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Resumo 

Esta pesquisa analisa o modo como se comunica o Supremo Tribunal Federal, seu 

posicionamento em relação a suas estruturas de poder e a consequência de suas decisões 

na política e sociedade. Esta instancia superior de justiça utiliza de muita formalidade e 

expressões jurídicas para tratar temas de interesse público, tornando mais difícil o acesso a 

informação, principalmente nas temáticas que surgem das transformações da sociedade e 

da política. Buscando compreender, o porquê de o Supremo Tribunal Federal não ter 

sinalizado, autonomamente, nenhuma mudança estrutural em sua comunicação, que torne 

a base de suas decisões mais acessíveis e democráticas para a população. Em virtude 

dessa falta de atualização dos processos comunicacionais, e do distanciamento que isso 

causa, vem sofrendo uma crise de reputação tendo, inclusive, sua ética questionada. Neste 

cenário vimos a oportunidade de articular a necessidade do Supremo Tribunal Federal 

numa reflexão que considere as teorias das Relações Públicas. 

Introdução 

Para o Brasil obter desenvolvimento sustentável e crescimento da sociedade como 

um todo, é preciso que as instâncias de poder estejam bem estruturadas e agindo de forma 

autônoma, cada uma em seu campo de atuação. 

Avaliando o três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, fica claro que estão 

passando por uma grande crise, principalmente de credibilidade institucional. Dentro do 

Executivo e do Legislativo a crise já se estende a anos, principalmente pelas disputas 

políticas, e os casos de escândalos e corrupção, os quais viraram rotina no noticiário 

brasileiro. 

Com o passar dos anos a relação da nossa sociedade com a política foi se 

desgastando, porém, na mesma proporção do desgaste, houve um aumento expressivo no 

interesse e na procura por opções que minimizem a corrupção. Um aspecto curioso desse 

cenário, se reflete no fato de que temos mais conhecimento de quem são nossos ministros 

do supremo do que os jogadores da seleção brasileira de futebol. Essa é uma mudança 

recente, avaliando o mesmo aspecto, há pouco mais de 10 anos atrás, não saberíamos 

tantas informações como hoje e, certamente, teríamos de cor todos os nomes da seleção. 

Pensando nestes termos, podemos dizer que não houve nenhuma mudança dos 

três poderes, afinal, continuam agindo da mesma forma, o que houve foi uma 



transformação no comportamento da sociedade que, cada vez mais, cobra seriedade e 

compromisso de nossos líderes. 

Tendo em vista o desenrolar da política no Brasil, o papel da Justiça é de suma 

importância. O desapontamento da sociedade com o sistema político brasileiro vem 

crescendo e a última fonte segura de confiabilidade deveria ser o STF, no qual se espera, 

que a ética e a justiça prevaleçam. 

"A rigor, pessoas físicas e jurídicas não vendem produtos ou serviços. Vendem confiança. Um 
médico vende a confiança em seu tratamento. Um engenheiro vende a confiança de que o 
prédio não vai cair. Um jornalista vende a confiança a seus leitores e suas fontes. Políticos 
vendem confiança (...) produtos e profissionais incapazes de despertar confiança são como 
um aglomerado inanimado de técnicas e conhecimento" (ROSA, 2006 p.123/124). 

O Supremo Tribunal Federal é, simbolicamente, a confiança de um país justo, no 

entanto, o comportamento do STF, com sua liturgia complexa, textos rebuscados e 

discursos longos e técnicos, afastam a sociedade, impedindo a compreensão dos temas de 

interesse e, assim excluindo a participação do povo na construção de um país digno, 

tornando-se um “aglomerado inanimado de técnicas e conhecimento”. 

Objetivos 

Entender como a relação da sociedade com o STF vem sendo conduzida nos 

últimos anos e traçar um panorama sobre a melhor forma para estabelecer uma conexão 

entre ambos, para que assim, haja uma construção mútua de um Brasil mais justo e 

transparente, além de compreender como este formato de judiciário afeta os rumos do 

país. 

Metodologia 

Pesquisa exploratória realizada a partir de matérias veiculadas no portal UOL, no 

período de janeiro de 2016 a julho de 2018, tendo como fundamentação, teorias de 

relações públicas sobre ética, reputação e relacionamento da sociedade com o poder 

público. 

Desenvolvimento 

A ética está no campo das relações sociais, do certo e errado dentro da sociedade. 

Já a moral está no campo individual e pessoal, são as minhas relações com a ética e meu 

comportamento perante a sociedade. A ética diz o que fazer, a moral diz se faço ou não. A 

reputação é a credibilidade construída ao longo dos anos, é a imagem e os atributos 



relacionados às instituições. E nada melhor do que uma crise para testar sua reputação. 

Vivemos um novo momento da mídia e 

“a cruzada feita pela imprensa para combater as mordomias, a especulação, a sonegação, os 
cabides de emprego, talvez tenha produzido efeitos opostos àqueles pretendidos. A 
"banalização da denúncia" sem evidências construtivas, ou seja, providências 
governamentais para corrigir os desvios e as distorções, gerou o sentimento da impunidade. 
E um contingente numeroso da população passou a se comportar segundo aquele padrão 
temido por Rui Barbosa no início do século: "ter vergonha de ser honesto". (PERUZZO, 1995 
p.69/70). 

Muito desse comportamento se deve ao fato de que não temos um judiciário que 

serve de exemplo como instância de rigor e ordem para os políticos, refletindo o mesmo 

comportamento no cidadão comum. A mesma atitude dos meios de comunicação gerou na 

sociedade o desejo pela mudança, muito estimulada pelo acesso às informações que 

chegam e, instintivamente, cada cidadão fez comparações da sua realidade, tomando 

ciência do desenvolvimento existente em outros países.  Assim sendo, é inevitável, a 

conclusão de que estamos atrasados em diversos níveis sociais. 

Resultados Preliminares 

A crise de reputação do judiciário pode ser verificada pela quantidade de notícias 

que foram veiculadas nos últimos anos, principalmente de forma negativa, por exemplo 

podemos citar as manchetes: “o STF não vai barrar o golpe porque ele é parte do golpe”, 

“STF evoluiu mas ainda é grande aliado da corrupção política”, “STF uma criatura feita para 

impunidade das elites que mandam no país”, “a caixa preta do STF: por que o tribunal julga 

o que quer  quando quer?”, “mas afinal, para que serve o STF?”, “o que está acontecendo 

com o STF?”, “disputa entre ministros deixa STF em ‘situação dramática’ ” e,  por último,  

“Marun defende impeachment de ministros do STF”.  

Neste sentido, PERRUZZO afirma que: As denúncias constantes de erros e falhas 

em sistemas públicos têm tido mais o sentido de destruí-los do que de reformá-los” (Ibidem, 

p.39), e é o que tem acontecido com o STF.  
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