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           DIRETRIZES   PARA   A   REFORMA   DO   JUDICIÁRIO 

                                 (Democracia  e  Poder  Judiciário) * 

 

                                                                    Sérgio  Sérvulo  da  Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   O problema do Judiciário, antes de ser um problema 

técnico, é basicamente um problema político.   Compreende-se, assim, 

no contexto das relações entre os poderes, segundo sua evolução, que 

vai do Estado absolutista ao Estado organicamente democrático, 

passando pelo Estado constitucional, que é o Estado de fins 

democráticos.   Segundo os estágios dessa evolução, altera-se não só a 

função do Judiciário, mas juntamente com ela, e em razão dela, o seu 

próprio conceito. 

 

 

   Fixar-se no problema técnico, e ignorar o político, 

significa instrumentalizar o Judiciário, a serviço do poder político.   Essa 

instrumentalização do Judiciário corre paralela à instrumentalização do 

direito, que reduzido à técnica jurídica representa a transposição, para a 

prática estatal, das relações autocráticas vigentes no modo econômico de 

produção. 

 

 

   No Estado absolutista - aquele que não se submete ao 

princípio da legalidade - a justiça é a encarnação do soberano; seu 

exercício, irradiação de munificência e meio para a manutenção da 

ordem; a magistratura, pouco mais do que polícia togada. 

 

 

   Estado constitucional, ou de fins democráticos, é 

aquele que - situado entre o Estado absolutista e o Estado organicamente 

democrático - mistura elementos de um e de outro.     Do segundo os 

seus 

 

__________________________________________________________ 
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fins, sinalizados na Constituição, e mal, precária ou parcialmente alcan-

çados na prática, na distância que existe entre o “law in the books” e a 

realidade das relações de poder.   No Estado de fins democráticos, as 

instituições e os poderes constituídos compartilham sua ambigüidade e 

exibem essa mesma tensão, com maior ou menor grau de hipocrisia ou 

cinismo.   Se o Judiciário é nele definido como poder estatal, só o será, 

efetivamente, se não fizer da Constituição e das leis - como já disse  

Boaventura de Sousa Santos, uma promessa vazia.   Isso não é fácil, 

porque assegurar o princípio da legalidade corresponde a sujeitar o 

poder político. 

 

 

   Aceitar o Judiciário como um poder corresponde na 

atualidade, já de início, a assumir dois paradoxos : primeiro, o de que ele 

não é um mero poder, mas um super-poder, capaz de sujeitar os demais; 

segundo, o de que seja indireto, - podemos dizer até mesmo - remoto, 

seu vínculo com a fonte da soberania. 

 

 

   Enfrentemos, portanto, esses paradoxos. 

 

 

 

2.   Seja na vertente da revolução americana, seja na 

vertente da revolução francesa, o Judiciário não era concebido como um 

poder.   Poder - a representação que empalma a soberania - seria na 

verdade apenas o Legislativo.   Este é que recebe a outorga popular para 

estabelecer preceitos abstratos, e genericamente vinculantes.   O Execu-

tivo, como seu nome indica, seria mero executor das políticas 

legislativas.  Embora disso não se tivesse consciência, nas entranhas 

dessa concepção já se encontrava, latente, a supremacia judiciária.  Se a 

lei é preceito geral e obrigatório, se o Executivo é delegado do povo 

para execução das leis, tornava-se responsável pelo seu cumprimento.   

O monarca podia ter sido irresponsável, mas a irresponsabilidade 

governamental é incompatível com a república.   O mesmo princípio 

aplica-se ao próprio Legislativo, obrigado a cumprir a Constituição.   

Mesmo antes da famosa sentença de Marshall, temos decisões afirmando 
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o poder judicial de controle dos atos ilegais ou inconstitucionais do 

governo. 

 

 

   Ora, isso faz do Judiciário mais do que um super-po-

der, que é poder do Estado acima de outros poderes do Estado : faz dele 

um meta-poder, poder da sociedade sobre o Estado.   Esse o sentido da 

independência e da imparcialidade ou neutralidade da jurisdição.   O juiz 

não julga a si mesmo, nem o Estado julga-se a si mesmo.   A jurisdição 

só se instaura em plenitude quando, deixando a autoridade de ser 

irresponsável, cria-se uma cisão no poder estatal.   A Constituição é o 

pacto que faz o Estado responsável perante a sociedade, e o Judiciário, 

como meta-poder, é poder de julgar o próprio Estado. 

 

 

   Entretanto, não é apenas sob esse aspecto que se 

pode observar a engrenagem e eventual oposição dos poderes :  é que 

são dife-rentes, sob certo aspecto antagônicos,  os princípios que 

presidem à sua gênese, função e exercício.   O Legislativo e o Executivo 

são expressões da política partidária; embora seja o primeiro vinculado à 

Constituição, e o segundo vinculado em maior parte à lei, atuam 

segundo critérios políti-cos de conveniência e oportunidade.   Já ao 

Judiciário, ancorado na Cons-tituição, incumbe realizar o direito, sob o 

critério da justiça.   Instituí-lo como poder, atribuir-lhe o controle dos 

atos do Legislativo e do Execu-tivo, segundo a Constituição e a lei, 

significa optar socialmente, politica-mente e eticamente pela justiça, no 

confronto com o valor que lhe é prati-camente oposto, e que constitui 

um dos signos do Executivo e do Legis-lativo : a segurança, como 

expressão dos interesses da situação. 

 

 

   A Constituição, tal como a lei, também foi feita por 

uma maioria de representantes, mas feita num momento único de 

mobilização social, de euforia cívica, e, possivelmente, de 

secundarização da classe política.  Ela pode ser considerada, por isso, 

como expressão das aspirações mais duráveis de um povo, situada acima 

dos interesses conjunturais.   No Estado de fins democráticos, portanto, 

é inevitável o entrechoque entre os interesses dominantes, representados 

pela classe política, e os interesses gerais e permanentes, custodiados 

pelo Judiciário. 
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   Eis, em todo seu vigor, o segundo paradoxo, pois a 

defesa da sociedade - nesse embate contra o poder político eleito pela 

própria sociedade - cabe ao poder cujo vínculo com a sociedade está 

apenas no seu título de origem (a Constituição), mas cuja organização e 

funcionamento dependem exclusivamente do Legislativo e do 

Executivo. 

 

 

   Por isso, mesmo se a Constituição atribuir ao Judiciá-

rio poderes preeminentes - como os contidos, por exemplo, no mandado 

de injunção (Constituição brasileira, art. 5º-LXXI), ou na eficácia geral  

de suas decisões - no Estado de fins democráticos o resultado desse 

entrechoque  é a cooptação do Judiciário pelo poder político. 

 

 

   Só há independência real se houver condições reais - 

normativas, culturais, sociais, materiais - de independência.   A indepen-

dência do Judiciário articula-se não somente com sua definição constitu-

cional, mas com o valor que a sociedade efetivamente atribua ao 

Judiciário, como custódio de seus direitos fundamentais e de seus 

direitos políticos.    

 

 

 

3.   Face à dificuldade em precisar os conteúdos da 

demo-cracia, alguns autores resignam-se a defini-la apenas formalmente 

: para caracterizar-se um sistema como democrático, nada mais haveria a 

exigir senão o cumprimento de determinados requisitos formais 

(democracia mínima, ou procedimental).   Essa é, sem dúvida, a 

concepção que também o liberalismo faz da democracia :   do mesmo 

modo como o contrato de trabalho ou o salário mínimo legitimam a 

exploração do empregado pelo empregador, a permissão de reeleição do 

presidente, autorizada por uma maioria corrupta, legitimaria o seu 

mandato. 

 

 

   Outros autores, por isso, são mais exigentes.  Dahl, 

por exemplo, lista uma série de requisitos mínimos - formais e materiais 

- para que se possa reconhecer a existência da democracia, que ele 

designa como “poliarquia”  (1).   Entre esses requisitos devemos incluir a 

indepen-dência do Judiciário, condição não-suficiente, mas necessária, 

da demo-cracia orgânica.   Para que se possa firmar como órgão da 
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democracia, vigoroso a ponto de suportar o embate com a classe política 

- expressão monopolística e degenerada do poder político - o Judiciário 

há de buscar, na própria sociedade, seu título de exercício. 

 

 

 

4.   Desdobra-se em três extratos a independência 

judiciá-ria  :  a  independência do Judiciário como metapoder político, a 

indepen- 

 

__________________________________________________________ 

 

(1) v. Dahl, Robert A. : Dilemmas of pluralist democracy, Yale University Press; 

     A preface to democratic theory, The University of Chicago Press; Democracy 

     and its critics, Yale University Press. 

dência individual do magistrado, e a independência da magistratura 

como um todo. 

 

 

   Órgãos superiores do Judiciário são aqueles que 

exer-cem  a) funções jurisdicionais superiores - podendo reformar 

decisões de juízos singulares e colegiados - ou   b) funções 

administrativas, provendo meios materiais e organizacionais para o 

exercício da atividade jurisdicio-nal.   Se é possível falar-se, sob esse 

ponto de vista, em hierarquia dentro do Judiciário, é impossível falar-se 

em hierarquia dentro da magistratura.   Todo juiz singular é agente 

político - vinculado apenas à lei - tanto quan-to um ministro do Superior 

Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.   De que valeria 

assegurar-se a independência do magistrado perante as partes, se ela lhe 

faltasse perante órgãos superiores do Judi-ciário ?   Da mesma forma, de 

nada valeria a independência política do Judiciário se, deslumbrado, ele 

se pusesse a desfrutá-la em benefício de si mesmo. 

 

 

   Esse, no outro extremo, o risco oferecido, à democra-

cia por um Judiciário dependente apenas de si mesmo e comprometido 

apenas consigo mesmo : a magistratura proprietária do Judiciário, à 

semelhança da polícia proprietária do aparelho policial, e da classe 

política proprietária do teatro político. 
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5.   Não cabe, no âmbito deste trabalho, examinar-se o 

papel das corporações e do lobismo no Estado liberal de fins 

constitucio-nais.   Se a fragmentação social, aliada a outros fatores, 

impede a articulação de interesses gerais refletidos na prática de partidos 

orgânicos, o palco político é assumido por grupos de interesses setoriais, 

que repro-duzem, aí, a guerra de todos contra todos vigente no mercado. 

 

 

   Roberto A. O. Santos, em interessante estudo, narra 

aspectos do lobismo judiciário brasileiro (2).  O Judiciário porém, mais 

do que  uma  corporação, transformou-se num estamento tão ameaçador 

para  

 

__________________________________________________________ 

 

(2) Santos, Roberto A. O., Grupo de pressão  de  magistrados  e  

governabilidade 

      democrática, in Ética, justiça e direito, Ed. Vozes, Petrópolis, 1996. 

 

a democracia quanto o estamento militar (3).   Justifica-se esse receio na 

medida em que os juízes individualmente considerados, a magistratura 

como um todo, e o Judiciário como poder político, tornaram-se, na 

república, a sede de atributos que caracterizavam a monarquia absoluta. 

 

 

   Quando críticos do Judiciário dizem que juízes e           

desembargadores agem como se tivessem o rei na barriga, não chegam a 

perceber  que o rei de fato está ali dentro, inseminado pelo ordenamento 

e 

pela cultura jurídica.   Foi esse ordenamento que conferiu à magistratura 

os atributos majestáticos da soberania, da vitaliciedade e da 

irresponsabi-lidade.    Pouco falta, assim - talvez a veste augusta, talvez 

a restauração do crime de lesa-majestade (que se poderia chamar 

desobediência, atentado contra a dignidade da justiça, ou “contempt of 

court”),  talvez a criação pretoriana da hereditariedade - para que o juiz 

seja, de fato, rei. 

 

 

   A supremacia do Judiciário, entretanto, é etapa irre-

versível de um processo evolutivo que precisa enfrentar agora uma nova 

fase histórica : a da sua dessacralização, paralela à sua legitimação 

social. 
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6.  Conclusão 

 

 

   Encontram-se implícitas, nessas considerações, dire-

trizes para uma reforma do Judiciário cujo objetivo não seja reinscrevê-

lo na república velha, mas efetuar a transição do Estado de fins 

democráti-cos para o Estado organicamente democrático.   Em resumo, 

são estes os objetivos básicos extraídos de tais diretrizes :  a) realizar a 

independência do Judiciário como metapoder, face ao poder político;  b) 

dissolver o estamento judiciário, e  quebrar sua espinha dorsal 

corporativa;  c) legiti-mar socialmente o Judiciário, transferindo seu 

suporte do poder político para a sociedade. 

 

 

   Não  é  objetivo  deste  trabalho  deduzir  as  metas   

e  

 

__________________________________________________________ 

 

(3) O termo estamento é aqui utilizado no sentido que lhe dá  Max  Weber  (Eco- 

      nomia e sociedade), como grupo social caracterizado  por  um  modo  de  

vida 

      próprio e identificado pela noção de honra, prestígio, ou “status”.  

programas que decorrem, naturalmente, dessas diretrizes e objetivos.   

Eles apontam para duas concepções antagônicas de Judiciário, que se 

revelaram com clareza no recente e ainda vivo debate sobre o efeito 

vinculante (força de lei) de decisões dos tribunais superiores : a que 

deseja manter a aliança do Judiciário com o poder político, e a que 

deseja construir a aliança do Judiciário com a sociedade.   A adoção do 

efeito vinculante reafirma a aliança do Judiciário com o poder político, e 

a renúncia a prerrogativas substantivas da magistratura em troca de um 

acomodatício “status” burocrático.   Dentro dessa perspectiva, porém, 

não há futuro, nem para o Judiciário, nem para a democracia. 

 

 

                                                          Santos, agosto de 1.997. 

 

 

 

 


