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I. INTRODUÇÃO 
 

A Constituição do Poder Judiciário, enquanto poder de estado tem sua origem no 

que se pode identificar como a segunda fase do Estado Moderno - início do século XIX em 

diante  -  cujas  características  eram assentadas  na  idéia  de  um Estado soberano,  laico e 

constitucional, fundado no modelo de tripartição de poderes atribuído a MONTESQUIEU, 

a partir de uma construção teórica do inglês John LOCKE.  

O Estado Liberal desenhado por LOCKE no século XVIII tinha um forte assento 

individual e não intervencionista, porque baseado na idéia de que todos os seres humanos 

nascem  iguais,  devendo  desenvolver  suas  potencialidades  cujo  aproveitamento, 

basicamente, posicionava o indivíduo na sociedade. O papel do Estado e do Direito era 

limitar o poder do soberano, garantir os direitos individuais frente ao poder do Estado, e 

assegurar o pleno exercício das habilidades do indivíduo, premissas assentes na consecução 

do Poder Judiciário desse período. 

Este modelo passou no século XX por grandes transformações, em um processo que 

não está concluído. Especialmente a partir da 1º Guerra Mundial, foi perdendo espaço nos 

países mais desenvolvidos para um modelo de Estado a que alguns teóricos denominaram 

Estado-providência e que, na Europa, ficou também conhecido como  Welfare State, cuja 

função básica era promover o crescimento econômico, por um lado, e assegurar a proteção 

dos cidadãos mais desfavorecidos, por outro (FARIA, 1996, p.7). 

A consagração do Estado-providência, exigiu do Estado uma maior participação na 

efetivação dos direitos sociais, fator esse que, aliado à crescente complexidade das relações 

sociais,  acabou  por  fortalecer  a  atuação  do  Poder  Executivo,  cujo  poder  decisório  nas 
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últimas décadas tem sido maior que o dos Poderes Legislativo e Judiciário. Na terminologia 

de Weber, o Estado Moderno passou de uma associação ordenadora – o Estado de Direito 

Liberal – para uma associação reguladora – e Estado de Direito Social. 

O processo de reorganização por que passa o Estado para buscar dar conta dessa 

nova  realidade,  refletiu  imensamente  em suas  instituições  e,  por  conseqüência,  em seu 

instrumento privilegiado de regulação, o Direito (ROTH, 1996, p. 15).

No Brasil não foi diferente. Embora aqui as condições para a implementação do 

Estado-providência  fossem  diversas  da  encontrada  na  Europa,  a  promulgação  da 

Constituição Federal em 1988 inaugurou um novo modelo de Estado voltado à efetivação 

de direitos fundamentais, individuais ou coletivos, e direitos sociais, previstos na Carta. 

Neste contexto é crescente a necessidade de atuação estatal para a consecução de políticas 

visando à  materialização dos  direitos  sociais.  A incapacidade  do Estado em realizá-las 

pressiona o Poder Judiciário, para que este garanta por meio do Direito o que o Estado não 

assegura pela Política.

Assim, a crise do Estado Moderno é também a crise do Poder Judiciário. Seu 

protagonismo  é menos o resultado desejado por esse Poder, e mais um efeito inesperado da 

transição para a democracia, sob a circunstância geral - e não apenas brasileira - de uma 

reestruturação das relações entre o Estado e a sociedade, "em consequência das grandes 

transformações produzidas por mais um surto de modernização do capitalismo" (VIANNA, 

1997,  p.  12).   Talvez  seja  essa  uma das  razões  que  justifiquem a  reticência  do  Poder 

Judiciário em efetuar sua própria reforma. 

De fato, ante a necessidade de atuação do Estado e a garantia de direitos nunca 

efetivados  pelas  políticas  públicas  inexistentes,  registra-se  uma crescente  “demanda  de 

protagonismo” dirigida aos judiciários, para que estes garantam o que o Estado-providência 

prometeu  mas não cumpriu (ZAFFARONI, 1995, p. 22).

O  Poder  Judiciário,  mais  demandado,  vê  acentuar  sua  crise  de  função  e 

legitimidade. Discussões acerca da(s) diferentes função (ões) do poder Judiciário no Estado 

de século XXI, são essenciais para que se possam definir as reais necessidades e medidas 

para reestruturar o Poder Judiciário e torná-lo mais eficaz. Esse tema, entretanto, não será 

abordado nesse trabalho, cujo ponto de partida é o diagnóstico de uma crise de legitimidade 
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do Poder Judiciário. Sua superação é condição essencial para a possibilidade de construção 

de um Poder Judiciário democrático e efetivo. 

II. CRISE DE LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO

Entre  os  três  Poderes  da  República,  o  Judiciário  é  o  menos  conhecido  e  mais 

distante da sociedade, situação que favorece uma crise de legitimidade.  Este fenômeno 

decorre, entretanto, de diferentes fatores, tais como a crença na suficiência da lei; o caráter 

técnico do conhecimento jurídico; a excessiva erudição e ritualização dos procedimentos 

que envolvem o Poder Judiciário;  a natureza da função jurisdicional,  focada sempre na 

composição  de  conflitos,  de  forma  que  apenas  uma  das  partes,  seja  ela  individual  ou 

coletiva, física ou jurídica, vá ao final sentir-se satisfeita; o caráter  dito “antidemocrático” 

do Judiciário, quando se tem em conta a forma de investidura em seus  cargos,  a extensão 

da atuação de seus membros na solução de conflitos, a  falta de preparo dos operadores 

jurídicos  para  enfrentar  questões  cotidianas,  decorrente  de  um  processo  de  seleção 

autoritário, formal e essencialmente legalista; a falta de transparência administrativa e a 

ausência de controle externo sobre o agir do Poder Judiciário. Enfim e acima de tudo, a 

falta de conhecimento e compreensão daquilo que o Poder Judiciário é e realiza. 

Tais fatores acabam por distanciar o cidadão comum do juiz ou de outro membro do Poder 

judiciário, que é uma das principais causas da crise de legitimidade que ecoa no Judiciário.

1. Distanciamento entre o Poder Judiciário e a Sociedade

A  distância  entre  o  Poder  Judiciário  e  a  sociedade  pode  ter  raízes  históricas, 

baseadas  na posição privilegiada que membros do Poder Judiciário sempre tiveram em 

relação  aos  demais  setores  da  sociedade.  O  presente  trabalho  passa  ao  largo  dessas 

considerações, que merece abordagem específica. 

Também  parece  encontrar  raízes  na  crença  na  imparcialidade  do  juiz,  sua 

neutralidade e distanciamento das partes, para poder decidir as causas livres da pressão 

externa da sociedade e do Estado.  Sua superação torna imprescindível uma aproximação, 

dificultada por fatores próprios, naturais, do Poder Judiciário. 
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Integrantes  do  Sistema Judiciário  são  em geral  pessoas  detentoras  de  um saber 

propositadamente técnico e elitizado, inacessível à maioria da população. Esse fato, aliado 

à  excessiva  ritualização  de  seus  procedimentos,  torna  o  Judiciário  incompreensível  à 

sociedade. O ideal do conhecimento científico, a busca pela certeza e segurança jurídicas, a 

expectativa de que a Lei deve dar conta de todos os fatos sociais, ampliada pela crença na 

suficiência da lei, majoritária nos sistemas jurídicas de tradição civil law, favorecem essa 

concepção de sociedade, resumida à teia das relações sociais, interpretadas pelo mundo do 

Direito.

Médicos,  engenheiros,  e  outros  profissionais  também  detêm  conhecimentos 

científicos  e  técnicos,  mas  esses  profissionais  podem  com  mais  facilidade  apresentar 

diagnósticos e resultados, que demoram a aparecer no Judiciário, afastando os cidadãos.

A natureza do poder exercido pelos membros do Poder Judiciário também é diversa: 

suas  decisões  são  manifestações  de  um poder  de  estado,  que  monopoliza  o  Direito  e 

legitima  o  sistema  de  coerção.  Além  disso,  ao  contrário  do  que  ocorre  em  outras 

circunstâncias, os jurisdicionados não escolhem os profissionais que vão lhes prestar um 

serviço, o que se constitui em mais um fator de crise de legitimidade do Poder Judiciário. 

2. A Homogeneidade dos Membros do Sistema Judiciário

Diferentemente dos poderes Executivo e Legislativo, o Poder Judiciário caracteriza-

se pela homogeneidade de seus membros, que encontra paralelo apenas, e talvez, na Igreja. 

De fato, lá e aqui o pensamento que se constrói é homogêneo, e as ações que lhe dão base, 

previamente definidas  e  extremamente ritualizadas.  A construção dessa  homogeneidade 

começa  muito  cedo,  talvez  antes  dos  bancos  universitários.  Um  esclarecedor  estudo 

interdisciplinar sobre o Poder Judiciário brasileiro, realizado por VIANNA (1997) analisou 

o perfil sociográfico dos juízes brasileiros. Revelou que os juízes, em sua maioria "não 

provém de famílias com cultura de elite sedimentada e com situação de status estabilizada 

(p.112)".  Além  disso,  são  conservadores  em  seus  valores  e  viram  na  magistratura, 

sobretudo, uma carreira que revela  status, segurança e estabilidade  profissional, além de 

uma boa remuneração. 

Sua reprodução é fácil, favorecida por um ambiente refratário  à produção de novos 

saberes, constituído por pessoas que têm a mesma formação, próprio do Poder Judiciário. 
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Esse perfil  formado nos cursos de direito, tendo a solidificar-se no ingresso e ascensão dos 

membros  do  Poder  Judiciário,  e   cristaliza-se  no  uso  do  Direito  como  sua  diretriz  e 

ferramenta de trabalho. 

Esse fenômeno é denunciado  por ARANTES e SADEK (1994, p. 36), que em um 

dos trabalhos sobre o Poder Judiciário, referem-se à homogeneidade da instituição como 

uma dos  fatores  que  dificultam estudos  a  seu  respeito.  Textualmente  afirmam que  "o 

Judiciário, independentemente do país e de sua forma de governo - presidencialismo ou 

parlamentarismo -, é uma instituição muito mais coesa e homogênea que as demais. Seus 

membros  tendem  a  manifestar  comportamentos  menos  sensíveis  à  pressão  pública  e, 

consequentemente, são mais fechados ao debate". Essa homogeneidade não é observada 

nos demais poderes, favorecidos, neste caso, pelo próprio processo de investidura (eleição) 

e as diferentes formas pelas quais alguém assume uma carreira política. 

Essa concepção mais ou menos homogênea da sociedade torna ainda mais difícil ao 

Poder Judiciário criticar-se, modernizar-se, pensar-se. 

3.  O Caráter Antidemocrático do Poder Judiciário

A discussão em torno do caráter  “antidemocrático” do Poder  Judiciário  envolve 

diferentes aspectos que serão tratados separadamente. 

As formas de seleção dos membros do Poder judiciário, especialmente juízes, são 

antigas, e opõem dois diferentes sistemas: spoils systems e merit systems. O primeiro está 

fundado na indicação e/ou escolhe e/ou nomeação de juízes pelo grupo que está no poder, 

vinculando a  nomeação à vontade do Governo; a  segunda está fundada na escolha por 

mérito,  a  partir  de  diferentes  critérios,  entre  eles,  escolha  popular,  notório  saber, 

reconhecimento  profissional,  aprovação  em  concurso  público.  Os  dois  sistemas  estão 

relacionados, respectivamente, à prevalência de um critério político ou técnico de escolha, 

o que na prática remete a questão ao tema da politização da Justiça, dificilmente enfrentado 

pelo Poder Judiciário. Sua adoção é feita de diferentes formas, conforme se esteja tratando 

de ingresso na carreira, promoção interna ou composição de órgãos do Poder Judiciário. A 

democratização  do  Judiciário  depende  em  parte  de  mudanças  na  forma  pela  qual  o 

Judiciário adota um ou outro sistema. 
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Questão  decorrente  da  forma  com  que  são  selecionados  os  membros  do  Poder 

Judiciário, diz respeito à natureza da legitimidade da escolha, à legitimação da atuação de 

seus  membros,  à  investidura  e  ao  processo  de  escolha  dos  integrantes  dos  órgãos 

superiores, tratadas a seguir.  

3.1.A Legitimidade da escolha dos integrantes do Poder Judiciário

Membros dos Poderes Executivo e Legislativo são normalmente eleitos pelo povo 

para exercer temporariamente um mandato popular, ao final do qual, ainda que às vezes 

apenas formalmente, são julgados e, conforme o resultado, reconduzidos ou afastados de 

seus  cargos.  A  escolha  pelo  povo  lhes  dá  a  legitimidade  que  os  membros  do  Poder 

Judiciário não possuem, e a avaliação popular lhes impõe um sistema de controle popular 

que não existe para os integrantes do Poder Judiciário. A falta de acompanhamento, pela 

sociedade, do comportamento do juiz, por exemplo, pode dificultar a compreensão de sua 

atuação  e  a  receptividade  de  suas  decisões.  Como admitir,  por  exemplo,  que  o  Poder 

Judiciário julgue inconstitucional lei votada pelo Poder Legislativo, quando os membros 

desse poder foram legitimamente eleitos e agem como representantes do povo, enquanto 

integrantes do Poder Judiciário são desconhecidos da sociedade? 

Essa linha de argumentos é rebatida por diversos autores, que sustentam a natureza 

específica da legitimidade dos membros do Poder Judiciário para exercer suas funções. 

Nesse sentido, o juiz paulista, Luís Flávio GOMES advoga que a legitimação concebida 

pelo Poder Constituinte soberano é de natureza diversa da que possuem os titulares de 

cargos públicos eletivos. Afirma existir uma legitimação representativa e uma legitimação 

legal, que não se confundem. Esta reside na vinculação do juiz à lei e à Constituição, que 

são elaboradas pelo Poder Político, enquanto aquela decorre da eleição direta pelo povo 

(GOMES, 1994, p. 84). Citando Ferrajoli, GOMES especifica duas fontes de legitimação 

do Poder Judiciário:  a  legitimação formal,  que fica assegurada pelo princípio da estrita 

legalidade  (sobretudo  penal),  e  da  sujeição  do  juiz  somente  à  lei;  e  a  legitimação 

substancial,  que  consiste  na  função  e  capacidade  da  jurisdição  de  tutelar  os  direitos 

fundamentais. (1994, p. 84).

O raciocínio pressupõe a ação neutra e imparcial do juiz que presta a jurisdição, 

com base em instrumentos que não escolheu, de forma que estaria agindo, por conta disso, 
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desinteressadamente. Encontra base na legislação processual que nega ao Poder Judiciário o 

agir "de ofício" e afirma sua posição imparcial e superior em relação às partes. 

A realidade, no entanto não permite essa distinção de forma tão clara. A prática 

revela a importância de um impulso processual e decisões interlocutórias na definição do 

andamento de um processo.  Por essa razão, embora se sustente desde o ponto de vista 

teórico,  essa  justificativa  é  frágil  para  justificar  a  legitimação  dos  juízes  e  do  Poder 

Judiciário. 

Clèmerson  Merlin  CLEVE,  ao  constatar  tal  fenômeno,  afasta  o  caráter 

intrinsecamente  antidemocrático  do  Poder  Judiciário,  sob  o  argumento  de  que  a 

legitimidade da atuação jurisdicional não repousa necessariamente sobre o problema da 

forma de investidura dos membros da magistratura, mas basicamente sobre a racionalidade 

e  justiça  de  decisão,  o  que  impõe  um mergulho  sobre  a  questão  da  função  do  Poder 

Judiciário  (CLÈVE,  1993,  p.  44).  Este  posicionamento  pressupõe  a  existência  de  uma 

solução certa, para cada caso existente. Advoga a existência de apenas uma racionalidade 

possível, ideal do século XIX, que se desfez diante realidade atual. 

No mesmo sentido, mas com acento constitucional, adverte FARRAJOLI: “É nessa 

sujeição do juiz à constituição, e portanto no seu papel de garantir os direitos fundamentais 

constitucionalmente estabelecidos, que reside o principal fundamento atual da legitimação 

da  jurisdição  e  da  independência  do  Poder  Judiciário  frente  aos  Poderes  Legislativo  e 

Executivo” (1997, p. 101).

ZAFFARONI também identificou no que chamou de “o caráter aristocrático” do 

Poder  Judiciário  um dos  elementos  que  poderia  colocar  em cheque  a  legitimidade  do 

mesmo.  Não obstante,  embora  possa  concordar  com a  afirmação quanto  à  origem não 

democrática  da  magistratura  quando  se  está  falando  de  um  estrutura  verticalizada,   à 

maneira do exército, composta por uma elite que exerce o poder de dizer o direito, discorda 

da  afirmação quando se  quer  dizer  que  uma instituição  não  é  democrática  unicamente 

porque não provenha de eleição popular. Para ele, “nem tudo que provém do voto popular é 

necessariamente democrático; em contrapartida, uma instituição é democrática quando seja 

funcional  para  o  sistema  democrático,  quer  dizer,  quando  seja  necessário  para  sua 

continuidade, como ocorre com o judiciário” (1995, p. 43).
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A  forma  de  investidura  no  Poder  Judiciário  não  pode  ser  estudada  de  forma 

simplista.  Há muitas variáveis que impedem uma análise binária  que afirma ou nega a 

correção/conveniência de uma investidura via eleição popular, ou uma seleção técnica, que 

assegure o ingresso dos "melhores quadros". A eleição aproxima, ao menos retoricamente, 

o  candidato  do  eleitor,  mas  não  se  pode  afirmar  que  seja  essa  a  melhor  solução  para 

garantir, por exemplo, a independência do magistrado. O próprio controle feito pelo eleitor 

poderia induzir o magistrado interessado em permanecer no cargo a decidir de acordo com 

interesses do grupo que o elegeu, subvertendo a função do Poder Judiciário, cujas decisões 

devem ter sustentação no ordenamento jurídico vigente. A investidura por meio de eleição 

importa em um maior grau de politização do Poder Judiciário, uma questão candente. A 

democratização é uma necessidade, mas esse processo pode trilhar caminhos diversos da 

eleição popular, conforme advertiu Zaffaroni. 

3.2. O Ingresso no Poder Judiciário

O caráter antidemocrático do poder Judiciário aparece também quando se discute a 

forma de ingresso na carreira  e  promoção dos membros do Poder  Judiciário e de seus 

tribunais superiores. 

ZAFFARONI, na tipologia que cunhou a respeito de modelos de Poder Judiciário, 

classificou o Brasil como um país que adota o modelo tecno-burocrático, que tem como 

uma importante característica a investidura dos membros do Poder Judiciário por concurso 

público, contrariamente à nomeação política (spoils system) que caracterizaria o modelo da 

maioria dos países da América Latina. 

O concurso público a que tem acesso todos os graduados em direito, é um critério 

de seleção técnica, que busca garantir a excelência, superando mecanismos tradicionais de 

preenchimento  de  funções  públicas,  baseada  em relações  de  conveniência,  amizade  ou 

parentesco. Para a realidade brasileira parece ser o meio mais justo e igualitário de acesso, 

porque seleciona com base no conhecimento demonstrado pelo candidato. 

Há, no entanto, inúmeras imperfeições nesse processo,  o que acaba por torná-lo 

viciado, no sentido de preferir sempre um determinado tipo de candidato que pareça mais 

adequado a cumprir uma função posta, que esconde as contradições da sociedade, e as 

discussões em torno do Poder Judiciário. Justiça para quê e para quem?
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A  par  de  questões  éticas,  deve-se  levar  em conta  que  os  concursos  costumam 

privilegiar  conhecimentos  técnicos,  legais,  positivos,  desprezando  a  leitura  histórica,  o 

raciocínio  sistemático,  a  lógica  dialética,  uma  análise  política  da  função  judiciária,  e 

também a prática profissional. 

Jovens  recém  formados  têm  a  magistratura  muitas  vezes  como  seu  primeiro 

emprego, situação que tende a modificar-se com a vigência  da EC. n.  45.   Sobre seus 

ombros vão recair as contradições da sociedade, e a mera aplicação da lei,  ao contrário do 

que lhes foi  dito, poderá não ser a melhor solução para o conflito posto. O jovem juiz 

descobre cedo o viés político de sua decisão, mas essa é uma perspectiva que sempre lhe foi 

omitida.  O  alento  virá  na  conformidade  de  sua  elogiosa  atuação  com  os  objetivos 

manifestos do Poder Judiciário: composição de conflitos. A atuação política, a participação 

na sociedade não é valorizada, o que colabora para o distanciamento do juiz. 

3.3. A Composição dos órgãos superiores do  Poder Judiciário

Embora a regra de ingresso no Poder Judiciário seja o concurso público, excluindo-

se neste caso os detentores de cargos comissionados, o sistema de escolha e nomeação de 

juízes para os órgãos superiores não obedece necessariamente a nenhum critério meritório. 

O  processo  existente  hoje  é  altamente  autoritário  e  excludente,  e  afasta  os  próprios 

membros do Poder Judiciário, beneficiando apenas os integrantes de sua cúpula. 

Mais grave é o mecanismo de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal. 

A composição desse órgão é resultante de um modelo que favorece relações impróprias 

entre os Poderes, já que o juiz nomeado é indicado pelo Presidente da República, com a 

chancela praticamente burocrática do Parlamento. Paradoxalmente, um processo altamente 

politizado, que poderia servir para expor as relações políticas entre os poderes e, a partir 

desta, fixar suas bases, é tratado de forma quase secreta, o que contribui também para a 

deslegitimação do nomeado. 

Inúmeras propostas combinam eleição por  pares,  lista  tríplice,  oitiva dos órgãos 

interessados, sabatina pelo Parlamento, vedação à posse de membros que tenham exercido 

cargo de confiança dos chefes dos poderes executivos e legislativos, etc. Todas devem ser 

analisadas  tendo  em  conta  a  necessidade  de  fortalecimento  do  Poder  Judiciário  e  a 

legitimidade de seus membros e de sua atuação. 
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Também merece  reflexão  o  rodízio  para  a  definição  do  Presidente  do  Supremo 

Tribunal  Federal,  um  processo  que  internamente  parece  ser  democrático,  já  que  evita 

disputas  pelo  cargo,  uma  vez  que  todos  os  Ministros  têm  possibilidade  de  exercer  a 

presidência. Revela-se no entanto, um processo formal, burocrático, que pretende passar ao 

largo  de  qualquer  discussão  política,  enfraquecendo a  Corte  e  tornando seu  Presidente 

apenas o "homem do momento".

3.4. A Vitaliciedade

O alegado caráter  antidemocrático do Judiciário decorre  também do fato de que 

tanto  no  início  da  carreira  quanto  na  indicação  para  compor  Tribunais  Superiores,  os 

membros do Poder Judiciário estão protegidos sob o manto de vitaliciedade, fato que, ante a 

ausência de um efetivo controle interno sobre a atuação dos juízes, acaba transformando a 

investidura no cargo de Juiz, Desembargador ou Ministro do Supremo Tribunal Federal, em 

uma função à eternidade. 

A  questão  da  vitaliciedade  deve  ser  vista  por  vários  ângulos.  Representa  uma 

conquista,  porque  afasta  do  magistrado  o  receio  de  ser  perseguido  por  sua  atuação, 

garantindo-lhe  a  independência  no  ato  de  julgar.  Esse  é  o  objetivo  do  instituto.  Todo 

argumento que pretenda revogá-lo ou flexibilizá-lo deve tomar isso em consideração. 

Não é segredo, no entanto que sob seu manto encobre-se a atuação insatisfatória 

(para dizer o mínimo) de magistrados que se afastam de uma postura ética para auferir 

benefícios incompatíveis com a função que exercem. Nestes casos, é preciso ter em conta a 

existência  de  mecanismos  legais  que  permitem  a  apuração  e  a  penalização  desses 

servidores,  sendo,  no  entanto,  difícil  sua  utilização,  porque  depende  da  superação  de 

interesses corporativos, e exige a transposição  de uma barreira já identificada: o controle 

interno do Poder Judiciário. 

Em torno  do  tema  de  vitaliciedade,  há  variantes  que  merecem ser  estudadas  e 

cuidadosamente analisadas. Mandato temporário, não coincidente com o dos governantes; 

substituição  parcial  dos  membros  de  uma  determinada  Corte  após  o  findar  de  uma 

legislatura; mecanismos efetivos de controle de suas atuações e punição eficaz em caso de 

desídia, corrupção, etc., são algumas das possibilidades que merecem investigação.
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Em  todas  as  situações  indicadas,  questiona-se  a  deficiência  (ou  ausência)  de 

controle interno e externo sobre a atuação dos membros do Poder Judiciário. Em todos os 

casos, perpassa a questão da legitimidade, que é essencial para que o Poder Judiciário se 

fortaleça.  Se a  sociedade não compreende ou não admite  a maneira  pela  qual  algumas 

pessoas tornam-se membros do Poder Judiciário; ou ainda, se não acredita na excelência de 

seus servidores, dificilmente poderá apoiá-lo nas demandas que lhe são peculiares. 

As discussões em torno da aposentadoria dos juízes, levadas à sociedade pela mídia 

nos anos passados, dão uma dimensão da falta de compreensão da sociedade civil  com 

respeito às funções judiciárias. Ao contrário do que se desejaria, as discussões estiveram 

centradas  na  pressão  corporativa  que  os  juízes  faziam  para  que  se  lhes  mantivesse 

"privilégios" incompreensíveis para a sociedade brasileira. Em nenhum momento discutiu-

se a vedação, para o magistrado, de exercício de outra atividade remunerada enquanto no 

exercício da profissão (salvo as exceções previstas constitucionalmente); ou a importância 

de  uma  boa  remuneração  e  aposentadoria  para  a  garantia  de  independência  do  Poder 

Judiciário.  Tampouco se chamou atenção para o fato de que esta independência é uma 

garantia do jurisdicionado, e não um direito do juiz. 

Dos  membros  do  Judiciário  não  se  viu  posicionamento  diverso.  Não  souberam 

comunicar-se com a população e passaram a impressão de que buscavam apenas manter 

privilégios injustificáveis. 

4.  A Extensão do  Poder Decisório do Juiz
Questão  importante  ainda  atinente  à  legitimidade  do  Poder  Judiciário,  embora 

também  relacionada  à  sua  função  do  Estado  atual,  diz  respeito  à  extensão  do  poder 

decisório do juiz. 

A lei nos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica é o principal instrumento 

de que dispõem os operadores jurídicos para definir o direito da cada um dos interessados 

em  caso  de  conflito.  Juízes,  advogados,  legisladores,  membros  do  ministério  público, 

procuram estabelecer direitos e deveres a partir da lei, que integra o sistema na forma de 

enunciados  genéricos,  quiçá  situados  "a  meio  caminho  entre  a  decisão  do  litígio, 

considerada  como uma aplicação  concreta  das  regras,  e  os  princípios  dotados  de  uma 

elevada  generalidade,  de  que  pode,  ela  própria,  ser  considerada  como uma aplicação." 

(DAVID, 1998, p. 81) 
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A função atribuída às legal rules nos países de common law é fornecer solução tão 

precisa quanto possível aos litígios que lhe são submetidos. Sua aplicação, no entanto, pode 

ser considerada subsidiária, vez que os juízes podem exercer sua função de dizer o direito 

sem que sua decisão esteja embasada em um texto legal. Como nestes países admite-se um 

processo de criação do direito por parte dos magistrados na ausência de determinação clara 

sobre um específico assunto ou uma dada situação,  não existe  ali  o  dogma do sistema 

completo, em que todas as situações estão previstas no ordenamento. Ao contrário, assume-

se a incompletude do sistema e considera-se que uma das funções dos juízes é justamente 

preenchê-lo, utilizando-se para tanto das decisões anteriormente tomadas por suas cortes 

em casos semelhantes.  

Nos países da  civil law a função da lei é outra. A norma é o elemento central do 

sistema,  que  vai  permitir  a  análise  dos  fatos  e  a  prestação  jurisdicional  devida.  A 

organização e sistematização das normas, em códigos, buscam produzir um sistema jurídico 

completo e coerente, próprio do sistema romano germânico. 

Espera-se do juiz uma decisão baseada no ordenamento jurídico. Conforme o ideal 

racional em que está assentado o direito positivo, ao juiz caberia a aplicação mecânica da 

lei,  conforme  acentuava  Montesquieu.  Embora  se  pense  idealmente  no  prestação 

jurisdicional como uma operação silogística, que vem aos poucos sendo superada, porque 

insuficiente,  admite-se  ao  juiz  a  "correta"  interpretação  da  lei,  buscando-se  através  da 

mesma o alcance da decisão legal, ainda que injusta.

 Sabe-se  que  mesmo  a  interpretação  pode  ser  insuficiente,  admitindo-se 

excepcionalmente a criação judicial. É preciso se ter em conta, no entanto, que nos países 

vinculados à tradição romanística, a construção do direito pelo juiz pressupõe na verdade o 

mau funcionamento do sistema. Esta é provavelmente uma forte razão para explicar o papel 

bem menos importante do juiz nos países de  civil  law.  Os limites do ato interpretativo 

constituem uma das principais questões de política jurídica no mundo romano-germânico. 

Não se discute mais  a óbvia necessidade e  utilidade da interpretação da norma. 

Busca-se definir limites e possibilidades do ato interpretativo, tendo-se em conta a função e 

a legitimidade de cada um dos poderes dentro do Estado. 

A prestação jurisdicional  é  corriqueiramente  uma atividade que perpassa os  três 

poderes, já que se parte de uma lei votada pelo Poder Legislativo e executada pelo Poder 
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Executivo. Essa relação torna-se mais complexa quando ao Poder Judiciário se atribui a 

função de julgar a constitucionalidade de leis editadas por aqueles poderes. O Judiciário, 

nesses casos, estará julgando os outros dois Poderes, que, via de regra, tem sua legitimidade 

assentada em bases mais objetivas, quais sejam, eleições, mandato temporário, mecanismos 

de controle variados, etc. 

A transposição desse déficit de legitimidade por parte do Poder Judiciário, a par das 

observações já realizadas, depende de uma  maior transparência na sua atuação, o que ainda 

não se verificou.

III. CONCLUSÃO

A crise do Poder Judiciário  não é específica do nosso país, e tem raízes externas ao 

próprio Poder Judiciário, uma vez que é sobretudo consequência da mudança do papel do 

Estado a partir da 2. metade do século passado.  

A partir da consagração do Estado-providência, passou-se a exigir do Judiciário um 

maior protagonismo na solução dos conflitos, por meio de um posicionamento ativo com 

respeito a efetivação de direitos sociais, coletivos, que nunca lhe havia sido demandado. O 

Judiciário perde um pouco sua identidade, uma vez que o modelo sobre o qual está erigido 

torna-se obsoleto. A mera prestação jurisdicional realizada por um juiz neutro, imparcial, 

distante e superior às partes, já não satisfaz, exigindo-se do mesmo posturas cada vez mais 

políticas, na defesa de direitos coletivos que antes não se encontravam sequer definidos. 

Embora  Executivo  e  Legislativo  também  estejam  sofrendo  mudanças,  sua 

composição e processo de formação o tornam  mais ágeis, próximos da sociedade, sensíveis 

às mudanças que se impõem. O Judiciário, ao contrário, é naturalmente mais hermético, em 

razão da forma de ingresso e permanência em exercício de seus membros, da forma como 

atuam (neutra e  discretamente),  além das formalidades e  procedimentos  impostos pela 

tradição -  e não questionados -, que acabam afastando-o da sociedade. É o Poder menos 

sensível às demandas sociais.  

A mudança é necessária, mas não há um consenso sobre o que mudar. Além da 

natural oposição dos integrantes do Poder Judiciário, há uma indefinição a respeito dos 

rumos  a  serem  tomados.  Defendem-se,  sobretudo  mudanças  instrumentais,  ou 

organizacionais, que não alteram  a modo de operar do Judiciário. Uma reforma efetiva 
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deverá discutir a função que se pretende do Judiciário neste novo contexto social, buscando 

fortalecê-lo para que seja capaz de cumpri-la. 

A maior fraqueza do Judiciário está na fragilidade de sua legitimação. A sociedade 

não o conhece, não sabe como atua, considera-o ineficaz e percebe toda sua especificidade 

como um privilégio desmedido. 

São muitas as  medidas  passíveis  de reverter  esse processo,  mas elas devem ser 

tomadas a partir da existência de um consenso mínimo em torno de questões fundamentais. 

Justiça para quê e para quem? A resposta não é retórica, implica em opções que o Judiciário 

tem se recusado a fazer, para não comprometer sua imparcialidade, um mito que não mais 

se impõe. 

Os membros do Poder Judiciário precisam perceber que seu enfraquecimento coloca 

em cheque a própria organização do Estado, baseada ainda na construção de um estado 

democrático de direito. Não há sociedade forte sem um Judiciário forte. Sua fragilidade 

coloca em risco todo o tecido social sobre o qual está erigida a sociedade brasileira. 

Ante  a  ausência  do  direito,  resta  a  barbárie,  ainda  que  prefiramos  acreditar  na 

solidariedade. 
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