas
destes seguem baseadas no exercício político visto como doação, e na luta política como
competição carismática, onde operam princípios de reciprocidade e dom e as
diferenciações sociais entre representantes e representados são naturalizadas.
Assim como Garraud (1994), ao invés de categorias de alinhamento partidário
ou ideológico, prefere-se aqui o uso da ideia de empresas políticas, a fim de melhor
observar a permanência da capacidade de negociação e trocas, mais reveladora tanto das
oposições internas quanto das rivalidades externas dos jogos políticos locais. Segundo
apontam estudos sobre política no Brasil, a representação parece dever menos ao capital
delegado do que ao capital pessoal, de modo a legitimar a estratégia de construção de
reputações e no investimento em laços e vínculos de lealdade. Nesses termos, Bezerra
(2013) demonstra como a representação é resultado dos esforços próprios e das ações
individuais, promovendo um sistema de individualização dos serviços e obras públicas.
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Estas contribuições teóricas permitiriam compreender, por conseguinte, porque
ainda depois de condenados no espaço judicial, os prefeitos conseguiriam, com
regularidade notável no banco de dados que motivou este paper, legitimarem-se para
novos mandatos ou elegerem parentes próximos ou herdeiros políticos quando impedidos
de fazê-lo.

Considerações Finais
A técnica jurídica precisa ser vista como resultado da lógica política, e não
como resultado exclusivo da lógica interna do direito. No entanto, o que este trabalho
procurou demonstrar é que existem distintos princípios que estruturam as lógicas
políticas que pautam o espaço dos políticos locais e o espaço dos juristas, logo, dos
consultores que eles autorizam a falar em nome da “boa política”.
Mesmo que estes últimos estejam associados proximamente ao poder público, o
capital de relações herdado dos laços familiares ou de outros vínculos pessoais é
legitimado enquanto recurso para acumulação de reconhecimento e reputação. À
capacidade de ser um poder que fala desde um lugar neutro, a literatura mostra a
ambivalência que os membros do Judiciário operam, uma vez que estão profundamente
inseridos em redes de lealdade, compromissos e solidariedade com os governos, em
função de inúmeros vínculos na trajetória dos atores de ambos os espaços sociais
(ENGELMANN, 2013a, P. 483).
Já no caso dos prefeitos, a mobilização de estratégias de nepotismo e
favorecimento de afiliados é entendida pelo mundo do direito como irregular, e até
mesmo ilícita, ainda que ainda operem e sejam eficazes no espaço da política. Uma
forma de entender a operância dessas redes de lealdades é admitir que a reprodução das
elites jurídicas deve-se a uma dupla legitimidade: de origem social e de autoridade moral.
Além disso, cabe atentar que a preservação de suas posições no campo depende do
investimento em formação profissional, mas também na consolidação de estratégia
multiposicional que facilite a troca de favores e a mobilidade de carreiras, sem abdicar de
um aspecto formal e, portanto, legítimo (DEZALAY, 2004, p. 19).

Referências Bibliográficas
BAILEY, Frederick. Les règles du jeu politique: étude anthropologique. Paris: PUF,
1971.
BASTARD, Benoit; MOUHANNA, Christian. L’urgence comme politique pénale? Le
traitement en temps réel des affaires pénales.

In: Archives de politique criminelle,

2006, v. 1, n° 28, p. 153-166.
BEZERRA, Marcos Otavio. Corrupção: estudo sobre poder público e relações pessoais
no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.
BEZERRA, Marcos Otavio. Representantes políticos, relações pessoais e reputação. In:
SEIDL, E.; GRILL, I. G. (orgs.). As ciências sociais e os espaços da política no Brasil.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
BEZES, Philippe. État, experts et savoirs néo-managériaux: les producteurs et diffuseurs
du New Public Management en France depuis les années 1970. In: ARSS. N. 193,
2012/3. P. 16-37.
BENTO, Juliane; ENGELMANN, Fabiano. A corrupção nas doutrinas jurídicas. In:
Anais do IX Encontro ABCP, 2014.
BOURDIEU, Pierre. A força do direito. In: O Poder Simbólico. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2009. P. 209-254.
BRIQUET, J.-L. Les "primitifs" de la politique. La perception par les élites du vote en
Corse sous la IIIe République. In: Politix. Vol. 4, N°15. 1991. pp. 32-47.
BRIQUET, Jean-Louis; SAWICKI, Frédéric. Le clientelisme politique dans les sociétés
contemporaines. Paris: PUF, 1998.
BRIQUET, Jean-Louis. La "guerre des justes": la magistrature antimafia dans la crise
italienne In: BRIQUET, Jean Louis; GARRAUD, Philippe. Juger la politique. Rennes:
Presses Universitaire de Rennes, 2001.
CORADINI, O. L. Panteões, iconoclastas e as ciências sociais. In: FÉLIX, L. O.;
ELMIR, C. P. (orgs.). Mitos e heróis: construção de imaginários. Porto Alegre: UFRGS,
1998. P. 219-240.
COMMAILLE, J. De la “sociologie juridique” à une sociologie politique du droit In:
COMMAILLE, J. et al. La jurisdicisation du politique: leçons scientifiques. Paris:
LGDJ, 2000. P. 29-46.
DEZALAY, Yves. Les courtiers de l’international: heritiers cosmopolites, mercenaires
de l’imperialisme et missionnaires de l’universel. In: ARSS. N. 151-152, 2004. P. 4-35.

DUMOULIN, L.; ROBERT, C. Autour des des enjeux d’ une ouverture des sciences du
politiques au droit. In: COMMAILLE, J. et al. La jurisdicisation du politique: leçons
scientifiques. Paris: LGDJ, 2000. P. 11-25.
ENGELMANN, Fabiano. Elites judiciárias. In: AVRITZER, L.; BIGNOTTO, N.;
FILGUEIRAS, F.; GUIMARÃES, J.; STARLING, H. Dimensões políticas da justiça.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013a. P. 479-485.
ENGELMANN, Fabiano. “Em torno do poder”: ciência e instituições políticas. In:
SEIDL, E.; GRILL, I. G. (orgs.). As ciências sociais e os espaços da política no Brasil.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013b.
ENGELMANN, Fabiano; PENNA, Luciana. Política na Forma da Lei: o espaço dos
constitucionalistas no Brasil democrático. In: Lua Nova, São Paulo, 92. P. 177-206,
2014.
FERRAZ JUNIOR, Vitor Emanuel Marchetti. Poder Judiciário e Competição Política
no Brasil: uma análise das decisões do TSE e do STF sobre as regras eleitorais.
2008. 234f. Tese (Doutorado em Ciência Política) Pontifícia Universidade de São Paulo,
São Paulo.
GARRAUD, Philippe. Les contraintes partisanes dans le métier d'élu local. Sur quelques
interactions observées lors des élections municipales de 1989. In: Politix, vol. 7, n°28,
Quatrième trimestre 1994. pp. 113-126.
GARRIGOU, Alain. Le scandale politique comme mobilisation. In: CHAZEL, François.
(Org.) Action collective et mouvements sociaux. Paris: PUF, 1993. P. 183-192.
GIACOMUZZI, V. Entrevista. In: AXT, G.; BIANCAMANO, M.; FOGAÇA, R.
Histórias de Vida: representações do Judiciário. Porto Alegre: Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul / Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. V. 5, 2005.
P. 304-319.
GRILL, Igor Gastal. Especialização política: bases sociais, profissionalização e
configurações de apoios. In: SEIDL, E.; GRILL, I. G. (orgs.). As ciências sociais e os
espaços da política no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
GRILL, Igor Gastal; REIS, Eliana Tavares dos. Disputas faccionais, batalhas jurídicas e
construções midiáticas em uma eleição municipal. In: Opinião Pública. Campinas, vol.
18, no 2, novembro, 2012, p. 490 – 512.
ISRAËL, Liora. L’arme du droit. Paris: Presses de Science-Po, 2009.
LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975.

LEAL, S. B. Entrevista. In: FÉLIX, L. O.; GRIJÓ, L. A. Histórias de Vida: entrevistas e
depoimentos de magistrados gaúchos. Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul / Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. V. 1, 1999. P. 389-395.
MACHADO, L. M. U. Entrevista. In: FÉLIX, L. O. Histórias de Vida: entrevistas e
depoimentos de magistrados gaúchos. Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul / Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. V. 2, 2002. P. 179-213.
NUNES, E. O. A gramática política do Brasil: clientelismo, corporativismo e
insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
ROUSSEL, V. Affaires de juges: les magistrats dans les scandales politiques en France.
Paris: La Découverte, 2002.
RIO GRANDE DO SUL. Indicação de Melíbio dependerá do Plenário. Diário da
Assembleia. 49ª legislatura. Sessão legislativa. Porto Alegre, jun. 1997. Disponível em
http://www.al.rs.gov.br/diario/diarios_anteriores/da970606.htm. Acesso em 14 mar.
2014.
SACRISTE, G. La République des constitutionnalistes: professeurs de droit et
légitimation de l’État en France (1870-1914). Paris: Presses de Sciences-Po, 2011.
SOARES, José de Ribamar Barreiros. Ativismo Judicial no Brasil: O Supremo
Tribunal Federal como arena de deliberação política. 2010. 193f. Tese (Doutorado
em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Brasília.
TAYLOR, Mathew; DA ROS, Luciano. Partidos dentro e fora do Poder: a judicialização
como resultado contingente da estratégia política. Dados: Revista de Ciências Sociais.
Rio de Janeiro, 51 (4), 2008, p. 825-864.
TEIXEIRA, José Elaeres Marques. A Doutrina das Questões Políticas no Supremo
Tribunal Federal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2005.
VIANNA, L. W.; CARVALHO, M. A; MELO, M. P.; BURGOS, M. B. A
judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan,
1999.

