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   A emenda constitucional n° 45 (reforma do judiciário)  

 

      Sérgio Sérvulo da Cunha  

 

 
 

 

I. República e jurisdição 

 

 

    De nada valem os direitos se não forem garantidos. A função do 

judiciário consiste em garantir a efetividade do Direito material.     

 

    No passado, essa função foi exercida pelo monarca. Como autor do 

ordenamento, e maior interessado na sua efetividade, ele se reservava a aplicação da lei. 

Quando essa função foi em parte delegada a juízes, o rei se manteve como instância 

recursal, ou como instância especial. 

 

    Com a república, tudo mudou. 

 

    A Constituição francesa de 1791 não suprimiu a monarquia  o que 

só viria a acontecer com a Constituição de 1793  mas já caminhava para a república.  Seu 

art. 3° estabelecia: “Não há em França autoridade superior à da lei....” E seu preâmbulo 

assim dispunha:  “Não mais haverá nobreza, nem pariato, nem distinções hereditárias, 

nem distinções de ordens, nem regime feudal, nem justiça patrimonial, nem qualquer dos 

títulos, denominações e prerrogativas que daí derivavam, nem qualquer ordem de 

cavalaria, nem qualquer das corporações ou insígnias para as quais eram exigidas provas 

de nobreza ou que supunham distinções de nascimento, nem qualquer outra superioridade 

a não ser a dos funcionários públicos no exercício das suas funções.” 

     

    “República” foi como se designou a forma de governo que, na 

França, substituiu a monarquia. A Constituição francesa de 1793 – à diferença da 

Constituição norte-americana (1787) – não criou a figura de um “presidente” – espécie de 

monarca responsável e não-vitalício – mas viam-se nesses dois regimes seis características 

que os distinguiam da monarquia, a saber: a) abolição do patrimonialismo, de modo que os 

bens da coroa deixaram de ser propriedade do governante, e passaram ao domínio de todos; 

b) a desconcentração do poder, cujas funções distribuíram-se por no mínimo três agências 

de governo; c) a responsabilidade dos governantes, que sendo também sujeitos à lei, 

igualaram-se sob esse aspecto às demais pessoas; d) a rotatividade no poder, com abolição 

da vitaliciedade dos governantes; e) a concepção do poder como constituído pelo povo, e 

não como algo transcendente; f) a eleição dos governantes pelo povo. 
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    A partir daí, se para a identificação de um regime republicano 

considerarmos necessárias essas seis características, a democracia fica absorvida na 

república; mas se considerarmos suficientes apenas as quatro primeiras características, 

extremam-se os termos “democracia” e “república”, sendo perfeitamente possível, portanto, 

existir uma república que não seja democrática, ou uma democracia que não seja 

republicana.  

 

    Na monarquia todas as funções do governo estavam concentradas 

num rei vitalício, que podia quando muito ser auxiliado por pessoas ou órgãos  

subordinados. Com sua morte, o poder transmitia-se a descendente seu, ou membro da 

mesma linhagem. Na república dividem-se as funções do governo por ofícios diferentes e 

interdependentes, para cujo desempenho o povo escolhe agentes políticos, de investidura 

temporária. 

 

     O paradigma dessas características está nas magistraturas romanas, 

organizadas segundo os princípios da colegialidade, temporariedade e responsabilidade, 

como se vê na exposição de Burdese: o  magistratus, antes designado pelo antecessor, passa 

a  ser escolhido nos comícios populares. 
1
 

 

   Com o princípio da soberania popular e a regra da eleição dos 

magistrados, enraíza-se a idéia de que eles são representantes da comunidade e mandatários 

do povo.  Os dois cônsules exerciam a suprema magistratura e concentravam várias 

atribuições, como  a de recrutar tropas, impor tributos, administrar as finanças públicas, 

convocar o Senado e submeter-lhe questões, convocar e presidir os comícios, editar normas 

e impor sanções para o caso de seu descumprimento, exercer jurisdição civil.  O imperium 

também se reconhecia aos decemviri legisladores, aos tribuni militum com poder consular, 

e aos pretores criados como colegas menores dos cônsules, com a missão específica de 

julgar civilmente.   

 

   A teoria da separação dos poderes costuma ser atribuída a 

Montesquieu, que no seu famoso livro sobre “O espírito das leis” (publicado em 1748), 

afirmou:“Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 

legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que 

o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las 

tiranicamente.”.... Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 

poder legislativo e do executivo.  Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a 

vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador.  Se estivesse 

unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.”  
2
   

 

                                                 
 
1
 Burdese: Manual de derecho publico romano, Barcelona, Bosch, 1972, pp. 70s. Sobre as magistraturas 

romanas veja-se também a exposição de Jean.Gaudemet (Institutions de l’Antiquité, Paris, Sirey, 1982, pp. 

311s.). 

 
2
 Montesquieu (O espírito das leis, S. Paulo, Martins Fontes, 1993, 2a. parte, livro 11°, VI, pp. 171s.). Dentro 

do que chamava poder executivo, Montesquieu distinguia o poder executivo do Estado e o poder de julgar. 
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   O germe dessas idéias já estava na obra intitulada “Dois tratados 

sobre o governo”, publicada em 1690; seu autor, o inglês John Locke, diz aí que a 

monarquia absoluta é incompatível com a sociedade civil; a finalidade desta é evitar os 

inconvenientes do estado de natureza  onde cada um é juiz em causa própria  

estabelecendo uma autoridade a que todos possam recorrer quando ofendidos em seus 

direitos;  um dos métodos para evitar os excessos do poder absoluto é equilibrar o poder do 

governo, distribuindo suas funções por mãos diferentes. 
3
 

     

    O principal, na técnica da divisão das funções políticas, não é que os  

poderes sejam herméticos (separados e independentes), mas que, mediante controles 

recíprocos, se estabeleça um sistema eficiente de freios e contra-freios, pesos e contrapesos 

(“checks and balances”).   

 

    Na república, a autoridade é sujeita a controles estruturais, diretos, 

indiretos, ou mistos. O controle estrutural é o que se faz no modo de distribuição e 

exercício das funções do governo, como, por exemplo, mediante a rotatividade das 

investiduras, mecanismos de transparência e publificação. O controle indireto é exercido 

por  agentes a quem o povo haja entregado esse munus. Já o controle direto é exercido 

mediante a periodicidade do escrutínio popular, o plebiscito, o referendo, o veto popular, o 

recall, os direitos de petição, de crítica e de oposição. O controle misto (em que o povo atua 

juntamente com seus delegados) corresponde ao juízo político (“impeachment”) e às ações 

deduzidas em juízo, como por exemplo o mandado de segurança, a ação popular, ações de 

inconstitucionalidade, ações de responsabilização. 

 

    Assim, a distribuição das funções do governo por várias agências está 

ligada a outra característica da república: nela, quem as exerce (designado como 

mandatário público, agente político ou magistrado) está sujeito à lei, sendo responsável 

administrativamente, penalmente, civilmente e politicamente pelos seus atos. Sob o ponto 

de vista civil e penal o agente político é responsável como qualquer cidadão, admitindo-se 

apenas as exceções legalmente necessárias ao correto exercício de suas funções, tais como 

prerrogativas de foro, imunidades processuais ou parlamentares, e, no caso do juiz, a 

irresponsabilidade técnica. 
4
 

 

    Essas são características partilhadas pelo judiciário republicano, que 

no exercício de suas funções apresenta duas faces institucionais: 

 

    a) A primeira, a face civil. Nascida como subsidiária da ordem, 

segundo o interesse do poder dominante, a função jurisdicional se transformou em serviço. 

                                                 
 
3
 John Locke (Two treatises of government, Cambridge University Press, 1988, II, §§ 91, 107, 127, 143, 144, 

146-8, 151, 153, 159).  
4
 “Todos os juízes deste mundo” – dizia Ruy Barbosa – “gozam, como juízes, pela natureza essencial às suas 

funções, o benefício de não poderem incorrer em responsabilidade pela inteligência que derem às leis de que 

são aplicadores” (Comentários à Constituição Federal Brasileira, cf. Homero Pires, São Paulo, Saraiva, 1934, 

vol. 4, p. 18). “Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem” – reza a lei complementar n° 35, 

de 14.3.1979 (lei orgânica da magistratura) em seu art. 41 – “o magistrado não pode ser punido ou 

prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.”  
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É função do governo prover serviços judiciários que garantam aos sujeitos em geral a 

efetividade dos seus direitos. Esse é serviço tão vital quanto o fornecimento de água ou de 

outras necessidades básicas; sem ele as pessoas ficam submetidas aos interesses dos mais 

fortes, subordinadas às potências econômicas, midiáticas e políticas.   

 

     b) A segunda, a face política. Na infância do Direito a autoridade 

estava acima da lei. Com a república e a constitucionalização, dizer o Direito significa 

também e principalmente controlar o poder político. O controle jurisdicional, que antes 

significava apenas controle da legalidade, passa a incluir o controle da constitucionalidade.   

 

    Ao dar os seus primeiros passos, ainda incertos, a república moderna 

entregava ao poder legislativo a competência para interpretar a lei. Aos poucos, essa 

característica da soberania – a definitividade ou conclusividade de suas decisões – passou 

para o judiciário. Qualquer pessoa pode dizer o Direito sobre as matérias submetidas à sua 

discrição, e todos nós o fazemos com maior ou menor grau de confiabilidade. Só o juiz, 

porém, profere sentenças.   

 

     

II. O judiciário nas Constituições brasileiras 

 

 

   Do sistema judicial cuida a Constituição brasileira de 1988 (CB 88) 

em seus arts. 92 a 135; nele se incluem não apenas os “órgãos do poder judiciário” 

(Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais e 

juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes 

militares, tribunais e juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios), mas também 

o que ela designa como “funções essenciais à justiça”, a saber: o ministério público, a 

advocacia pública, a advocacia e a defensoria pública.   

     

    Nesse contexto o chamado “judiciário”, ou “poder judiciário”, é uma 

agência complexa do governo. Ele é formado por uma sub-agência pluripessoal (a 

magistratura) e por sub-agências colegiadas (tribunais), que reunidas formam uma agência 

mista (o aparelho judicial). Este, juntamente com outras agências pluripessoais (advogados, 

membros da defensoria pública e do ministério público) indispensáveis ao seu 

funcionamento, compõe o sistema judicial.   

 

    Como membros da magistratura, no Brasil, designam-se hoje apenas 

os juízes (juízes singulares ou membros de órgãos judiciais de primeira instância; juízes 

membros de tribunais, conhecidos como desembargadores quando integrantes de tribunal 

inferior, ou como ministros quando integrantes de tribunal superior).   

 

    Juiz é todo aquele que julga, mas tecnicamente é apenas o incumbido 

oficialmente de julgar à luz do Direito, decidindo os litígios que lhe são apresentados 

segundo a ordem legal de sua competência. Hoje em dia, predominam na magistratura os 

cargos exercidos por técnicos com titulação jurídica, embora possa haver juízes leigos 

(pretores, escabinos) ou membros leigos de órgãos colegiados ou compostos (juntas, 
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tribunal do júri). Cargos de juiz em tribunais podem, em alguns casos, ser atribuídos a 

quem não é juiz de carreira. 

 

     A CB 88 manda que os cargos iniciais da carreira de juiz sejam 

providos mediante concurso público de provas e títulos (art. 93), como aliás costuma 

acontecer com a primeira investidura em cargos e empregos públicos. A par de outras 

normas que consagram prerrogativas dos juízes (inamovibilidade, irredutibilidade de 

vencimentos, irresponsabilidade técnica), essa é de fundamental importância para a 

independência da magistratura, para sua identidade, profissionalização, eficiência e 

dignidade.  

 

    São manifestas, como se verifica na prática, as virtudes desse 

sistema, que embora não garanta a neutralidade da magistratura, a faz mais impessoal que a 

classe política (membros do executivo e do legislativo). Entretanto, baseado no dogma da 

representação popular há um forte sentimento em favor da eleição dos juízes, e a primeira 

Constituição francesa (1791) mandava que eles fossem eleitos.  

 

      O aparelho judicial é organizado em instâncias, cabendo aos tribunais  

julgar recursos interpostos das decisões proferidas pela primeira instância, geralmente 

representada por agências singulares (unipessoais). Entre as instâncias inexiste hierarquia: 

seus membros são, todos eles, agentes políticos. Os vínculos que os unem são a similitude 

de funções, a filiação administrativa, a identificação corporativa, a subordinação processual 

das instâncias inferiores às instâncias superiores.  

     

    Esse aparelho pode ser desenhado como uma pirâmide, cuja base é 

formada pelos juízos de primeira instância, a parte intermediária por tribunais estaduais ou 

federais e o ápice por tribunais superiores, que são tribunais da União. Embora os tribunais 

possam ser incumbidos de julgar causas que não passaram por juízes singulares 

(consideradas, por isso, como sendo de sua competência originária), o núcleo de sua 

competência é o julgamento de recursos (competência recursal).   

 

             

III. Crítica ao modelo judiciário da CB 88 

 

    Para garantir a efetividade do Direito material não basta instituir o 

judiciário: é preciso garantir a jurisdição. São quatro os requisitos dessa garantia: a) 

acessibilidade; b) independência; c) eficiência; d) responsabilidade. 

 

    A CB 88, na linha das anteriores Constituições brasileiras, não deu 

conformação republicana ao poder judiciário, a começar do disposto no seu art. 1° 

(parágrafo único), e no seu art. 2°. 

 

    Se “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente” (art. 1°, parágrafo único), e se o povo não exerce 

diretamente a função judiciária nem elege os seus membros, o judiciário não poderia ser um 

dos poderes da União, como se grafou no art. 2°.  
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    Creio que o constituinte não foi feliz ao enunciar, daquela forma, o 

princípio da soberania: a meu ver, o principal vínculo do povo com o governante não se 

estabelece mediante a eleição, mas com sua sujeição à lei, mediante o controle dos seus 

atos e a possibilidade de sua responsabilização política. 

 

        A CB 88, a par de não estabelecer esse vínculo entre o povo e o 

judiciário, ignorou-o ao entregar: a) ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de lei 

complementar dispondo sobre o estatuto da magistratura (art. 96, caput); b) aos tribunais 

superiores e aos tribunais estaduais a competência para criar e extinguir cargos de juiz, criar 

e extinguir tribunais inferiores, assim como alterar o número dos seus membros (art. 96-II). 

  

    Por outro lado, não obstante mencione a possibilidade de 

responsabilização política de juízes estaduais (art. 96-III), não cuidou dos instrumentos 

necessários a que isso ocorra, de modo que, no ordenamento vigente, são hoje submetidos a 

responsabilidade política agentes do executivo (presidente da República, governadores, 

ministros e secretário de Estado, prefeitos municipais), do ministério público da União 

(procurador geral da República) e do legislativo, mas – ressalvado o concernente a 

ministros do Supremo Tribunal Federal – o mesmo não acontece com qualquer outro 

magistrado. Não vige portanto, no Brasil, o princípio de que o juiz, como delegado do 

poder soberano, mantém-se no seu cargo “quandiu se bene gesserint”, ou “during good 

behaviour”. 
5
 

 

    À seção concernente a disposições gerais sobre o judiciário (arts. 92-

100), antes de abrigar o que é próprio de um estatuto da magistratura, melhor caberia 

enunciar princípios da prestação jurisdicional. À falta desses enunciados, por exemplo, é 

que se tornou difícil, no governo Collor, contrariar normas que interrompiam a prestação do 

serviço jurisdicional ou vedavam a concessão de liminares.     

 

    Qualquer que seja a explicação para que isso tenha ocorrido – o 

desinteresse e desconhecimento dos legisladores sobre assuntos respeitantes ao judiciário, o 

temor que lhes infundem os juízes, 
6
 a influência que sobre eles exercem associações de 

magistrados e principalmente os tribunais superiores 
7
 – o fato é que vem aqui, à 

lembrança, a advertência de Jefferson: “Pareceis......considerar os juízes como árbitros 

                                                 
5
 A Ordenação de 1824 dizia: “Todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos 

abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos; esta responsabilidade se 

fará efetiva por lei regulamentar” (art. 156).  
6
 Um em seis parlamentares – diz a Folha de São Paulo no dia 13.4.2005, p. A10 – “responde a algum tipo de 

investigação. São acusações de crime contra a administração pública (25%), eleitoral (13,5%), contra a 

ordem tributária (10,2%), o patrimônio (8,5,%), etc.” 
7
 Ao historiar o “pacote de abril”, com que fechou o Congresso e editou uma reforma do judiciário, assim 

registrou o general Ernesto Geisel: “Era preciso fazer alguma coisa, providenciar uma reforma no Poder 

Judiciário, e eu achava que não havia ninguém mais capacitado para trabalhar nesse sentido do que os 

ministros do Supremo Tribunal Federal, não só porque eram a cúpula do poder, como porque eram homens 

que tinham larga experiência e cultura.” (Maria Celina D’Araújo e Celso Castro [org.], Ernesto Geisel, Rio 

de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 392). O ministro José Néri da Silveira (O Supremo Tribunal 

Federal e a interpretação jurídica com eficácia normativa, Arquivos do Ministério da Justiça, 159/7), diz que o 

relatório do STF foi enviado ao ditador em 17.6.1975, e refere as razões doutrinárias da resistência que lhe foi 

oposta pelo Congresso e pela OAB. 
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finais de todas as questões constitucionais, doutrina realmente muito perigosa e que nos 

colocaria sob o despotismo de uma oligarquia. Nossos juízes são tão honestos quanto 

outros homens, e não mais. Como os outros, têm as mesmas paixões com relação ao 

partido, poder e privilégio de seu organismo. A máxima deles é „boni judicis est ampliare 

jurisdictionem‟, e o poder deles se torna mais perigoso porquanto mantêm-se no cargo 

para sempre e não estão sujeitos, como os demais funcionários, ao controle eletivo.” 
8
 

 

 

 

IV. A emenda constitucional n° 45 

 

    Em 1992, dentre as inúmeras propostas de emenda constitucional que 

normalmente se apresentam no Congresso, a que tomou o n° 96, de autoria do deputado 

Hélio Bicudo, postulava a extinção da justiça federal de primeiro grau, da justiça militar da 

União e dos Estados, e da representação classista (juízes leigos, representantes de 

empregadores e empregados) na primeira instância da justiça do trabalho; pretendia ainda a 

participação do ministério público nos concursos da magistratura, algumas alterações na 

justiça dos Estados, e a extinção da vitaliciedade no Superior Tribunal de Justiça e no 

Supremo Tribunal Federal. A ela se apensou a PEC n° 112/95, do deputado José Genoíno, 

objetivando a criação de um sistema de controle externo do poder judiciário.  

 

    Nessas propostas tomaram carona inúmeros interesses corporativos, 

de que resultou o substitutivo Jairo Carneiro; nele, as intenções iniciais se deformaram a tal 

ponto que o deputado José Genoíno votou pela sua rejeição, tendo o deputado Hélio 

Bicudo, por sua vez, desautorizado a menção de seu nome como autor da PEC, na qual 

nada mais se encontrava do que pretendera. Ao fazê-lo, aliou-se a protesto do deputado 

Jarbas Lima, que denunciara tal ampliação como anti-regimental e inconstitucional. Por 

fim, aprovou-se substitutivo de igual amplitude, da deputada Zulaiê Cobra, com inúmeros 

destaques supressivos e aditivos.   

 

    No Senado – onde a PEC tomou o n° 29/2000 – aprovou-se afinal um 

texto diverso (promulgado em 2004 como a emenda constitucional n° 45), que se 

convencionou chamar “reforma do judiciário”, dentre cujas inovações sublinho as  

seguintes (a numeração dos artigos corresponde geralmente à numeração constante do novo 

texto constitucional):    

 

    1) os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, 

aprovados pelo Congresso Nacional, equivalem a emendas constitucionais (art. 5°§3°); 

 

    2) a declaração de que a atividade jurisdicional é contínua e não pode 

ser interrompida, vedadas férias coletivas (art. 93-XII); 

 

    3) aferição do merecimento do juiz conforme seu desempenho e 

pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, assim como 

                                                 
8
 The political writings of Thomas Jefferson, cit. cf. edição brasileira: Escritos políticos, São Paulo, Ibrasa, 

1964, p. 146. 
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pela freqüência a cursos oficiais e reconhecidos de aproveitamento (art. 93-II-c);  

   

    4) impossibilidade de promoção do juiz que, injustificadamente, 

retenha autos em seu poder além do prazo legal (art. 93-II-e); 

 

    5) vedação para o ex-juiz, antes de decorridos três anos de sua 

aposentadoria ou exoneração, de exercer a advocacia no juízo ou tribunal de que se afastou 

(art. 95-V); 

 

    6) destinação do produto de custas e emolumentos exclusivamente ao 

custeio dos serviços afetos à atividade judiciária (art. 98§2°); 

 

    7) disposições mais exigentes quanto à execução orçamentária dos 

órgãos do judiciário (art. 99§§ 3° a 5°, art. 168), do ministério público (art. 127§§ 4° a 6°, 

art. 168) e da defensoria pública (art. 168); 

 

    8) admissibilidade de recurso extraordinário quando – presentes suas 

outras condições – a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal (art. 102-III-d); 

 

    9) necessidade de se demonstrar, para admissibilidade de recurso 

extraordinário, que a questão constitucional discutida possui “repercussão geral” (art. 

102§3°); 

 

    10) transferência para o Superior Tribunal de Justiça da competência 

(antes pertencente ao Supremo Tribunal Federal) para a homologação de sentença 

estrangeira e a concessão de “exequatur” a carta rogatória (art. 105-I-i); 

 

    11) criação, junto ao Superior Tribunal de Justiça, da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (art. 105, parágrafo único, I); 

 

    12) atribuição de poderes correcionais ao Conselho da Justiça 

Federal, e de caráter vinculante às suas decisões (art. 105, parágrafo único, II); 

 

    13) admissibilidade de recurso especial – presentes suas demais 

condições – contra a decisão que julgue válido ato de governo local contestado em face de 

lei federal (art. 105-III-b); 

 

    14) admissibilidade de deslocamento para a justiça federal – 

mediante provocação do Procurador Geral da República – de competência para julgar 

causas relativas a direitos humanos (art. 109-V e § 5°); 

 

    15) alargamento da competência da justiça do trabalho (art. 114); 

 

    16) possibilidade de que os tribunais de justiça e os tribunais 

regionais do trabalho funcionem descentralizadamente, constituindo câmaras regionais 

(arts. 125§6° e 124§2°); 
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    17) possibilidade de que os Estados possam criar a justiça militar 

estadual (art. 125§3°), assim como varas especializadas em questões agrárias (art. 126); 

 

    18) alteração da competência da justiça militar estadual (art. 125); 

 

    19) previsão de autonomia funcional administrativa das justiças 

estaduais, assim como da iniciativa da respectiva proposta orçamentária (art. 134§2°); 

 

    20) possibilidade de edição, pelo Supremo Tribunal Federal, de 

súmulas de sua jurisprudência, com efeito vinculante (art. 103-A); 

 

    21) criação, dentro da estrutura do poder judiciário, de um Conselho 

Nacional de Justiça, com a atribuição de controlar a atuação administrativa e financeira do 

poder judiciário, assim como o desempenho dos deveres funcionais dos juízes (arts. 92 e 

103-B); 

 

    22) criação do Conselho Nacional do Ministério Público, com a 

atribuição de controlar a atuação administrativa e financeira do ministério público e o 

cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros (art. 130-A); 

 

    23) criação, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho (art. 11-A-II); 

 

    24) criação do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas (art. 3° 

da EC 45); 

 

    25) extinção dos tribunais estaduais de alçada (art. 4° da EC 45). 

 

 

    Essas inovações, poucas delas consensuais, decorreram de sugestões 

originadas seja de tribunais superiores – principalmente do Supremo Tribunal Federal –  

seja de entidades de classe – principalmente da Associação dos Magistrados Brasileiros e 

da Ordem dos Advogados do Brasil – seja da Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário, 

criada em 2003 no âmbito do Ministério da Justiça, seja de movimentos de direitos 

humanos. Devo deter-me brevemente apenas nas mais polêmicas (as relativas à súmula 

vinculante e ao Conselho Nacional de Justiça) e naquelas que considero mais problemáticas 

(a da “repercussão geral” e a da Escola Nacional da Magistratura). 

 

 

a) Súmula vinculante     

 

    Este o art. 103-A da CB 88, em seu caput:  

 

    “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 
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efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 

sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.   

 

     Sustento que esse enunciado ofende direitos e garantias fundamentais 

consagrados no art. 5° (incisos II, XXXV e LV) da CB 88; 
9
 agride princípios extra-

dogmáticos da hermenêutica; representa inadmissível retorno a práticas autoritárias há 

muito superadas na história do Direito; usurpa competência das instâncias ordinárias. Ao 

editar súmula vinculante o STF estará criando norma (exercício de competência legislativa) 

que o Congresso, querendo, só poderá alterar mediante emenda constitucional. 
10

 

 

b) Conselho Nacional de Justiça 

 

    O Conselho Nacional de Justiça, presidido por um ministro do 

Supremo Tribunal Federal, compõe-se de 15 pessoas: 9  magistrados, 2 membros do 

ministério público, 2 advogados, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

indicados pelo Congresso Nacional. Além disso, junto a ele “oficiarão o Procurador Geral 

da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil”. 

Compete ao Conselho, resumidamente: emitir atos regulamentares e recomendar 

providências tendo em vista a autonomia do poder judiciário e o cumprimento do estatuto 

da magistratura; apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por agentes ou 

órgãos do poder judiciário; receber e conhecer de reclamações contra agentes e órgãos do 

poder judiciário, podendo avocar processos disciplinares em curso e aplicar sanções 

administrativas, dentre as quais a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 

subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço; elaborar semestralmente 

relatório estatístico sobre a atividade judiciária, e, anualmente, relatório propondo as 

providências que julgar necessárias sobre a atuação do poder judiciário no país. 

 

    O Conselho estende a membros de tribunais o controle interno do 

judiciário, que existia somente com relação à primeira instância; espera-se, com essa 

composição, que torne transparente e impessoal o processo de responsabilização 

administrativa de magistrados, até aqui tisnado de corporativismo. Espera-se também que 

venha a constituir-se num importante fator de planejamento e racionalização da 

organização judiciária. 

 

 

c) Repercussão geral 

 

    Diz o § 3° do art. 102 da CB 88, em sua nova redação: 

 

                                                 
9
 “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (inciso II); “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (inciso XXXV); “Aos litigantes 

em processo judicial ou administrativo .....são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes” (inciso LV). 

 
10

 V. Sérgio Sérvulo da Cunha, A arcaica súmula vinculante, Revista latino-americana de estudos 

constitucionais, n° 5.  
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    “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim 

de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços dos seus membros”. 

 

    Temos aí a ressurreição da “argüição de relevância”, que cria 

requisito, de livre apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, para a admissão de recurso 

extraordinário. A “argüição de relevância”, instituída em 1977 pelo general Geisel com o 

“pacote de abril”, não resolveu o problema de acúmulo de processos na Corte Suprema, e, 

condenado pela consciência jurídica nacional, foi extinta pela Constituinte de 1987-1988. 
11

 

Uma circunstância agrava sua restauração: é que, nessa parte, a EC 45 é formalmente 

inconstitucional, pois tal disposição não constava do texto aprovado pela Câmara dos 

Deputados. 

 

 

d) Escola Nacional da Magistratura 

 

    Em sua redação original, a CB 88 considerava a “freqüência e 

aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento” como um dos critérios para 

aferição do mérito do juiz (art. 93-II-c), e previa a realização de “cursos especiais de 

preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e promoção 

na carreira” (art. 93-IV). Alteradas, essas disposições agora assim se apresentam: Art. 93-

II-c: “aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 

produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em 

cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento”.  Art. 93-IV: “Previsão de cursos 

oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa 

obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido 

por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados”. Além disso, a EC 45 

manda que a) funcione junto ao Superior Tribunal de Justiça a Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, à qual cabe “dentre outras funções, 

regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira” (art. 105, 

parágrafo único), e que funcione junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional 

                                                 
11

 A CB 88 baniu o chamado “entulho autoritário”.  Em vez de manter essas medidas restritivas do acesso à 

jurisdição e do controle difuso da constitucionalidade, praticamente  bipartiu o Supremo Tribunal Federal. 

Criou o Superior Tribunal de Justiça, com no mínimo 33 ministros, a quem entregou grande parte da anterior 

competência do Supremo; este foi posto no caminho de se transformar num tribunal destinado a exercer 

apenas o controle de constitucionalidade. A criação de outra corte ou cortes para absorver parte da 

competência do STF era reivindicação antiga de advogados e professores de direito. O Supremo Tribunal 

Federal, entretanto, sempre se opusera a essas propostas, como se vê no documento denominado “Reforma 

judiciária” (STF, Departamento de Imprensa Nacional, 1965), entregue ao ministro da justiça, Milton 

Campos. Por ocasião dos trabalhos preparatórios da CB 88, o STF ratificou sua posição contrária à criação do 

Superior Tribunal de Justiça, na “Exposição de Motivos” que enviou à Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais. O “pacote de abril” foi baixado pela assim chamada “emenda constitucional” n° 7, de abril 

de 1977, editada pelo general Ernesto Geisel; seu principal objetivo foi efetuar uma “reforma do judiciário” 

sugerida por uma comissão de ministros do Supremo Tribunal Federal, de que constavam a  “avocatória”, a 

“representação interpretativa” e a “argüição de relevância”. V. Sérgio Sérvulo da Cunha, O efeito vinculante e 

os poderes do juiz, São Paulo, Saraiva, 1999, pp. 42/46. 
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de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, “dentre outras 

funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira”.   

 

    Não obstante seja o juiz, dentre todos os agentes políticos, o único 

que invoca o grande volume de serviço para justificar o insatisfatório desempenho de suas 

funções, ele também parece o único com disponibilidade para, delas se afastando sem 

prejuízo de sua remuneração, freqüentar cursos de aperfeiçoamento. Veja-se, por exemplo, 

o anteprojeto de estatuto da magistratura apresentado pela Associação dos Magistrados 

Brasileiros ao Supremo Tribunal Federal: a depender dele, o magistrado terá direito, por 

ano,  a 60 dias de férias; a 32 feriados (sem contar pontos facultativos e rotineiros 

“feriadões”), neles incluídos semana santa de 5 dias e recesso de 17 dias nas festas de fim 

de ano;  a licença remunerada de 90 dias a cada cinco anos; a 8 dias de nojo, caso morra 

parente próximo (inclusive uma tia ou primo) e gala, caso resolva se casar ou morar com 

alguém; a licença remunerada de 180 dias (prorrogáveis por igual período) se for 

indispensável a enfermo descendente ou colateral até o segundo grau; e a licença 

remunerada de 120 dias se adotar uma criança; por último, a licença remunerada para 

freqüentar cursos de aperfeiçoamento e estudos, comparecer a seminários ou congressos no 

país ou no exterior, ou ministrar cursos e seminários destinados a aperfeiçoamento jurídico.   

 

    O maior risco dessas aparentemente inocentes e úteis disposições 

constitucionais não está em afastar o juiz do seu ofício. Esse filtro ideológico para ingresso 

e promoção na carreira, que padroniza o pensamento dominante, reforça o elitismo judicial 

e o poder interno da hierarquia, é o elemento que faltava para transformar a magistratura 

brasileira, de corporação fechada e institucionalmente descompromissada, em segmento 

estamental da sociedade. 
12

 

 

     

V. Considerações finais 

 

    Dentre os 91 artigos da Constituição brasileira de 1891, 6 (5,4%) 

eram destinados ao estamento militar; militares foram os dois primeiros presidentes do 

Brasil. Dentre seus 250 artigos, a CB 88 destina 2 (0, 8%) às forças armadas, cujas 

atribuições define, ao contrário do que acontecia em 1891. 

 

    Na Constituição de 1891 havia 8 artigos e 37 disposições (como 

“disposições” considerando-se artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens) destinados ao 

judiciário.  De lá até hoje seu número só fez crescer: 24 artigos e 108 disposições na 

Constituição de 1934; 30 artigos e 132 disposições (sem contar as correspondentes ao 

ministério público) na Constituição de 1946; 38 artigos e 226 disposições (sem contar as 

correspondentes às “funções essenciais à justiça”) na redação original da Constituição de 

1988; finalmente, 37 artigos e 305 disposições (sem contar as correspondentes às “funções 

essenciais à justiça”) na redação vigente após a emenda constitucional n° 45.   

 

                                                 
12

 Sobre o conceito de estamento veja-se Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Economia e sociedade), 

vol. I, 1
a
. parte, capítulo IV, e segunda parte, capítulo V, seção 7, capítulo VIII, seção 6. 
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    Na Constituição de 1891 os 8 artigos dedicados ao judiciário 

correspondiam a 8,79%; enquanto na Constituição de 1988, que possui 250 artigos, os 37 

dedicados ao judiciário correspondem a 14,8%.  Essa proporção, que pode ser lida como 

expressiva da crescente importância do Direito na vida institucional brasileira, também 

pode ensejar outras interpretações, uma delas a de que, na nova República, o judiciário está 

assumindo a preeminência que tiveram anteriormente as forças armadas. 

 

    Minha tese quanto à ineficiência do judiciário brasileiro – 

ineficiência que se aproxima do estado comatoso – aponta como principal responsável por 

essa crise o descompromisso estrutural da magistratura com as respectivas finalidades; esse 

descompromisso provém, no meu modesto entendimento, da irresponsabilidade política dos 

juízes.  

 

    Juízes costumam atribuir essa ineficiência a duas causas: o volume de 

serviço e a inadequação das leis processuais, principalmente o número elevado de recursos. 

É fácil ver que a explicação improcede: juízos com pequeno volume de serviço apresentam 

os mesmos vícios; a ineficiência ocorre tanto em primeira instância quanto em instâncias 

recursais; juízes com traquejo administrativo e espírito público conseguem ter bom 

desempenho mesmo quando assoberbados de serviço.  

 

    À semelhança de representantes do executivo e do legislativo, juízes 

são agentes políticos; sua jornada de trabalho não se prende ao relógio; é inconcebível que 

pretendam gozar férias individuais e férias coletivas, que não residam na respectiva 

comarca, que subtraiam tempo do seu ofício para dar aulas de manhã e à noite, que 

estiquem feriados, que não recebam representantes das partes no horário do seu expediente, 

e que não se submetam a nenhum tipo de controle político. 

 

    No meu modesto entendimento, esse descompromisso é o principal 

responsável, não só pela ineficiência, mas também pelos incontáveis abusos que desenham 

uma imagem negativa do judiciário. A ineficiência tende a persistir enquanto não se 

reformarem as mentalidades e as práticas, e, principalmente, enquanto a lei reforçar o 

espírito corporativo da magistratura; esse traço agravou-se com a emenda constitucional n° 

45, que a transformou num estamento, com poder real de veto sobre qualquer política de 

governo. 

 

    Vimos que em regime republicano inexiste delegação popular 

perpétua, que os governantes exercem suas funções apenas enquanto bem servirem, e que 

não há autoridade vitalícia e irresponsável, isto é, livre de qualquer controle por parte do 

povo. A verdadeira e necessária reforma do judiciário consiste na sua republicanização. 

 


