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RESUMO 
 
O presente trabalho visou discutir a cultura política e o campo jurídico brasileiro, a partir da 
análise do Conselho Nacional de Justiça, órgão estruturado a partir da emenda constitucional 
45/04 e que foi trazido com o objetivo de realizar o controle administrativo do poder judiciário 
nacional. A pesquisa procurou identificar se a existência e forma de atuação daquele órgão 
inseriam-se em um movimento de aprimoramento de instituições estatais e da sociedade civil 
que têm como alvo a prestação de contas, transparência e possibilidade de punição de desvios 
quando se trata de agentes do poder público, descrição que remete ao termo accountability. 
Buscou, também, por meio da bibliografia referente ao tema, compreender a forma com que se 
ilustrou a relação da sociedade brasileira com o poder, imagens estas corriqueiramente 
vinculadas às noções de privilégios e construção de hierarquias sociais, e neste passo, 
introduzindo uma análise de controle do poder sobre esse ponto de vista. Para a obtenção de 
resultados, foram ouvidos, no CNJ, cinco conselheiros do órgão, um juiz-auxiliar da 
corregedoria e dois diretores da área de estatística do conselho. Ainda, acompanhou-se uma 
audiência pública promovida pelo Conselho, realizada no Recife, na qual se colheu impressões 
acerca do significado e relevância do evento, além de entrevistas com presentes. Ainda operou-
se uma análise de textos normativos e materiais produzidos pelo CNJ, como resoluções e 
relatórios de inspeções, dando-se ênfase no aspecto do controle administrativo.       
O trabalho procurou mergulhar no campo jurídico, com intuito de esboçar um retrato desta 
arena, fazendo referência às disputas, aos agentes, e aos objetos de luta. O fato de o CNJ ser 
formado inteiramente de agentes inseridos no campo jurídico instigou a análise em específico 
deste espaço.            
Os resultados apontaram para uma possível mudança de realidade no serviço judiciário 
brasileiro a partir da intervenção do CNJ. O órgão, em primeiro lugar, buscou um mapeamento 
dos problemas existentes e, de ciência de parte deles, canalizou esforços para sua solução. Este 
diagnóstico, em primeiro plano, constatou uma significativa ausência da ideia de serviço 
público e, muito menos, de gestão pública no judiciário. As resoluções disciplinadoras editadas 
pelo CNJ, como a Res. 07/05, que proibiu o nepotismo, e que disciplina a concessão de diárias 
para viagens, como exemplo, vem como reação a uma completa falta de controle que sempre 
existiu naquele poder.      
A análise empreendida a partir dos dados coletados sugeriu que o CNJ pode ser considerado 
órgão de accountability, e num plano teórico mais abstrato, que sua atuação (considerada dentro 
de um contexto histórico e social) pode refletir uma mudança social quanto à concepção de 
poder e hierarquias sociais.  
 
Palavras-chave: Conselho Nacional de Justiça; accountability; cultura política.   
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ABSTRACT 
 
This work aimed discussing the political culture and the law field in Brazil, by the 
analysis of Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a state structure created through 
constitucional amendment nº 45/04 and idealized for the accomplishment of 
administrative control and fiscalization of judiciary power. The research tried to 
indentify if the performance and results of CNJ is linked to a movement witch seems to 
improve social e state institutions witch work wth the ideas of counting, transparency 
and real punition for public agents whom deviate from the public interest, descriptions 
that take us to the term accountability. Also, the work sought to comprehend the way 
how has been always showed up the relationship of brazilian society with power, 
images usually linked to the notions of privileges, and construction of social hierarchies, 
and, in this theoretical kick-off, introducing an analysis of control of power in this point 
of view. For obtaining results, was listened five counselors, a judge and two members 
from the statistic sector. Yet, we visited a public audience promoted by CNJ, at Recife, 
where it was possible to take notes about the significance and relevance of the meeting, 
and also interview some of the people there. It was made a analysis of normative texts 
edited by CNJ and inspection reports, emphasizing the administrative control aspects. 
The work has also studied the law field, aiming a panoramic view of this arena, its 
disputes, its agents, and objects in dispute. Because CNJ members are always people 
related to law field, this fact pushed into a specifically research of this space. 
The results pointed to a possible change in the reality of brazilian judiciary service 
considering the performance of CNJ in its beginning. At first, CNJ tried to elaborate a 
map, a panoramic view of the problems in judiciary and, with the informations in its 
hands, converged efforts for solutions. This diagnosis was able to conclude that there 
was no idea or spirit of a public service and, much less, of professional public 
management, at brazilian judiciary. The normative texts edited by CNJ – as resolution 
nº 07/05, witch has made illegal the nepotism, and also the resolution 75/09, witch 
disciplines the concession of daily incomes for trips, for example – comes as reaction to 
a complete absence of control that – as the conclusions pointed – has never existed at 
that power.  
The analysis suggests that CNJ can be considered an accountability public agency, and 
considering a more abstract theoretical view, that, its performance (into a social e 
historical context) might reflect a social change about the conception of power and 
social hierarchies. 

 
KEY WORDS: Conselho Nacional de Justiça, accountabily, political culture. 
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INTRODUÇÃO  
 

 As incursões tradicionais da ciência política de há muito privilegiam os estudos 

acerca das instituições, com o intuito, não raro, de aferir a saúde dos sistemas 

democráticos em curso, sugerir possíveis reformas políticas e eleitorais para o seu 

aperfeiçoamento, e apresentar demais indicadores que digam respeito ao clássico 

aspecto da autorização, sinônimo da representatividade. Sob este ponto de vista, os 

conceitos de democracia e cidadania são abordados a partir de um aspecto formal, de 

aproximação conceitual jurídico-dogmática, significando o primeiro o sistema político 

cujo poder emana do povo através de seus representantes; e o segundo, o direito 

subjetivo de exercer o poder de escolha inerente àquele sistema. 

 

 Uma linha de percepção mais recente, entretanto, considerando muito estreitos 

os critérios de definição como os acima apontados, busca inserir na ciência e sociologia 

política novas dimensões que procuram aprofundar a democracia como um ethos social, 

cujos aspectos da participação e controle são tido como essenciais nessa empreitada. 

Trata-se de avaliar a democracia a partir da cultura política. Esse olhar procura, de um 

lado, alargar o aspecto da política, para descobrir que as demandas atuais da democracia 

transbordam a análise sobre o Estado, e de outro, procura notar as novas relações da 

sociedade com este mesmo Estado.  

 

O primeiro desses aspectos anota a necessidade de abordar a democracia nas 

relações sociais, fundado na retórica de uma nova gramática social, proponente da 

derrubada de padrões culturais institucionalizados que consolidam a hierarquização 

daquelas relações. Aqui a democracia é vista como igualdade de condições subjetivas e 

seu alvo é o autoritarismo social. Sob o segundo aspecto – a relação com o Estado – 

pode-se dizer que a idéia de cidadania toma corpo como forma de controle da sociedade 

sobre Estado a partir de novas formas de participação, como por exemplo Conselhos, 

nas suas diversas modalidades. As esferas da prestação de contas e da inovação dos 

espaços públicos têm uma relação geral com a visão de que a democracia instaura uma 

nova espécie de relação entre o Estado e a sociedade e nesse aspecto esse ponto de vista 

dá ênfase ao que se designa por accountability 
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Quanto esta segunda vertente, os trabalhos que inserem abordagens desta 

natureza têm encontrado fontes de pesquisa nas diversas formas de participação da 

sociedade civil no que toca ao controle do Estado. Assim, como exemplo, são tomadas 

por referência a utilização de instrumentos institucionais colocados à disposição de 

indivíduos e grupos, como é o caso da ação popular (MOTA, 2006) e da ação civil 

pública, manejáveis contra má utilização da máquina administrativa e danos coletivos, 

que denotam a participação e controle de determinados agentes quanto a ações ou 

omissões do Estado consideradas ilegais; de outro lado, a próprios cenários de 

organização da sociedade civil são tomados como expressão de um relacionamento 

menos clientelista entre aquela e o Estado. Como outros avanços experimentados 

através da legislação, dá-se destaque à edição da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

complementar 101/2000 (SACRAMENTO, 2004).           

 

São também referidos os instrumentos de descentralização e participação que a 

constituição brasileira, por um lado, e alguns governos, por outro, adotaram como forma 

de aproximar a população dos espaços públicos decisórios, sendo uma ferramenta 

importante de controle. Recorrentes são os trabalhos que abordam as diversas tentativas, 

mais ou menos exitosas, da execução de um programa de orçamento participativo, nos 

quais a população participa diretamente dos debates acerca do destino das verbas 

públicas (SANTOS; AVRITZER, 2002). É feita a devida referência também aos 

conselhos gestores de políticas públicas (TATAGIBA, 2002), tais como o de saúde, 

assistência social e educação, todos obrigatórios, conforme dispositivos da Constituição 

Federal. Neste particular, GOMES (2003) chega a anotar uma “febre conselhista” no 

Brasil, muito embora, a despeito de nunca se negar a importância da presença de tais 

espaços, TEIXEIRA (2001), dentre outros, coloque dúvidas acerca da sua efetividade.         

 

Inserido nesta perspectiva teórica que remete a controle de funções e poderes 

públicos e ocupação de espaços públicos, e que podemos tratar como accountability, o 

presente trabalho pretende analisar a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Este 

órgão representa novidade na estrutura organizativa do Estado brasileiro. Trazido a 

lume através da Emenda Constitucional 45/04, em funcionamento desde 2005, o 

referido Conselho tem como atribuição efetuar um controle administrativo e ético-

disciplinar do poder judiciário brasileiro – estando, nesta sua competência, 
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hierarquicamente abaixo apenas do Supremo Tribunal Federal. O controle 

administrativo apresenta-se no sentido de conferir um planejamento de ações para 

política judiciária a partir da coleta e análise de dados acerca de produtividade e 

gerenciamento de recursos (humanos e financeiros), fato até então praticamente 

desprezado pelos tribunais brasileiros e um dos motivos principais das deficiências do 

serviço judiciário, a exemplo da morosidade, e que contrasta com o montante de 

recursos que lhe são enviados. O controle ético-disciplinar contempla a investigação, 

averiguação de denúncias e possíveis punições administrativas para servidores do poder 

judiciário que ferirem os princípios da administração pública, alguns deles reforçados 

por resoluções emanadas do próprio Conselho. O fato mais relevante, quanto a este 

aspecto, é que, a partir da sua criação, servidores, juízes, desembargadores, não são 

submetidos apenas a apuração de denúncias pelas corregedorias dos seus próprios 

tribunais, mas ao CNJ, um órgão nacional de composição mista (aos aspectos atinentes 

à composição do órgão é dado destaque na parte 3 do trabalho), que serve, nesse 

particular, como corregedoria-nacional de justiça. 

 

Assim, reforça-se – como propuseram os estudos de MOTA (2006) e 

RODRIGUES (2008) – o Conselho Nacional de Justiça pode ser incluído, entre órgãos 

e iniciativas que surgem no sentido de controle e fiscalização das instâncias de poder, 

com o propósito, portanto, de exercer uma accountability. O presente trabalho, dessa 

forma, dará destaque a este corte teórico de forte relação com o objeto empírico, 

visando a verificar as formas e a intensidade do controle realizado por este Conselho, a 

fim de perceber, em última análise, a existência ou não de um fortalecimento, na 

democracia brasileira, de instâncias efetivas de fiscalização do poder. 

 

Entretanto, somada a esta perspectiva cuja literatura é mais abundante, a 

presente dissertação pretende partir de outra premissa teórica, esta mais voltada à 

cultura política em um sentido ligada aos valores encarnados (embora dinâmicos) pela 

sociedade acerca do que é o poder e de como relacionar-se com ele. Considerada uma 

visão ampla daquilo que significa política, como base em autores como DAGNINO 

(2000), SANTOS (2002) e TELLES (1994), o trabalho busca compreender as formas de 

controle também sob o ângulo da remoção de privilégios e de padrões culturais 

institucionalmente estabelecidos (FRASER, 2000) – definidos estes como expressões de 

autoritarismo social (DANIGNO, 2000) – que contribuem de forma substancial para o 
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enfraquecimento das aspirações de democracia material e luta por direitos subjetivos. 

Esta perspectiva amplia o conceito de política e passa a ver nas microrrelações sociais 

fontes de poder e hierarquização, caracterizadas pela naturalização da desigualdade 

social e conseqüentemente adoção de critérios de valor a favor de determinados grupos 

em detrimento de outros. Assim, a busca pela remoção das desigualdades e pela justiça 

daí decorrente dar-se-ia no interior da sociedade, a partir do processo político de quebra 

de padrões de preconceito e desrespeito institucionalizados culturalmente.   

 

Dada a novidade do recorte, este merece uma explanação mais detalhada. 

Já tendo sido noticiado que o alvo empírico deste trabalho será o Conselho 

Nacional de Justiça, e sabido que este é um ente que compõe a estrutura da 

Administração Pública brasileira, revelando-se portanto um órgão de Estado para 

controlar a sua própria função instrumental – no caso, o serviço judiciário – pode-se 

perguntar legitimamente o motivo pelo qual não se cuidou apenas, na fase teórica, das 

inovações e disputas na cultura política tomada esta como relação entre Estado e 

sociedade, dando ênfase unicamente portanto às idéias de controle do poder público, 

suas formas, sua base conceitual mais profunda, seus obstáculos, como descrito 

sucintamente acima.          

 Talvez seja mesmo um esforço bem grande conseguir contornar este problema 

teórico, mas, da forma com que foi concebido, e diante da realidade para a qual foi 

escalado, seria possível raciocinar no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça 

estaria fazendo parte exatamente, direta ou indiretamente, desta guerra interpretativa de 

padrões culturais estabelecidos, reconfigurando talvez não posições mas noções de 

hierarquia social. Explique-se. É que conceitos como o de patrimonialismo, o 

mandonismo, ou o clientelismo, no Brasil, não são apenas uma questão, ao que parece, 

que tenha a ver somente com os contornos de controle do poder político, matéria 

portanto característica daqueles estudos voltados ao tema da accountability O 

patrimonialismo e muito mais notoriamente o mandonismo, que decorrem de uma 

hierarquização interna da sociedade, acaba desaguando no aparelho estatal. Mas à 

medida que são conferidos maiores privilégios a umas pessoas do que outras, no sentido 

de que a lei só é aplicável a uma delas, independente do fato de que uma veste a forma 

de agente público e a outra não, tem-se o estabelecimento de uma hieraquização social 
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que, como nos outros casos microssociais, pretendem perpetuar-se no imaginário 

coletivo, o que é constatado nesse caso pela benevolência que a população tem com a 

utilização da máquina pública por determinados grupos políticos (quanto a esta 

benevolência, José de Souza Martins (1999)). 

 Então, quando o papel do Conselho Nacional de Justiça direciona-se a 

intervenções em práticas irregulares de poder inseridas dentro de um poder da república, 

nessas intervenções não há apenas – o que já seria relevante – uma reconfiguração da 

relação entre Estado e sociedade, na forma de um controle com vistas a uma burocracia 

tipo weberiana, mas também no que diz respeito ao aspecto mais concreto de remoção 

de privilégios, de noção de poder, da noção de pessoas naturalmente superiores, ou seja, 

dos padrões estabelecidos de hierarquia social, que, no Brasil, sempre colocou os 

agentes vinculados ao Estado com um patamar de privilégios superior às demais 

pessoas mesmo que este comportamento fosse avesso à própria fórmula racional que o 

Estado brasileiro em termos formais, ou dogmático-jurídicos, buscava copiar.  

 A pesquisa de campo, inclusive, pareceu ter conferido certo sentido a esta 

relação inicialmente pouco clara. Tanto nas entrevistas realizadas junto aos conselheiros 

do CNJ, mas também na análise do sentido das resoluções por ele expedidas, e 

notadamente nas suas audiências públicas, as referências à composição social brasileira, 

à cultura de privilégios, por um lado, e desrespeito, por outro, além, claro, o 

componente histórico intrincado a tudo isso, chegaram a ser lugar-comum nos discursos 

observados. No particular, as audiências públicas demonstraram uma sociedade sedenta 

por justiça e por igualdade, no sentido de remoção de privilégios históricos, 

padronizados, hoje não mais considerados normais com a mesma indiferença de outrora 

por boa parte da sociedade. 

 O intuito, então, foi, procurar perceber se seria possível localizar o CNJ nesse 

leque de ações e iniciativas que a sociedade como um todo vem tomando no sentido de 

fazer valer sua força de controle político e social com o intuito de reformular padrões 

estabelecidos de desigualdade que promovem injustiças nas relações pessoais diárias e, 

dada a peculiar história brasileira, se espraiam pelo serviço público, gerando uma série 

de irregularidades de toda sorte prejudicial à grande maioria.  
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 Nesse sentido, pois, dentre os diversos pontos de vista teóricos possíveis para 

analisar alguns pontos do Conselho Nacional de Justiça, pareceu-nos este adequado 

tanto quanto abrangente, visto que não deixa escapar de debates aparentemente mais 

ligados a área de órgãos públicos de controle, como possível notar pela discussão a 

respeito de uma possível accountability, não ficando preso a isto, contudo, para procurar 

perceber as possíveis transformações culturais que levaram a criação do órgão, bem 

como as que sua atuação pode ajudar a catalisar. Traço, a nosso ver, de indispensável 

debate, dado que as instituições, importantes que sejam para fortalecer 

determinados valores, não são suficientes despidas do conteúdo que apenas o 

capital social pode oferecer. E é a percepção da existência desse capital social, 

fincado em (novos) valores, que procuramos.  

O primeiro capítulo do texto cuidará dessas temáticas acima referidas, 

procurando desenvolver os conceitos e literatura que aborda os assuntos em debate. 

Inicialmente, procura-se apresentar alguns conceitos de grande relevância para a obra, 

com o fito de melhor situar o leitor no contexto teórico proposto. Em seguida são 

apontadas as discussões referentes à cultura jurídica brasileira, traçando suas 

características apontadas como mais tradicionais até as novas propostas acerca do tema.      

 

Conforme, entretanto, já denuncia o título da obra, o estudo abraça dois vieses, 

apresentados como cultura política e cultura jurídica, como forma de abordar o estudo 

sobre o Conselho Nacional de Justiça.    

 

A utilização de dois campos, referentes ao da cultura política (social) e o da 

cultura jurídica (jurídico), para compreender o objeto empírico trazido pretende conferir 

uma completude maior ao fenômeno. Muito embora a formação do Conselho Nacional 

de Justiça seja muito bem localizada como um evento que responde aos interesses da 

sociedade, referentes ao controle do poder público, assim como também da remoção de 

privilégios – o que, portanto, faria válida uma abordagem limitada à cultura política, 

como anteriormente traçado – a análise acerca do seu funcionamento, dadas as 

personagens que o compõe, não poderia escapar de um estudo em particular do campo 

jurídico.  
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É que, embora seja possível admitir uma conjugação de vetores 

comportamentais em diferentes campos sociais, ou seja, uma tendência geral que 

influencia de maneira mais ou menos uniforme todas as esferas sociais consideradas 

isoladamente, há especificidades tais em cada nicho social que devem ser levadas em 

conta. No caso presente, há uma cultura política que influencia o campo jurídico, 

certamente, mas há uma dinâmica interna neste campo jurídico que solicita a sua análise 

para a sua melhor compreensão do Conselho. Idealizado e formado basicamente em 

grande parte por indivíduos e grupos ligados ao direito, seria inevitável pesquisar na 

dinâmica própria deste campo acerca da existência de transformações, seus agentes, 

suas disputas, seus instrumentos.  

 

Assim, a parte 2 do texto é destinada a traçar uma visão panorâmica do campo 

jurídico, procurando apresentar bibliografia e propor análise acerca das mudanças pelas 

quais passa o poder judiciário no contexto da divisão dos poderes, seu papel após a 

segunda metade do século XX e a dinâmica dos seus agentes, dando grande ênfase aos 

discursos teórico-jurídicos que servem como instrumentos para uma disputa interna 

visível neste campo. Ainda nesta parte 2, com o intuito de aprofundar a análise 

proposta, são apresentados dois estudos, um com o intuito de analisar decisões recentes 

do Supremo Tribunal Federal, a notar o discurso jurídico ali produzido, e outro acerca 

da Associação dos Juízes para a Democracia (AJD), analisando seu discurso através das 

suas publicações.      

 

 A parte 3 procura, enfim, abordar o Conselho Nacional de Justiça, apresentando 

sua estrutura, suas principais atividades e procurando proceder a uma análise destas sob 

os pontos de vista acima colocados. A pesquisa empreendida fez uso de entrevistas, 

análises de documentos, vídeos, e notícias publicadas especialmente na internet acerca 

de ações do Conselho.  

 

Mais especificamente, as entrevistas foram realizadas junto a cinco conselheiros 

do Conselho Nacional de Justiça, os conselheiros Marcelo Nobre, Jeferson 

Kravshynshyn, Milton Nobre, Walter Nunes e José Adonis; um juiz-auxilar da 

corregedoria do Conselho, o juiz federal Friedmann Wendepap; dois de seus servidores, 

que trabalham junto ao departamento de pesquisas judiciárias do órgão, Fábio Mirto e 

Guilherme Viana Ferreira (todas em Brasília, no CNJ); ainda, foram realizadas 
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entrevistas junto a cidadãos presentes à audiência pública realizada na cidade do Recife. 

As entrevistas estão colocadas como parte do texto, ressaltando comentários aduzidos 

pelos entrevistadores dentro do contexto do tema abordado.   

 

 Quanto aos documentos analisados, destacamos relatórios que o Conselho 

produziu sobre os tribunais, resultantes de inspeções efetuadas junto a estes. Tais 

documentos são talvez os retratos mais instigantes e mais próximos da realidade do 

judiciário brasileiro até hoje produzidos. Ainda, vale constar a análise de documentos 

como as atas dos encontros do colégio dos desembargadores de tribunais estaduais, que 

serviu para estudar a disputa retórica empreendida acerca da força do CNJ. Foram 

analisadas também resoluções editadas pelo Conselho, bem como, quanto a estas, a 

eficácia das suas decisões, através da notícia de julgados importantes efetuados pelo 

colegiado.      

 

Foi realizada viagem a cidade do Recife, no mês de agosto de 2009, para 

acompanhar de perto a audiência pública realizada pelo CNJ, oportunidade na qual o 

órgão abre espaço para os cidadãos manifestarem-se sobre os serviços prestados pelo 

poder judiciário. Desta visita foram tomadas algumas impressões, as quais se 

compartilha no presente texto.     

                     

Deve-se ressaltar um ponto relevante quanto a metodologia adotada, que é bem 

visível na dissertação. Não se fez uma análise em especial, mais aguda, de nenhuma 

atribuição em especial do Conselho, preferindo-se, ao contrário, traçar um panorama 

amplo das competências e atuação do CNJ. Isto se dá por conta da avaliação de que, 

sendo um órgão novo, cujos próprios traços de competência ainda estão em construção, 

a abordagem de uma ou duas das suas frentes de ação tornaria sobremaneira limitada a 

sua apresentação. Durante período da pesquisa, o Conselho passou a ter um 

protagonismo muito grande nas suas ações e, portanto, também por isso, ignorar 

justamente esta realidade do período pesquisado pareceria a nós uma escolha 

equivocada.  

 

Assim, como será visto, o texto abordou questões relativas à composição do 

Conselho Nacional de Justiça; à sua função de controle administrativo e financeiro; aos 

seus programas de racionalização do serviço judiciário; aos mutirões carcerários 
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empreendidos pelo órgão; às inspeções nos tribunais; às audiências públicas; e à 

resistência que é empreendida contra o órgão. Todas estas questões foram abordadas de 

forma a apresentar cada um dos temas ou competências, e também efetuando análises 

acerca deles, em geral calcadas nas ideias gerais passadas na parte teórica, as quais, 

inclusive, encontraram no Conselho campo fértil para florescerem.    
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* Audiência pública do Conselho Nacional de Justiça em Recife, 20/08/2009. 

 

Fruto de um trabalho de campo, em que fomos a Recife acompanhar a audiência 

pública realizada no dia 20/08/09, considerou-se melhor aqui falar desta atividade do 

CNJ através do relato feito a partir das informações obtidas e impressões apanhadas na 

capital pernambucana. 

 

NO dia 20 de agosto de 2009, na cidade do Recife, foi realizada audiência 

pública promovida pela corregedoria geral de Justiça, do CNJ, inserido o evento no 

curso de uma inspeção no Judiciário pernambucano, levado a cabo pela Corregedoria 

durante aquela semana. A inspeção em Pernambuco faz parte de uma averiguação geral 

do judiciário brasileiro, iniciada em setembro passado no Estado da Bahia e que 

pretende alcançar todos os Estados da federação até setembro de 2010, quando encerra 

o período de gestão do ministro Gilson Dipp à frente da corregedoria nacional. A 

inspeção foi iniciada no dia 17 de agosto e foi até o dia 22, realizando averiguações in 

loco em diversas varas na capital e no interior do Estado, detectando problemas de 

recursos humanos, infra-estrutura, averiguando contratos administrativos, dentre outras 

atividades.  

 

 

O nosso primeiro contato com o ambiente que circundava a audiência pública 

foi logo no elevador do fórum do recife, em que subíamos até o 4° andar para verificar 

o local em que as reclamações a termo aconteciam, isso há algumas horas antes do 

início da audiência pública. Na demorada subida, estava um senhor de cabelo e bigode 

branco, de terno branco, ao qual inquiri se estava ali para fazer alguma reclamação 

sobre um processo seu, no que ele respondeu que não; na verdade – disse ele num tom 

firme – estava ali porque gostaria que lhe entrevistassem para dizer aos membros dos 

CNJ “quem são os bandidos do tribunal, a começar pelo presidente”. Esse rápido 

contato de certa forma foi representativo do que ocorreria no decorrer do dia, no qual as 

pessoas claramente demonstravam satisfação com a oportunidade de serem ouvidas e, 

principalmente, acerca de um assunto em que a população em regra é calada, seja por 

meio falta de acesso aos meios de comunicação, seja pela imposição bruta do medo: a 

corrupção e o abuso de poder. 
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O salão de acesso ao gabinete de reclamações estava repleto. Já tendo ocorrido 

durante o dia anterior e que também seria estendido para o dia seguinte – em caráter 

extraordinário, em virtude da grande procura – dezenas de pessoas buscavam assento 

onde houvesse, e esperavam o momento de serem chamados. Em mais de um momento 

apareceram grupos específicos, em especial de servidores, para entregar reclamações e 

denúncias por escrito. Chegavam em conjunto e se mostravam ligeiramente ansiosos 

por serem atendidos. A ansiedade se via no olhar, mas principalmente nos contatos que 

tinham com os servidores do CNJ responsáveis pelo primeiro contato. Boa parte das 

pessoas que ali estavam procuravam o local pelo fato do excesso de prazo em algum 

processo seu, ainda porque o anúncio feito pela televisão durante a semana ressaltava 

em regra este aspecto da inspeção. (Diga-se, também, que havia muita procura por 

problemas que não eram da competência de solução pela corregedoria, como decisões 

que simplemente não satisfaziam o cidadão). Entretanto há sim ali denúncias graves 

mesmo por conta do caráter sigiloso do espaço e da reclamação. 

 

O gabinete em que as reclamações eram postas a termo era ocupado por sete 

juízes-auxiliares da corregedoria, que atendiam um a um os cidadãos interessados. Lá 

foi possível conversar com a assessora direta do ministro-corregedor, Gilson Dipp. 

Perguntei se estas inspeções tem sido capazes de mudar o comportamento de 

corregedorias locais, no que respondeu de forma inicialmente indireta que a maioria das 

corregedorias locais não desfrutam de independência, mas – continuou – este quadro 

tem mudado em função da promoção de encontros e seminários entre os corregedores 

locais, de iniciativa da corregedoria do CNJ. A entrevistada, Lorena, afirmou enfim que 

as inspeções causam impacto e tiveram relevância para o que ela notou como uma 

mudança perceptível na atuação das corregedorias estaduais. Pode-se dizer que 

correição e fiscalização no Judiciário, de fato, só houve pela primeira vez, e em mais de 

um estado, durante estas investidas do CNJ. A própria criação do órgão em 2004, por si 

só, já se mostrou uma sombra incômoda para corregedorias por demais lenientes, 

entretanto o desenrolar dos fatos e a mais recente atuação do órgão nacional tem 

mostrado um cuidado especial neste ponto, de notar-se por exemplo as recorrentes 

aberturas de processos administrativos para apurar descaso (corporativismo) de 

corregedores locais, fatos estes que constam dos relatórios das inspeções já realizadas 

em outros estados.       
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É possível notar uma cautela muito grande de todos aqueles que compõem o 

CNJ e estão trabalhando ali. Em determinadas oportunidades, apenas com algum tempo 

de conversa é possível uma pequena abertura. Todos estão cientes de que ali 

representam uma ameaça para os próprios anfitriões, e trabalhando nas suas instalações 

– ainda que o local seja público – e ainda que o clima não se torne tenso por conta 

disso, o sigilo e doces evasivas prosperam no agir. Ao mesmo tempo, tudo é feito de 

maneira muito rápida e poucas são as oportunidades de chegar a uma conversa mais 

aprofundada com aqueles que estão trabalhando. A inspeção não chega a ser uma 

correição geral – que duraria uns 2 meses, segundo Lorena – mas procura estabelecer 

um quadro geral, e para isso a intenção é mesmo fazer uma varredura intensa em todos 

os locais, dados e informações possíveis. Passar feito um tufão. Portanto, não há mesmo 

muito tempo. 

 

Após esse contato inicial, pereceu interessante visitar outra atividade que ocorria 

em outro ponto do fórum. Na garagem do prédio foi instalado um serviço de mutirão 

carcerário, que embora não diga respeito à competência da corregedoria, mas da 

competência administrativa do CNJ, vale fazer menção. Pelo que foi possível colher do 

juiz-auxiliar do da Presidência do CNJ, Wilson da Silva Dias, ali presente, a intenção 

do mutirão não era nada modesta. Segundo ele, há no Estado de Pernambuco 20 mil 

presos, sendo que desses, 13 mil são presos provisórios, ou seja, sem julgamento 

definitivo, e em muitos casos escabrosos, sem acusação formal durante vários meses. A 

intenção é analisar todos os 20 mil processos, em especial aqueles que digam respeito 

aos presos provisórios. O mutirão durará 3 meses e contará com juizes e promotores 

estaduais à disposição do CNJ para este mister durante este período. O aspecto evidente 

deste evento é a preocupação, mais uma vez, da demora do judiciário, e a detecção da 

falta de capacidade gestora como um dos responsáveis por isso. Investe também num 

aspecto especialmente ligado aos direitos humanos, contra a omissão [criminosa, diga-

se] do poder judiciário quando se trata dos problemas carcerários e dos direitos penais e 

direitos humanos dos presos. Observar que 60% dos presos nunca foram condenados – 

e fora os daqueles que foram, mas que já deviam estar soltos – é simplesmente notar 

que a cadeia, para o judiciário, é um depósito de gente indesejável, não merecedores de 

alguma tutela jurídica, opinião, de resto, que encontra eco em boa parte da sociedade 

brasileira. O descaso ainda é mais grave quando se sabe que os presídios não têm 

condições de receber tantos hóspedes, e o inchaço fere qualquer condição humana. 
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Ainda que, neste ponto, a atuação do CNJ não tenha caráter disciplinar nem 

fiscalizador, a sua atuação serve sim como indicador de que não se pode tolerar 

situações desse tipo. Os Juízes requisitados atuarão nos processos do mutirão, não 

deixarão de cuidar dos seus processos do dia-a-dia, e há inclusive pretensão de que eles 

abram mão das suas férias para cumprir os objetivos. Em conversa rápida com uma 

promotora de justiça que analisava seus processos no mutirão, ela aprovou a medida, 

ainda que com algumas queixas em termos práticos e de estrutura que, de qualquer 

forma, acreditava que seriam solucionados, pois se tratava ainda da primeira semana de 

trabalho. Afirmou que era necessária a medida porque a justiça pernambucana 

encontrava-se “caótica e engessada”, e apenas uma atitude drástica seria capaz de 

dirimir ou reverter aquele quadro. 

 

No caminho até a audiência pude conversar com o juiz-auxiliar do CNJ, 

Marcelo Berti. Ele trabalha há algum tempo com cartórios extrajudiciais, que desde da 

Constituição de 1988, deveriam ser delgados por concurso público, mas esta regra até 

hoje raramente é respeitada. O entrevistado afirmou desde quando passou a defender a 

efetivação da regra constitucional já sofreu algumas ameaças e teve poucos êxitos. 

Contudo, no momento em que teve a oportunidade de levar essa bandeira como 

membro de CNJ, algumas medidas já foram tomadas e em virtude delas vários estados 

já se preparam para realizar concurso para delegação e preenchimento de demais vagas 

em cartórios Brasil afora. Relatou a indignação de alguns “proprietários” de cartórios 

que resmungavam algo do tipo “depois de 20 anos com essa regra vocês vêm aqui me 

importunar?!” O entrevistado considerou que estava havendo um rompimento de 

paradigmas, com esse tipo de atuação do Conselho Nacional de Justiça, e acredita que 

existe apoio da sociedade e de, principalmente, juízes mais novos, em relação a essas 

práticas.  

 

A questão levantada pelo entrevistado e as soluções que estão sendo tomadas 

para dirimi-las podem ser consideradas relevantes para o intuito da pesquisa, já que o 

problema dos cartórios no Brasil bem representa a apropriação privada de uma função 

que é múnus público e regida pelo direito público. Ressalte-se que os cartórios 

trabalham como entes privados, e visam ao lucro, mas devem obedecer as regras 

estatais para o serviço público. Mas a sua titularização indevida é que se mostra 

problemática, já que para ser delegatário (“dono”) de um cartório, deve-se prestar 
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concurso público e concorrer com outros interessados. Essa regra jamais foi respeitada 

no Brasil, e os cartórios mais viraram uma espécie da capitania hereditária, ao arrepio 

da lei, e sob os bons olhos complacentes das autoridades a quem caberia fiscalizar, que 

estão no Judiciário. As inspeções do CNJ têm enfatizado este ponto e uma das 

resoluções do conselho diz respeito à regularização da atividade1. Onzes estados 

atualmente estão providenciando a abertura de concursos públicos em virtude das 

inspeções e da resolução aludida. Caso todas as medidas previamente adotadas forem 

executas com sucesso, terá havido, sim, um rompimento de paradigmas. 

 

O auditório em que foi realizada a audiência pública estava lotado e a 

locomoção era muito difícil. A estreiteza dos dois corredores laterais dificultavam o 

trânsito, mesmo porque neles havia muita gente de pé. Um pouco antes do início da 

audiência conversei com um juiz, que se apresentou logo depois como membro da 

diretoria da AMB – Associação de Magistrados Brasileiros. Rafael Menezes, juiz 

pernambucano, afirmou que a associação acompanha e apóia as audiências públicas 

realizadas pelo CNJ. Comentou ainda sobre os problemas do judiciário e afirmou que 

se trata de um problema de gestão, e por isso bem vinda a atuação do CNJ, pois está 

conseguindo profissionalizar a administração dos tribunais, cujas regras ficavam a 

cargo somente dos presidentes dos órgãos, sem nenhum preparo para tanto. Esse 

comentário é recorrente e o tracejar de regras administrativas gerais pelo CNJ de fato é 

bastante elogiado, contudo é interessante notar que há aí uma disputa entre os agentes 

da justiça para se desvencilhar da culpa pelo atraso nos serviços do judiciário. Os Juízes 

costumam culpar a estrutura, falta de condições de trabalho, e por vezes até falta de 

capacitação de servidores para justificar os atrasos; os servidores comentam – como o 

fizeram nesta audiência – sobre excesso de falta por parte de juízes. 

 

A ideia de “novo paradigma” foi também citada pelo entrevistado que, ao ser 

perguntado sobre atuação do CNJ em face a defesa do patrimônio público, apressou-se 

a lecionar que a apropriação do público pelo privado chama-se patrimonialismo e 

representa um dos grandes males do Brasil, e considera que o CNJ tem sido decisivo na 

luta contra o nepotismo e usurpação do patrimônio público no judiciário.  

                                                 
1 Resolução 80 “Declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as 
normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a  preservação da ampla defesa 
dos interessados, para o período de transição e para   a   organização   das   vagas   do   serviço   de   notas   
e   registro   que   serão submetidas a concurso público”. 
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A mesa da audiência pública era composta pelo corregedor geral do CNJ, 

ministro Gilson Dipp, o presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Mozart 

Valadares, o Corregedor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, José Fernandes de 

Lemos, o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Jones Figueiredo e o 

conselheiro do CNJ, Marcelo Neves. Feitas as apresentações, o corregedor Gilson Dipp 

recomendou urbanidade, ressaltou a importância do evento, no que toca à aproximação 

entre o Judiciário e o cidadão, e dirigiu-se a associação de magistrados de Pernambuco 

– que ao que parece receava por ser desacatada – e lhes disse que todos deveríamos ter 

o espírito democrático de às vezes ouvir coisas que não são tão interessantes para nós. 

 

As manifestações iniciais foram oferecidas às associações e entidades que lidam 

diretamente com a justiça, após outras associações e por fim os cidadãos em geral. Isso 

se dá porque as manifestações particulares podem ser feitas, como já dito, em outro 

local, o que não impede contudo a sua participação na audiência. A palavra foi dada 

inicialmente à OAB Pernambuco, representada pelo seu presidente. Após fazer uma 

rápida introdução geral e estrutural das mazelas do judiciário local, sua fala apontou 

erros concretos e grupos responsáveis, no que iniciou um ambiente de enfrentamento 

que, mais ou menos temperado, mais ou menos diplomático, permeou a audiência em 

boa parte de suas 6 horas de duração. Ainda que houvesse um esforço da corregedoria 

local, segundo ele, era freqüente notar-se a falta de assiduidade e pontualidade dos 

magistrados, muitos deles passavam poucas horas nas varas pelas quais eram 

responsáveis, inviabilizando a prestação jurisdicional. Questionou como é possível que 

juízes com o mesmo numero de assessores e com mesmas condições de trabalho 

demonstrassem números de produtividade tão díspares e propôs um controle ainda 

maior da atuação dos juízes. Para fechar sua falação de alvo bem definido, propôs que o 

CNJ adotasse resolução para que magistrados apresentem declarações de valores suas e 

de suas famílias, “a fim de que se esclareçam indícios muito fortes de ‘irregularidades’” 

E que se exigisse que servidores em comissão declarassem a existência ou não de 

parentesco nos três poderes, para uma fiscalização mais eficiente contra o nepotismo. 

Por fim, o presidente da OAB pernambucana elogiou o CNJ, considerando o órgão 

como o mais importante criado no Brasil após 1988, e que o judiciário é outro depois da 

sua instalação. 
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A seguir o Ministério público foi chamado a manifestar-se. O promotor de 

execução responsável pela palavra da instituição fez um apanhado do sistema penal e 

carcerário, mais no tom de alerta que de crítica, apontando a importância do mutirão 

carcerário, as falhas na defensoria pública, no sistema prisional e da deficiência na 

proteção dos direitos fundamentais. 

 

À associação dos magistrados de Pernambuco foi dada a palavra, e através do 

seu presidente, tratou-se logo de questionar as afirmativas do presidente da OAB, 

afirmando que se faltas funcionais existem, elas devem ser corrigidas, mas sem 

generalizar para o grupo de juízes. Citou números que denunciavam que os juizes 

tinham uma carga de trabalho muito elevada, afirmando que a demora dos processos 

era real mas não era culpa exclusiva dos juízes. Nesse caso, há uma certa disputa entre 

os juízes de primeiro grau e os desembargadores (2° grau). Há uma demanda em todo o 

país, no sentido de que os critérios de promoção e remoção de juizes sejam mais claros 

e objetivos, além da questão do número de juizes que deixam suas varas para funcionar 

de auxiliares nos tribunais, deixando o restante de juizes de 1° grau com mais trabalho, 

ambos os fatos criticados pelo corregedor-geral, naquele momento fazendo alusão à 

esta situação nacional. Por dois momentos, tensões que envolvem o campo jurídico 

ficaram patentes na fala da associação de magistrados. 

 

A partir de então, convocadas a falar outras entidades, mas que não estavam 

presentes, passou-se o microfone ao sindicato dos servidores do judiciário de 

Pernambuco. A maior parte do auditório era de fato composta por servidores, que 

deram muita atenção àquela audiência. Ficou claro que para eles seria a oportunidade 

de ser ouvido por alguém e esta sensação foi corroborada por conversas informais com 

alguns deles. Naquela tarde, os servidores em especial aproveitaram para colocar ao 

CNJ uma situação funcional difícil, denunciando que, por conta de uma portaria do 

presidente do tribunal, 60% dos seus vencimentos foram reduzidos. Este assunto, 

segundo conversas com os assessores do CNJ, trouxe uma particularidade para a 

audiência no Recife, justamente em virtude desta pauta do sindicato que aproveitou a 

audiência para pressionar o presidente do TJPE, ali presente. Nem por isso, contudo, 

deixaram estes mesmos servidores de fazer menção a problemas estruturais do 

judiciário, principalmente de temas como privilégios, postura diante do poder e 

irregularidades. 
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O representante do sindicato iniciou a sua fala apresentando o poder judiciário 

como arrogante, prepotente e distante da sociedade, completando com uma velha piada 

– com boa dose de verdade – que diz que a diferença entre alguns juizes e 

desembargadores é que os primeiros acham que são Deus, enquanto os últimos têm 

certeza. Para ele, o que é debatido, o que está em jogo naquela audiência como forma 

de controle, é uma “nova forma de se exercer o poder”. Para ele, os problemas 

apontados, como faltar audiência, não receber advogados, procrastinar processos, o 

nepotismo, excesso de cargos comissionados, tudo isso dá por causa daquela concepção 

de poder que deve ser combatida. Pouco depois, outro servidor, agora do ministério 

público, se dirigiu ao ministro Dipp dizendo que não havia “detergente” melhor do que 

aquilo que estava acontecendo ali. Para ele, mais do que tudo, o CNJ estava mudando a 

cultura, a forma de ser servidor público e a forma de enxergar o respeito ao cidadão. 

Mais adiante, outra servidora afirmou ao ministro Dipp que o poder judiciário em 

Pernambuco sustentava sua autoridade não por conta do respeito mas por que impunha 

medo às pessoas, e que por isso várias associações não teriam ido à audiência pública.  

 

A menção que estes servidores e mais outros cidadãos fizeram à forma de 

exercer o poder e ao termo cultura destro desse contexto foi algo muito relevante no 

sentido de ressaltar exatamente este ponto de vista da atuação do CNJ, que inclusive 

tem sido explorado aqui. Quando nesse caso  se fala em cultura, esboça-se o imaginário 

que se tem do contexto de autoritarismo social (“respeito ao cidadão”; “pensa que é 

deus”, “cultura do medo”) e dos privilégios (nepotismo, excesso de faltas sem controle, 

excesso de cargos comissionados) detidos por classes dirigentes e em especial no poder 

público. Ao passo que estas atitudes deixam de estar cobertas pelo manto da 

naturalidade – no sentido de que mesmo as classes, ou grupos, que de fato são 

prejudicados por isso, consideram o costume legítimo – e começa a haver uma oposição 

sistemática e organizada mesmo por órgãos representativos do Estado, é viável pensar 

numa melhora.  

 

Deve-se destacar como importante uma fala de um advogado que denunciava 

um caso em que um magistrado havia condenado, sem direito a defesa, um banco, a 

pagar uma quantia de mais de um milhão de reais, e cujo dinheiro fora repassado não 

para o cliente da autora do processo, mas para o seu advogado. O que é relevante nesse 



 
 

 28 

caso é, além da, obviamente a quantia envolvida na suposta fraude, o advogado do 

banco viajara de São Paulo a Recife exclusivamente para fazer tal denúncia junto ao 

CNJ, o que sugere por um lado uma credibilidade do conselho, e por outro, a 

desconfiança para com a corregedoria local, a quem usualmente se poderia recorrer, 

além dos meios jurisdicionais ordinários. 

 

Ainda que durante alguns momentos uma certa tensão pudesse ter sido sentida, 

devido  

às disputas internas dos vários atores do campo jurídico, a sensação de que uma 

audiência daquele tipo era um acontecimento relevante para o judiciário e sociedade em 

geral era presente, embora sempre acompanhada com a desconfiança de quem já se 

acostumou a ver tentativas frustradas de moralização da política e diminuição de 

privilégios – “será que toda essa movimentação começa e acaba por aqui mesmo?” De 

qualquer forma, como me disse um oficial de justiça com que conversei, tratava-se de 

ali de uma oportunidade única de falar e ser ouvido. “É uma esperança de que exista 

uma mudança na cultura [mais uma vez mencionada] do meio jurídico e da sociedade” 
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PARTE 1 - CULTURA POLÍTICA 

 

CAPÍTULO 1 – NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

1. Conceito de cultura política  

Conforme esclarecem Kurshnir e Carneiro (1999:241), em um diagnóstico que 

parece confirmar o resultado de qualquer pesquisa bibliográfica, boa parte dos trabalhos 

que apontam a cultura política como seu objeto de análise simplesmente negligenciam a 

discussão sobre o conceito da expressão. Com efeito, a questão é colocada como um 

dado, ou um sentimento captável pela mera junção das palavras (cultura no sentido 

antropológico e político como vinculado a instituições de poder) ou por uma intuição 

sobre aquilo que se trata devido à relação entre o conceito e algumas obras que dele 

afirma-se terem cuidado.2  

Os trabalhos, contudo, que procuram percorrer este caminho inicial de 

conceituar as categorias ou termos os quais se pretende manusear, especificamente a 

cultura política, tomam sem muita crítica a pioneira obra de Almond e Verba como 

pontapé inicial. Para estes autores, cultura política pode ser definida como “a expressão 

do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, sentimentos e 

avaliações da sua população” (apud Kushnir & Carneiro, 1999: 227-228)  

Deve-se compreender, entretanto, o contexto teórico em que se põe esta 

discussão. A utilização da variável cultura política por Almond e Verba serve para 

explicar as causas da viabilidade de um sistema democrático. Como um sistema 

democrático se sustenta? “Será que a qualidade da democracia depende da qualidade de 

seus cidadãos? Segundo os autores, notadas a fragilidade inerente ao sistema 

                                                 
2 Relaciona-se facilmente a ideia de cultura política brasileira aos trabalhos de Sergio Buarque de 
Holanda, Oliveira Vianna, Raymundo Faoro, ou seja, aqueles autores apontados como leitores ou 
retratistas do Brasil. Esses intelectuais tratam sim do tema, e serão utilizados nesse texto. Entretanto o 
conceito ou definição de cultura política se extrai não de uma proposição analítica com este intuito, mas 
de uma convergência de objeto das suas obras, para as quais se convencionou que estudavam a cultura 
política nacional.    
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democrático e a efetiva dissolução de democracias pelo mundo, este sistema seria viável 

em virtude de uma cultura cívica, política, existente para tanto. Posição diferente, por 

exemplo da de Adam Przeworsky (1994), para quem a aceitação e defesa do sistema 

democrático é tributário de um componente apenas absolutamente racional, calculado, a 

julgar que a democracia é apenas desejada pela maioria dos grupos de poder e interesse 

se e quando ela viabilizar uma maior previsibilidade e possibilidade de sucesso sócio-

econômico. 

Os trabalhos de Putnam (1993) e Inglehart (1988), através de diferentes 

abordagens metodológicas, ressaltam a mesma preocupação em avaliar quais os motores 

de estabilidade democrática em alguns países, através de avaliações da performance das 

instituições e do apego da sociedade aos valores políticos por elas expressos. 

Portanto, é possível ver-se que não há um debate sobre o conceito de cultura 

política em si, mas de como ela pode servir como um instrumental teórico para, 

principalmente, avaliar a saúde dos sistemas democráticos. Esta faceta carrega mais o 

emblema da ciência política, que mais tarde, num contexto em que a democracia já 

parece mais consolidada vai procurar observar o comportamento dos eleitores, a saber 

suas motivações e percepções acerca do fenômeno político. 

 Monique Cittadino (2007) atribui à historiografia a retomada da utilização do 

conceito de cultura política em outras bases, não restritas às questões políticas formais, 

ou às práticas institucionais, ou às discussões centradas no aparelho de Estado e suas 

leis. Em síntese, passaram a levar em conta conceitos como o de paixão e o de desejo e 

a refletir como estas paixões e estes desejos terminam por serem determinantes dos 

comportamentos e condutas dos indivíduos ou dos grupos diante da sociedade e da 

política.  

 Esse tipo de análise aparentemente influi nas definições como as de Soihet 

Bicalho e Gouveia, citados pela autora acima, para quem a cultura política “forma um 

‘patrimônio indiviso’, composto por vocabulários, símbolos e gestos, por todo um 

arsenal de ferramentas que possam exprimir valores, idéias e desejos políticos de um 

dado conjunto social”. 
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 Para Kuschnir e Carneiro, em posição similar, “a noção de cultura política 

refere-se ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a 

um processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o 

comportamento de seus atores” (1999: 245) 

 Essa perspectiva é tanto enriquecida quando se procura sintetizar elementos de 

etnografia, tal qual, de certa forma era perceptível no trabalho de Almond e Verba, 

contudo sem ser central ao propósito analítico dos autores. Tomada mais esta vertente 

de análise no conceito de cultura política esse passa a ter um componente menos 

normativo, para procurar ser compreensivo das estruturas que regem o comportamento 

dos indivíduos diante das relações de poder. 

 Nesse ponto, já colocadas algumas premissas de uma discussão, como dito, tanto 

quanto esquecida, podemos sintetizar cultura política como sendo a expressão de 

símbolos sociais, dominantes em determinado período, que representam crenças, 

sentimentos e atitudes acerca das relações sociais que envolvem o poder. 

 Deve-se fazer aqui uma consideração acerca do conceito empregado por Evelina 

Dagnino, autora a quem se deve muita atenção neste parte teórica inicial do trabalho. 

Segundo a autora, define-se cultura política “como a construção social particular em 

cada sociedade do que conta como político. Desse modo, cultura política é o domínio de 

práticas e instituições, retiradas da realidade social, que historicamente vêm a ser 

consideradas como propriamente política” (2000:25) 

 A nosso sentir a autora confunde a conceituação de cultura política com uma 

discussão posterior, que ela busca travar, sobre a ampliação do político e a guerra 

interpretativa que acompanha essa definição. Parece-nos limitado conceito de cultura 

política que sugere que a sociedade entende como políticas determinadas relações e 

outras não, mas olvida comportamento da sociedade diante daquilo que ela acredita ser 

de fato político. 

 A despeito disso, a análise trazida pela autora acerca do objeto cultura política é 

sobremaneira relevante para complementar o próprio conceito trazido, bem como para 

propor elementos que tornam possíveis a análise de novos comportamentos indicadores 

da formação de novos símbolos e práticas nas relações de poder. 
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1.1 A ampliação do político e o conceito de cultura política. 

  

Este tópico procura fundamentar teoricamente uma concepção alargada de 

política, com vistas a definir de que tipo de poder estamos a falar quando relacionamos 

cultura política como sentimentos e atitudes acerca das relações sociais que envolvem o 

poder. O poder, sob o ponto de vista aqui adotado, ainda que institucionalizado por 

convenções sociais, não se restringe ao poder que emana do Estado e nem da relação 

entre este a sociedade civil, mas também entre as relações intrassociais, que carregam 

símbolos de dominação e de hierarquização, e que são apontados como fortemente 

presentes pela literatura brasileira.  

Como lembra Liszt Vieira, em seu Argonautas da Cidadania, o processo de 

construção da democracia tem sido tradicionalmente analisado sobretudo pela ótica da 

relação entre Estado e sociedade política. (2001:76). O único centro emanador de poder, 

e da disputa sobre ele, segundo essa concepção, é o Estado. Como já colocado acima, 

uma visão semelhante é de cunho notadamente liberal, e tem como uma das 

conseqüências enxergar a democracia apenas como sistema político, ou seja, pelo seu 

aspecto institucional.  

 

 Evelina Dagnino procura explicar o itinerário que levou dessa postura em que o 

político é monopolizado no Estado até uma concepção que valoriza a cultura política e a 

noção de democracia social, procedendo a uma análise sobre o giro teórico 

experimentado sobre a militância esquerdista, que resulta em larga escala da influência 

experimentada pela obra de Antonio Gramsci. 

  

 A autora, de início, coloca que a abordagem cultural seria inviável num 

momento em que a teoria marxista clássica ocupava inteiramente o receituário da 

esquerda. Assim o é, obviamente, porque a cultura, tal como os demais fenômenos 

presentes na sociedade, eram apenas espelho da estrutura econômica presente na 

sociedade. Por essa conhecida razão, a cultura, especialmente a popular, era o domínio 

da alienação, da falsa consciência e da mistificação; em suma, o reino da ideologia. 

(2000:63) 
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Era inútil portanto focar as atenções na cultura já que ela era apenas uma 

reprodução das ideologias dominantes, detidas pelas classes economicamente e 

politicamente dominantes. A única estratégia pertinente seria então lutar justamente 

pelo poder político institucionalizado, representado pelo Estado. Assim, com Dagnino, 

pode-se dizer que  

 

“sob forte influência do estruturalismo marxista, o Estado foi 
concebido como uma condensação das relações de poder e como 
lócus especifico da dominação na sociedade. Como centro 
privilegiado da atenção na análise da política e da transformação 
política, Estado foi considerado a única arena decisiva das relações 
de poder e, portanto, o único lugar e alvo relevante da luta política” 
(2000:65). 

 

A autora procura demonstrar a influência exercida por Gramsci na prática da 

esquerda, destacando elementos cruciais na obra do autor que caminham no sentido de 

abandonar as concepções que resultavam na idéia única de tomada de poder e luta 

armada. Para a autora, “a base para o impacto renovador do pensamento gramsciano 

encontra-se em sua crítica poderosa ao reducionismo econômico” (2000:66), o que em 

grande escala liberta o pensamento de esquerda, permitindo-o trafegar por outras 

paragens e elaborar estratégias de lutas mais condizentes com a agenda do século XX.   

    

  A revolução, na perspectiva adotada por Gramsci, não é mais concebida como 

a tomada como um ato insurrecional de tomada do poder do Estado, mas num processo 

de transformação cultural. Por esta ótica, o poder não deve ser visto como uma “coisa” 

que deve ser tomada, mas como uma relação entre forças sociais que deve ser 

transformada, o que desde já impõe chamar a atenção para a possibilidade de considerar 

processos culturais como arena de disputa política. Não por acaso, noutro aspecto 

lembrado por Dagnino, a teoria de Gramsci destaca a sociedade civil como terreno de 

luta política, concebida agora como uma ‘guerra de posições’. A este aspecto está 

intrincado ao conceito de hegemonia, que sugere uma transformação intelectual e moral 

da sociedade fundada numa tomada de posições dentro da sociedade civil, no sentido de 

subverter culturalmente os padrões sociais que dão ensejo à desigualdade e o arbítrio. 

Seria uma revolução, sim, mas uma revolução gradual, cujo objetivo seria a mudança de 
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valores, de – para citar um termo já utilizado – padrões culturais, de maneiras de pensar. 

Uma mudança gradual, processual, mas de raízes profundas e duradouras. 

 

Essa teoria abre espaço para que possa se desenvolver uma nova dimensão da 

política, dissociada da busca pelo poder centrado no Estado, mas enfocando as relações 

sociais. E, de fato, como percebe Liszt Vieira, mais recentemente o processo de 

democratização passou a ser visto como processo de mudança na cultura política. Como 

bem percebe o autor, não se trata sequer agora de simplesmente pressionar o Estado 

para reivindicar direitos, mas 

 
modernizar a própria sociedade civil, transformando as estruturas 
tradicionais de dominação, exclusão e desigualdade que, fora do 
aparelho de Estado, se encontram enraizadas nas instituições, normas, 
valores e identidades coletivas, baseadas em preconceitos de raça, 
classe e gênero. (2001:79). 
 

 Nesse sentido, o que esta forma de abordagem da política deixa transparecer é 

que as noções tradicionais de democracia e cidadania representam tão-somente uma 

parcela daquilo que deve ser analisado como tal. Ao contrário do enfoque anterior, esta 

linha de pensamento alarga a noção de democracia para significar mais do que um 

sistema político, ancorando suas preocupações naquilo que pode ser encarado como o 

lado “cultural” da democracia. Trata-se, aqui, da democracia vista como modo de vida, 

maneiras de inter-relacionar-se, de ver o outro. É, no dizer de Boaventura de Sousa 

Santos, resultante de uma nova gramática social que surge sob o impulso democrático 

(2002:51); uma filosofia democrática que esparge seus princípios tanto no interior da 

sociedade – e nesse ponto dá azo ao chamado “alargamento do político” – como 

também na relação entre sociedade e Estado.  

 

 Neste primeiro aspecto, aqui abordado, volta suas atenções para o défice 

democrático centrado numa cultura de exclusão e desigualdade nas relações sociais, 

verificada nos amargos padrões culturais de rebaixam os pobres, as mulheres, os negros 

e outros grupos da sociedade. Discute-se aqui o autoritarismo social. O termo 

autoritarismo social pretende designar a estrutura hierárquica das relações sociais, bem 

característico no Brasil. Trata-se da desigualdade social motivada por critérios de raça, 

origem, gênero, classe, que desenha relações de imposição e humilhação socialmente 
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tidas como naturais em virtude dos personagens – p. ex. as instituições “doutor” e 

“jeca” – de determinado cenário. 

 No momento, portanto, em que, concomitantemente ao poder político, os grupos 

passam a compreender que as relações de força que são capazes de tornar desigual e 

injusta uma sociedade estão exatamente no interior dessas microrrelações sociais, e 

passam a brigar contra as significações sociais que viabilizam tais desigualdades e 

injustiças, ocorre a ampliação do político. Como exemplo, o movimento feminista, que 

sempre teve como mote a destruição das bases patriarcais da sociedade civil, visando 

mais à mudança cultural e normativa do que benefícios [diretos] na esfera econômica ou 

política (Liszt Vieira, 2001:79).3    

  

 Tomada essa elaboração teórica que amplia a ideia de política para dentro da 

sociedade, nela enxergando relações de poder que são sim relevantes para analisar a 

presença ou não de uma democracia material, independente aqui – mas não 

desconsiderado – do funcionamento das instituições democráticas, o conceito buscado 

de cultura política encontra mais um componente relevante para sua correta apreciação 

neste trabalho. Considerada, como foi, a cultura política como a expressão de símbolos 

sociais, dominantes em determinado período, que representam crenças, sentimentos e 

atitudes acerca das relações sociais que envolvem o poder, deve-se ter em mente 

portanto que estas relações ante o poder não dizem respeito apenas às relações entre a 

sociedade e o Estado ou indivíduos e instituições, mas também as relações sociais em si 

consideradas.  

  

 Desde que a democracia refere-se também à inexistência de padrões 

culturalmente institucionalizados de status sociais, que têm como efeito colocar 

indivíduos em posição inferior ou superior a outro em virtude de convenções sociais 

culturalmente balizadas, o conceito de cultura política deve abraçar também essas 

espécies de relações de poder em escala micro, que aborda o referido componente do 

autoritarismo como forma de exclusão social. 

                                                 
3 No mesmo sentido, e também ilustrativo,é o exemplo de Sonia Alvarez, para quem “as lutas travadas 
pelas feministas latino-americanas que em anos recentes penetraram no Estado ou no establishment do 
desenvolvimento internacional devem ser entendidas também como lutas para dar novo significado as 
noções predominantes de cidadania, desenvolvimento e democracia”. (2000:23)      
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 No próximo tópico, dentro ainda de uma incursão teórico-descritiva das bases do 

trabalho, pretende-se abordar a ideia de disputa presente no conceito de cultura política, 

discussão a qual trará também uma explicação mais detalhada para a tese da existência 

de padrões institucionalizados de valores culturais, expressão já utilizada, embora sem a 

devida conceituação.    

 

2. A cultura política como campo de disputa  

  

 Este tópico busca apresentar as bases teóricas para analisar a existência de um  

pressuposto embate na esfera da cultura política brasileira. Parte-se da ideia, pouco 

original, diga-se, de que uma vasta gama de padrões de valores nesse campo são 

resultado de lutas políticas para manter determinados comportamentos da sociedade em 

relação ao poder – encarado da forma abrangente com que tratamos logo atrás. A lógica 

dessa disputa consiste, por um lado, na busca para reproduzir um discurso 

hierarquizante, mantenedor do status quo de reconhecimento social e portanto atribuir 

locais e valores específicos a cada estrato social específico, os quais, diante da ordem 

lógica das coisas (segundo um ponto de vista dominante,) não dispõem dos mesmos 

direitos, sendo certos grupos privilegiados por sua posição na sociedade. Noutro 

quadrante, outra realidade procura impor-se a partir da retórica (que procura se refletir 

em ações) da igualdade, da cidadania e da justiça, denunciando a inexistência de uma 

democracia efetiva quando seus cidadãos encontram-se em situações tão distintas 

enquanto sujeitos de direito.  

 

 Esta disputa, por seu turno, chega também às raias da relação entre Estado e 

sociedade, muito influenciada pela realidade anterior, cujos discursos procuram, sob um 

primeiro ponto de vista, afastar a sociedade em geral e os movimentos sociais em 

particular do debate público com o fito de manter uma realidade de confusão entre o 

poder público o privado, servindo das relações patrimonialistas, clientelistas e de 

mandonismo político, e sob outro ponto de vista (emergente), inserir componentes 

democráticos e principalmente republicanos nesta relação, tendo como carro-chefe a 

efetiva participação dos diversos grupos sociais nas tomadas de decisões políticas e 

notadamente o controle da gestão pública, num movimento de aprofundamento de 

accountability.   
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 A teoria de campo de Pierre Bourdieu pode ser útil para fornecer elementos de 

análise para esta realidade que se pretende passar ao longo do trabalho em diversas 

situações, de maneira explícita no capítulo 3, muito embora servível aqui neste tópico 

mesmo, como se pretenderá mostrar. Sigamos agora com um breve panorama desta 

teoria, para após, com ajuda dela, explorarmos as afirmações acima feitas acerca da 

cultura política.  

 

2.1 Apoio teórico-metodológico na teoria de campo de Pierre Bourdieu.   

 

 Pierre Bourdieu consolidou instrumentos teóricos de eficiente manuseio para 

procurar compreender a dinâmica de conflitos diante de determinada esfera da realidade 

social. O “campo” é exatamente essa esfera de realidade sobre a qual pesquisador pode 

voltar suas atenções, buscando desvendar sua dinâmica interna. O campo é definido 

pelo autor como espaço estruturado de posições (ou de postos) onde as propriedades 

dependem da sua posição dentro destes espaços que podem ser analisados 

independentemente das características de seus ocupantes (1983:89). Deve-se ter em 

mente, para uma compreensão mais precisa, que o campo envolve alguns elementos: 

uma disputa entre agentes; um objeto de disputa entre esses agentes; as “armas” 

utilizadas por esses agentes; um discurso e um comportamento dominantes; e um 

discurso e um comportamento subversivos, taxados como incorretos, de diversas formas 

pelo discurso dominante, e combatido através de diversos meios. 

 

 Portanto, o campo envolve luta e força. Desenvolve-se uma luta política pela 

apropriação de um objeto em especial. Os agentes que compõem o campo lutam para 

adquirir e manter o poder de (di)visão, isto é, o poder de impor uma visão, uma 

representação social particular como geral e de classificar, distinguir, legitimar os 

agentes e as coisas existentes em um campo específico. O objeto de disputa do campo, 

que viabiliza este controle e poder, chama-se poder simbólico: é o poder de constituir o 

dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar e transformar uma visão de 

mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto, o mundo. (1989:14). O poder 

simbólico seria o trabalho histórico de grupos para naturalizar, fatalizar e desistoricizar 

as relações de força entre os diferentes agentes de um campo, e um instrumento muito 
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eficaz de reprodução e de negação dos expedientes que o geraram e da reprodução das 

desigualdades entre os agentes de um mesmo campo.  

 

 As “armas” utilizadas pelos agentes são o capital, tido como aquilo que permite 

ao agente, individual ou coletivo, movimentar-se no campo e participar das disputas 

geradas nesse espaço social específico. São tidos como exemplo, o capital político, o 

capital econômico, o capital cultural, cada qual mais relevante como força retórica em 

determinado campo a depender do campo de análise. Um maior capital fornece ao 

contendor maior possibilidade de ser apossar do capital simbólico de determinado 

campo. 

 

 Como dito, o grupo que detém o poder simbólico detém a posse de um discurso 

prevalecente dentro do seu campo. E como tal, delineia os símbolos, os sentimentos e as 

atitudes, em suma, o comportamento e os ideais do grupo inserido naquele campo, que 

toma tais verdades de maneira natural, alheia ao seu processo político e histórico de 

formação. O discurso constrói um comportamento dominante, e este comportamento 

dominante dentro de um campo específico, que é resultado do poder simbólico, chama-

se habitus. Uma explicação válida de habitus pode ser encontrada na assertiva de que 

este denota “atitudes, tendências e formas de perceber, pensar e sentir adquiridas e 

interiorizadas pelos indivíduos em virtude de suas condições objetivas de existência. É 

profundamente interiorizado, não implica consciência dos agentes para ser eficaz” 

(Busetto, 2006:120). Poder-se-ia dizer, a própria inconsciência dos agentes quanto às 

razões do seu comportamento ou do seu grupo é elemento sobremaneira importante para 

manutenção de determinado habitus.  

 

 Ocorre que um campo sugere, como dito, necessariamente, a luta. Significa a 

luta por posições, a guerra pela obtenção do poder simbólico, o poder de moldar 

comportamentos e formas de pensar, de forma macia e inconsciente. No interior de um 

campo podem existir diversos discursos, mas um certo habitus é prevalecente, em razão 

de que determinado grupo o assegura, em virtude do seu maior capital. Os outros 

discursos, quando pretender se impor, são necessariamente combatidos como ilegítimos 

e subvertores de ordem social estabelecida.      
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 A força do habitus, trazida pelo discurso dominante em um campo, que se faz 

dominante e afoga outros discursos, traz como efeito curioso o fato de que mesmo 

aqueles indivíduos ou grupos que, na prática, são desfavorecidos pelo discurso, pelo 

habitus dominante, acabam por aceitar e mesmo defender este discurso dominante que 

lhes prejudica. Assim, a cumplicidade do dominado com a dominação é instituída “por 

intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, 

portanto, à dominação), quando o dominado não dispõe, para pensar a dominação, de 

mais do que instrumentos de conhecimento que ambos têm e que, não sendo mais que a 

forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural” 

(Bourdieu, 1999:46-47), fenômeno que pode levar a uma espécie de autodepreciação e 

autodesprezo sistemáticos por parte dos dominados, condição que pode ser percebida 

nas suas representações do mundo. (Busetto, 2006:122).  

 

 Essa abordagem sucinta do instrumental teórico trazido por Bourdieu é 

interessante para perceber as diversas esferas sociais (campos) como espaços de luta por 

discursos predominantes, por símbolos predominantes, e pela cooptação do poder social 

em virtude da propriedade desses símbolos e discursos. A seguir, como ainda em fase 

de apresentação do trabalho, faz-se uma exposição sumária das disputas enxergadas no 

campo da cultura política, dividindo-a, para melhor compreensão do que se pretende 

demonstrar, nas duas situações de relacionamento com poder que dá destaque: no 

primeiro caso, aquela compreensão mais alargada, a cujo processo de “politização” se 

deu ênfase no tópico anterior, que destaca as relações intra ou microssociais de poder, e 

após a concepção mais conhecida, das relações entre a sociedade com o poder estatal.  

Não se quer denotar, por esta divisão temática, um dualismo entre realidades distintas, 

já que os fatores de cada um estão necessariamente intrincados. O objetivo é explicar, 

ao final, o sentido da adoção de tais temas, com a ideia de ampliação do político, num 

trabalho que pretender versar sobre um órgão do Estado, o que a priori faria 

despicienda esta propositura teórica.  

 

2.1.1 Cultura política e relações sociais   

 

Uma análise do campo cultura política demonstra de fato diversos elementos de 

apoderação de discursos e padrões de comportamento e valores por parte de 

determinados grupos. Vera TELLES, discutindo novas formas de promoção da 
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cidadania, aponta contudo a sua dificuldade, pois enxerga na sociedade brasileira a 

peculiaridade de que “a afirmação das diferenças, quando não repõe, é feita na lógica de 

descriminações que transfiguram desigualdades em modos de ser não apenas distintos, 

mas incomensuráveis porque ancorados na (suposta) ordem natural das coisas” 

(1994:95). Efeito perverso dessa realidade, no dizer novamente de Evelina DAGNINO, 

é o diagnótisto de que em uma cultura política assim estatuída, sequer se imagine a ideia 

de igualdade de direitos, nem se cogite do “direito a ter direitos”: “as rígidas hierarquias 

sociais de classe, raça e gênero que caracterizam as relações sociais latino-americanas 

impedem que a vasta maioria dos cidadãos de jure imaginem e muito menos reivindique 

publicamente a prerrogativa de ter direitos”(idem: 32).  

 

A esta hierarquização apontada como de conseqüências perversas para a 

democracia, a mesma autora confere o nome de autoritarismo social, assim descrito, em 

longas mais esclarecedoras palavras:  

A questão da cultura democrática assume um caráter crucial no Brasil 
e na América Latina como um todo. Esta é uma sociedade na qual a 
desigualdade econômica, a miséria, a fome são os aspectos mais 
visíveis de um ordenamento social presidido pela organização 
hierárquica e desigual do conjunto das relações sociais: o que 
podemos...chamar...autoritarismo....social. 
Profundamente enraizado na cultura brasileira e baseado 
predominantemente em critérios de classe, raça e gênero, esse 
autoritarismo social se expressa num sistema de classificações que 
estabelece diferentes categorias de pessoas, dispostas nos seus 
respectivos lugares na sociedade. 
Essa noção de lugares sociais constitui um código estrito, que 
pervade a casa e a rua, a sociedade e o Estado. É visível no nosso 
cotidiano até fisicamente: é o elevador de serviço, a cozinha que é o 
lugar da mulher, cada macaco no seu galho...  
Esse autoritarismo engendra formas de sociabilidade e uma cultura 
autoritária de exclusão que subjaz ao conjunto das práticas sociais e 
reproduz a desigualdade nas relações sociais em todos os seus níveis. 
Nesse sentido, sua eliminação constitui um desafio fundamental para 
a efetiva democratização da sociedade. (1994: 104) 

 

O que estas assertivas procuram mostrar, a nosso ver, são os efeitos de um 

discurso dominante que, no caso, estabelece posições sociais e as consequentes 

exclusões decorrentes dessa estratificação, tudo através da ótica da naturalidade ou 

obviedade dos fatos, contando – como parece ter ficado evidente – com a própria inércia 

dos desfavorecidos, provavelmente até reverberadores desse tipo de discurso.       
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Ambas as autoras atribuem a uma nova concepção democrática (não-

institucional, mas social) à luta levada a cabo pelos movimentos sociais, localizados 

como protagonistas de um discurso novo, rompedor daqueloutro resumido acima. Ao 

invés, portanto, de repassar, reverberar os valores segregadores que simplesmente lhes 

desfavoreciam, buscaram no interior da sociedade o campo para empreender a luta por 

uma democratização das relações sociais.4   

 

No contexto de outra discussão teórica em relação àquela trazida pelas duas 

autoras acima referidas, porém com um sentido prático de certa forma semelhante, a 

filósofa americana Nancy Fraser procura debater a problemática do reconhecimento na 

sociedade moderna, apontando para os efeitos de injustiça5 que tendem a causar as 

concepções arraigadas de “lugares sociais”, que acabam por determinar diversos tipos 

de desigualdade de oportunidades. Para ela, a falta de reconhecimento é um critério 

                                                 
4 A discussão proposta pela autora toca exatamente neste ponto, procurando enfatizar a importância dos 
movimentos sociais quando carregam um discurso de defesa e reconhecimento de direitos. A autora 
enxerga nestas ações desses movimentos o embrião, a introdução, de diversas discussões sobre cidadania 
e aprofundamento da democracia, desafiando certezas e estigmas da sociedade antes baseados num 
discurso conservador e segregacionista. Não por menos, afirma: “os movimentos populares, ao lado dos 
feministas, afro-latino-americanos, de lésbica e homossexuais, assim como os ambientalistas, foram 
instrumentais na concepção de uma nova cidadania democrática , que reivindica direitos na sociedade e 
não apenas no estado e que contesta as rígidas hierarquias sociais que ditam lugares fixos na sociedade 
para seus (não) cidadãos com base em critérios de classe, raça e gênero”. (2000:32).          

5 Localizando a discussão teórica em que Fraser insere-se, podemos tomá-la como contraponto ao 
filósofo alemão Axel Honneth. O ponto em comum entre os autores é discutir a importância das questões 
do reconhecimento na sociedade, considerando insuficientes as demandas empreendidas notadamente 
pela esquerda tradicional, mais ligada ao viés marxista, que via na redistribuição (econômica) o único 
sentido da sua luta. A diferença encontrada entre ambos é que, enquanto para Fraser trata-se de uma 
questão de justiça, dado que a existência de padrões institucionalizados culturalmente que rebaixam 
determinados grupos no status social torna mais difícil a situação desses grupos, Axel Honneth vai 
defender que a ausência do reconhecimento implica num elemento psíquico, um fator que se aplica à 
moral coletiva de um grupo, fazendo-o agir contra situações a ele moralmente aviltantes: “O autor alemão 
explica isso atentando para que os sujeitos humanos carregam “expectativas de reconhecimento às quais 
se ligam as condições de sua integridade psíquica”(2003:260) .No momento em que situações de 
desrespeito são experimentadas por estes sujeitos, e à medida que isso se torne um componente de um 
grupo como um todo, esses sentimentos de injustiça podem levar a ações coletivas. Nesse sentido, pois, 
pode-se definir o modelo de conflito que começa pelos sentimentos coletivos de injustiça como aquele 
que “atribui o surgimento e o curso das lutas sociais às experiências morais que os grupos sociais fazem 
perante a denegação do reconhecimento jurídico ou social”(2003:261). Vale dizer que, tanto em um como 
em outro caso, os autores não chegam a abrir mão do aspecto da redistribuição. Fraser, por exemplo, aduz 
insistentemente que o reconhecimento é uma porta para oportunidades, o que consequentemente 
redundará em um ganho econômico futuro para aqueles grupos então rebaixados socialmente e 
economicamente.    
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subjetivo, formado por padrões culturais institucionalizados de depreciação de grupos, 

que tem como mais grave conseqüência impedir que as pessoas que sofrem com este 

tipo de assalto moral participem como pares na vida social e possam auferir de forma 

equânime das oportunidades na sociedade. Em suas palavras “quando padrões 

institucionalizados de valores culturais constituem alguns atores como inferiores, 

excluídos, ou simplesmente invisíveis, e a contar disto pares não por inteiro da 

interação social, nós devemos falar em défice de reconhecimento e subordinação 

por status” (2000:29). A sua tese, portanto, é que, por medida de justiça, “todos devem 

ter o direito de igual de perseguir estima social sob condições justas de iguais 

oportunidades. E que essas condições não são obtidas quando padrões 

institucionalizados de valores culturais, de forma perversa, rebaixam, por exemplo, a 

feminilidade, a ‘não-brancura’, a homossexualidade e tudo culturalmente associado a 

isso”. (2000:32). 

 Em todas estas análises chama a atenção a presença de um discurso dominante 

que procura rebaixar alguns grupos sociais, e fazer com que os motivos desta diferença 

sejam considerados naturais, a-históricos, a-políticos. Este “poder simbólico”, para 

utilizar o instrumental de Bourdieu, se espraia pela sociedade e no seu imaginário, 

mesmo entre aqueles prejudicados, e tem como uma grave conseqüência o solapamento 

de direitos básicos de uns enquanto há, ao contrário, uma maior acessibilidade a bens, 

públicos e privados, por parte do grupo dominante.  

 A este discurso se opõem movimentos que enxergaram o caráter político dessa 

disputa, como foi colocado no tópico 1.1, buscando uma prática democrática dentro da 

própria sociedade. Estes grupos visam a uma ruptura cultural, apoiada no direito à 

“diversidade como igualdade”6, tendo o eixo da cidadania como argumento e princípio 

unificador de suas ações.     

 

                                                 
6 Danigno (1994:114) assim explica essa análise que pode parecer paradoxal: No campo da direita, a 
diferença sempre emerge como afirmação do privilégio e portanto como defesa da desigualdade. No 
campo da esquerda, no campo da cidadania, a diferença emerge enquanto reivindicação precisamente na 
medida em que ela determina desigualdade. A afirmação da diferença está sempre ligada à reivindicação 
de que ela possa simplesmente existir como tal, o direito de que ela possa ser vivida sem que isso 
signifique, sem que tenha como conseqüência, o tratamento desigual, a discriminação.   
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2.1.2 Cultura política e relações entre Estado e Sociedade 

 Aponta-se com bastante freqüência, quando se propõem análise da estrutura do 

Estado brasileiro e de sua sociedade, dois comportamentos de certa forma 

complementares, cada um dirigido a uma esfera social determinada. Quando se fala na 

estrutura burocrática do Estado, ao corpo político e administrativo que compõe os seus 

quadros, a lembrança trazida é aquela vinculada ao oposto do que se deveria adotar 

enquanto uma organização racional e impessoal, nos moldes weberianos de 

administração pública, fazendo-se referência incansavelmente aos componentes 

personalistas, familiares, particularistas, em suma, à confusão entre o privado e o 

público tão mal resolvido em toda história colonial, imperial e pouco republicana das 

terras do Monte Pascoal.    

 Por seu turno, do outro lado da moeda, esta mesma análise, que remete a eventos 

históricos fizeram, no dizer de Dagnino, com que grupos subalternos, excluídos, 

passassem a ver a política como “espaço privado de doutores” (2000:40) . Tem-se nesse 

caso uma imagem da forma de relacionamento entre a sociedade e o poder político, 

distante, inalcançável, que reflete no vislumbrar de características tão subservientes 

como o mandonismo, parternalismo e clientelismo, reproduzidas pelo discurso dos 

próprios dominados, “cientes” do seu local inferior relativamente à estrutura social. É 

dizer, pois, que o relacionamento dos grupos sociais subalternos com o poder trata-se 

apenas de, dentro da sua distância compreendida, aproveitar o máximo dos favores 

imediatos que se pode galgar.     

 Neste último caso, autores como Liszt Vieira (2001) e Vera Telles (1994) 

conseguem enxergar novas relações que movimentos organizados passaram a 

estabelecer com o Estado, transformando aqueles antigos comportamentos em formas 

de gestão que se abrem à participação, negociação e responsabilização. São citados 

insistentemente a participação popular em fóruns de negociação e discussão.    

Por outro lado, aí já voltado para primeiro aspecto acima colocado, tem-se que 

sem a emergência de ações que visem o controle de atos de agentes públicas e de 

políticas públicas e a responsabilização desses agentes, notadamente quando continuam 

a perceber o serviço público e o patrimônio público como extensão do seu próprio.  

Elenaldo Teixeira, escrevendo sobre controle, no contexto da participação política, 
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explica que “entendimento do controle social tem duas dimensões básicas. A primeira 

corresponde ao accountability, a prestação de contas conforme parâmetros  

estabelecidos socialmente em espaços públicos próprios. A segunda, decorrente da 

primeira,  consiste na responsabilização dos agentes públicos pelos atos praticados em 

nome da sociedade, conforme os procedimentos estabelecidos nas leis e padrões éticos 

vigentes” (2001: 39). 

 

Este trabalho contempla substancialmente uma discussão acerca da cultura 

política brasileira, situado num campo de disputa no qual se misturam comportamentos 

que reproduzem a noção de apropriação privada do poder, do poder como propriedade 

particular dissociada de sua função pública instrumental, com ações que visam, ou ao 

menos se servem a atingir o objetivo de reprimir este tipo de conduta. 

 

O Conselho Nacional de Justiça foi um órgão criado com a função de dotar o 

poder Judiciário de uma racionalização procedimental e administrativa anteriormente 

quase nula, ou no mínimo, bastante desprezada. Este papel de órgão elaborador de uma 

gestão profissional de um serviço público acaba por bater de frente com aqueles 

referidos comportamentos, certamente dissociados de qualquer visão racional ou 

republicana das funções do Estado.  Justamente por conta desta competência que lhe é 

atribuída, acaba por ser também um órgão de controle e punição – até seu limite 

constitucional – de agentes públicos vinculados ao poder Judiciário. É possível, assim, 

sugerir sua existência como agência de accountability, conforme RODRIGUES (2008) 

e MOTA (2006). Os elementos trazidos neste trabalho procuram informar sobre sua 

atividade recente, relacionada justamente a ações de gestão racional, planejamento 

estratégico e controle de agentes públicos.  

 

Deve-se reiterar, entretanto que outro caminho relevante do trabalho é perceber a 

existência do Conselho como um fenômeno (ou não) de uma mudança na cultura 

política, e muito embora o enfoque mais clarividente, perceptível, desta possível 

reversão de valores se dê particularmente nesta seara intraestatal, mais voltada a 

burocracia e ao funcionalismo público, vinculado ao chamado accountability (a 

incursão teórica mais tradicional), cremos que ela atravessa este patamar para desaguar 

também naquele sentido político alargado, ao qual temos feito referência com alguma 

insistência. 
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3. Accountability  

 

 

Muito embora não haja um termo em especial na língua portuguesa para 

designar perfeitamente o significado de accountability, e nem mesmo uma explicação 

definitiva em língua inglesa, PINHO E SACRAMENTO (2008) mostram, a partir de 

uma análise de dicionários em inglês e inglês-português, que a palavra em questão 

circula pelas ideias de prestação de contas, responsabilização, justificação e explicação. 

O tema central, portanto, seria o controle.  

 

Com efeito, a ciência política tomou este termo para designar elementos que 

funcionassem como formas de controle sobre o poder. Embora não se tenha um conceito 

unânime, alguns autores colaboram com a construção teórica deste elemento, lançando 

mão de argumentos que, em suas análises, corresponderiam àquilo que significa 

accoutability 

 

As primeiras características aqui comentadas estariam relacionadas à teoria de 

Schedler (apud Mota, 2006), para quem se deve atribuir à accountability duas 

características proeminentes: a justificação, ou prestação de contas, e a possibilidade de 

sanção. Para Pinho e Sacramento, nessa concepção, as duas primeiras questões - 

informação e justificação - remetem-nos ao que o autor denomina de answerability, isto 

é, a obrigação dos detentores de mandatos públicos informarem, explicarem e 

responderem pelos seus atos. A última - punição - diz respeito à capacidade de 

enforcement, ou seja, a capacidade das agências de impor sanções e perda de poder para 

aqueles que violarem os deveres públicos. Ainda, como lembram os autores, outro 

ponto essencial para falar-se em accountability é a responsabilidade, no sentido de que 

só se pode cobrar daquele que detém competência, e portanto parcela de poder. 

 

Ainda de acordo com o autor, que segue as palavras de Schedler, sob a ótica de 

dar explicações, esta envolve elementos de monitoração. O objetivo maior não é apenas 

levar ações dos agentes públicos aos olhos da lei, mas também levar ao conhecimento 

público. Dessa forma, é uma relação constante entre quem está sujeito a ser detentor de 

usar a accountability, assim como àqueles que estão submetidos à mesma. Quanto à 
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noção de coação legal, a accountability serve também o poder de impor sanções por 

uma má conduta do agente público. 

 

A accountability é dividida entre horizontal e vertical. Segundo Gillermo 

O’Donell (apud Pinho e Sacramento, 2008), o critério de tal definição é a relação entre 

os controlados e seus fiscalizadores. Segundo esta distinção, as ações realizadas 

individualmente e/ou coletivamente, com referência aos que, eleitos ou não, exercem 

posições em instituições do Estado, fazem parte da accountability vertical, ao passo que 

as agências estatais possuidoras de direito, poder legal, disposição e capacidade para 

realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina e sanções legais ou até o 

impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do Estado que 

possam ser qualificadas como delituosas, fazem parte da accountability horizontal.  

 

Assim, o modelo vertical sugere uma relação de controle entre os governados e 

as instâncias de poder, enquanto que seu par horizontal aponta para, como lembra 

Schedler (apud Carneiro, 2008), a função de freios e contrapesos clássica da tripartição 

de poderes, entre executivo legislativo e judiciário. 

 

Ainda na obra de Carneiro, é possível encontrar um detalhamento das 

possibilidades da accountability horizontal. Segundo o escólio de Taylor e Buranelli, há 

estágios em que melhor se aplicam a accountability, quais sejam: a) supervisão dos 

agentes públicos, com uma ênfase ex ante, ou seja, que a supervisão seja constante e 

ocorra anteriormente ao acontecimento das ações e omissões. Assim, é possível detectar 

desempenhos ruins e ilícitos antes que ocorram; b) investigação das alegações de 

conduta ilegal realizadas pelos agentes públicos, o que constitui numa ação ex post, com 

foco em descobrir a profundidade e extensão das condutas ilegais ocorridas; c) poder de 

sanção. 

 

O Conselho Nacional de Justiça, sendo um órgão da integrante da estrutura de 

poder do Estado brasileiro, exerce função de controle horizontal. Ainda que alguns dos 

seus integrantes não sejam, na base, agentes públicos, ao assumirem o mandato assim o 

são, encarnando um poder do Estado para controlar atos de poder, no caso, do poder 

judiciário. O presente trabalho analisa a atuação do CNJ enquanto agência de controle, 
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com o fito de percebê-lo com elemento demonstrativo de evolução na cultura política 

brasileira   
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CAPÍTULO 2 - CULTURA POLÍTICA BRASILEIRA 

 

O peculiar da sociedade brasileira, como de outra sociedades, é sua história. 

Menos, obviamente, por suas ocorrências características e factuais. E mais pelas 

determinações que dela fazem mediação viva do presente. História inacabada, o 

inacabado e o inacabável vão se revelando as determinações estruturais que demarcam 

o nosso trajeto, nosso nunca chegar ao ponto transitório de chegada (...) A história 

contemporânea do Brasil tem sido a história da espera do progresso. Como o 

progresso não veio, senão de um modo insuficientemente lento, essa história se 

transformou na história da espera da revolução. Mas a revolução também não veio 

(afinal, deveria ser esperada, ou deveria ser feita?). Na verdade, a história brasileira 

tem sido uma história inacabada, uma história que não se conclui, uma história que 

não chega ao fim de períodos definidos, de transformações concluídas. Não é uma 

história que se faz. É uma história sempre por fazer ( Martins, “O poder do atraso”, 

1999:12)          

 

Aponta-se com alguma frequência que no Brasil convivem, com os percalços a 

isto pertinentes, o moderno e o arcaico (como exemplo, ALMEIDA, 2007). Uma 

sociedade que desponta com uma possante economia, com quadros políticos e 

diplomáticos importantes, desenvolvimento socioeconômico em algumas áreas 

específicas, uma vida que, enfim, reflete em alguns momentos um patamar que se 

afirma querido do primeiro mundo, é mesma sociedade um capital social muito baixo, 

índices de violência assustadores, a pobreza é criminalizada institucionalmente, os 

indivíduos penam para obter direitos básicos, como educação e saúde de qualidade, 

outros indivíduos vendem seus votos sem titubear e na qual a política é levada a cabo 

muito mais considerando interesses individuais ou de pequenos grupos do que o de 

posicionamentos coesos sobre a sociedade.  

 

Na obra cujo trecho foi acima citado, “O poder do atraso”, de José de Sousa 

Martins, o autor afirma entender que o estudo da sociedade brasileira deve ser feito a 

partir do que chama de “sociologia da história lenta”. O progresso, ou os elementos, 

eventos, que simbolizam progresso, estariam sempre intricados a estruturas 

fundamentais e valores sociais, culturais, do passado, tornando sempre mais árduo, mais 

suado, enfim, mais lento  o processo de mudanças experimentadas pela sociedade.  
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No caso da cultura política, objeto aqui tratado, isto não é diferente e talvez seja 

mesmo o indicador mais visado quando se pensa na lentidão dos processos de mudança 

social. Marcando posição, desde já, acredita-se que os elementos institucionais e sociais 

que podem ser hoje enxergados demonstram a entrada em cena de determinados atores 

sociais e políticos que denotam sim um grau interessante de mudança de 

comportamento da sociedade como um todo, que divide espaço, contudo com práticas 

mais tradicionais, que dificultam o aprimoramento da primeira, seja da força dos velhos 

personagens para manter suas práticas, seja da presença de velhas práticas mesmo nos 

novos personagens.          

    

Foi esta, inclusive, a conclusão a que chegaram PINHO e SACRAMENTO 

(2009), em artigo que analisa as mudanças na sociedade brasileira após Constituição de 

1988, perquerindo acerca da possibilidade de se vislumbrar no Brasil um ambiente de 

cultura política que possibilite falar-se em accountability, diante do que os autores 

apontaram diversas novidades bastante positivas quanto a mobilização da sociedade 

civil e o funcionamento gerencial da máquina pública sem entretanto se mostrarem 

suficientes para resultar num otimismo exagerado em razão da persistência de 

comportamentos nesse contexto considerados arcaicos.   

 

Este capítulo buscará descrever o debate sobre cultura política brasileira, 

abordando inicialmente aquilo que foi traçado como tradicional e habitou a literatura 

nacional sobre o tema e consequentemente os autores que se destacaram como analistas 

do Brasil. Após este passo, o capítulo procura então os elementos que podem ser 

considerados novidades na sociedade brasileira em termos de cultura política, 

destacando-se a organização na luta por direitos, a participação e o denominado 

accountability.     

 

1. Cultura política brasileira tradicional 

 

1.1 Personalismos e a fraca distinção entre o público e o privado. 

 

O modelo político e de administração estatal que nasce no Brasil sob influência 

direta da Europa e mais tarde, Estados Unidos, carrega na sua elaboração teórico-
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filosófica características as quais foram profundamente analisadas por Max Weber, que 

julgava ser a racionalidade jurídica e burocrática a marca diferencial da modernidade 

política. Este modelo racional de administração – que de resto é exemplar do paradigma 

racionalista em geral – fornece a base principiológica cujo principal vértice é a 

separação entre as esferas pública e privada. Diferentemente de outras ordens de 

organização administrativa, por ele notadas em demasia no Oriente, o aparato de 

funcionamento do Estado burocrático ocidental é estritamente técnico e profissional, as 

decisões e escolhas respondem a critérios legalmente predeterminados e por isso a 

conduta do administrador deve seguir a regra da impessoalidade, da generalidade e 

universalidade. (WEBER: 1991) 

 

A cultura política brasileira carrega consigo a formalidade jurídico-

administrativa trazida do direito romano-germânico, porém, como constatam inúmeros 

estudiosos, a esta racionalidade de papel se sobrepõem práticas de poder baseadas mais 

no personalismo e na casuística subjetiva como regra. Ao contrário de um aparelho 

administrativo funcional, de feição técnica e profissional, local de travamento de 

assuntos públicos, o que se percebe no Brasil é a utilização do aparato estatal como bem 

próprio, extensão do patrimônio particular e dos assuntos particulares. Assumir a chefia 

política não significa apenas dirigir o aparato administrativo, mas tomar o ente público 

para si. 

 

Oliveira Vianna destacou na cultura política brasileira a pouca consciência 

coletiva, algo que induza a coesão de um povo regido por um espírito comum. 

Explicado também como “falta de espírito público”, a manifestação dessas 

características conjugadas com o efetivo poder estatal faz com que, como já dito, a coisa 

pública não seja vista como um aparato racional e funcional com finalidades 

juridicamente predeterminadas no sentido da promoção do bem comum. Por isso, como 

destaca o autor, na disputa política as dissensões passavam bem ao largo de questões 

ideológicas, e poder era disputado “não para que realizassem qualquer interesse geral e 

público das localidades; mas, apenas como meio de prestígio, de orgulho, de realce 

pessoal, ou de defesa contra os adversários locais”. (apud OLIVEIRA, 2003). 

 

Raymundo Faoro, por sua vez, após realizar um levantamento histórico para 

sustentar a tese de que os costumes da colônia foram trazidos do modelo personalista 
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português, no qual não havia clara divisão entre o público e o privado, após, portanto, 

essa análise inicial, o autor gaúcho promove a imagem do “estamento burocrático” para 

descrever a cultura política no Brasil. A expressão “estamento” remete à terminologia 

weberiana, que o descreve como típico de sociedades estratificadas, nas quais as 

posições sociais determinam as relações de poder. Assim, nessa forma de sociedade, o 

status do indivíduo respeita à sua classe, ou estamento, e estas divisões têm como 

característica a rigidez e o fechamento. O estamento burocrático é, portanto, a 

representação de uma classe fechada, que se apodera do aparato estatal, se apropriam 

dos seus cargos, funções públicas, tirando proveito particular da sua utilização. É um 

clã, um grupo, que faz do Estado a realização dos seus desejos pessoais. São, segundo 

Faoro, os donos do poder. (FAORO:1975) 

 

Ainda sob a influência da sociologia da dominação de Max Weber, os 

pensadores brasileiros trouxeram, para explicar a realidade política nacional acima 

descrita, o termo patrimonialismo, que em linhas gerais representa a apropriação 

privada dos recursos e máquina pública por agentes do Estado, representados, segundo 

Faoro, pelo estamento burocrático. O autor explica a prática patrimonialista da seguinte 

maneira 

 

O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do Estado, 
traduzido em um Estado centralizador e administrado em prol da camada 
político-social que lhe infunde vida. Imbuído de uma racionalidade pré-
moderna, o patrimonialismo é intrinsecamente personalista, tendendo a 
desprezar a distinção entre a esfera púbica e privada. Em uma sociedade 
patrimonialista, em que o particularismo e o poder pessoal reinam, o 
favoritismo é o meio por excelência de ascensão social, e o sistema jurídico, 
lato sensu, englobando o direito expresso e o direito aplicado, costuma 
veicular o poder particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e 
da igualdade formal-legal. O distanciamento do Estado dos interesses da 
nação reflete o distanciamento do estamento dos interesses do restante da 
sociedade.( p. 155.)                 
 

Bernardo Sorj (2006) propõe que a análise do patrimonialismo no Brasil tenha a 

ressalva de que as sociedades imaginadas por Weber para utilizar o termo eram de tipo 

feudal e arcaico. Sendo o patrimonialismo uma forma de dominação tradicional, nesta 

situação, a apropriação de bens públicos era legitimado pela tradição. No caso de uma 

estrutura social formalmente moderna, o patrimonialismo deve ser visto como uma 

estratégia de grupos sociais (especialmente os dominantes, mas que permeia a 

sociedade) de uso do poder para apropriar-se de recursos econômicos ou privilégios, e 
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que tem como peculiaridade sua associação com uma extrema desigualdade social, a 

impunidade das suas elites e o descaso com os setores mais pobres da população (Sorj, 

2006:13-14). Análise semelhante é empreendida por Simon Schwartzman (1982), ao 

sugerir a possibilidade do uso do termo neopatrimonialismo para sugerir que a captação 

do poder e patrimônio do Estado não se trata apenas de uma reprodução de uma 

estrutura tradicional ou feudal, mas deve ser localizada dentro uma sociedade moderna 

como “uma forma bastante atual de dominação política por um "estrato social sem 

propriedades e que não tem honra social por mérito próprio", ou seja, pela burocracia e 

a chamada ‘classe política’”.  

 

1.2 A sociedade brasileira no Estado patrimonialista. 

 

Nascida e criada no seio de uma cultura política que, como visto, custa a 

diferenciar o público do privado e assim se apropria da máquina estatal como extensão 

do particular, a sociabilidade brasileira foi também forjada através da noção de 

favorecimento e personalismos, com a valorização de contatos pessoais e notadamente 

familiares. 

 

Sérgio Buarque de Holanda, em seu clássico Origens do Brasil (2008), apresenta 

o indivíduo brasileiro como o “homem cordial”, de caráter afável, preso ao núcleo 

familiar, pouco afeto a desmanchar a prioridade da família em razão de algo tão abstrato 

como interesse público. Este homem cordial pode representar, quiçá, a fragilidade 

componentes cívicos, de um sentido comum de vida pública, e por isso a dificuldade da 

identificação da existência de um interesse público, na sociedade brasileira, fenômeno 

percebido por Otávio Ianni7 (1994) e Bernardo Sorj (2006), dentre outros autores. Como 

propõe este último, o patrimonialismo e a impunidade contribuíram para esta falta de 

identificação com valores cívicos e a noção de um espaço público comum e a uma 

relação clientelística e paternalista com o poder (Sorj, 2006:30). O apraz homem 

cordial, enfim, carregava para o labor público as marcas paternalistas delimitadores de 

sua visão de mundo, de modo a confundir o temas de âmbito pessoal das atividades 

inerentes à res publica. 

                                                 
7 “O Brasil não é propriamente uma nação”, mas configura-se, desde o Império e ao longo da República, 
como “uma vasta desarticulação”. “Não parece uma nação o país em que  a população ainda não se tornou 
povo”  
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O clientelismo é um conceito muito usado para descrever as relações da 

sociedade com a estrutura patrimonialista que a governa. Observa-se nessa sociedade de 

“homens cordiais” uma relação de troca de favores entre aqueles que detém o poder 

político, o estamento burocrático, e aqueles que, sem direito de entrada neste estamento, 

ainda assim procuram beneficiar-se de alguma forma através de um apoio eleitoral aos 

grupos concorrentes ao poder. Para José Murilo Carvalho, o conceito de clientelismo, de 

um modo geral, indica “um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão 

de benefícios públicos, na forma de empregos, vantagens fiscais, isenções, em troca de 

apoio político, sobretudo na forma de voto". (CARVALHO, José Murilo; 1998. p.134).     

      
Uma relação que se assemelha à vassalagem, que se apresenta em forma de 

moeda política e dádivas, percorre a sociedade brasileira, estendendo as características 

do patrimonialismo para a sociedade civil, que interpreta a cultura política do 

apoderamento do público como natural, como assevera José de Souza MARTINS 

(1999), e a leva a cabo da sua própria forma, procurando as benesses que este sistema 

que se sustenta em favores pode lhe oferecer, o que faz espargir toda uma prática 

corruptiva e de favorecimento particular, em um local em que a tradição liberal e o 

direito constitucional impõe a impessoalidade da administração.      

 

Edson de Oliveira Nunes (1997:28) enxerga este e mais alguns dos paradoxos 

que percorrem o fenômeno do clientelismo: 

 
Primeiro, envolve uma combinação peculiar de desigualdade e 
assimetria de poder com uma aparente solidariedade mútua em 
termos de identidade pessoal e sentimentos e obrigações 
interpessoais; segundo, uma obrigação exploração e coerção 
potencial com relações voluntárias e obrigações mútuas imperiosas; 
terceiro, uma relação de ênfase nestas relações e solidariedade com o 
aspecto ligeiramente ilegal ou semilegal destas relações. 
 

 Como prática mais recente, já que mistura a presença de movimentos sociais 

com o clientelismo, Dagnino (2000:86) enfatiza o comportamento desses movimentos, 

altamente susceptíveis a dádivas dos governantes, que cooptavam facilmente seus 

quadros, esvaziando o discurso político e o poder de pressão (mais tarde, como será 

visto adiante, a autora sugere uma nova realidade do conceito de cidadania a partir de 

novas práticas dos movimentos sociais).       
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 O clientelismo, como conceito descritivo das trocas de favores que movem a 

vida pública, tem  sido complementado pela idéia de rede clientelística ou apenas rede, 

que no Brasil assume maior importância em virtude justamente do componente 

patrimonialista. Em virtude disso, como acentua Bernardo Sorj, a cultura brasileira é 

pouco propensa à confrontação ou à crítica aberta, já que a pessoa nunca sabe quando 

vai precisar de outra num sistema cuja base de funcionamento é o favor e a boa 

vontade.(2006:31)      

 

 

1.3 Hierarquização das relações sociais 

 

O conceito alargado de política foi relevante para trazer para o campo da cultura 

políticas as práticas de poder existentes nas relações sociais. No Brasil, em especial, este 

campo de análise encontra solo fértil, regado contudo com a doce retórica da 

inexistência de racismo, da exaltação do pacifismo e da cordialidade e da tolerância. 

Numa sociedade de “doutores”, da mesma forma que o sistema patrimonialista se 

encobre sobre um manto de legitimidade constitucional, o caráter autoritário e 

preconceituoso da sociedade brasileira esconde-se sob os lençóis daquele discurso.  

 

A obra de Roberto DaMatta (1979) é permeada de ilustrações sobre a latente 

hierarquização da sociedade brasileira. Vale acentuar aqui a oposição por ele anotada 

entre indivíduo e pessoa, trazida de Louis Dumont, com suas variantes tupiniquins. No 

Brasil, o indivíduo representa o ser do grupo, sujeito que detém direitos providos por 

lei e deveres designados por ela, tudo de forma impessoal é juridicamente límpida. A 

pessoa, por sua vez, é aquela contemplada pelo perdão das redes sociais; aqueles para 

quem a aplicação do aparato jurídico se faz exagerada e tudo é resolvido a partir de 

contatos com outras pessoas, sem necessidade de intermediação do Estado. “Depender 

de um órgão impessoal (seja particular o de Estado) é revelar que não se pertence a 

qualquer segmento”, ou seja, é o indivíduo cujas relações não lhe permite alcançar a 

glória de entrar pela ala Vip enquanto a multidão se engancha nos arames das filas de 

espera; aquele que precisa recorrer a um julgamento imparcial e impessoal (fulcrado 

apenas na lei geral e abstrata) ao invés de conseguir o que deseja por caminhos menos 

tortuosos. 
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Para DaMatta, a expressão que melhor designa essa diferenciação social 

brasileira, elemento da nossa cultura política, e a conhecida “ você sabe com quem está 

falando?”. De um autoritarismo a toda prova, este conjunto de palavras, segundo o autor 

faz com que o indivíduo passe a condição de pessoa, sendo ela a “senha” para lembrar 

aos menos privilegiados “quem é que manda”, e que no Brasil cada um tem seu lugar, 

motivados por critérios de toda ordem. Encontra-se uma resumida mas consistente 

definição do autor, que aborda as característica acima apontadas: 

 

O sabe com quem está falando? (...) é um  instrumento de uma 
sociedade em que as relações pessoais formam o núcleo daquilo que 
chamamos de “moralidade” (ou “esfera moral”), e tem um enorme 
peso no jogo vivo do sistema, sempre ocupando os espaços que as 
leis do Estado e da economia não penetram. A fórmula “sabe com 
quem está falando” é assim, uma função da dimensão hierarquizadora 
e da patronagem que permeia nossas relações diferenciais e permite, 
em conseqüência, o estabelecimento de elos personalizados em 
atividades basicamente impessoais (DAMATTA, 1979:195). 
 

 
 Colocar algum brasileiro no mais inquieto com o desnível social no seu devido 

lugar de indivíduo (que pode ser um dos milhares de “indivíduos integrais”, segundo 

DaMatta melhor conhecidos como “fodidos”) por vezes exige uma pedagogia peculiar, 

bem notada por José Murilo Carvalho (1988). Sem meias palavras, “brasileiro é no 

cacete”. Em artigo em que desenvolve este peculiar modo de aprendizado de 

Pindorama, o autor recupera o testemunho de Adolfo Ferreira dos Santos, amigo de 

João Cândido, líder da revolta da chibata, o qual bem resume a noção e grau de 

cidadania vigente na cultura política. Disse o conhecido “Ferreirinha”, depois de ter 

pago o preço pela rebeldia, que: “nas chicotadas e lambadas que levei, quebraram meu 

gênio e fizeram com que eu entrasse na compreensão do que é ser cidadão brasileiro”. A 

cidadania feita na pancada, também simbolizada nas surras que leva o personagem 

Fabiano, de Vidas Secas (RAMOS: 2004) ao afrontar o soldado amarelo, é uma forma 

de mostrar o lugar do povo, o lugar do indivíduo integral, quando se manifesta de forma 

a ameaçar a estabilidade dos estamentos sociais, dos locais estabelecidos em virtude de 

critérios como raça, gênero, classe, e apadrinhamento. Em passagem muito interessante, 

Carvalho (idem) ratifica a função desse porrete, não sem antes lembrar de forma irônica 

o mito do homem cordial, importante para a percepção dos estamentos como ordem 

natural das coisas:                   
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Naturalmente nada disso impede que sejamos um povo pacífico, 
extrovertido, amigo, cordial. Pelo contrário, a função do cassete é 
exatamente dissuadir aos que tentam fugir do espírito nacional de 
camaradagem, de cooperação, de patriotismo. O cacete é a paternal 
admoestação para o operário que faz greve, para a operária doméstica 
que responde à patroa, para o aluno rebelde, para a mulher que não 
quer cuidar da casa, para o crioulo que não sabe o seu lugar, para o 
malandro que desrespeita a (otoridade), para qualquer um de nós que 
não saiba com quem está falando. O porrete é para quebrar o gênio 
rebelde e trazer de volta o rebanho todos os extraviados. Como 
diziam os bons padres da colônia, os castigos eram para o próprio 
bem do castigado. É um cacete brasileiro, muito cordial, é Pau-Brasil.  
 
    

 
Ressalva necessária: o dualismo como imanência e a teoria social brasileira. 

 

 Passando por homens cordiais, clãs políticos, estamentos burocráticos, fraca 

noção de coletivo, indivíduos, pessoas e fodidos em geral, termos que procuram 

determinar quais são “as idéias fora do lugar”, a teoria social brasileira adota uma 

postura que tende a tomar categorias e realidade de forma absoluta, criando para o 

Brasil um cenário de, por um lado, imanente impossibilidade de adoção de idéias 

liberais, como democracia, direitos humanos, dentre outras, e por outro, evidente 

exaltação de tudo que provenha das sociedades liberais, numa comparação sempre 

depreciativa com a sociedade e cultura brasileiras. 

               

 A despeito da indiscutível relevância dessas teorias na tentativa de procurar 

compreender os dilemas da sociedade brasileira, a partir da sua história colonial, das 

origens diversificadas do seu povo, da escravidão, da noção de progresso, etc., é 

importante atentar para que os argumentos centrais das teses prendem-se 

demasiadamente a um aspecto cultural desta sociedade, que praticamente a condena a 

caminhar rumo ao eterno atraso em virtude mesmo daquela história, daquelas origens. O 

perigo deste tipo de análise é que ele passa a justificar argumentos de que “o Brasil É 

assim e ponto final”, e portanto, se é das “nossas raízes”, do nosso “jeito de ser”, da 

“nossa cultura”, se é, enfim, assim, não há que se falar, por ser perda de tempo, em luta 

por direitos, por reconhecimento, por outra cultura política.     
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 Evidentemente ligada à obra de Max Weber, que delineou a sociedade racional 

européia, e – coerente com seu método – comparou-a com outros tipos de sociedades, 

dentre as quais as tradicionais, a teoria social brasileira fez uso constante das categorias 

que com impressionante talento o autor alemão conseguiu forjar. Personalismo, 

patriarcalismo, clientelismo, patrimonialismo, tudo aquilo que não fosse impessoal e 

racional como os tipos puros da burocracia européia, serviam como referência para a 

compreensão do Brasil. 

 

 Jessé Souza (1999:17-54) faz importante análise crítica dessa tomada inconteste 

e acrítica do pensamento weberiano pela teoria social nacional, a qual tomamos por rota 

para fundamentar a opinião acima exposta. O autor destaca a linha de pensamento 

adotada pelos autores pátrios, constantemente voltadas à comparação com as sociedades 

“evoluídas”, destaca a concepção inflexível destas abordagens, e ainda propõe, por 

último, um repensar acerca da superioridade intrínseca das sociedades anglo-saxônicas, 

apontando traços sectários que permeiam a sua ética. 

 

 Analisando inicialmente o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, Souza 

toma-o como arquétipo da linha de pensamento adotada no Brasil, na qual nossa 

tradição cultural é contraposta à herança nórdica protestante 

 

Holanda introduz um eixo temático que a partir de então irá se 
mostrar dominante no pensamento social local: a mentalidade vigente 
mostra-se avessa ao associativismo racional típico dos países 
protestantes, especialmente dos calvinistas. Nossa tradição cultural 
seria “individualista-amoral”, incapaz de superar o imediatismo 
emocional que caracteriza as relações sociais dos grupos primários 
como a família. (...) A falta de vínculo associativo horizontal,  que 
possibilite as constelações de interesses de longo prazo, passa a ser 
percebida como a causa fundamental do nosso atraso social a partir 
de então. (1999:32) 
 

 A prática de comparação, quase que invariavelmente depreciativa8, com a ética 

calvinista é levada a cabo, como demonstra o autor, por Faoro, Simon Schartzman, e 

DaMatta, para citar alguns – este último, que exalta incansavelmente a impessoalidade 

ianque, recebe atenção e crítica especial de Jessé Souza (Cf. SOUZA, 2001: 165-200). 

 
                                                 
8 Deve-se ressalvar contudo o pensamento de Vianna Moog, que a despeito de tratar da comparação 
Brasil x Estados Unidos como problema de investigação mesmo, não se entrega a uma apriorística 
vantagem cultural ou intelectual dos ianques.     
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 O problema, contudo, e que já foi aqui aludido, é que a abordagem feita por 

esses autores, da forma que é feita, autoriza a reforçar-se a velha retórica de que há no 

Brasil uma cultura instransponível, impermeável às marés de democracia, direitos 

humanos, igualdade, liberdade. Discurso este de feição claramente conservadora, que 

foi utilizado, como mostra Pádua Fernandes (2006), para desqualificar as lutas 

abolicionistas bem como justificar o Estado Novo e a ditadura militar mais recente9.  

 

 Para Jessé Souza, a influência do pensamento weberiano, no que toca ao 

diagnóstico sobre o racionalismo ocidental e seus contraditos históricos sobre nosso 

pensamento social mais recente “foi e ainda é avassaladora”. Em última análise, 

segundo o autor “ela explica a naturalização dessas oposições absolutas entre atrasado e 

moderno como um dado óbvio e indiscutível” (1999:46), que tem como efeito fazer 

com que esta linha teórica seja permeada por teses como as que defendem que “nossa 

relativa ou absoluta incapacidade democrática é percebida como decorrente da ausência 

dessa capacidade. Reencontramos aqui desde das incapacidades do homem cordial de 

Holanda até a ausência de associativismo e iniciativa no Brasil tradicional de 

Schwartzman”. (1999:47) 

 

  O autor não se contenta, contudo, apenas com a crítica da existência desse 

dualismo e seus efeitos na teoria social, mas propõe a ideia de que uma ética calvinista 

talvez não seja um parâmetro de sociedade tão desejável para ser adotado no Brasil, 

independente se possível ou não essa empreitada. Empreendendo uma análise apenas 

resumida de Jessé Souza, deve-se ressaltar que o autor tenta definir um caminho para 

explicar a agregação, confiança intersubjetiva ou associativismo notados nos países 

anglo-saxões, ao contrário da pouco gregária sociedade brasileira. Souza apoia-se em 

obra de Weber que faz a distinção entre o espírito de seita e o espírito da Igreja Católica 

e daí revela interpretações interessantes. Ao contrário da Igreja Católica, em que o 

pertencimento é presumido desde o nascimento, a seita exige adesão voluntária dos 

fiéis. Esse fator resulta em um maior controle e cobrança entre os fiéis, da mesma forma 

que estreita seus laços comunitários. Contudo, a associação estreita tem por 

                                                 
9 Como exemplo trazido pelo autor, tem-se a participação do então senador José de Alencar, contrário o 
abolicionismo: “José de Alencar ao reagir à fala ao trono do Imperador, em 1867, que trouxe novamente a 
abolição ao debate no cenário político brasileiro, contrastou o ‘fato social’ da escravidão com a 
arrogância das teorias abolicionistas. Para o senador conservador, o abolicionismo deveria ser combatido 
como uma teoria alheia à realidade brasileira”. 
  



 
 

 59 

característica ser sectária e altamente intolerante (daí inclusive o autor ver como 

necessário inserir no debate a questão das políticas por reconhecimento, mencionando 

Nancy Fraser e Charles Taylor). Souza propõe que “a seita, ao efetuar uma linha 

divisória intransponível entre o santo e o réprobo retira a possibilidade de qualquer 

comércio entre os dois. A ênfase aqui é na intolerância um com outro. Com a 

secularização do princípio da tolerância, esse outro pode ser qualquer que seja diferente 

e não apenas infiel”. (1999:50).  

 

 Partindo para a conclusão, procurou-se indicar aqui de que forma seria mais 

interessante interpretar os capítulos anteriores, que trataram do pensamento social 

brasileiro, buscando sempre fugir do argumento de que a sociedade ou cultura brasileira 

é retrógrada em si, atrasada em si, “vira-lata” em si. As abordagens são relevantes, 

apontam os erros, mazelas, e com boa intenção interpretativa, é possível até que 

indiquem caminhos para resolvê-las. Mas que nesse caso, e foi o que se procurou 

ressalvar neste tópico, a bússola do caminho não aponte inevitavelmente para o Norte, 

já que, como Jessé Souza tenta demonstrar, apoiado em Weber, o racionalismo do 

ascetismo protestante, tão louvado por tantos retratistas brasileiros, pode trazer em si 

elementos de uma ética de não-fraternidade (1999:52), o que implica em intolerância 

ou, num termo mais atual, não-reconhecimento. Modelo que não parece ser um bom 

substituto mesmo para nossos maiores defeitos.  

              

 
 
 
2. Novas forças de disputa na cultura política brasileira   
  
 

 No capítulo anterior foram trabalhados temas fundamentais da cultura política 

brasileira, tratada por autores importantes para a compreensão da natureza das relações 

sociais no Brasil, e a relação desta sociedade, em diferentes perspectivas, com a 

detenção do poder estatal. A literatura acerca do tema elenca termos que se tornaram 

clássicos no estudo do Brasil, como personalismo, patrimonialismo, estamento 

burocrático e clientelismo, todos de teor depreciativo, querendo designar uma situação 

de atraso, próxima ao arcaísmo, sendo relevante lembrar, contudo, que tais práticas não 

são datadas, mas ao contrário se renovam e trazem outra roupagem ao longo dos anos, 
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refundando o velho paradoxo entre uma modernidade jurídica, e agora econômica, e 

suas práticas de favorecimento e patronagem. O presente capítulo procurará mostrar a 

ascendência de uma nova cultura política brasileira, cujas práticas pretendem destoar 

daquelas há tanto experimentadas, na busca de construir uma sociedade civil mais justa 

no interior e menos dependente do poder político e pessoal para a distribuição dos 

direitos. O faz na certeza que traz alvíssaras, mas ciente da prevalência ainda da cultura 

apontada no capítulo anterior, difícil de ser solapada pois ligada estruturalmente a 

privilégios os quais se tem a noção de um “direito natural”. São, contudo, exatamente os 

efeitos dessa percepção, que dão azo à uma fragilidade na vivência democrática, que 

fazem mais importante notar sinais de seu enfraquecimento. A seguir serão apresentadas 

práticas políticas (na acepção lata que aqui adotamos) que sugerem a possibilidade de 

um novo caminho a seguir na cultura política brasileira.  

 

2.1 O autoritarismo social como maior obstáculo à democracia 

 

Participante de uma pesquisa cujo tema era cultura democrática e cidadania, 

Danigno (2000) apresenta os interessantes resultados colhidos dos questionários a que 

foram submetidos diversos setores da sociedade, tais como empresários, políticos, 

movimentos sociais, setores da classe média e sindicatos. Com vistas a perceber nestes 

grupos concepções e a dimensões da democracia, uma das questões requeria que os 

entrevistados selecionassem, dentre algumas alternativas, qual delas representava a 

dimensão mais importante democracia. As alternativas selecionáveis eram: que existam 

vários partidos políticos; que todos tenham alimentação e moradia; que brancos, negros, 

homens, mulheres, pobres e ricos, todos sejam tratados igualmente; que as pessoas 

possam participar de sindicatos e associações; que se possa criticar e protestar. 58% da 

amostra geral escolheram a alternativa que associava democracia a um tratamento 

igualitário no interior da sociedade. 

 

 Para a autora, estes resultados indicam que a existência do autoritarismo social e 

a hierarquização das relações sociais são percebidas, mais do que a desigualdade 

econômica ou a inexistência de liberdade de expressão e a organização de partidos e 

sindicatos, como um obstáculo sério para a construção da democracia (2000:90). 
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 Em verdade, este tipo de diagnóstico revela a pertinência das análises centradas 

na cultura política e, assim, tem o condão de desafiar a tendências que vêem a 

democracia e a cidadania a partir da visão liberal ou mesmo marxista, no primeiro 

aspecto pela sua concepção institucional, que dispensa os fatores de igualdade (em 

diversos setores) material e no segundo caso por conta da preocupação exclusiva com 

fatores econômicos e a relação exclusiva do político no Estado, deixando de abordar que 

a sociedade civil também é cenário de disputa. Tal análise já foi empreendida no 

capítulo 1. 

 

 Nesse sentido, passa-se a se defender a necessidade de uma ética democrática, 

de um conjunto de significados valores que abarque o corpo social em direção a uma 

cultura de renovação microscópica das ralações sociais de poder. Procura-se vincular a 

democracia à concepção de democratização das relações sociais, e assim sendo, seu 

traço distintivo é “o fato de que sua referencia básica, mais do que a democratização do 

regime político, é a democratização da sociedade como um todo, incluindo portanto, as 

práticas culturais encarnadas em relações sociais de exclusão e desigualdade” 

(DAGNINO:2000:80). 

 

 Ao falar em democratização no interior da sociedade como vetor principal para 

alcançar um sistema justo, a idéia principal é a necessidade de transformação de códigos 

sociais que são capazes por si só de deixar à margem diversos grupos, em virtude da 

cultura do preconceito e daquilo que é bem denominado autoritarismo social. Este termo 

quer designar a forte presença, no Brasil e América Latina em geral, de uma forte 

hierarquização das relações sociais baseadas nos critérios de raça, gênero e classe, que 

como lembra Dagnino está impregnada tão fortemente nestas culturas locais que são 

capazes de estabelecer diferentes categorias de pessoas hierarquicamente dispostas em 

seus respectivos ‘lugares’ na sociedade (2000:82).  

 

Esta forma de entender a democracia, colocando-a como uma filosofia de 

tolerância e respeito no interior da sociedade alarga proporcionalmente aquilo que se 

entende como cidadania. Voltando à pesquisa apresentada por Dagnino, em que se 

perquiriu acerca das situações que melhor representam a democracia, seguiu-se ao 

questionário algumas entrevistas cujo objeto era perguntar a membros dos diversos 

grupos estudados se se sentiam tratados como cidadãos. Veja-se: 
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Perguntados se eram ou não tratados como cidadãos, os membros 
dos movimentos sociais de ambos os tipos e de sindicatos de 
trabalhadores revelaram percepções muito diferentes das dos outros 
dois setores entrevistados. Enquanto a classe média e empresários 
destacaram fatos tais como “pagar impostos”, “ter uma profissão”, 
“votar”, ou até mesmo ter dinheiro como evidências de sua 
cidadania (63 e 75% desses setores, respectivamente, se consideram 
tratados como cidadãos), os membros de movimentos sociais e 
sindicalistas ressaltaram que sua não existência como cidadão 
estava relacionada com o modo como são tratados socialmente: a 
grande maioria deles mencionou a falta da respeito, a discriminação 
e o preconceito como parte de sua experiência cotidiana na cidade; 
referiu-se a seu próprio status como de cidadãos de segunda classe; 
e se queixou de maus tratos por causa de sua raça ou por não estar 
bem vestido (2000:92-93). 

 

 Relevante notar que noção de cidadania apresentada pelos grupos socialmente 

excluídos faz apenas reforçar a existência de uma constante repressão, violência e falta 

de respeito que constituem a (de)formação da cidadania do indivíduo brasileiro. Por 

isso, cansado de ver “quebrado o seu gênio”, e percebendo isso como causa maior da 

desigualdade brasileira, matriz – aí  sim – de todo arcaísmo ainda presente na sociedade, 

os tantos Ferreirinhas país afora se vêem cidadãos apenas quando puderem ser tratados 

com respeito e dignidade, longe do autoritarismo social que relembra violentamente o 

seu estamento, seu pouco privilégio na cadeia alimentar. 

  

 Essa nova impressão daquilo que é cidadania caminha unido a práticas concretas 

de renovação da cultura política. Sem estar desprendido da relação entre cidadania e 

prestação estatal, a ampliação do seu conceito introduz a demanda por tratamento digno 

e igual em todas as esferas da sociedade e esparge o ethos da democracia material 

também para as relações entre estado e sociedade, a qual, como vimos, era basicamente 

comandada pelo clientelismo e aproveitamento particular da cultura do patrimonialismo. 

A luta organizada por ter direitos e participar nas decisões do Estado – local 

monopolizado pelo “estamento burocrático” – são fenômenos reais que não podem 

deixar de ser considerados como uma novidade na cultura política brasileira.           
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2.2 Relacionamento entre estado e sociedade - elementos de uma nova cidadania 

 

  Distante de uma concepção liberal que percebe o conceito de cidadania como de 

forma estreita, voltada basicamente para sua acepção eleitoral, retirada da democracia 

representativa, a nova cidadania que vem à tona apresenta uma sociedade civil mais 

afeta ao debate e ciosa por lutar por seus direitos de forma organizada. A cidadania é 

vista como fazer parte de um conjunto de regras, de igual respeito por todos, 

independente de seu “estamento”, de seu gênero, da sua cor, e com direito à 

participação na formulação dessas regras. Ser tido como cidadão é ter direitos, e vê-los 

efetivamente respeitados pelo Estado, o qual inclusive, deve ser instado à ouvir os 

cidadãos e estar submetido ao seu controle, dado que a cidadania envolve a noção de 

que os pares devem ficar atentos para que o público deva ser tratado como tal. Essa 

rápida sinopse sugere algumas dimensões que o debate atual sobre cidadania 

contemplam. Vejamos com brevidade algumas delas. 

 

     

2.2.1 Participação e controle – elementos teóricos 

 

 O fato de que no Brasil o Estado é que formou a nação tem um peso enorme 

quando se analisa a relação entre Estado e sociedade civil, notadamente quando se 

remete ao distanciamento entre um e outro. A coincidência entre espaço público e seu 

vetor estatal é tão mais forte neste tipo de cenário e revela-se como mais um vetor do 

paradigma liberal que delimita também o espectro da democracia e da participação 

popular. Obviamente, esse défice de participação é também resultado da relação entre 

Estado e sociedade que foi ilustrado no capítulo anterior.  

 

 Santos e Avritzer (2002:43) chamam de concepção hegemônica de democracia 

aquela de feição liberal, baseada no representativismo elitista. Para os autores, essa 

concepção de democracia reproduz três argumentos que solapam qualquer hipótese de 

participação popular. Primeiro, que a democracia é um sistema político de escolha, nas 

palavras de Schumpeter, “um método político, um certo tipo de arranjo institucional 

para se chegar a decisões políticas e administrativas”(2002:45), descrição  que se 

confunde com o processo eleitoral. Em segundo lugar, toma-se por base o caráter 

técnico- burocrático da administração, notado por Weber, que invibializaria a 
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participação popular nos assuntos públicos visto a necessidade de experts para gerir a 

administração. Por último, a concepção hegemônica enxerga o representativismo como 

única forma possível de democracia fundado na hipótese iluminista do consenso e na 

imagem do parlamento como miniatura do eleitorado em geral.  

 

 É recorrente concordar-se com o diagnóstico de Liszt Vieira, para quem a crise 

de legitimidade do Estado revela, no fundo, a crise da democracia representativa 

parlamentar clássica. A insistência da adoção acrítica desse sistema teria deixado de 

considerar alguns fatores como os de que: a democracia não é apenas um sistema 

político e a representatividade não dá conta da pluralidade contemporânea                        

 

 É notável a constatação de Santos e Avritzer – mas que também é a de Telles, 

Dagnino e Liszt Vieira – de que a democracia representa antes de tudo uma nova 

gramática social(2002:51) . É dizer que ela exige novas formas de convivência, algo que 

se destaca mais como um sistema de pensamento do que propriamente como forma de 

eleição de governantes, fato que seria apenas uma das suas reivindicações, 

especialmente proposta para a esfera de poder institucional. Tal ponto de vista, que de 

resto encontra eco na concepção culturalista já  traçada no trabalho, faz ampliar a noção 

de democracia e cidadania, e à medida que subverte o ideário liberal e representativista, 

serve de apoio para a construção de uma nova relação entre Estado e sociedade. 

 

Nessa discussão, merece destaque o debate acerca dos espaços públicos, já que é 

daí que vai surgir a possibilidade mais concreta da participação cidadã. Na sua base 

teórica, Habermas teria sido um transformador de paradigmas ao pensar o 

procedimentalismo democrático de forma alargada: a democracia deve ser mais do que 

um “método de autorização de governos. Ele tem de ser – mostra Joshua Cohen –, uma 

forma de exercício coletivo de poder político cuja base seja um processo livre de 

apresentação de razões entre iguais” O agir comunicativo de Habermas sugere a adoção 

de uma gramática social nas esferas públicas distante de uma abordagem abstrata de 

vontade geral, já que como ele mesmo aponta, “não é possível, sem repressão, poder-se 

mediar os interesses entre a vontade comum e o arbítrio dos sujeitos singulares” 

(HABERMAS, 1997b:137).Com o argumento central de sua tese, o “princípio D”, pelo 

qual “apenas são válidas aquelas normas-ações que contam com o assentimento de 

todos os indivíduos participantes de um discurso racional”(apud Santos;Avritzer, 
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2002:52), Habermas propõe a esfera pública cujo pressuposto basilar seja a 

possibilidade de exposição de pontos de vista e influencia nos assuntos públicos, 

gerando uma aproximação entre  sociedade civil e Estado. 

 

A ampliação da esfera pública, e o desenvolvimento dessa tese, encontra na 

concepção de democracia como ethos social a idéia da democratização do próprio 

Estado. Liszt Vieira (86) aborda as demandas, notadamente trazidas por movimentos 

sociais, por um aperfeiçoamento dos canais de articulação entre sociedade civil e 

Estado. Na ótica das organizações da sociedade civil, lembra o autor, somente a 

participação da cidadania nos moldes de uma democracia associativa pode contrapor-se 

às características falhas da democracia liberal, dando ensejo a uma efetiva participação 

da sociedade organizada nas decisões administrativas. É, no dizer de Danigno, a 

reivindicação da nova cidadania, de participar da definição do sistema, de reivindicar, 

de ter acesso e pertencimento nesse sistema, demanda obviamente distante de um 

clientelismo que visa sugar o sistema, ou melhor, o que dele se extrai por conta da 

própria inação social.  

 

A forma mais marcante de participação da sociedade no Estado, no exercer da 

cidadania, provavelmente é o controle. Avritzer (2000:30) lembra que, para Habermas, 

dentro da noção de esfera pública, a publicidade emerge historicamente como o 

resultado de um processo no qual os indivíduos demandam dos governantes 

transparência nas suas decisões e justificação moral dos seus atos. 

 

Esse princípio básico da democracia, que é a publicidade, talvez o mais 

republicano dos princípios, restou sempre afetado em função da cultura política já 

mostrada, visto que, considerado o Estado extensão do particular e acatado isto a partir 

da domesticação violenta do cidadão, a sua posição fora do estamento  burocrático, não 

haveria de se supor maiores preocupações com algum tipo de controle. 

 

Contudo, o que emerge atualmente são canais de participação e de controle de 

políticas públicas, que procuram se inserir no debate público, propor e fiscalizar, em 

direção, ao que parece, de levar a cabo uma prática constante de accountability, termo 

este que pretende designar dimensões de publicidade, justificação e punição, todas elas 

em relação a governança. Deve-se destacar, como o faz Telles(1999:99)  
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as relações que os movimentos organizados passam a estabelecer 
com o Estado, deslocando práticas tradicionais de mandonismo, 
clientelismo e assistencialismo em formas de gestão que se abrem 
para a participação popular e a formas de negociação em que as 
demandas e reivindicações estabelecem a pauta de prioridades e 
relevância na distribuição de recursos públicos, bem como a ordem 
das responsabilidades dos atores envolvidos, sem esquecer dos 
inúmeros fóruns que se multiplicam nos últimos anos, nos quais 
questões tão diversas como habitação, saúde, meio ambiente e 
direitos humanos se apresentam como questões a serem levadas em 
conta na gestão da coisa pública.  

 
 
 Além do orçamento participativo, com as experiências mais citadas de Porto 

Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, cabe destacar o papel dos conselhos. O tema será 

abordado também adiante, quando se tratar do Conselho Nacional de Justiça. O que vale 

sublinhar, contudo, por hora, é que a movimentação social que dá azo ao surgimento de 

conselhos de saúde, de educação, de políticas sociais, e de controle de gastos – e das 

demais atuações da sociedade civil como ong’s contra a corrupção, p. ex. – sugere sim 

que a gramática social que é a democracia enfim encontra reverberação nas práticas dos 

movimentos sociais. Significa que a vontade de ter direitos e construir um Estado sem 

donos, sem estamentos, cuja função seja propiciar de maneira igual oportunidades, 

segurança e dignidade, este desejo existe e é transformado em ações concretas. Tudo 

isso, a nosso ver, pode ser discutido sob o ponto de vista da cultura política, pelos 

motivos conceituais acima trabalhados. As mudanças experimentadas nos conceitos de 

esfera pública, das dimensões da democracia, e as práticas introduzidas pelos 

movimentos sociais que corroboram aqueles avanços teóricos, são enxergadas aqui 

como uma possibilidade de superação das formas tradicionais de clientelismo, 

populismo, mandonismo, patrimonialismo, conhecidas da cultura política brasileira. É, 

ao que parece, também impressão de Vera da Silva Telles, ao lembrar que ações como 

as citadas recapturam o sentido da cultura do republicanismo, termo que podemos tomar 

como no sentido da higidez e impessoalidade no trato da coisa pública, da publicidade, 

informação e controle da administração. Para concluir, portanto, este capitulo, 

concordando com a autora: 

É nesse sentido que se poderia dizer que os direitos, como luta e 
conquista, significam também uma reinvenção do princípio 
republicano da coisa pública, o que, na situação brasileira, significa 
na verdade uma (re)criação da própria República, essa ficção que na 
própria história nunca ganhou inteiramente o imaginário coletivo, 
nunca estruturou uma memória dos acontecimentos e nunca se 
efetivou como prática e valor político, numa quase-ausência que 
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repõe o padrão oligárquico e patrimonialista de gestão da coisa 
pública (102)                 

       
 

Accountability  no Brasil 

 

PINHO E SACRAMENTO (2009), ao proporem uma revisitação de um artigo 

de CAMPOS, de 1990, intitulado “Accountability: quando poderemos traduzi-la para o 

português?”, destacam em boa parte do seu texto elementos de mudança política, social 

e institucional, a verem se a pergunta há duas décadas feita pela autora pode ser 

respondida de forma positiva e, se sim, com quais ou quantas ressalvas. Tomaremos 

este trabalho como base para o presente tópico. 

 

Em primeiro lugar, os autores procuram recorrer as medidas institucionalizadas 

de controle, seja ele referente a uma accountabiliy vertical ou horizontal, da forma que 

apresentamos esta divisão no primeiro capítulo da primeira parte. Poderíamos, nesse 

diapasão, elencar como exemplos de accountability vertical através de institutos legais, 

a utilização de meios jurídicos de controle da administração por parte da população. 

Assim, referindo-se ao trabalho MOTA (2006), é lembrada possibilidade e mesmo o 

acréscimo da utilização da ação popular, instrumento do qual todo o cidadão brasileiro 

pode lançar mão no intuito de anular atos ilegais do poder público contra a coletividade 

ou impedir que aconteçam. No mesmo caminho, a existência da ação civil pública, 

instrumento processual à disposição de associações da sociedade civil constituídas a 

mais de um ano, bem como do Ministério Público, que podem ser manejadas em face 

poder público, no propósito de inibir ou anular atos ilegais contra uma coletividade 

indeterminada a priori. 

 

Ainda no aspecto estrutural, são lembradas a leis de responsabilidade fiscal (LC 

101/2000), e a criação da Controladoria Geral da União, em 2001. Segundo os autores, 

“a CGU, com funções administrativas de controle, correição, prevenção e ouvidoria, 

disponibiliza, via internet, informações sobre os valores de repasses de recursos federais 

destinados às instâncias subnacionais. Foi por meio de suas ações que tomamos 

conhecimento, por exemplo, que fraudes em licitações continuam sendo o problema 

mais comum entre as que são constatadas no programa de fiscalização por sorteios” 
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Anastasia e Melo (2002), lembrados pelos autores acima, elencam como 

relevantes também, outras iniciativas estruturais que aos poucos foram ganhando corpo 

no universo das instâncias de controle no Brasil. Lembram do Siafi, sistema por meio 

do qual são obtidas as informações que subsidiam o balanço geral da União e os 

relatórios de execução do orçamento e de administração financeira que compõem a 

demonstração das contas apresentadas ao Congresso Nacional pelo presidente da 

República; o acesso, via internet, ao processo de transferências do FPE e do FPM 

(Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios); as TVs e 

as rádios da Câmara e do Senado (e também a TV Justiça, devemos acrescentar); a 

criação de ouvidorias; a criação da Comissão de Legislação Participativa, com poderes 

para acolher e transformar em proposição legislativa sugestões apresentadas por 

associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil ou 

pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais; 

e a modificação do art. 53 da CF, em dezembro de 2001, dando nova redação à questão 

da imunidade parlamentar e tornando os deputados e senadores passíveis de processo 

pelo Supremo Tribunal Federal sem a necessidade de licença prévia da Casa.            

 

Transitando estes componentes estruturais e já voltando a introduzir a questão da 

cultura de participação (da qual já pode revelar-se no caso das ações populares e civis 

públicas), deve-se necessária referência aos conselhos gestores de políticas públicas que 

encontrar assento da sua existência na legislação. Tais conselhos materializam o exposto 

nos artigos da Constituição Federal, que estabelecem essa participação na saúde (inciso 

III, art. 198); na assistência social (inciso II, art. 204); e na educação (inciso VI, art. 

206).  

 

Em todas as situações acima descritas, muito embora haja de se perquerir acerca 

da eficácia de todos estes espaços, institutos ou instrumentos, uns tendo mais sucesso 

nos seus misteres do que outros, em todo caso já foi dado o passo da sua 

implementação. É o caso do Conselho Nacional de Justiça, objeto de análise em 

especial. Se forem tomados como parâmetros os demais conselhos, como os acima 

citados, e mesmo boa parte da Corregedorias em todas as esferas, realmente não seriam 

boas as perspectivas para o CNJ, que poderia tornar-se apenas mais uma estrutura 

burocrática gigantesca, sem eficácia política ou social. Em todos estes exemplos, 

revelarem-se ou não estas instituições cascas de ovo vazias, será decorrência dos valores 
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encarnados pela sociedade. No caso, do CNJ, a pesquisa é empreendida no sentido de 

notar se há elementos que comprovem a sua atuação decorrente da sua competência, ou 

se algumas tristes expectativas de corporativismo seriam mesmo razoáveis. Os 

resultados darão uma parcela de contribuição para perceber se há alguma mudança na 

esfera de valores aludida, que tem como substrato a cultura política. 

 

A participação política da sociedade brasileira é sempre questionada, muito 

embora se perceba em todas as esquinas do mundo dificuldades quanto a este tema, 

sendo perguntados constantemente, de forma até desconfortável, o por quê, por 

exemplo, da baixa participação em processos eleitorais.    

 

Como exemplo de organização e participação relevante da sociedade civil são 

lembrados pelos autores desde as relevantes manifestações ocorridas na década de 80, 

conhecidas como diretas-já, passando também pelos caras-pintadas da década de 90 e, 

acrescentamos nós, as ocupações de prédios públicos, notadamente em Universidades, 

por estudantes, como forma de pressão sobre parcela de poder (UNB e USP, p. ex.).  

 

Ainda, quanto a participação popular, não se deixam esquecer as frutíferas 

mobilizações através das quais surgiram importantes modificações na lei eleitoral, 

primeiro com a aprovação da lei 9.840/99, que endurece as punições para compra de 

votos e, mais recentemente, aprovação da lei da “ficha-limpa”, cujos contornos e 

aplicação até o momento que estas linhas são escritas ainda não foram plenamente 

definidos, mas que sem dúvidas demonstram grande força de mobilização e pressão 

social na sua confecção (SOLA, 2010). 

   

A conclusão a que chegam Pinho e Sacramento é que “embora muitos passos 

importantes tenham sido dados em direção à accountability, com criação de novas 

instituições, fortalecimento institucional em geral, a caminhada promete ser longa, 

principalmente porque ficou caracterizado que no Brasil o surgimento de um novo valor 

não necessariamente implica extinção do tradicional. Parece haver uma impressionante 

capacidade de superação da ordem legal muitas vezes, com extrema criatividade e 

inventividade, para fazer valer a velha ordem”. A conclusão proposta revela-se 

consentânea com a opinião exarada no início dessa parte do trabalho, principalmente no 

que diz respeito à lentidão das mudanças experimentadas na cultura política brasileira. 



 
 

 70 

Entretanto, parece-nos que, por algum motivo que não saberíamos explicar, tem-se a 

impressão de que aos fatores de mudança, quando efetivamente instaurados, não se dá a 

devida importância, e talvez por isso, desanime o apego.  

 

Como dito pouco atrás, são estes valores que estão sendo perscutados neste 

trabalho, utilizando como referência a atuação do CNJ para medir a hipótese de que há 

uma mudança nos valores da cultura política brasileira, até de mesmo anotada por estes 

eventos e iniciativas colocados acima. 
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PARTE 2 - CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA 
 

 

Esse capítulo tentará oferecer uma descrição do campo jurídico, para isso 

abordando alguns dos seus debates atuais. Dada a constatação de que Conselho 

Nacional de Justiça é composto por agentes do campo jurídico, assim como o foram 

diversos os quais participaram dos debates relativos a sua construção, torna-se 

necessário empreender uma busca neste campo em particular para investigar os 

movimentos que caracterizam, seus debates e as disputas entre seus agentes. Quanto a 

estrutura do capítulo, está dividida em três partes. 

 

Inicia com esclarecimentos teóricos acerca do que seja a cultura jurídica e sua 

relação com a cultura política. Trata-se de delineamentos teóricos iniciais, que procuram 

estabelecer definições e fundamentar o debate voltado para a sociologia jurídica no 

presente trabalho. Cuida, assim, da definição de cultura jurídica e da relação entre esta e 

a cultura jurídica  

 

Na segunda parte o capítulo procurar fornecer elementos para a compreensão do 

campo jurídico, dividindo esta análise em dois tópicos. O primeiro parte para o desenho 

do campo jurídico abordando o quadro estrutural em que o Poder Judiciário hoje se 

insere, sendo considerado como poder proeminente na estrutura estatal. Procuramos 

desenvolver, portanto, as razões pelas quais o poder judiciário largou sua função inerte 

do começo do século e destaca-se hoje como relevante para a decisão dos rumos da 

comunidade política. Tentar-se-á relacionar esta análise, igualmente relevante para a 

teoria do Estado, com a influência exercente deste fenômeno na configuração do campo 

jurídico, dado que uma nova realidade do poder judiciário ao menos provavelmente 

viria a refletir na ação e percepção dos seus agentes. O efeito mais claro da mudança nas 

relações entre os poderes, sufragaram uma posição de frente à judicatura chama-se 

judicialização da política. 

 

Após esta exposição que inevitavelmente abarca discussões acerca de teoria 

política, o segundo tópico buscará debater a dinâmica dos agentes do campo jurídico 

diante desse papel protagonista do judiciário então colocado. Será feita uma descrição 

desse campo, com suas disputas e principais agentes opositores, dando ênfase aos 
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instrumentos pelos quais cada grupo procura legitimar o seu discurso. Consideradas 

pesquisas sobre o tema, trilharemos o caminho do tópico no intuito de fundamentar a 

discussão sobre a existência de uma politização da justiça ou ativismo judicial.  

 

A terceira parte servirá como aprofundamento do que foi desenvolvido nas duas 

primeiras. Num primeiro momento, um aprofundamento teórico procura-se elaborar de 

forma breve as correntes doutrinárias que se opõem na teoria jurídica, relevante 

instrumental para se compreender a disputa pelo discurso padrão das atividades desse 

campo. Como forma de apresentar uma forma de uso desses padrões de forma empírica, 

analisamos decisões recentes do STF que são vistas como exemplos de um ativismo 

judicial. Por último, será apresentado uma pesquisa empírica feita através de 

publicações produzidas pela Associação de Juízes para a Democracia, possível 

indicador de um rompimento com o tradicionalismo no interior do campo.  

 
 
1. O que é cultura jurídica?  
 

 O conceito de cultura jurídica encontra pouca e não convergente literatura, o que 

não nos impede entretanto de fornecer algum detalhamento, tanto mais porque das 

palavras que adotarmos para fornecer essas imagens lingüísticas do fenômeno, sairão a 

compreensão que temos de algo que é peça-chave do trabalho, chegando mesmo a 

intitular a obra. Com apoio da, repita-se, reduzida literatura sobre este conceito, 

podemos encontrar em trabalho de CORTIZO uma interessante definição de cultura 

jurídica, que pode servir de parâmetro para uma abordagem crítica e a partir da qual 

tomarmos os caracteres que consideramos mais coerentes com a posição deste trabalho. 

Para a autora, na sua tese “Cultura Jurídica e Administração da Justiça”, a cultura 

jurídica é o processo social de conformação das orientações axiológicas e práticas diante 

do direito – do que é efetivamente e do que deve vir a ser. Enquanto processo dinâmico 

de constituição de valores e práticas, a cultura jurídica é cenário de lutas pela direção 

desse processo. (2000:37) 

 

 A introdução ao assunto remete obrigatoriamente ao conceito de cultura em si, 

contudo não trazido a partir das acirradas discussões que são travadas em especial por 

antropólogos, debate este de importância ímpar, pois como visto no primeiro capítulo, a 

apropriação do que é cultural envolve de fato uma luta política, um embate acerca das 
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dimensões das manifestações que representem algo cultural, que geram por sua vez 

especulações acerca da reprodução de valores nas relações humanas e é capaz portanto 

de cristalizar padrões sociais de acordo com determinada carga histórica, diante de um 

processo de poder. 

 

 Podemos tomar cultura, com apoio em Geertz (1973) como a plêiade de 

símbolos e práticas através das quais os homens orientam e dão significado às suas 

ações. Ao especificarmos o conceito de cultura política, afirmamos que esta seria o 

conjunto de significados institucionalizados daquilo que representa a política, no seu 

objeto e na sua prática. A cultura jurídica seria, por sua vez, o conjunto de símbolos, 

significados e práticas que orientam o comportamento de atores da seara jurídica, suas 

visões acerca do direito, da forma de utilizar e compreender as leis e a sua própria 

função enquanto participante deste campo. 

 

 Diante de tal especificação, que como qualquer outra procura estabelecer o 

objeto de alguma coisa ou fenômeno, distinguindo-o dos demais, deve-se aqui sublinhar 

a distância entre esta definição adotada e uma que legitimamente possa considerar 

cultura jurídica como o universo dos valores adotados por determinada sociedade, 

externados através do direito. Observe-se que a diferença de objeto repousa mais 

notadamente nos agentes, visto que a aqui abraçada limita a cultura jurídica ao 

comportamento de atores jurídicos, centrando suas preocupações portanto nos 

fenômenos ocorridos no interior deste campo de análise, procurando observar a possível 

implementação de mudança de valores que, crê-se, repercute nas atitudes destes agentes 

desde já especificados.  

 

 Oportuna, por seu turno, a observação de Cortizo (2000) de que esta cultura 

jurídica se faz cenário de lutas para a direção do seu processo de monopólio, ou ao 

menos liderança, de padrões e valores. A presença de uma disputa mostra-se bastante 

presente, notadamente – como será visto mais adiante – quando dos embates pelo 

domínio ideológico da função do direito, mais especificamente o embate que se 

desenrola em saber se os profissionais do direito devem utilizá-lo de forma 

contextualizada, politicamente ciente das conseqüências de suas atividades, ou se a 

atuação jurídica deve reger-se pelo máximo de neutralidade hermenêutica, relegando a 
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função criativa à atividade política do Estado, representada pelos poderes executivo e 

legislativo. 

 

 Esta última hipótese tomou corpo com muita força em terras brasileiras, tendo 

sido apontado o positivismo jurídico como aporte teórico principal neste fenômeno. 

Esta escola de pensamento, como será visto a seguir, traçou uma linha demarcatória 

bastante nítida entre o direito e outros saberes, isolando do conhecimento jurídico a 

função da moral, da ética e portanto da justiça. O efeito apontado é a formação de um 

comportamento ao menos retoricamente inconseqüente no que diz respeito a um 

eventual papel ativo e transformador do judiciário. É assinalado, pois, um agir distintivo 

deste grupo social, vinculada a formação positivista do direito, o que torna recorrente a 

afirmação de que a cultura jurídica positivista, e sua forma específica de enxergar e 

aplicar o direito, é o eixo mais evidente do campo jurídico. 

 

 Este campo, contudo, apresenta-se em conflito acentuado, tomando espaço uma 

nova forma de se comportar perante as funções do direito, que pode destacar o 

surgimento de uma nova cultura jurídica. Parte da contestação dos postulados do 

positivismo jurídico, notadamente o da neutralidade plena, considerada como uma mera 

formula retórica de conservadorismo e engessamento do judiciário. Do que surge em 

razão disso merece destaque a forma de aplicar o direito – no que vem a reboque um 

arcabouço filosófico notável – e uma nova forma de se comportar enquanto agente do 

campo jurídico, encarando uma outra mais ativa função sua em relação  

à sociedade.  

 

 São exatamente as novas formas de comportamento dos agentes jurídicos dentro 

do campo jurídico que interessa abordar neste momento, tendo como perspectiva avaliar 

indicadores práticos de mudanças que apontam para um giro de valores, de concepções, 

enfim, de cultura jurídica. 

 

 
2. Relação entre cultura política e jurídica 
             

 Mais especificamente, as novas formas de atuação dentro do campo jurídico que 

se pretende analisar vão buscar aspectos da transformação da própria sociedade ao 
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mesmo tempo em que fornece elementos para essa análise. Pode-se ilustrar portanto 

afirmando que a busca por respostas acerca da cultura jurídica corresponda a um 

indicador especifico para uma mudança de cultura política – já explicada aqui a acepção 

– ao mesmo tempo em que se procura elementos que façam notar de fato alguma 

mudança na cultura jurídica aludida.   

 

 Parece coerente estabelecer esta relação desde que se perceba o Judiciário como 

historicamente inserido na posição de protagonista no enredo de todas as características 

apontadas no capítulo anterior para descrever a formação da cultura política brasileira.  

  

 É impossível deslocar o Judiciário, por exemplo, da questão do patrimonialismo, 

à medida que ainda hoje se vê uma manifesta pompa e nenhuma vontade de recato 

quando se trata de estrutura do aparelho judiciário (especialmente quando a população 

não tem acesso), pululam casos de nepotismo e, principalmente, a noção de poder 

inculcada passa ao largo de uma mera questão funcional para se tornar uma típica sede 

por – como já foi aqui explicado – autoritarismo social; nesse contexto, reportar-se a 

ideia de hierarquização social e mandonismo encontra leito seguro neste cenário. Por 

sinal, dentre alguns documentos já produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, é 

freqüente a referência ao apossamento quase que natural da estrutura judiciária por 

determinados grupos e a utilização da máquina com vistas quase que somente a 

privilégios pessoais, como veremos mais adiante. 

 

 Tal relação entre a cultura política e a cultura jurídica será compreendida a partir 

de dois vieses. Um será enfocado na atuação dos agentes jurídicos estritamente como 

tais, examinando-os a partir do seu ofício. Este recorte é menos evidente na sua relação 

com a política, e por isso merece melhor explicação, ainda que sucinta. Como foi dito 

acima, o modelo do positivismo jurídico, de muito sucesso na cultura jurídica brasileira, 

adota como base teórica e argumento retórico um dualismo entre o direito e qualquer 

outra ciência, promovendo uma separação entre, por exemplo, o jurídico e o político, o 

ético, o moral10.  

                                                 
10Este discurso de neutralidade e descompromisso respondia na verdade a um busca para fragilizar a 
possibilidade de ação do poder judiciário, já que caberia a este apenas reproduzir o estabelecido pelo 
legislativo, nicho do patronato político e portanto a um determinada tipo de status quo. Lembra Tércio 
Sampaio Ferraz Jr. (1995:32), que “o positivismo jurídico, na verdade, não foi apenas uma tendência 
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 Por conta disso, uma atuação contida por parte de um juiz, por exemplo, revela 

no seu trabalho a impossibilidade de interpretações mais elásticas do texto legal, 

infirmando a necessidade de que os resultados jurídicos devem considerar as suas 

conseqüências práticas, e adotando portanto uma postura enclausurada, distante do 

pulsar social. 

 

 A nosso ver, um comportamento contrário a este, e que, assim, revela a vontade 

a contextualizar o jurídico com o social, com o ético, com o concreto (não sem critérios 

ou indiscriminadamente, porém com os meios que veremos mais adiante), este modo de 

agir, enfim, representa um ato político de grande relevância, tanto porque representa a 

instauração de um conflito de valores dentro de um campo e busca nele ser hegemônico, 

tanto porque neste caso a disputa se dá através da reformulação de funções estatais e 

nesse sentido reflete no uso do poder e na distribuição da competência para ditar as 

regras dentro do Estado (o conflito que um comportamento ativo do judiciário traz para 

a estruturação do poder, bem como suas implicações na teoria do Estado serão temas 

tratados adiante). 

 

 O segundo viés de atuação em que se encontra uma relação entre o jurídico e o 

político podemos notar no trabalho de agentes jurídicos fora do seu labor funcional. Dá-

se quando há efetivamente um movimento com vistas a mudar a realidade através do 

posicionamento político, da batalha retórica, a formação de um discurso coeso e práticas 

conjuntas com vista a determinada interferência na realidade. Trata-se aqui das 

associações de agentes jurídicos (de magistrados, promotores, advogados) e, no caso em 

destaque nessa pesquisa, do Conselho Nacional de Justiça. Considerando-se, como dito, 

a cultura jurídica como também indicador da cultura política, é relevante anotarmos a 

existência dentro do campo jurídico, de uma movimentação em direção ao 

questionamento de práticas arraigadas, tanto na sociedade em si, como no judiciário. 

Com o propósito de ser um subindicador de pesquisa, relativa ao campo jurídico, 

efetuou-se de forma bastante sucinta uma análise da atuação da AJD (Associação dos 

Juízes para a Democracia) abordando notadamente o conteúdo das suas publicações. 

 

                                                                                                                                               
científica. A construção teórica dos seus postulados esteve ligado, inegavelmente, à necessidade de 
segurança da sociedade burguesa” 
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3. Análise do campo jurídico  
 
  
3.1 juridificação dos conflitos sociais e judicialização da política – o aspecto estrutural 

da mudança do judiciário.  

 

Fala-se em judicialização da política para tentar descrever o fenômeno da 

transposição de pautas antes exclusivas do domínio da política para o judiciário. É portanto 

um sinal de protagonismo ou expansão do poder judiciário que passa a ser visto, pela 

importância das novas demandas que tem competência para julgar, como o “terceiro 

gigante”, no dizer do jurista italiano Mauro Cappelletti (1999). Judicializar a política quer 

dizer que questões que outrora eram decididas apenas pela vontade política do legislativo 

são agora temas já decididos previamente pela ordem jurídica (notadamente pela 

Constituição) de modo que não cabe escolha aos parlamentos. Havendo prescrição jurídica 

de um tema até então afeito à vontade do legislador ou administrador, não cabe mais ao 

cidadão voltar-se a estes para buscar um direito. Tais direitos residem agora na ordem 

jurídica, e o tema antes político agora é jurídico, cabendo acionar o judiciário. Fala-se em 

sede de teoria política, que a vontade geral teria migrado dos parlamentos para as 

constituições, de modo que nem mesmo a tradicional e mítica força das maiorias pudesse 

sobrepujar aquilo proposto na carta política, cuja defesa das suas prescrições, por sinal, em 

regra, cabe ao judiciário – portanto, defensor último dos direitos fundamentais e dos valores 

últimos da sociedade, inseridos no texto constitucional.   

 

Este fenômeno não passa ao largo das análises da ciência política, por conta das 

questões que levanta quanto a uma reestruturação do Estado. Também, por conta de um 

Judiciário mais ativo que tem como conseqüência tracejar uma reviravolta no lugar da 

política, a própria relação entre Estado e sociedade tende a sofrer abalos, assim como a 

reconfiguração dos modos de resolução dos conflitos na sociedade.            

 

Por outro lado, a afirmação de que questões políticas passam a fazer parte do 

cotidiano jurídico representa uma inovação no que tange ao papel do direito. Como visto 

anteriormente, a cultura jurídica brasileira foi fundamentalmente influenciada pelo 

positivismo jurídico, que tinha como prescrição fundamental separar o objeto do direito, 
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que seriam as normas sob o ponto de vista formal, de indagações filosóficas, éticas, 

valorativas ou políticas. Ao retirar do legislador e conceder ao juiz a decisão sobre pautas 

afetas aos parlamentos, esta reconfiguração estatal pode ter efeitos na formação da cultura 

jurídica. Cabe analisar, portanto, possíveis motivos e conseqüências da judicialização da 

política.     

 

Enfim, qual a explicação deste perceptível declínio da atuação legiferante no seio da 

dinâmica relação da divisão de poderes? Que se passou para que a clássica “vontade geral” 

expressa pela maioria nos parlamentos, antes impoluta, não convença como alhures, dando 

lugar a um protagonismo do poder judiciário como locus de maior representatividade da 

defesa de direitos e demandas sociais?  As análises que apresentam tais diagnósticos vêm 

propondo o acúmulo de alguns fenômenos que, embora possivelmente interligados, podem 

ser discutidos através de três eixos argumentativos: a) as demandas trazidas pelo welfare 

state exigiram do Estado-provedor uma postura ativa e de regulação. A proteção de novos 

direitos, mas também a sua garantia através de ações do Estado, foram, no pós-guerra, 

constitucionalizados, fazendo com que o que era político tornasse-se jurídico. Tem-se 

portanto, uma agenda pré-concebida que retira da política a possibilidade de discutir alguns 

valores fundamentais, já positivados na constituição. A linguagem do direito (e não da 

política) passou a ser aquela utilizada pela sociedade para atingir seus objetivos; b) ao 

mesmo tempo, o caráter indefinido das normas tidas como programáticas, típicas da 

legislação welferiana, obrigam ao técnico do direito abandonar uma postura passiva, apenas 

garantidoras de direitos contra o Estado, para trabalhar com tarefas antes destinadas aos 

administradores e parlamentares, como escolhas políticas que, contudo, foram 

judicializadas. Ainda, esta faceta estrutural dá azo a que um tipo de discurso jurídico de 

viés menos positivista passe a ser construído no campo jurídico, tornando ainda mais 

visível o protagonismo do judiciário; c) os canais de resolução de conflitos sociais passaram 

a se instalar cada vez menos nas tradicionais arenas políticas, como partidos e sindicatos, na 

mesma medida que o sistema representativo em si, por motivos diversos, parece perder 

força e legitimidade para tratar das questões mais pulsantes da sociedade, deixando para o 

judiciário o debate e decisão das questões mais relevantes;  

 

Em Direito e democracia, Jurgen Habermas propõe que o “deslocamento de pesos 

entre parlamentos e tribunais constitucionais” seja resultado da decadência do paradigma 

político e jurídico em que se assentava o Estado liberal de direito, e a conseqüente ascensão 
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do Estado social (1997a:304). Na esteira desse entendimento, que de resto parece pacífico 

entre os cientistas políticos, o filósofo alemão entende que o modelo clássico de divisão de 

poderes – que defende a abstenção da prática política pelo judiciário e administração – só 

tem sentido “numa ordem jurídica que tem como única finalidade proteger a liberdade 

jurídica das pessoas contra intromissões de um aparelho de estado limitado à manutenção 

da ordem” (1997a:305), típico do liberalismo gerido no século XVIII, não encontrando 

lastro numa nova situação político-constitucional que exige do Estado uma atuação 

delineada numa ordem jurídica que trata de objetivos políticos e programas a serem por ele 

implantados. 

 

O “esquema liberal de divisão de poderes”, como o diz Habermas, remete a uma 

situação de abstenção do aparelho, na qual uma sociedade livre do Estado, busca sua 

felicidade de forma autônoma e privada (1997a:304), a economia é auto-regulada e a 

autonomia, simbolizada no sacrossanto instituto do contrato, garante a previsibilidade. 

Resultado das agruras burguesas, o direito constitucional é resumido à compreensão dos 

direitos fundamentais como direitos de defesa, uma vez que eles fundamentam apenas 

pretensões dos cidadãos contra o Estado (1997a:305), ou seja, exigem que o poder público 

apenas garanta a propriedade particular, a autonomia contratual e seu fiel cumprimento.11  

 

Neste cenário, em que há, segundo o autor alemão, uma situação jurídica fácil de 

compreender, a prática da decisão judicial é entendida como um agir orientado pelo 

passado, fixado nas decisões do legislador político. Tarefas e objetivos do Estado 

continuavam entregues à política já que na compreensão liberal eles não eram objeto da 

normatização do direito constitucional (1997a:305). Não se exige das funções estatais mais 

do que uma simples mecânica: o parlamento edita leis que limitam a atuação estatal e 

garantem a máxima liberdade do indivíduo e sua propriedade, enquanto a administração e 

judiciário apenas reproduzem esta lei. Aqui, o legislativo é soberano, tribunais 

constitucionais desnecessários, e à administração cabe apenas a manutenção da ordem posta 

pelo legislador. 

 

                                                 
11 Como busca ilustrar Andrew VINCENT (1995), formalmente, na filosofia liberal, a liberdade era 
interpretada de modo negativo, ou seja, como liberdade contra a coerção arbitrária. A economia foi uma 
das áreas em que o discurso da liberdade era mais procurado. Uma economia livre, em que todos têm 
relativamente os mesmos direitos de produzir e consumir, implica em que um governo deve conservar 
apenas as funções mínimas, como manter a lei, a ordem interna, a defesa da propriedade privada e a 
segurança.  
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Werneck VIANNA sugere que o início da mudança do relacionamento entre Estado 

e sociedade civil, que iria exigir do primeiro uma participação mais ativa na organização 

interna do segundo, teria a emergência de novos detentores de direitos, especialmente o 

movimento operário, em meados do século passado, que deu fim à rigorosa separação entre 

Estado e sociedade civil, nos termos da tópica liberal da liberdade negativa. (1999: 1). Tais 

transformações iniciam-se quando, uma vez conquistados os direitos políticos por parte dos 

setores subalternos da sociedade, os sindicatos e partidos de extração popular passam a 

pressionar em favor da institucionalização dos direitos sociais (1997: 27). 

 

A inserção de regras trabalhistas cogentes, que limitavam a liberdade de contratar, e 

portanto, colocaria um óbice à autonomia da vontade, dogma liberal, seria assim uma 

primeira etapa da inserção do Estado na regulação dos conflitos sociais. Esta intrusão passa 

a ser mais evidente tanto quanto solicitada, à medida que a complexidade social e a 

existência de novas demandas – que não diziam respeito apenas aos tradicionais aspectos de 

redistribuição, mais ligados aos sindicatos -, passam a estar presentes. Em um primeiro 

momento percebe-se a inserção cada vez mais freqüente do debate sobre o papel do Estado 

na economia, motivada, na segunda metade do século, pelo crescente keynesianismo; a 

questão da igualdade toma corpo nas exigências do dever de o Estado garantir o bem-estar e 

segurança das pessoas, provendo sistemas de saúde, educação e de previdência para todos, 

daí surgindo de fato a engenharia do welfare state; mais recentemente, os programas de 

reconhecimento como forma de justiça, como por exemplo as cotas sociais ou raciais e 

políticas de gênero, através da força de cada um dos seus movimentos, fazem por fim 

modificar completamente o tipo de comportamento do Estado no que diz respeito às 

relações sociais, passando de um espectador na, esfera liberal, a um agente atuante no 

Estado social. Deve-se lembrar, ao relacionar as demandas por igualdade à efetiva 

intervenção do Estado nas relações sociais, como se tem feito, que “uma vez que a base da 

sociedade capitalista é a propriedade privada e a distribuição desigual da riqueza e do 

poder, toda tentativa de criar um sistema mais igualitário passa pela ação do poder estatal e 

seus aparelhos burocráticos, gerando tendências de controle social e de intervenção 

crescente nas relações sociais” (SORJ, 2006: 106)    

 

O advento do Estado social, constatado também por Habermas, provoca uma 

inevitável reviravolta na divisão de suas funções. Para o autor alemão, a diferença 

fundamental entre os dois modelos – liberal e social – está em que, enquanto o anterior, 
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como já dito, limita-se a declarar “os direitos fundamentais apenas como direitos subjetivos 

de liberdade em oposição ao poder do Estado” (1997a:325), no Estado social pretende-se 

que a ordem jurídica – notadamente a constituição – normatize objetivos políticos e 

desenhe tarefas obrigatórias a serem implementadas pela atuação estatal, e os direitos 

fundamentais possam exigir, para sua consecução, prestações do Estado a garantias 

positivas dos indivíduos. Trata-se, neste paradigma, de entender a constituição como uma 

ordem jurídica política e global (1997a:304), que não garante apenas proteção jurídica 

individual abrangente, como também o bem-estar social e a segurança dos seus cidadãos. 

As cartas políticas, portanto, como também rassalta Boaventura de Sousa SANTOS 

(2002:149), deixaram nesse período, de ser a concepção de um estado burocrático e de um 

sistema jurídico apertadamente definido para se transformarem num terreno de 

intermediação entre interesses e valores sociais conflitantes, envolvendo-se na gestão de 

processos econômicos e sociais.  

 

Assim, tem-se que os debates políticos foram judicializados, as discussões sociais, 

os valores, os planos e objetivos foram positivados, na legislação protetiva de alguns 

grupos, mas notadamente em textos constitucionais repletos de objetivos e metas a longo 

prazo, ditas programáticas. A reviravolta a que se refere Habermas, portanto, significa que 

para uma extensa gama de situações, a arena de discussão da efetivação de políticas 

públicas ou direitos de uma forma geral, migrou do parlamento – clássico cenário de 

representação e decisão pela maioria – para o judiciário, local competente para a proteção 

de direitos fundamentais e valores positivados juridicamente. Werneck VIANNA, após 

reafirmar o impulso fundamental da agenda igualitária neste processo de redefinição da 

relação entre os poderes, precisa o diagnóstico da seguinte maneira: “O Estado Social, ao 

selecionar o tipo de política pública que vai constar da sua agenda, como também ao dar 

publicidade às suas decisões, vinculando as expectativas e os comportamentos dos grupos 

sociais beneficiados, traduz, continuamente, em normas jurídicas as suas decisões políticas. 

A linguagem e os procedimentos do direito, porque são dominantes no direito, porque são 

dominantes nessa forma de Estado, mobilizam o Poder Judiciário para o exercício de um 

novo papel, única instância institucional especializada em interpretar normas e arbitrar 

sobre a sua legalidade e aplicação, especialmente nos casos sujeitos à controvérsia” (1999: 

20)              
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Este aspecto estrutural traz ainda uma conseqüência relevante para aquilo que foi 

descrito como a utilização de pautas programáticas, trazidas do executivo para o judiciário. 

No momento em que, como dito, a política passa a utilizar a linguagem do direito, e isto é 

feito de forma a atribuir a legislação tarefas programáticas e de intensa regulação social, 

assim como o constitucionalismo moderno passa a albergar valores positivados no seu 

texto, tudo isso contribui para que aplicação da norma jurídica, agora mais vaga e 

imprecisa, seja cada vez menos passível de ser pensada a partir dos rígidos modelos 

positivistas de sistematização e uso do direito. Assim, na esteira de Mauro CAPPELLETTI 

(1999:42) pode-se dizer que “É manifesto o caráter acentuadamente criativo da atividade 

judiciária de interpretação e de atuação da legislação e dos direitos sociais. Deve reiterar-

se, é certo, que a diferença em relação ao papel mais tradicional dos juízes é apenas de grau 

e não de conteúdo: mais uma vez impõe-se repetir que, em alguma medida, toda 

interpretação é criativa, e que sempre se mostra inevitável um mínimo de 

discricionariedade na atividade jurisdicional. Mas, obviamente, nessas novas áreas abertas 

à atividade dos juízes haverá, em regra, espaço para mais elevado grau de 

discricionariedade e, assim, de criatividade, pela simples razão de que quanto mais vaga a 

lei e mais imprecisos os elementos do direito, mais amplo se torna também o espaço 

deixado à discricionariedade nas decisões judiciárias" 

            

   Assim, o protagonismo do poder judiciário se dá não apenas pelo fato de ele vir a 

ser chamado para decidir um grande número de importantes controvérsias as quais não 

estava habituado num cenário anterior, mas também a forma pela qual ele deve manifestar-

se, necessariamente com teor de criatividade mais acentuado, envolvendo-se com questões 

e argumentos diretamente ligados à justiça, isso contribui sobremaneira para o seu aumento 

de visibilidade, indicada, por exemplo, pelo crescente interesse da mídia e da opinião 

pública no seu trabalho. 

 

O terceiro eixo no qual se apóiam as tentativas de diagnosticar a proeminência do 

poder judiciário percebida desde pelo menos a metade da segunda parte do século XX diz 

respeito à perda de encanto com as democracias representativas, simbolizada na crise dos 

parlamentos, e a perda de espaço dos tradicionais canais de ligação entre a sociedade e o 

Estado, os partidos políticos, que disputam o papel de mobilização social com outras 

organizações sociais, cujas demandas podem se vincular a defesa de direitos 

transindividuais, como também podem ser individualizadas em relação aos interesses 
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específicos dos seus grupos, mas que em todo caso, encontram mais no judiciário que na 

política possibilidade de acesso às instâncias decisórias do Estado que ouçam e acatem os 

seus reclamos.     

 

Com efeito, talvez em decorrência do que a própria teoria social tem enfatizado 

como a perda do encanto das metanarrativas, os tradicionais locus de articulação social e 

formulação do discurso ideológico e social, os partidos e sindicatos, perdem força para um 

associativismo mais acentuado a demandas inseridas no que se pode descrever como novos 

direitos, cujo conteúdo alcança a defesa do meio ambiente, do consumidor, da paz, etc., ou 

aqueles ligados a demandas de reconhecimento de grupos, mais ligados ao movimento 

feminista, ao negro, ao homossexual, para mencionar os mais representativos12, o que faz 

com que perca força o sistema representativo, que se alimenta da legitimidade que a 

sociedade lhe empresta para dirimir conflitos e direcionar a vida social. Como adverte 

Bernardo SORJ, essa “dificuldade do sistema de representação, em particular dos partidos 

políticos, de transformar-se em articuladores dos novos sujeitos sociais (...) ocorre seja 

porque muitas vezes os novos sujeitos sociais se organizam em torno de identidades 

coletivas (religiosas, étnicas) que se colocam à margem dos ideais republicanos ou 

enfatizam identidades parciais não universalizáveis e de caráter difuso, seja porque estão 

articulados a movimentos sociais globais cuja lógica de atuação escapa à política nacional” 

(2006:110). A desvinculação daqueles canais tradicionais de debate público, portanto, vai 

ter como conseqüência o enfraquecimento da visão da política como meio hábil a 

solucionar os problemas sociais. Por outro lado, agenda política tendo sido traduzida em 

termos jurídicos, como dito atrás, abre a possibilidade de que grupos que em regra não 

teriam acesso aos seus representantes no parlamento, invoquem uma disputa política 

judicializada.             

      

Nesse sentido, e também por outras razoes sustentadas por alguns autores como 

Cappelletti, é que se pode dizer que “o sucesso da justiça é inversamente proporcional ao 

descrédito que afeta as instituições políticas clássicas (1999:25). Para o autor italiano 

contudo, a perda de força do parlamento e o engrandecimento do Judiciário tem muito a ver 

com um desencanto prático quanto a atividade daquele primeiro, o que faz soar a 

impressão, em suas palavras, de que “vontade geral”, simbolizada agora pelos direitos 

                                                 
12 Ver, quanto a esta discussão, GIDDENS, Anthony. O mundo em descontrole : o que a globalização 
está fazendo de nós. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2000   
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individuais, sociais e transindividuais, estaria melhor administrada pelo judiciário que pelo 

legislativo.  

 

Em primeiro lugar porque, num cenário político que acena para um ativismo estatal, 

em termos de promoção e regulação, os parlamentos não estariam, nesta situação, em 

apuros, visto que “são excessivamente abundantes e por demais empenhados em questões 

de política geral e partidária para estarem em condições de responder, com a rapidez 

necessária, à demanda demasiadamente aumentada de legislação.” (CAPPELLETTI, 

1999:43). Citado por Vianna, o autor norte-americano Martin Shapiro, por sua vez vai 

afirmar que os parlamentos e palácios administrativos são uma “complexa estrutura política 

em que grupos variados procuram vantagens, manobrando entre vários centros de poder e o 

que daí resulta não é necessariamente a enunciação da vontade da maioria [...] e sim, 

frequentemente o compromisso entre grupos com interesses conflitantes (apud VIANNA, 

1999:34).      

 
Não sem as críticas de vários autores que tendem a considerar esta situação de 

protagonismo do poder judiciário em detrimento do poder da representatividade um grande 

perigo para a democracia e as relações sociais em geral, tais como Igenborg Maus (2000) e 

Jurgen Habermas (1997a) , ambos, por motivos nem sempre semelhantes, considerando 

este fenômeno uma derrota da capacidade de resolução de conflitos pela sociedade civil, 

através da participação e educação cívica, mas pelo contrário, delegando a resolução dos 

conflitos a um órgão que condensaria a “moral social”, enfim, a despeito desta importante 

crítica aqui apenas mencionada, o que reluz de fato é que a perda de encanto pela política 

enquanto meio de resolução de conflitos à mesma medida que o Judiciário se ocupa desse 

papel é um diagnóstico que parece bastante claro. E talvez um indicador bastante 

competente para essa proposição seja a judicialização de conflitos políticos pelos próprios 

partidos políticos, como já demonstrava Werneck Vianna, no seu citado Judicialização da 

política e das relações sociais, cujas impressões foram reforçadas em recente pesquisa 

encabeça pela Sociedade Brasileira de Direito Público, a qual confirma que a maior parte de 

ações diretas de inconstitucionalidade proposta ante o STF são de autoria dos partidos 

políticos. Trata-se, no final das contas, de o legislativo se auto enxergar como arena apenas 

provisória decisão, visto que, resolvida a questão por meio das suas cadeiras, os derrotados 

ainda têm a palavra final nas mãos do judiciário. 
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Ainda, a mudança na forma de aplicação do direito, como ressaltado ao falar da 

estrutura das constituições do Estado social, é também sustentada no seio da teoria jurídica, 

por meio de mudanças nas concepções jusfilosóficas que acabam por trazer as bases 

teóricas, o discurso possível, para que uma atuação mais intrusiva do poder judiciário, 

pregada por parte dos seus agentes, seja viável, em termos de argumentação jurídica. Essa 

duas questões serão abordadas adiante. Primeiramente falaremos sobre elemento volitivo, 

sobre o qual se encampa o debate acerca da politização da justiça; mais adiante, será feita 

uma digressão acerca da teoria jurídica que acaba por possibilitar a existência da politização 

da justiça, através do ativismo judicial constatado. A seguir, como indicador deste debate, 

apresentaremos algumas decisões recentes do STF que apontam para este comportamento 

aqui indicado.  

 

 

 3.2 Os agentes e a disputa no campo jurídico: caminhos para a politização da justiça.  

 

 Acima foi traçado um quadro visivelmente estrutural, vislumbrando condições 

normativas que são tidas como aquelas aptas a provocar uma reviravolta nas funções 

exercidas pelo Poder Judiciário ao redor do mundo. A expansão das atividades do 

Estado, por um lado, e a regulação intensa de todos os setores da vida e das próprias 

atividades do Estado, por outro, colocou o judiciário numa posição de arbitrar temas aos 

quais não estava habituado, pois tradicionalmente ligados à esfera dos políticos, 

representantes aptos a dar a última e verdadeira palavra sobre a vontade da sociedade. 

No Brasil, sem dúvida, a Constituição de 1988 constitui um marco referencial no estudo 

da politização da justiça, tanto porque representou a redemocratização – não há falar-se 

em judicialização ou ativismo em regime de exceção – tanto por conta mesmo do seu 

conteúdo jurídico prescritivo. Pode-se destacar a plêiade de direitos sociais nela 

assegurados, seu posicionamento em direção à regulação estatal em determinados 

setores da economia, e os mecanismos – alguns mundialmente inéditos, como o 

mandado de injunção – que afastam da escolha política a defesa dos direitos 

fundamentais, na tentativa de tornar sua efetividade absolutamente intocável – o que de 

certa forma demonstra um “medo” do legislativo. 

 

 Entretanto, as modificações experimentadas no papel do judiciário, que são 

notadas com surpresa, encanto ou susto por qualquer pessoa que se interesse um pouco 
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por questões públicas e, obviamente pela ciência e sociologia política, estas 

modificações não podem ter suas explicações centradas apenas nestes relevantes dados 

estruturais que têm relação com o crescimento da idéia de estado social e regulação 

econômica. Para explicar estes fenômenos adotamos no tópico anterior a ideia de 

judicialização da política. Contudo, complemento necessário para compreender o 

Judiciário nos dias de hoje está a noção de politização da justiça, que remete 

necessariamente ao chamado ativismo judicial.   

 

Para chegar a este diagnóstico, que é talvez o mais relevante para compreender o 

campo jurídico, é preciso abordar a disputa existente na arena dos agentes jurídicos. O 

objeto de contenda é a percepção daquilo para que deve ser utilizado o direito, que vai 

refletir exatamente no comportamento dos agentes jurídicos, a sua compreensão acerca 

da sua atividade, enfim, a cultura jurídica de que se alimenta e reproduz. Com o suporte 

de três trabalhos referentes ao campo jurídico, os de ENGELMANN (2006), VIANNA 

(1997) e SADEK (2006), procuraremos descrever de forma sucinta e objetiva a atual 

dinâmica e os principais conflitos, para após, portanto, estabelecer uma definição mais 

apropriada do que seja politização da justiça.        

  

Fabiano ENGELMANN, em obra intitulada “Sociologia do campo jurídico: 

juristas e usos do direito” (2006), enxerga no cenário jurídico uma disputa entre dois 

grupos – não completamente homogêneos internamente – que procuram definir, através 

notadamente da doutrina, quais devem ser as tarefas do direito e de seus agentes ao 

aplicá-lo.  

 

Assim, o autor aponta para um primeiro grupo tido como tradicional, ou 

conservador, descrevendo-o como ligados a “grandes famílias de políticos e juristas” 

(2006:12), que através da reprodução do discurso de uma cultura jurídica baseada no 

positivismo kelseniano “reforça os padrões de uso e definições do direito a partir da sua 

neutralização, utilizando o poder judiciário principalmente como espaço de garantia da 

conservação social” (idem:14). Numa posição contrária, “posicionam-se grupos que se 

legitimam enfrentando a ‘tradição jurídica’”, os quais, através de tentativas de 

redefinição de concepções da doutrina jurídica, “destacam-se pelos “usos ‘políticos’ e 

‘sociais’ do direito”. Conforme lembra Engelmann, este último pólo caracteriza-se 

como socialmente mais diversificado, diagnóstico que é compartilhado pelas pesquisas 
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de VIANNA e SADEK, no sentido de enxergar uma intensa modificação nas origens 

socioeconômicas do corpo da magistratura, a conferir-lhe um aspecto mais formal e 

responsável, ao que tudo indica, pela possibilidade de abertura para uma nova forma de 

ver o direito. 

 

Em grande medida, estes pólos em concorrência aparecem nas disputas do 

sentido das definições, formalizadas na doutrina jurídica. (2006:20) É dizer, com as 

escusas pela repetição, que é muito relevante compreender o discurso dogmático 

produzido ou reproduzido por esses agentes. Na verdade, considerando a necessidade 

legal de justificativa das decisões judiciais, a existência de um comportamento mais 

“social”, mais “engajado”, se pretender refletir-se também num comportamento 

jurídico, deverá estar composto por uma argumentação jurídica consistente: daí a 

importância da disputa pelo domínio do discurso dogmático. O mesmo ocorre quanto à 

postura conservadora, a utilizar o instrumental teórico do positivismo jurídico, que 

promove a ideia de neutralidade e completa autonomia do direito.    

       

Com o intuito de trabalhar então com números a respeito dessa disputa – embora 

aqui apenas no campo da magistratura –, podemos verificar as pesquisas coordenadas 

por Werneck VIANNA (1997) e Teresa SADEK (2006) as quais demonstraram 

resultados muito próximos no que diz respeito ao parâmetro da neutralidade, baluarte do 

positivismo jurídico. Na pesquisa do primeiro, ao serem indagados se “deve o juiz 

reproduzir o direito, explicitar por meios puramente lógico-formais o conteúdo de 

normas jurídicas já dada, ou, alternativamente, produzi-lo?”, obteve-se uma notável 

maioria de 83% referindo-se à segunda opção possível, consignando o autor a marca da 

neutralidade em 17% dos entrevistados. Vinculando este cenário a elementos de atuação 

efetiva, Vianna aponta que “dentre os magistrados que se alinham com a perspectiva de 

uma intervenção forte do judiciário na vida social, 58,2% atribuíram alta prioridade à 

garantia da extensão dos direitos sociais, percentual que cai para 31% entre os juízes 

que aderem à perspectiva de neutralidade. Relação semelhante verifica-se quando se 

considera o exercício inovador da justiça sobre questões emergentes e ainda não tratadas 

pela legislação – nesse caso, o percentual de 42,4% cai para 18,1%. Pode-se, portanto, 

concluir que a criação jurisprudencial do direito guarda nexos importantes com a 

questão social” (1997: 274) 
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Já na pesquisa de Sadek, foi indagado aos entrevistados se as decisões judiciais 

deveriam orientar-se preponderantemente por parâmetros legais, atentar para suas 

conseqüências econômicas, ou ter compromisso com as conseqüências sociais. 

Reproduz-se duas tabelas de respostas, referentes análise do mesmo grupo tomado em 

duas subdivisões.  

 
 

Tabela 25: Orientação preponderante de decisões judiciais, por situação funcional, em  

percentuais de concordância  

                                                                                        Ativa    Aposentado Total  

Parâmetros Legais                                                           87,1         84,9          86,5  

Compromisso com as conseqüências econômicas          40,5         25,4          36,5  

Compromisso com as conseqüências sociais                  83,8         64,1          78,5  

 
(SADEK, 2006) 

 

 

Tabela 28: Orientação preponderante de decisões judiciais, por tempo na magistratura, em percentuais de 

concordância  

                                                                               Até 5 anos  6 a 10 anos  11 a 20 anos  21 anos e +  

Parâmetros Legais                                                       88,6           89,0              86,1              85,0 

Compromisso com as conseqüências econômicas     48,1           42,0              37,4              27,2 

Compromisso com as conseqüências sociais              90,2           85,9              81,9              64,9 

 
(SADEK, 2006) 
  

É preciso tirar algumas conclusões do resultado destas pesquisas. Uma é que, 

como se pode notar, pode-se atribuir uma tendência mais presente em rejeitar os 

postulados que indiquem a falta de neutralidade (criatividade; extensão dos direitos 

sociais; conseqüências sociais da decisão) aos magistrados que ocupam mais tempo na 

carreira. Vê-se que no quesito “compromissos com as conseqüências sociais”, a resposta 

positiva daqueles que ocupam a função de magistrado por até 5 anos chega a 90,2 %, 

enquanto que nas cadeiras mais vetustas, com mais de 21 anos de função, esse índice 

desce para 64,9%. Considerada ainda a informação de que as magistradas mulheres, 

recém-chegadas à magistratura tendem a adotar este indicador de postura de forma mais 

acentuada que os homens (88,0% versus 75,7%, segundo a pesquisa) percebe-se que 

vem ocorrendo uma mudança de percepção motivada talvez pela mudança de 
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composição no campo, conforme diagnosticada por Werneck Vianna, que ressalta a 

maior pluralização do campo da magistratura, com ingresso de novos atores 

pertencentes a classes sociais e grupos familiares diversos daqueles tradicionais, através 

do concurso público. 

 

Questão de relevância – referente inclusive ao que já foi dito aqui relativamente 

à luta discursiva no campo, através da dogmática – é notar o aparente paradoxo 

existente no resultado que apresenta a similitude percentual entre o compromisso com 

as conseqüências sociais da decisão e compromisso com os parâmetros legais, mesmo 

naqueles grupos que mais se apegam ao primeiro ponto (respectivamente, 83,8% e 

87,1% na primeira tabela; e 90,2% e 88,6% na segunda). 

 

De fato, apresentada a ideia de que a postura conservadora utiliza-se dos 

argumentos do positivismo jurídico para propor a imparcialidade do magistrado, e esta 

linha positivista defende exatamente o apego à lei como forma de autonomia do direito 

em relação a outros campos da vida, a exemplo da política, cujo resultado é demonstrar-

se ausente responsabilidades ou compromissos com as conseqüências da sua atuação 

jurisdicional, presente isto, deste modo, revelar-se-ia com efeito surpreendente a 

adoção, na mesma resposta, no mesmo questionário, das duas assertivas. Pois, como 

mesmo propõe Engelmann, existiria na magistratura “uma oposição entre decisões 

baseadas no ‘princípio da legalidade’, típico do direito identificado à interpretação 

restrita da lei, e as alicerçadas no ‘princípios gerais do direito’, identificados à visão 

mais ‘política’” (2006:124).      

              

A resposta para encontrar uma coerência nesses dois fatores reside na evolução 

doutrina jurídica, justamente o instrumento dos agentes pela apropriação do discurso 

jurídico. Pode-se explicar da seguinte forma: como visto acima, ao tratar-se da chamada 

judicialização da política, houve uma mudança muito relevante quanto ao direito de 

feição liberal e o que passou a ser desenvolvido com a formulação política do welfare 

state. O direito de feição liberal, que dava ênfase aos códigos, notadamente o código 

civil, através da regulação e proteção dos institutos contratuais, possui uma 

hermenêutica que afirma a clareza das regras jurídicas e mínima participação do agente 

jurídico na construção do seu núcleo normativo. Portanto, a regra para cada caso estava 

simplesmente já posta, já que o grau de abstração era reduzido, dado que se pretendia 
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que todas as relações possíveis fossem disciplinadas pela regras de direito. Como se viu, 

contudo, a regulação e planejamento político do Estado, bem como diversos direitos 

sociais do cidadão, assuntos como estes migraram para as Constituições. Estas, por seu 

turno, operam normativamente a partir de lógicas diferenciadas daquelas utilizadas para 

tratar dos códigos, o que se força formar uma nova hermenêutica para balizar a sua 

forma de interpretação e de aplicação. Os textos constitucionais formados no pós-guerra 

propunham verdadeiros planos de ações para o Estado, e direitos exigíveis pelos 

indivíduos, de atuação estatal, programas de ação estatal e social – daí se considerar 

algumas regras constitucionais como programáticas. As normas constitucionais que isso 

disciplina, porém, carregam a impossibilidade de ter uma textura concreta, mas ao 

contrário, altamente abstrata, e portanto apenas aplicável sob a interpretação criativa dos 

agentes jurídicos. E, importante frisar, estes princípios constitucionais passam a ser 

considerados verdadeiramente normas de direito, com obrigatoriedade de execução. 

Assim, pode-se obrigar o Estado a pagar medicamentos sob o argumento do princípio 

do direito a vida, da dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de prestação de 

saúde por parte do Estado. A esta nova doutrina jurídica que defende a supremacia da 

constituição e de seus princípios-norma, dá-se o nome de neoconstitucionalismo, e faz 

parte do pós-positivismo, tratados ambos no próximo tópico  

 

Essas lições hermenêuticas implantadas pela interpretação constitucional, 

contudo, não ficam apenas ligados a ela. Por refletir o da mesma forma a busca pela 

igualdade, também os códigos passaram, com mais vagar, a conter não apenas regras 

rígidas, mas cláusulas gerais de aplicação do direito, aproximando-se cada vez mais do 

direito anglo-saxão. Assim, tome-se o emblemático exemplo do código civil brasileiro 

em vigor a partir de 2003, que inicia sua disciplina contratual com duas cláusulas gerais, 

ou princípios contratuais: “Art. 421: A liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato”; “Art. 413 Os contratantes serão obrigados a 

guardar...os princípios da probidade e da boa-fé.” Tais dispositivos reforçam o que a 

doutrina civilista designa como “crise dos contratos”, dizendo da derrocada do 

paradigma liberal da autonomia da vontade como único vetor contratual. Assim, da 

mesma forma que se vê possível conceder um direito social, com base em um princípio 

constitucional, pode-se anular um contrato sob a justificativa de que uma das partes não 

cumpriu o dever de lealdade e de ética que devem reger as relações contratuais, o que é 
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aplicação direta de um princípio jurídico, cujo vetor maior, nesse caso, é a igualdade em 

detrimento liberdade entre desiguais.    

 

O que se está querendo dizer, portanto, é que diante da evolução da doutrina 

jurídica contemporânea, não há plena necessidade de se colocar em oposição os 

elementos de respeito aos parâmetros legais e respeito às conseqüências sociais das 

decisões. É que, como se tentou mostrar rapidamente acima, foram os próprios 

parâmetros legais que se elasteceram. O agente do direito não precisa atravessar um 

sentido unívoco da lei para dar-lhe uma interpretação que lhe afague a consciência 

quanto às conseqüências do seu labor. Os elementos de ética e de justiça, dentro de 

algumas balizas que a doutrina vem tentando construir, podem ser invocados a partir 

das próprias cláusulas gerais e princípios observados nas constituições mas também na 

leis como um todo. 

 

A percepção desse fenômeno faz com que mesmo se torne secundária a oposição 

observada por Engelmann, ao identificar os agentes mais afeitos à conotação “política” 

ou “social” do direito – contrário, portanto, do bloco conservador, neutro, positivista – 

como aqueles vinculados ao movimento do “direito alternativo”13. Se, uma das 

propostas teóricas desse grupo seria “uma ‘politização do direito’, tomando por base, 

‘regras constitucionais’ e os ‘princípios gerais do direito’, que possibilitam a ‘abertura’ 

na interpretação na interpretação das normas jurídicas em oposição ao ‘princípio da 

legalidade’, que restringe as decisões judiciais a uma aplicação mais objetiva da 

legislação” (2006:123), enfim, este sendo, como é, um dos sentidos de atuação do 

movimento alternativo, não difere muito, porém, da proposta teórica do 

neoconstitucionalismo, resenhada logo adiante. Obviamente que se pode encontrar 

diferença no grau de utilização dessa doutrina, mas os conteúdos se assemelham.   

  

                                                 
13 Secundária, porém não irrelevante ou incoerente. O campo de pesquisa do autor foi o Sul do país, local 
no qual floresceu, no final da década de 80, o movimento alternativo. Este movimento obteve repercussão 
nacional e foi de fato excepcionalmente importante para fincar posição, politicamente, a respeito de um 
direito mais consequencialista e menos legalista. O que se pretende afirmar aqui é que suas proposições 
atualmente não guardam mais um teor, por assim dizer, plenamente alternativo, dado que as evoluções na 
hermenêutica – que certamente ajudaram a construir – dispensam hoje a ideia de transbordar os 
parâmetros legais, como explicado mais atrás. Daí que estabelecer o movimento do direito alternativo, 
atualmente, como agente opositor no campo jurídico, ainda que seja sublinhadamente correto, é 
incompleto.    
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Uma terceira curiosidade poderia despontar das tabelas acima colocadas. 

Apontemo-la, mesmo com o intuito de inserir já outro debate no assentado no campo 

jurídico presente, que é o da importância das associações de atores jurídicos 

(magistrados, promotores, advogados). A questão diz respeito a que, tendo-se resultado 

um diagnóstico positivo acerca da presença do consequencialismo na prática jurídica, 

como querem denunciar as pesquisas sob o ponto, a adoção da perspectiva quanto às 

conseqüências econômicas da decisão restou substancialmente afastada, com apenas 

36,5% de adesão à ideia, principalmente se comparada ao consequencialismo social, que 

chega a 78,6%. Possível paradoxo, pois, desde que se poderia tomar a economia como 

dado relevante para a estabilidade social e seu desenvolvimento.  

 

O tema, contudo, pareceu mais compreensível na oportunidade de uma 

entrevista por nós realizada junto ao presidente da AMASE (Associação de Magistrados 

de Sergipe) na qual foi questionado acerca da atual função juiz na sociedade atual, tendo 

respondido que:  

“Houve uma mudança, por parte dos próprios juízes, do seu papel na sociedade. O 

neoliberalismo tem como pauta calar o judiciário e impedi-lo de atuar na efetivação dos 

direitos fundamentais e sociais. É a partir dessa compreensão que hoje os magistrados 

estão cientes desse seu papel social para impedir que a lógica do mercado tome o lugar da 

lógica dos direitos”. Entrevista realizada em 10/09/2009. 

 

 Assim, ao que parece, ter cuidado com as consequências econômicas da decisão 

significa não curvar-se à “lógica do mercado”, “neoliberal”, que procura tomar o lugar 

da “lógica dos direitos”. Estas duas vertentes estariam em contraposição, podendo ser 

tomadas corretamente como oposição dentro do campo jurídico. 

 

É possível notar na fala magistrado a incorporação de um certo discurso 

recheado de alguns símbolos e palavras-chave bem densas, o que acaba por denotar a 

presença de uma retórica institucionalizada. Com efeito, cumpre mencionar a presença 

do associativismo no campo jurídico, elemento relevante para compreender sua  

dinâmica. Engelmann as destaca como espaço de formação de redes no interior do 

Judiciário e do Ministério Público, que passaram a monopolizar a articulação dos 

agentes pertencentes a tais instituições em torno de diversas demandas, assim como, a 

opinião pública legítima das carreiras apresentadas, fortalecendo-se inicialmente com a 
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sua participação no processo constituinte de 1988. O autor destaca ainda a participação 

de tais associações no diálogo com movimentos sociais e de direitos humanos, 

destacando o envolvimento em questões políticas e sociais. No seu trabalho foram 

tomados como exemplo a associação de juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), a 

Associação de Magistrados do Trabalho; a Associação dos Juízes para a Democracia 

(AJD); a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul.  

 

Esta contextualização do campo jurídico serviu como subsídio para 

apresentarmos portanto o significado e as possibilidades do termos politização da 

justiça, e o diferenciar de judicialização da política.  Marcando a assimetria entre 

ambos, pode-se dizer que, sendo o resultado final dos dois uma maior participação do 

judiciário, no primeiro caso – a “judicialização” – isto decorre não de uma opção dos 

tribunais, mas de uma competência que lhes foi outorgada, dos fatores estruturais acima 

abordados, enquanto no segundo trata-se de uma opção ideológica de advogados, 

promotores, magistrados (estes sempre mais visados), que procuram concretizar 

princípios de justiça contidos fora da letra das leis como também interpretar a 

Constituição de forma que suas normas sociais sejam plenamente efetivas, a partir da 

ideia de que seu texto contempla um projeto social de longo prazo, o qual cabe aos 

juízes efetivá-lo. Ainda, para melhor definir, sem relacionar o ativismo a uma postura 

ideológica específica, pode-se dizer que se trata de uma atuação profissional que assume 

a vinculação com as conseqüências do seu ofício, num contraponto gritante ao modelo 

positivista que, como demonstrado, tem por base teórica a separação entre ser e dever-

ser, ou seja o mundo das leis e dos autos e o mundo das pessoas, dos conflitos, das 

paixões, das diferenças. 

 

  Nesse passo, e tomando como exemplo a aplicação da Constituição, Luis 

Roberto Barroso afirma que o outro lado da moeda do ativismo judicial seria a auto-

contenção judicial. Nesse caso, segundo ele, algumas características apontariam, e os 

juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não 

estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do 

legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na 

definição das políticas públicas (BARROSO;2009).  
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 Nota já batida neste tópico, deve-se repeti-la a dizer que a formação de uma 

postura heterodoxa não vem dissociada de uma literatura bastante densa sobre usos do 

direito, normalmente trazidas pela filosofia jurídica e pela hermenêutica jurídica, a 

doutrina jurídica à qual Engelmann corretamente faz menção. Dito que a cultura jurídica 

brasileira é vista como de raiz positivista, tendo seus princípios bebido nas fontes do 

dualismo kelseniano e no conservadorismo que isso acarretava, a mudança de ares teria 

de passar necessariamente pelo questionamento daquelas bases positivistas. Os 

movimentos heterodoxos no campo jurídico criaram ou adotaram bases teóricas as quais 

são imprescindíveis de se destacar para a compreensão do tema ora discutido, 

notadamente o chamado neoconstitucionalismo, o mais fortemente vinculado ao 

ativismo que percebemos nos últimos anos. 

 
Na última parte deste capítulo procurar-se-á oferecer um aprofundamento 

daquilo que neste momento se tentou demonstrar. Em primeiro lugar, diante da 

relevância do tema, reiterada no parágrafo acima, iniciamos uma análise das correntes 

de doutrina jurídica. Após colocadas as doutrinas será feito um apanhado de algumas 

decisões do Supremo Tribunal Federal, e por último será apresentada uma análise sobre 

a Associação de Juízes para a Democracia, a partir de suas publicações.  

 

 

3.3. O discurso teórico- jurídico  

  

3.3.1. A teoria pura de Hans Kelsen   

                                 

No século XVIII, motivado por um modelo jusfilosófico que, sob o interesse da 

burguesia pré-revolucionária, buscava a afirmação de direitos naturais universais – 

como forma de acossar o sistema absolutista –  a escola jusnaturalista admitia 

abertamente a metafísica, a especulação filosófica como parte do objeto de estudo, 

servindo como base para a análise de outras normas, como se vê na elaboração 

acadêmica de conceitos gerais abstratos. Assim de certa forma tentou se comportar a 

escola histórica, de Savigny, quando propôs que o direito fosse surgisse do espírito do 

povo (wolksgeist) da sua cultura e costumes. Mais, tarde, passado o furor 

revolucionário, procurou-se “fechar as portas da interpretação” (Miaille, 1994:92), e 

adotando sistemas jurídicos escritos cujo grau de abstração de suas prescrições seria a 
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mínima possível. Assim, a escola exegética representou a defesa do máximo apego à 

palavra do legislador, sem nenhuma interferência a esta na sua aplicação. Algumas 

reações a esta forma de aplicar o direito foram notadas, como por exemplo a escola do 

direito livre, que pregava pela adoção, no direito, de outros saberes, como sociologia, 

política, psicologia. Mas não vingaram. 

 

Na teoria pura do direito, esteira do positivismo jurídico, qualquer rastro 

especulativo é expurgado. O objeto da ciência jurídica não passa do estudo das normas 

postas no sistema jurídico, produzidas pelo Estado. A fautoria destas normas pelo 

Estado, respeitando as diretrizes formais apresentadas pela Constituição conferia, por si 

só, validade ao sistema, sendo indevido, a partir da constatação da perfeita adequação 

formal da elaboração legislativa, qualquer debate a respeito da aplicabilidade abstrata 

daquela norma. A essa altura, independente de seu conteúdo, a norma gozava de 

validade atacável tão somente pela jurisdição constitucional, que poderia declará-la 

inválida por não obedecer aos ditames materiais ou formais da Constituição em função 

da hierarquização das normas proposta na sua teoria jurídica.   

 

Com efeito, como o próprio nome denuncia, a teoria kelseniana pretende 

decantar do direito tudo aquilo que não seja estritamente jurídico, considerado isto – 

frise-se – apenas as normas produzidas pelo Estado. Este seu o propósito, bem o coloca 

o autor ao asseverar que sua teoria pura “propõe-se a garantir um conhecimento apenas 

dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, 

tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que 

ela pretende liberar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse 

é o seu princípio metodológico principal”. (apud Camargo, 1999:101).  

   

Em virtude dessa dissociação, o sistema kelseniano acaba por apresentar uma 

característica peculiar de criar um “Universo Paralelo” entre o direito e os fatos, o 

homem, a sociedade, que será talvez a marca mais importante para a formação de uma 

cultura jurídica. Isso se dá a partir de sua postura dualista em separar o ser (sein) e o 

dever-ser (sollen). Como afirma o autor(1996:265), “a ciência do direito, quer dizer, 

uma ciência que tem por objeto as normas jurídicas, trata – não nos devemos cansar de 
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afirmar e de o reafirmar – não dos indivíduos como tais, mas apenas das ações e das 

abstenções destes indivíduos, que estão previstas pelas normas jurídicas, quer dizer, que 

fazem parte do seu conteúdo”. Ao direito, então, cabe apenas a investigação do seu “real 

jurídico” que representa o dever-ser, entidade ontologicamente distinta do ser, tangível, 

mas aqui irrelevante.14  

 

É a afirmação de que a análise das normas jurídicas deve ser realizada de 

maneira a ignorar o mundo onde as próprias relações que formam o direito, de onde o 

direito surge, deriva. Transmutado um comportamento ou omissão em norma legal e sua 

conseqüente possibilidade de coação, os universos separam-se e o olhar do jurista, pois 

deve ignorar os acontecimentos reais em razão de uma correição científica no momento 

da análise da norma. Assim, como tenta explicar o professor Alaor Caffé Alves, a 

relação entre ser e dever-ser em Kelsen carrega esse paradoxo de subtrair da sua 

ontologia a própria origem do direito, que são os fatos sociais:         

O Direito, em sua essencialidade, se exprime pela 
norma abstrata, por um dever-ser postulado segundo 
uma estrutura de coação, que é definida pelo próprio 
Estado. o ser determina o dever-ser, isto é, ele é 
condição para o dever-ser. Ou seja, Kelsen aceita que a 
sociedade deve existir necessariamente para que exista 
o Direito, para que exista o dever-ser, a norma; mas 
o dever-ser não tem por fundamento o ser, ou seja, a 
relação social, a sociedade, e sim tem por fundamento 
um outro dever-ser, e este outro tem por fundamento 
um outro mais, até um dever-ser fundamental, que ele 
chama de norma fundamental. Portanto, para ele, a 
relação do dever-ser com o ser é absolutamente 
separada, não existe uma comunhão entre uma e outra a 
não ser pela condição necessária – não a condição per 
quam , pela qual, mas a condição necessária pela qual 
se deve ter uma ordem.15 

 

Assim, como afirmam BITTAR e ALMEIDA, o dever-ser jurídico não se 

enraíza em qualquer fato social, histórico; não é condicionado por nada que possa 

                                                 
14 Com alguma dose de ironia Michel Miaille (1994:181) assenta que “o profano tem absolutamente a 
impressão de que toda a sua vida real, concreta, a sua experiência, é dupla, sem que ele tenha tido 
consciência de uma ‘vida jurídica’ onde as coisas se passam diferentemente, onde a lógica já não é a 
mesma. Se se tivesse sabido...” 
15 O trecho é referente a um debate realizado entre o citado professor e o também professor Olavo de 
Carvalho, e pode ser encontrado na seguite página 
http://www.olavodecarvalho.org/textos/debate_usp_1.htm 
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perverter sua natureza de puro dever-ser; kelsen desenraíza o direito de qualquer origem 

fenomênica, a título de compreendê-lo autonomamente em sua mecânica (2002:338). 

Uma conseqüência notável deste desligamento do direito com a vida real é a 

separção da ideia de justiça com a ideia de direito. Ao formular uma completa 

autonomia do direito dos demais campos da vida – embora formado por eles e sobre os 

quais vai atuar – o dogmatismo científico kelseniano retira da análise jurídica e 

aplicação direito qualquer espaço para se discutir a justiça ou outros valores. Como 

afirma o próprio Kelsen, o direito não precisa respeitar um mínimo moral para ser 

definido e aceito como tal, pois a natureza do direito, para ser garantida em sua 

construção, não requer nada além do valor jurídico (Kelsen, 1996: 103).            

Outra conseqüência marcante deste intenso dualismo kelseniano é encontrado na 

sua teoria da interpretação jurídica, traço que inclusive pode ser considerar inovador em 

alguns aspectos. Ao contrário dos exegetas clássicos do século XIX, que afirmavam a 

completa obediência do juiz ao texto legal, de forma mecânica e jamais criativa, Kelsen 

admite a dificuldade desta ideia sugerindo que o juiz dispõe de diversas alternativas 

semânticas no momento da aplicação da norma, devendo escolher uma delas: trata-se da 

moldura interpretativa. Escolhida qualquer peça desta moldura, ela é válida e legitima 

de acordo com a visão dogmática, pedestal da autoridade formal. Quanto a justificativa 

para a escolha de um tipo de interpretação e não outro – admitida a existência de mais 

de um caminho válido – o autor positivista vai afirmar que a questão de saber qual é, 

dentre as possibilidades que se apresentam nos quadros do Direito a aplicar a “correta” 

não é [...] uma questão de conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um 

problema da Teoria do Direito, mas de Política do Direito” (apud Camargo 1999:111). 

 

Tanto no caso da separação entre justiça, moral, e direito, quanto ao tratar-se das 

justificativas da decisão, o que se percebe é a insistência de um total afastamento do 

direito daquilo que ele deve repercutir, que é a sociedade. No primeiro caso, vale 

ressaltar que o próprio autor preocupa-se com a questão da justiça, com obras 

publicadas sobre o tema, mas nunca relaciona o direito com estas questões. No segundo 

caso, o que se demonstra é um certo desprezo com as conseqüências da decisões 

tomadas, além da desconsideração do caráter transparente de uma atividade pública de 

um poder numa democracia. 
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Deve-se considerar com muita atenção que se trata da visão teórica mais 

influente no direito brasileiro, e que tal expõe um verdadeiro desprezo do direito à 

política, à justiça ou porque não, como diz Cortizo (2000:130) um verdadeiro medo de 

política. Esta separação do direito da sociedade, fechando-se em si mesmo, vai acabar 

por influenciar a cultura jurídica como um todo, tornando os agentes jurídicos 

indiferentes à realidade social e como conseqüência simples mantenedores do status 

quo, comando invariavelmente no DNA da norma aplicável.       

 

3.3.2 Neopositivismo ou pós-postivismo 
 
 

O positivismo jurídico da forma como apresentado por Hans Kelsen cuidou de 

separar, como proposto acima, o direito de todas as outras discussões sociais, fazendo 

dele fechado em si mesmo hermeticamente e sem influência quanto a questões práticas 

e os dilemas da ética e moral. Imagina-se que essa postura teórica tenha contribuído 

fundamentalmente para dotar o judiciário de um afastamento e irresponsabilização pelos 

resultados da prática dogmático-juridica, lançando uma retórica de neutralidade quanto 

a seu exercício de poder. 

 

Teorias que vieram a seguir procuraram infirmar as estruturas teóricas do 

positivismo kelseniano, desde um ataque no aspecto epistemológico até o político. De 

uma forma geral, essas teses buscam assinalar a impossibilidade de um direito 

indiferente aos fatos sociais e aos valores da comunidade política. Seguindo o caminho 

de uma teoria científica que se procura denominar pós-moderna, essas teorias jurídicas 

procuram refundar a razão prática, adotando-a na esfera jurídica, antes obviamente 

encarcerada pelo cientificismo positivista. O resultado disso é a defesa da volta dos 

valores e princípios da comunidade na retórica jurídica; a aceitação, no próprio 

argumento jurídico, da análise do razoável, do justo, do justificável em bases práticas e 

dialéticas e historicamente localizáveis. 

 

Não se trata, nessa caso, de uma tentativa de volta ao jusnaturalismo, mesmo 

porque este também trabalhava na perspectiva da razão teórica, a-histórica e 
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universalizante; nem mesmo de um puro rompimento com o ordenamento jurídico, 

simplesmente pregando que a lei deve sucumbir diante de valores considerados ideais 

pelos juízes. A ideia de pós-positivismo sugere que o dogmatismo cientifico do 

positivismo deve ser afastado para realinhar o direito com a realidade, retirando dela seu 

substrato de ação; “neopositivismo”, por seu turno, designa que este trabalho é efetuado 

ainda sob a sistemática de um ordenamento jurídico escrito e sistematizado que deve ser 

obedecido, mas que, não sendo a única fonte da retórica jurídica, as normas são sim 

instrumento relevantes para o alcance das soluções para as demandas que o direito deve 

responder. Há, portanto, uma mudança, mas esta mudança se dá não com o rompimento 

da estrutura do ordenamento jurídico, mas com outra forma de utilizá-lo. Neste sentido, 

certamente a maior giro foi sem dúvida o alargamento na teoria da norma, incluindo aí 

também os princípios jurídicos como normas jurídicas de aplicação possível. Fácil 

constatar que, menos abstratos os princípios podem ser utilizados com alguma 

maleabilidade, exigindo senso prático. Além disso, no aspecto material, o conteúdo dos 

princípios tende a se aproximar de regras de justiça, como salientado ao falar-se do 

constitucionalismo moderno. 

 

As expressões pós-positivismo e neopositivismo, portanto, são utilizadas para 

descrever basicamente o mesmo fenômeno. Ainda que obviamente haja por cada uma 

delas um enfoque especial, denunciado pelos seus prefixos, para compreender o 

discurso da teoria jurídica contemporânea melhor é captar o sentido de ambas, e 

conjugá-las com que se apresenta de novidade.  

 

Em termos de epistemologia, destaque poder ser dado ao pensamento de Chaim 

Perelman. A teoria jusfilosófica do autor franco-belga deve ser tratada ao passar os 

olhos pelas novas correntes jurídicas por que procura debater criticamente acerca de 

duas questões problemáticas do positivismo, quais sejam, a epistemologia, no momento 

em que trata da adoção da lógica matemática no direito, e do problema da legitimidade, 

dado que o positivismo iguala a legalidade à legitimidade, abrindo portas para quaisquer 

tipo de arbitrariedades que possam estar contidas na lei, além de reduzir o próprio 

ângulo de atuação desta última.       

 

Para melhor compreender a relação da sua teoria com a critica ao positivismo de 

Kelsen, deve-se lembrar que Perelman considera a Teoria Pura do Direito representante 
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jusfilosófica do pensamento cartesiano, ao tomar de empréstimo para o direito o 

raciocínio matemático e excluir do seu objeto as temáticas axiológicas inerentes ao 

debate jurídico. A adoção de um método cartesiano, estritamente formal, pelo 

positivismo kelseniano é, então, responsável pela separação ontológica entre o ser e o 

dever-ser, e o que impede o trabalho jurídico mais voltado para a prática de uma lógica 

pragmática, recorrendo-se mesmo a valores como a justiça. 

 

O autor lembra que o resultado da racionalização cientificista da Modernidade 

foi afastar o uso das provas dialéticas, claramente úteis às questões humanas. No campo 

do direito, a lógica analítica, consagrada no direito pelo positivismo, reduz tudo a uma 

aplicação formal entre lei e caso concreto, numa operação matemática que empobrece, 

melhor, expurga, qualquer debate sobre a moralidade ou legitimidade da decisão 

prolatada e faz desenhar bem claramente o muro entre o real social – que pulsa, ferve, 

modifica as relações humanas – e a abstração sobre-mundana do direito, representado 

pela norma fundamental kelseniana, ápice do seu rigoroso dualismo. Na sua opinião, “o 

inconveniente dessa concepção é que ela tem como conseqüência levar o lógico a 

negligenciar o estudo de formas de raciocínio que têm grande importância em certas 

disciplinas não-matemáticas e, mais especialmente, em direito”. (1996:471)  

 

Assim, o raciocínio matemático em direito esconde a real virtude da atividade 

jurídica, que é essencialmente argumentativa. A origem desse espécie de metodologia, 

Perelman vai buscar em Aristóteles, para quem lhe teria sido assaltada, desde os 

primórdios da ciência moderna, a importância da sua lógica material, a dialética 

problematizante, que é também lembrada pelo autor alemão Theodor Viehweg – cuja 

leitura foi introduzida no Brasil pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Jr. – ao elaborar 

teses acerca da utilização dos topoi aristotélicos como ferramenta para a prática jurídica. 

A tópica é uma técnica do pensar problemático, assim como a retórica que Perelman 

procura reavivar no direito. 

 

Sob o ponto vista da legitimidade do direito, Perelman também apresenta-se 

como crítico da teoria kelseniana. Dado que, como visto, o positivismo por este último 

teorizado acabava por fazer uma conjugação completa entre validade e legitimidade 

(norma formal = válida =legítima) independente de qualquer outro aspecto, sua teoria da 

interpretação jurídica segue o mesmo iter de separação ontológica entre o direito e suas 
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conseqüências, valores ou razões, entre o ser e o dever-ser. Sob esse ponto de vista, 

como colocado, por Perelman, “a ciência do direito, como realização de um sistema de 

normas, só tem como objeto o estudo das normas e do significado delas, independentemente das 

conseqüências que resultariam de sua aplicação” (1996:475) e portanto as motivações das 

decisões eram assunto exterior à esfera estritamente jurídica, e seria preocupação da 

política jurídica, e não do direito. Até por conta da sua visão de filosofia do direito, pela 

qual se deve problematizar as questões colocadas, com provas dialéticas, não 

sucumbindo a subsunções pobres e pouco exigente das possibilidades humanas, 

Perelman destoa da perspectiva do autor austríaco. Mas não apenas por isso. A questão 

da legitimidade é também política, dado que a demanda diz respeito ao exercício 

publicizável e justificado de atos públicos tomados por agentes públicos. Nesse, a 

decisões devem ser demonstráveis. Valem as palavras do autor: 

“Numa visão democrática do direito, que não 
considera este como o ato de uma autoridade 
competente, mas que queria, ademais, que as decisões 
judiciárias fossem não só legais, mas também 
aceitáveis, porque não se opõem categoricamente a 
valores socialmente reconhecidos, o papel do juiz 
continental cresce singularmente, e se aproxima do 
papel do juiz anglo-saxão. Mas, ao mesmo tempo, 
cresce o papel da argumentação e da retórica na 
aplicação e na evolução do direito. E essa observação 
diz menos respeito ao advogado do que ao juiz, 
forçado, cada vez mais, a uma motivação das 
sentenças que já não se contenta em mostrar a 
correção formal, mas se esforça em torná-las 
convincentes. A exposição de motivos será diferente 
quando couber convencer a opinião pública do caráter 
razoável da decisão e quando bastar indicar à Corte de 
Cassação que a sentença não violou a lei. Ao 
positivismo jurídico sucede, assim, uma visão menos 
formalista do direito, que insiste na aceitação das 
decisões judiciárias no meio social ao qual é aplicável 
o sistema de direito.”15 

No que toca a uma nova postura a respeito da norma jurídica, que vai influir 

sobremaneira nos usos do direito, tem-se como fundamental citar o pensamento de 

Ronald Dworkin. Autor nascido nos Estados Unidos e atualmente professor na 

Universidade de Nova Iorque, é nome importante do direito contemporâneo por ter 

apresentado uma teoria jurídica que defende o retorno dos aspectos morais na discussão 

jurídica. O mais inovador, contudo, é que, não obstante, defende que o direito deva ser 

realizado no interior do sistema jurídico. Daí, validamente, poder-se perguntar como 

será possível que dentro do ordenamento jurídico se vá procurar as razões morais de um 
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caso, mesmo porque outras escolas admitem que a pesquisa jurídica avance em outros 

ramos do conhecimento para tirar suas conclusões.  

 

Defensor, assim como Perelman, de que o direito deve se preocupar com a 

legitimidade, Dworkin considera que o sistema de subsunção típico do positivismo pode 

dar azo a arbitrariedades no uso do direito por não conferir ao intérprete instrumentos 

para julgar situações difíceis (hard cases). Há situações em que um sistema fechado de 

regras, em que sua legitimidade se baseia na sua legalidade – que o caso da cultura 

positivista – é insuficiente, como fonte de pesquisa, para resolver uma determinada 

situação que exija satisfação da justiça. É evidente que, digamos, um caso simples sobre 

o prazo de garantia de um computador encontre fácil solução em um sistema jurídico 

assim formulado. O mesmo não ocorrerá contudo quando a justiça vier a decidir acerca 

de política afirmativas para negros ou alguma distinção de proteção entre homens e 

mulheres. Para Dworkin, não há, num sistema fechado, regras para esses casos, e 

qualquer decisão que se fundamente em regras ordinárias será não menos que uma farsa. 

E assim sendo, há risco para a segurança e legitimidade do direito por conta de uma 

decisão fundamentada de forma pobre, a partir de peças-chave certamente inventadas.  

 

Considerando, pois, a insuficiência deste sistema de regras, incapaz de fornecer 

elementos jurídicos para solução de casos difíceis que pululam em sociedades 

complexas, Dworkin propõe que sejam considerados os princípios jurídicos na 

elaboração de uma tese ou decisão jurídica. Para ele, estes princípios, que chegam ao 

julgador através da sua concepção e da sociedade fazem parte sim do direito, ainda que 

não sejam submetidas a um processo de elaboração formal, como são as regras 

ordinárias. Sendo os princípios também direito, não é mais possível que decisões 

difíceis sejam tomadas sem uma séria consideração dos aspectos morais e de 

legitimidade. As decisões devem ser fundamentadas a partir deles, o que por outro lado 

oportuniza à comunidade o debate acerca da sua correção, tornando o processo mais 

democrático.                        

 

Quanto a teoria da norma, necessária para fundamentar esse tipo de mudança, a 

inovação deste pensamento consiste em que os princípios, antes considerados apenas 

como diretrizes do ordenamento, agora passariam a ter força motivacional, verdadeiras 

“razões para decidir” uma quizila jurídica. Noutras palavras, Dworkin realiza uma 
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importante diferenciação conceitual entre regras e princípios, ressaltando que ambos 

estão inseridos na categoria das normas jurídicas. Em linhas gerais, pode-se 

diferenciar regra e princípio, em Dworkin, a partir da ideia de que “os princípios fazem 

referência à justiça e à eqüidade (fairness). Enquanto as regras se aplicam ou não se 

aplicam, os princípios dão razões para decidir em um sentido determinado, mas, 

diferindo das regras, seu enunciado não determina as condições de sua aplicação 

(CASAMIGLIA: 1984). Ao dizer que as regras se aplicam ou não se aplicam, Dworkin 

quer passar que, no confronto entre duas regras, uma necessariamente afasta a outra. Ou 

a regra A ou a regra B, prevalece: são excludentes. No caso dos princípios, tem-se uma 

dinâmica diferente. Os princípios podem entrar em choque na situação concreta, sem 

que isso indique o afastamento de um em detrimento do outro. Sua aplicação mede-se 

no caso concreto, a partir de razoes práticas que levem a determinar que, em uma 

situação especial, um princípio é mais relevante que o outro.  

 

Não é necessário, para os propósitos aqui em vista, avançar nesta explicação, 

importando sim dizer que esta contribuição, como será visto adiante, é peça 

fundamental na teoria jurídica atual, precisamente no neoconstitucionalismo. Com ela, 

Dworkin ajuda a instalar no pensamento jusfilosófico o espírito pragmático.  Aspectos 

éticos e políticos são levantados na ponderação dos princípios em choque, a fim de 

legitimar a escolha feita. Ao procurar “traçar uma teoria normativa de lei apta não 

apenas a identificar a lei, mas também a justificá-la moralmente do melhor modo 

possível” (IKAWA:2004) , ao mesmo tempo em que se diminui o grau de 

discricionariedade e arbitrariedade, o debate jurídico recupera sua veia argumentativa e 

discursiva, adentrando ao no mundo da vida.  

 

3.3.3 Neoconstitucionalismo 

 

 O movimento jusfilosófico que pode ser considerado o maior responsável pelo 

ativismo judicial que se percebe nesta década, principalmente no STF, chama-se 

neoconstitucionalismo. Pode-se associar ao neoconstitucionalismo um conjunto de 

contribuições teóricas, dentre as quais as anteriormente citadas, que de alguma forma 

negaram a suficiência do modo agir juspositivista e passaram a demandar pela relação 

mais próxima entre direito e ética, direito e legitimidade, direito e política, sem contudo 
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retornarem ao jusnaturalismo metafísico, mas sim requerendo um tipo de razão prática 

no labor jurídico.  

 

 Por outro lado, o nome “neoconstitucionalismo” denuncia por si o instrumento 

no qual estas demandas teóricas encontraram porto mais seguro. Os textos 

constitucionais, por caracterizarem-se pelo seu maior grau de generalização, teor 

político e principiológico,  passaram a ser o instrumento jurídico ideal sobre o qual toda 

uma nova hermenêutica jurídica foi formada, e nela desenvolvidos temas bem afeitos a 

teses consideradas pós-positivistas. Mas esta explicação ainda é parcial.                       

  

Pode-se encontrar em Ana Paula de BARCELOS (2007) uma exposição muito 

bem sistematizada sobre o neoconstitucionalismo, que pode nos servir de guia, para fins 

introdutórios. A autora condensa as novidades do neoconstitucionalismo em duas 

vertentes: uma metodológico-formal e outra material. A primeira pode ser dividida em 

três características: i) a normatividade da constituição –  isto é, o reconhecimento de que 

as disposições constitucionais são normas jurídicas dotadas, como as demais, de 

imperatividade;  ii) a superioridade da constituição sobre o restante das normas 

jurídicas, que reafirma a hierarquização do ordenamento jurídico, tendo a constitução 

como ápice;  iii) a centralidade da carta nos sistemas jurídicos por força do fato de que 

os demais ramos do direito devem ser compreendidos e interpretados a partir do que 

dispõe a constituição. 

 

 Estas características pela autora consideradas metodológico- formais respeitam a 

uma gradação. Afirmar que uma Constituição é dotada de normatividade, assim como 

outras normas parece uma redundância, e como tal, pouco sábia. Se se trata de um texto 

legal, naturalmente supor-se-ia a completa obrigatoriedade dos seus postulados. 

Contudo, a afirmação é pertinente e exige uma explicação que possa transmitir a 

transição pela qual passou o direito constitucional desde o século XIX.  

 

 O importante ter em mente aqui é que o constitucionalismo, movimento do 

século XVIII, foi idealizado sob a áurea da filosofia liberal. Como organizadora do 

Estado, a Constituição tinha o papel atribuir poderes – em regra dividi-los – e 

estabelecer direitos fundamentais, cuja luz teórica é proteger certos direitos sem que 

estes possam ser agredidos sequer pela regra da maioria. Os direitos fundamentais eram 
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visivelmente ligados à proteção da propriedade, e o constitucionalismo correspondia a 

uma reação contra o anterior estado absoluto. Já que a regulação necessária encontrava-

se nas próprias relações sociais, com destaque para o mercado, a base jurídica mais 

relevante do liberalismo seria seu código civil, que prescrevia o direito dos contratos, 

com prevalência do princípio da autonomia da vontade, o direito das obrigações, 

propriedade, etc. Nesta situação, se forma um dualismo na ordem jurídica, e a 

constituição é vista como um documento político, com importante tarefa de organização 

e divisão do poder porém dotado de baixíssima imperatividade no que toca às relações 

sociais, enquanto que as normas cogentes e regentes da vida social estão ligadas àquelas 

relativas ao equilíbrio contratual e ao direito penal. Notadamente após a segunda guerra, 

os textos constitucionais são mais recheados de prescrições interventivas, valendo 

remeter à explicação da transição do estado liberal para o intervencionista, operada com 

mais força a partir da década de 40, como foi destacado mais atrás. Neste período, 

portanto, em que diversas questões políticas são judicializadas, e o instrumento jurídico 

propenso a receber estas metas programáticas é justamente a Constituição, a sua 

normatividade vê-se enfim erigida em destaque.       

  

Desse contexto, pode-se entender outra característica apontada, que é a 

superioridade da Constituição. Aqui, é ressaltado que, não apenas que os textos 

constitucionais têm força jurídica, mas também que são hierarquicamente superiores aos 

demais. Assim, as disposições das leis não devem chocar com as da Constituição, sob 

pena de serem declaradas inconstitucionais. Não adiantaria, pois, ter o caráter cogente, 

normativo se, como texto constitucional, não se pudesse obrigar a obediência aos seus 

preceitos.        

        

 Mais do que isso, como demonstra a terceira característica apontada, a 

Constituição centraliza e deve fazer refletir-se no ordenamento jurídico. Os demais 

diplomas legais devem espelhar a vontade da constituição. Seus textos não podem ser 

frontalmente contrários aos textos constitucionais como também devem ser 

interpretados a partir deles. O conceito jurídico que melhor espelha estas características 

chama-se filtragem constitucional. Luis Roberto BARROSO apresenta-a através da 

afirmação de que “consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob 

a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados” (2007). O 

mesmo autor tenta demonstrar a aplicação deste fenômeno lembrando que na década de 
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50, na Alemanha e Itália, mais de cem dispositivos do código civil – de feições liberais 

– daqueles países foram anulados ou reinterpretados de acordo com os valores da 

constituição. No Brasil, antes mesmo do novo código civil entrar em vigor, princípios 

constitucionais já eram considerados em, por exemplo, em matéria de direito de família, 

extinguindo a gradação de filhos, ou em matérias de contratos, determinando-se a 

presença do elemento ético para a validade contratual, e não apenas a presença da 

autonomia da vontade, fato impensado no universo do liberalismo. 

 

 A seguir, BARCELOS apresenta o que chama de fontes materiais do 

neoconstitucionalismo. Primeiro, a constatação da incorporação explícita de valores e 

opções políticas nos textos constitucionais, sobretudo no que diz respeito à promoção da 

igualdade e defesa de direitos fundamentais; segundo, a expansão de conflitos 

específicos e gerais entre as opções normativas e filosóficas existentes dentro do próprio 

corpo constitucional.                                   

        

 O primeiro aspecto revela uma constatação de conseqüências importantes. Sua 

causa pode ser encontrada na já citada revisão da função do Estado. A Constituição, 

como elemento de maior cariz político, viu ampliada sua juridicidade à medida que as 

atividades do Estado deveriam ser reguladas negativa (áreas de defesa do cidadão) e 

também positivamente (áreas de ação do Estado). Ocorre que é esse próprio cariz 

político e ainda a estrutura generalista do texto constitucional que fazem resultar uma 

revelação de opções políticas e a explicitação de valores. Assim, ideologicamente, os 

textos constitucionais elaborados no pós-guerra adotavam uma postura dirigente, no 

sentido mesmo de um “plano de ação” traçado tendo em vista um aprimoramento das 

funções do Estado com vistas à igualdade material. 

 

Decorre dessa elasticidade temática a dificuldade para se estabelecer uma 

obrigatoriedade técnico-jurídica para a adoção de determinadas demandas do 

constituinte, já que não havia instrumentos teóricos suficientes ainda para supor sua 

carga cogente. Daí que surge a tese muito presente no movimento neoconstitucionalista, 

que é a adoção da idéia de normatividade dos princípios. Os princípios têm o mesmo 

conteúdo estrutural da cláusula geral, com o plus material de que se apresenta como 

valor fundante da ordem jurídica, e no caso de um princípio constitucional, um valor 

fundante do Estado ou da sociedade, juridicamente estatuído. Vimos até aqui que a 
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Constituição, suas normas, deixaram de ter caráter meramente político para, além disso, 

ter uma juridicidade plena. Que esta força normativa passa a ser tido como ápice do 

ordenamento, tanto estruturalmente quanto interpretativamente. Ainda, que as 

constituições mais recentes encampam no seu texto valores e opções políticas. A ideia 

de normatividade dos princípios decorre em termos teóricos da característica da 

imperatividade da constituição, somado ao fato de que ela impõe – ou no mínimo 

propõe – um caminho político a ser seguido.  

 

Entretanto, ainda que considere o aspecto cogente do novo constitucionalismo, e 

a proposição igualitária do Estado social, através de princípios constitucionais, deve-se 

memorar que o característico – e mesmo desejado – em uma democracia é a pluralidade 

de idéias. Daí que surge o inevitável conflito entre princípios em um mesmo 

ordenamento jurídico       

 

  A hermenêutica constitucional tem sistematizado algumas das formas de 

aplicação da Constituição a partir desta nova realidade. De início, toma de empréstimo 

as lições de Ronald Dworkin, já abordadas, de que há uma diferença entre as regras e os 

princípios: se, nas regras, tem-se uma situação de tudo ou nada, ou uma ou outra, no 

caso dos princípios, a questão é de elevado sendo prático e a palavra-chave é 

ponderação. Se a constituição é uma convergência de valores e deve também procurar 

representar a pluralidade, é bastante provável que determinadas situações ponham em 

choque dois ou mais princípios estabelecidos no texto. Pode-se citar conflitos entre a 

livre iniciativa e a defesa ao meio-ambiente; a liberdade de expressão e o direito à 

privacidade, liberdade de reunião e direito de ir e vir; liberdade de crença e direito à 

vida (a difícil questão da transfusão de sangue e as testemunhas de Jeová). Em casos 

como os tais, a busca é por encontrar uma solução razoável, vinculada ao ordenamento 

jurídico, ainda que a própria noção do que é jurídico, pelo que se percebe, é bastante 

alargada a este momento. É utilizado em grande escala e sobre ele desenvolvidos 

inúmeros estudos o princípio da proporcionalidade, útil para conferir critérios mínimos 

ao senso prático adrede abordado e sinalizador importante dos caminhos que tomam 

esta nova hermenêutica.  

 

Por último, deve ser ressalvado que a colocação do neoconstitucionalismo como 

o fazemos, ou seja, instrumento teórico que confere elementos para um ativismo judicial 
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mais amadurecido – e que ao mesmo tempo é desenvolvido por este ativismo – , é de se 

ressaltar, pois que não parece tão comum fazer-se esta relação, sendo mais freqüente 

analisar movimentos jurídicos quando vinculados a por exemplo o movimento de direito 

alternativo. Entretanto o enfoque nas técnicas e possibilidades de um ativismo baseado 

na própria constituição tem se mostrado o mais duradouro e aceito fenômeno até então 

observado, e ao que, parece, com resultados semelhantes aos desejados pelos 

alternativos, pelo que preferimos, já que tratamos de movimentos de mudança no seio 

do judiciário, elencá-lo como aporte teórico mais influente atualmente.    

 
 
 
4. Elementos práticos do campo jurídico. 

 

 4.1 Ativismo judicial no Brasil – Enfoque no Supremo Tribunal Federal. 

 

 Ainda que a expressão ativismo judicial não expresse apenas a atuação 

profissional dos magistrados, dado que a militância de advogados e promotores também 

quer designar isto, sem dúvida é a mudança de postura daqueles que decidem que vem 

chamando a atenção da sociedade brasileira, e em especial a atuação do Supremo 

Tribunal Federal, protagonista em importantes discussões travadas nos últimos anos. 

Lembremo-nos de algumas delas, informando quando possível o que mais se destaca 

como novidade. 

  

 Três casos apontam como o sinal definitivo da existência de um ativismo 

judicial no STF, que vinha mostrando-se de forma compassada desde o começo da atual 

década. As decisões sobre a fidelidade partidária, o nepotismo e a regulamentação do 

direito de greve são extremamente relevantes por conta da sua interferência direta nos 

outros poderes. 

 

  Em 2007, o PFL ingressou com uma “consulta” ao Tribunal Superior Eleitoral, 

formulando a seguinte pergunta: “Os partidos e coligações têm o direito de preservar a 

vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional quando houver pedido de cancelamento 

de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda?”. 

A resposta da corte eleitoral foi positiva, e como as deliberações por meio deste 

instrumento – a sui generis “consulta” – têm caráter normativo, seus efeitos gerariam 
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confrontos reais e ações para perda de mandato. Após solicitações dos partidos de 

oposição para que o presidente da Câmara dos Deputados abrisse processo de exclusão, 

a sua negativa gerou os Mandados de Segurança que chegaram ao STF, e assim a 

controversa matéria da fidelidade partidária, que durante muitos anos rondou os 

corredores do Congresso na pauta da reforma política, acabou chegando ao Judiciário 

para ser, nesta outra seara, decidida. 

 

 O Tribunal decidiu, por 8 votos a 3 que o mandato pertence à agremiação 

política, atestando a obrigatoriedade da fidelidade partidária com a ressalva de possíveis 

perseguições políticas. O tema obviamente notabiliza-se pela relevância de suas 

repercussões, que atingem de frente o sistema político brasileiro. Pelo viés da ciência 

política, as questões mais claras são, em primeiro lugar o fato em si do julgamento de 

questão dessa estirpe distante das cadeiras do Congresso Nacional, mas pelo contrário, 

movido por membros deste para ser decidido pelo judiciário. Isto aponta para o 

fenômeno judicialização da política antes abordado, já que uma pauta é direcionada para 

o judiciário ao invés de outro poder. 

 

 Contudo, aqui esse deslocamento é mais complexo pois não se trata meramente 

de um componente estrutural, ou seja, não temos o exemplo de algum tema que a 

constituição afastou a escolha política e deu a ela condição de juridicidade imediata. O 

Congresso poderia ter escolhido, na sua discussão política, se havia oportunidade para a 

fidelidade partidária ou não, e sua escolha seria legítima. Entretanto, alguns dos 

próprios congressistas fizeram o debate mudar de foro e judicializaram o tema. Isso faz 

lembrar do argumento por vezes utilizado, de que o Judiciário vem crescendo por conta 

da omissão e incapacidade do poder legislativo – o que será reforçado em exemplo à 

frente.  

 

 Outro fator que faz chamar a atenção neste caso quanto ao debate sobre o 

ativismo judicial se deu por conta do conteúdo dos votos dos ministros que se 

manifestaram a favor da fidelidade partidária. Sem aprofundar no tema, deve-se dizer 

que a Constituição não pronuncia uma só palavra acerca de punições para troca de 

partido, quiçá perda de mandato nestes casos. Os votos dos ministros foram embasados 

em princípios e interpretações sistemáticas da constituição calcadas em regras práticas 

tais como o fato de haver políticos que se elegem com poucos votos, por conta do 
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sistema proporcional adotado pela Constituição. Esta forma de decidir, enxergando além 

da letra da lei, para buscar o “sentido”, a “vontade”, os “princípios últimos”, da 

democracia, da vontade popular, que estariam imersos na Constituição, representa um 

aspecto relevantíssimo da análise do ativismo judicial. 

 

 A resolução n° 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça determinou a proibição 

do nepotismo no poder judiciário. O Supremo foi acionado, a partir de uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, a se pronunciar sobre a validade jurídica desta medida face à 

Constituição. O resultado foi a declaração da validade da resolução e a determinação de 

que o tribunais, dentro de determinado prazo, cumprissem a resolução do CNJ, fizessem 

exonerar todos os parentes até 3º grau em cargos de confiança de membros efetivos, 

com a fiscalização do Conselho autor da resolução. No ano de 2008, o assunto voltou ao 

STF, ainda mais recheado. Provocado por um Recurso Extraordinário que discutia a 

constitucionalidade de nomeação de parente de vereador e vice-prefeito para cargos 

públicos, o STF manifestou o mesmo entendimento já adotado no caso da resolução 

07/2005 do CNJ, com a diferença que neste caso não havia qualquer norma, de qualquer 

hierarquia, regulamentando expressamente a matéria: a fonte foi diretamente a 

Constituição.  

  

 Para este caso valem as mesmas colocações feitas no caso da fidelidade 

partidária, com o destaque, talvez, para que a questão em pauta representa um dos 

maiores desafios da sociedade brasileira, já que o nepotismo representa vivamente as 

características do estado patrimonial pelo qual o país foi tão descrito em sua literatura 

política, histórica e sociológica, como se teve a oportunidade de conferir na primeira 

parte deste trabalho. E esta tão importante questão deitou, espera-se, na eternidade do 

passado, por meio de um  debate travado no poder judiciário, e não pelos representantes 

eleitos pelo povo para resolver as relevantes questões sociais. Novamente, vale dizer, a 

vedação ao nepotismo não encontra qualquer menção expressa na Constituição Federal. 

A decisão dos ministros, comemorada pela opinião pública, foi baseada em princípios 

tais como o republicanismo, a moralidade, a eficiência do serviço público, firmando 

uma posição de claro alargamento interpretativo do texto Constitucional. 

 

 O terceiro caso, ocorrido em 2007, representa uma das viradas jurisprudenciais 

mais intensas do STF, e resultou na regulamentação do direito de greve dos 
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trabalhadores da iniciativa pública. O artigo 5°, LXXI da Constituição Federal, assim 

dispõe: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 

das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. O Mandado de 

Injunção é um instrumento processual que garante ao cidadão a realização, execução, 

efetivação, de um direito fundamental inscrito na Constituição, mas ainda não 

regulamentado pelo legislador. Explique-se: em alguns casos, a Constituição afirma 

existir um direito, mas dá ao legislador ordinário a competência para regulamentá-lo. 

Enquanto não houvesse esta regulamentação, estaria o cidadão impossibilitado de 

exercer este direito. O mandado de injunção se presta a, em função da inação do 

legislador, solicitar que o judiciário regulamente a matéria relativa a um direito 

fundamental no caso concreto, tornando possível seu exercício por quem o impetrou. 

 

 O STF jamais considerou possível regulamentar um caso concreto a partir do 

mandado de injunção. A postura adotada pelo tribunal afirmava que ao Judiciário cabia 

apenas notificar o legislador pela “mora legislativa”, sem o poder de exigir uma 

providência concreta. O fundamento da tese seria o respeito à divisão dos poderes, 

fundamento da República. A atuação concreta do Judiciário como legislador pontual 

seria uma invasão indevida nas tarefas do poder Legislativo, que confrontaria o 

princípio de Montesquieu. 

 

 O artigo 37, VII da CF afirma que, no caso dos servidores públicos “o direito de 

greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Desde 1988, o 

funcionalismo espera que o legislativo se pronuncie sobre a matéria. Em 2007, a 

associação nacional dos servidores públicos mais uma vez em alguns anos impetrou 

Mandado de Injunção no STF pedindo que o Tribunal regulamentasse o direito de 

greve. Sem se ater à jurisprudência anterior, os ministros decidiram que a lei de greve 

da iniciativa privada seria utilizada, no que cabível, aos servidores públicos. A auto-

contenção do tribunal foi substituída pelo ativismo, pela vitória da tese de que nestes 

casos o judiciário pode legislar, afastando a omissão do Congresso. Este exemplo é 

interessante para se observar o devido peso entre o aspecto anímico e o estrutural, como 

acima abordado. É que mesmo já havendo uma norma na Constituição que permitia o 

judiciário de legislar no caso concreto (o Mandado de Injunção – fator estrutural), a sua 
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efetiva realização apenas foi percebida a partir de uma mudança de atitude, de 

concepção de função enquanto corte, dos ministros do tribunal (o fator anímico). 

 

 Em outros casos, porém, esta atividade legislativa do STF não tem base jurídica 

segura e vem chamando a atenção de interessados no assunto. Trata-se das súmulas 

vinculantes, mais especificamente da forma como elas têm sido utilizadas. A súmula 

vinculante é um instrumento de uniformização de jurisprudência, inserido na 

Constituição pela reforma do judiciário, em 2004 (Emenda Constitucional 45/04). Ela 

serve, pois, para que demais juízes e tribunais e administração pública sejam obrigados 

a manter o posicionamento adotado pelo STF em determinada matéria que este resolveu 

sumular, como último intérprete da Constituição. Seu objetivo mais prático é evitar 

recursos os quais, quando enviados ao STF, já se saberia a resposta. Temos hoje 14 

súmulas vinculantes.  

 

 A crítica que se faz à forma como estão sendo utilizadas as súmulas provêm de 

alguns casos. Em 2008, dois chamam a atenção. O primeiro é a súmula da restrição ao 

uso de algemas. Motivada claramente pelas prisões de Daniel Dantas, Naji Nahas e 

Celso Pitta, mas tendo como paciente no Habeas Corpus, ironicamente, um paciente 

pobre, o tribunal lançou a súmula vinculante n° 1116. Desconsiderando aqui comentários 

acerca do momento político em que foi editada, vale dizer que as críticas geradas giram 

em torno da falta de precedentes da Corte para poder tornar este entendimento uma 

súmula obrigatória. Explique-se: a Constituição autoriza a elaboração destas súmulas, 

mas exige alguns requisitos, dentre os quais que o entendimento tenha já vários 

precedentes e a matéria seja  pacífica17. Neste caso, por conta de um episódio, editou-se 

a súmula. 

 

                                                 
16 Súmula Vinculante n° 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 
 
17 Art. 2o  O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá 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 prevista nesta Lei. (lei 11.417/06) 
 



 
 

 113 

 No já tratado tema do nepotismo, editou-se também uma súmula vinculante. 

Aqui, além de não existir precedentes, o que mais ganhou notoriedade foi a forma a qual 

os ministros a elaboraram, suscitando hipóteses nas quais a redação da súmula seria 

mais eficiente, como evitar brechas, abordando cada caso prático que fosse albergado 

pelo texto, ou seja, um trabalho tipicamente de um legislador, uma discussão pragmática 

tipicamente legislativa.     

 

 O problema disso tudo é que uma sumula vinculante é praticamente uma lei. 

Obviamente que pode o Congresso editar norma com conteúdo diferente, mas até lá as 

instâncias do judiciário e a administração devem respeitar as disposições da súmula. 

Pelo seu alto grau de abstração e generalidade, seu procedimento é rígido. Os dois casos 

apresentados são exemplos em que o tribunal simplesmente legislou, sem haver 

precedentes, e na questão do nepotismo em especial, os debates pragmáticos envolvidos 

remetem claramente ao comportamento dos parlamentares ao discutirem a aprovação de 

uma lei. 

 

 Dois últimos episódios, que têm em comum a ilustração da importância que tem 

o Judiciário hoje no Brasil. Em pouco tempo, o STF se viu às voltas de duas difíceis 

questões que envolveram componentes religiosos, éticos, filosóficos, etc., que foram os 

julgamentos da lei de biossegurança (células-tronco) e fetos anencéfalos. Por conta 

deste último ocorreu a primeira audiência pública no STF, requerida pelo ministro 

Carlos Ayres Britto, que contou com a participação de membros da sociedade civil e 

científica. O expediente também foi utilizado por ocasião do julgamento da lei de 

biossegurança. Poder-se-ia afirmar corretamente que se trata de mais um debate intenso 

e importante da sociedade brasileira que é decidido de maneira definitiva fora do 

Congresso Nacional. É mais um indicador do que estamos tentando transmitir neste 

capítulo. Porém, outra coisa que chama atenção neste episódio é que o tema só ganhou 

repercussão quando chegou ao tribunal, depois de ter sido votado no Congresso com 

poucos holofotes. Passa a impressão de um sentimento de intermitência em relação que 

é decidido no Parlamento, ou até que este foro não é mais adequado para a participação 

e debates da sociedade civil. O que é um choque teórico muito forte.                                        
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4.2  Associativismo - Associação dos Juízes para a Democracia (AJD) 

 

 A AJD é uma associação nascida em 1991, que tem como sede a cidade de São 

Paulo, tendo nos seus quadros magistrados espalhados por todo o país18, e com dois 

núcleos regionais estabelecidos no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Segundo consta 

da sua apresentação, o sentido da associação é reunir institucionalmente magistrados 

comprometidos com o resgate da cidadania do juiz, por meio de uma participação 

transformadora na sociedade. As atividades da Associação seguem uma linha de 

participação em debates principalmente ligados aos direitos humanos, direitos sociais e 

ao papel do juiz na sociedade. Isto é feito através de manifestos, em regra assinados 

conjuntamente com outras entidades; de participação processual, como no caso da Ação 

movida pela OAB contra dispositivo da lei de anistia; de participação e organização de 

atividades como seminários e grupos de pesquisa, a exemplo do destinado a averiguar a 

situação das mulheres encarceradas no Brasil. Destaca-se também a publicação de um 

periódico trimestral (“Juízes para a Democracia”), cuja tiragem alcança 20 mil cópias, 

segundo o site da entidade. O jornal é publicado desde 1993 e já está no seu 47° 

número. Por ser um veículo que ao mesmo tempo condensa as atividades da associação 

e que, principalmente, serve como principal canal para a exposição do posicionamento 

da entidade – seus temas mais caros, a forma da abordagem desses temas, suas opiniões 

–, parece ser a atividade que melhor reflete a própria associação e por conta disso será 

tomado como objeto de análise neste capítulo.  Foram analisados 5 jornais, os de n°42 

(abr/2007); n° 43 (set/2007); n° 44 (dez/2007); n° 45 (mar/2008); n° 46 (jun/2008). As 

matérias foram divididas em categorias, apresentadas quantitativa e qualitativamente, 

neste último caso fazendo uso dos próprios artigos para ilustrar e contextualizar os 

temas debatidos pela associação.          

 Os temas destacados no jornal, dividimo-los entre aqueles que tratam de 1)papel 

do juiz na sociedade / aplicação do direito 2)direitos humanos / direitos individuais; 

3)direitos sociais; 4)movimentos sociais; 5)direitos da mulher; 6) meio ambiente; 

7)cidadania; 8)organização judiciária;. Alguns dos artigos foram classificados em mais 

de uma categoria. No caso da categoria “direitos da mulher”, seus artigos poderiam ser 

classificados, em alguns casos, como “direitos humanos / individuais”, e em outros 

                                                 
18 Apesar de que esta informação se infira da leitura dos artigos, até o momento não é possível precisar o 
número de associados nem mesmo sua origem e local de atuação judicante. Estas informações não 
constam do site da associação.     
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como movimentos sociais, mas devido a especial atenção dada ao tema preferiu-se 

destacá-lo separadamente. A categoria direitos humanos / individuais poderia ter sido 

dividida entre esses dois ramos de estudo, mas como o próprio debate acadêmico sobre 

a exata diferença entre ambos não é pacífico, preferiu-se juntá-los em um só bloco, e 

considerando ainda que quase todos versam sobre seletividade penal e direitos penais. A 

categoria “papel do juiz na sociedade / aplicação do direito” representam os artigos que 

tratam diretamente do assunto, mas se deve fazer a ressalva de que percorrem também, 

ao menos nas entrelinhas, inúmeros outros textos, à medida que sevem como 

fundamento para a percepção de mundo que carregam os juizes no momento do 

julgamento, que é aplicação do direito. 

 

    Os 5 jornais compreendem 54 artigos. Em termos percentuais, a incidência das 

categorias escolhidas ficou da seguinte forma: 

 

1) papel do juiz na sociedade / aplicação do direito - 11% 

2) direitos humanos / direitos individuais – 41% 

3) direitos sociais; 13%  

4) movimentos sociais; 7% 

5) direitos da mulher; 20% 

6) meio ambiente; 7% 

7) cidadania; 5% 

8) organização judiciária 3% 

 

 

 

Análise de Resultados  

 

 Pelo que se pode inferir dos resultados quantitativos dos temas levados às 

páginas do jornal Juizes para a Democracia, a proposta que representa um dos ideários 

da associação, se ser uma associação de promoção dos direitos fundamentais, vem 

sendo levada a cabo neste seu periódico. Esta publicação tem servido para, em sua 

maior parte, defender o respeito efetivo aos direitos humanos e condenar a retórica da 

violência estatal como medida de controle social, seja na defesa da averiguação de 

crimes cometidos na ditadura, mas principalmente, no cenário atual, contra a população 
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pobre. A categoria que representa este tema contempla 41 % do total da amostra. Parece 

importante, para oferecer uma melhor contextualização teórica a partir do material 

levantado, trabalhar algumas categorias de forma separada, fazendo uso diretamente dos 

textos do periódico. 

 

a) Papel do Juiz na sociedade / aplicação do direito        

 

 Viu-se anteriormente que a cultura jurídica brasileira ecoa fortemente elementos 

do positivismo jurídico, e que por conta do dualismo que esta escola tem como marca, 

no sentido de separar a realidade jurídica da realidade social, o campo jurídico travestiu-

se de uma formalidade que se queria instransponível aos apelos do mundo real, e dessa 

forma o posicionamento do direito como fator de interferência na realidade foi 

sucumbido, dando lugar a uma retórica de neutralidade.  

 

 Maria Glória BONELLI (2002) fez interessante levantamento, que comparou 

publicações da AJD, de 1996 até 2002, com a Revista de Jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Notou a autora que o periódico do tribunal apenas raramente (6% 

das ocorrências) reservava seu espaço para a opinião dos juízes acerca da “ordem 

mundial e social”, e quando as havia, “várias delas não tinham um alvo direto, objetivo 

e identificável, dirigindo as críticas sociais de forma evasiva”. A maior parte (88%) do 

espaço era tomada por homenagens a pares.  

 

 Estes números ressaltam a indiferença que permeia a cultura jurídica quanto às 

questões que atravessam os conflitos sociais. Estranho que possa ser, já que a rotina 

diária do Judiciário é solucionar conflitos, deparar-se com injustiças e utilizar os 

instrumentos escolhidos para resolvê-las – as leis. Manter-se intelectualmente distantes 

das causas, dos porquês, do sentido dos conflitos deparados demonstra a competência 

do dualismo a que se tem feito referência. Sob esse aspecto ainda, é bastante 

esclarecedora uma passagem trazida por Bonelli, no artigo já citado, retirada de um 

discurso de um desembargador do TJSP, por ocasião da posse de juízes substitutos em 

1989. Eis suas advertências aos debutantes:               

 

(...) Colocados em posição privilegiada em relação aos 
demais cidadãos, já não tereis o direito de vos 
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expressardes politicamente. Não tereis ideologias, nem 
preconceitos sociais ou religiosos. Em qualquer desses 
assuntos guardareis o silêncio da Trapa. Do mesmo 
modo, não podereis falar em classe ou categoria 
profissional, segundo a linguagem da legislação 
trabalhista (...) (RJTJESP 116, 1989).  
 

 Um clássico autor de hermenêutica jurídica, Carlos Maximiliano, aconselhava 

aos juízes um exercício de auto-controle, convidando-os a “inspirar-se no amor e zelo 

pela justiça e soerguer o espírito até uma atmosfera serena onde o não ofusquem as 

nuvens das paixões” (1994:105). O exercício de racionalidade pura é típico da 

metodologia positivista trazida das ciências naturais e fundamenta crença que as 

ideologias podem desaparecer e as nuvens dissipar. O aviso do desembargador aos 

novos juízes procura retransmitir a mensagem do dualismo presente na cultura jurídica. 

A partir da toga, eles não têm mais preconceitos ou ideologias. Noutro dizer, têm olhos 

apenas para o mundo dos autos. Inclusive, um dos ditados mais conhecidos no campo 

jurídico é aquele que diz “o que não está nos autos não está no mundo”. Ou melhor, por 

essa percepção,  há dois mundos, um a ser analisado pelo jurista e outro irrelevante, a 

ser esquecido – e este último, por sinal, é onde a vida pulsa, os conflitos ocorrem. 

 

 A AJD atua nesse campo como um agente de disputa que questiona os 

fundamentos de neutralidade e a separação do direito com a realidade. A associação 

apresenta-se tendo como um dos objetivos o de que a  

 

mentalidade e a cultura jurídica dos juízes se abram para 
novas posturas, buscando na heterointegração da lei e na 
interdisciplinariedade uma visão crítica que leve à 
realização substancial da democracia e à justiça social. 
 
Afinal, não basta que o juiz bem conheça a lei. Tem que 
dar ao Direito o sentido de uma prática social rumo à 
utopia de uma sociedade justa que, como advertiu 
Cornelius Castoriadis, não é aquela que adotou leis justas 
para sempre e sim aquela em que a questão da Justiça 
permaneça constantemente aberta19.    

 
 A afirmação de que a lei deve ser “heterointegrada interdisciplinarmente” tem 

como corolário lógico que se conheça, se adote e tome como parâmetro de aplicação do 

direito em função da realidade social e daquilo que outras ciências construam acerca 

                                                 
19 http://www.ajd.org.br/quemsomos.php 
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dela, ao passo que dotar esta postura interdisciplinar como requisito para uma “justiça 

social” remete a uma finalidade ideológica expressa, de interferir na realidade, a partir 

do direito para alcançar um objetivo desde já expresso, ainda que textura vaga. Da 

mesma forma, se ao juiz “não basta conhecer a lei” é porque sua aplicação alheia aos 

conflitos e problemas sociais é insuficiente e portanto se exige sua correlação com estes. 

 

 Tomemos dois exemplos, extraídos dos jornais em apreço. Em um deles, 

intitulado “Hannah e Dolly”, do editorial, é feita uma reflexão sobre o trabalho do juiz e 

sua relação com o mundo (o de verdade). Assim diz:      

 

 O juiz há que fazer tal exercício com seu poder de 
julgar. Ir ao outro, fazer troca de lugar, conhecer o 
“diferente”, e retornar, em seguida, em sua inteireza 
humana, para realizar o esperado ato de justiça na medida 
mais certa, com dose mais próxima da possível exatidão. 
Mas, se o “ser juiz” é tarefa necessária, também guarda 
sua crescente marca de perplexidade, nestes tempos de 
mídia e de medos. Sobra comida (pasme-se!) e sobra 
fome. Sobra ganância. Sobra miséria. Sobra injustiça. E a 
permanente e funda desigualdade. E como seguir, com 
leveza e consistência neste agora de vazio pleno de 
ruídos e de consumo voraz e determinante? Segue-se o 
caminho possível do sonho e da esperança. 
 

 O propósito de extrapolar o mundo dos processos e chegar ao mundo da vida 

encontra encosto neste editorial, e de forma bastante destacável, visto que o exercício de 

alteridade proposto procura colocar o juiz na posição daqueles a quem deve julgar seus 

atos, para que possam melhor compreender suas ações. Distante, no mínimo 

simbolicamente, da perspectiva do desembargador cuja citação afirma estarem os 

recém-chegados “colocados numa posição privilegiada em relação aos demais 

cidadãos”. A segunda parte desse pequeno trecho já invoca a necessidade de perceber o 

mundo e realizar um juízo de valor crítico sobre ele. Pode parecer demasiado, mas a 

própria palavra injustiça já representa uma novidade muito grande em termos de cultura 

jurídica, já que as contemplações que diziam respeito a componentes práticos careciam 

de sentido. O texto põe a atividade judicante inserida intimamente com os desafios do 

mundo, pondo em xeque mesmo o sentido de continuar agindo, se há tantos problemas 

lá fora (como seguir...?)  
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 Em outro texto também é visível o chamamento à aplicação contextualizada do 

direito, e agora se podendo destacar a tomada de posição, carregada, talvez possa se 

dizer, de um engajamento. No texto “a banalização do mal no foro” (edição 46) a juíza 

do trabalho, autora do texto, assim se posiciona a respeito da tese de que os cortadores 

de cana deveriam ser responsabilizados pelo acidentes que sofrem no trabalho.      

 
    
Aos que pensam ir ao fórum advogar a tese da culpa dos 
trabalhadores nos acidentes de trabalho é bom lembrar 
que foi a separação entre direito e ética que resultou no 
positivismo“ad hitlerum” e se praticaram as piores 
atrocidades contra a raça humana, permitida pelo 
fenômeno da banalização do mal. E, não é demais 
lembrar que o ato de julgar continua invocando a 
preocupação em realizar justiça. Toda sentença deve 
guardar a pretensão de ser uma sentença justa, portanto, 
ética. E Justiça, numa sociedade perversamente desigual 
como é a nossa, nada mais é do que Justiça Social! 

    
 O texto recorre ainda a dados sobre acidentes de trabalho, relação com a 

globalização e forma de trabalho dos cortadores de cana. Além do fato de que a busca 

pelo direito, sob a perspectiva adotada texto, encontra-se fora da ciência jurídica pura, 

decantada (KELSEN, 1996), a alusão aos efeitos da separação entre ética direito reforça 

essa crítica direcionada ao positivismo jurídico. Além de que no próprio texto a autora 

recorra a regras de interpretação próximas do neoconstitucionalismo (cap.2) para 

fundamentar um posicionamento contrário, tem-se a noção de que há um desafio entre o 

julgamento baseado na letra da lei e na técnica e uma decisão justa que contrarie aquelas 

premissas. 

 

b)Direitos humanos / direitos individuais 

 

 Como dito atrás, o tema dos direitos humanos e direitos individuais ocupou 41% 

do universo de artigos nos cinco jornais analisados. Os assuntos mais visados foram 

1)as políticas de segurança pública, 2)os direitos dos presos / sistema carcerário, e 

3)também a lei de anistia, que remete à defesa da punição dos crimes cometidos durante 

a ditadura. 

 

 Quanto ao primeiro aspecto, a associação posicionou-se contra o que chama de 

políticas de extermínio, levada a cabo por alguns governos com o apoio da sociedade, 
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denunciando uma verdadeira seletividade penal (ZAFFARONI:2001). Manifesto 

assinado pela entidade, que foi noticiado na edição n° 43, revelou insatisfação com a 

declaração do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na qual dizia que as favelas 

são fábricas de marginais e inclusive apoiava o aborto nestes locais para que esta 

produção fosse diminuída. O texto produzido ressaltou a seletividade do sistema penal 

ao dizer que “a criminalidade é fenômeno social que permeia as relações em todas as 

sociedades e, como sabemos, não é exclusiva dos setores pobres e excluídos. A 

diferença encontra-se, em verdade, no tratamento conferido aos crimes praticados nas 

diferentes classes sociais”. Nos textos intitulados “Morte ao Vivo” e “Tropa das Elites” 

(ambos, edição 43), é também visível a crítica à utilização do direito penal como forma 

de controle de grupos sociais marginalizados. No primeiro deles, um editorial, a questão 

é tratada da seguinte maneira: 

    

Em apertada síntese, pode-se afirmar que as políticas 
públicas repressivas caracterizam-se por 
descontextualizar e descaracterizar problemas sociais 
tratando-os como meros casos de polícia. Dentro dessa 
lógica, encontram-se tanto as estratégias de 
criminalização dos movimentos sociais e das condutas 
localizáveis no âmbito das práticas das classes 
subalternas, quanto o tratamento de inimigo conferido 
pelas agências estatais (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) aos indivíduos que não interessam à 
sociedade de consumo.  

 
 A problemática do sistema carcerário é vista através das lentes dos direitos 

humanos. Representa ainda assim a acusação por parte do jornal, que parcela dos 

agentes jurídicos são negligentes com a situação. Este aspecto ganha contornos mais 

sérios e pode ser vista como uma disputa mais evidente, como por exemplo na situação 

em que uma decisão de um juiz de execução penal que determinava a limitação do 

numero de presos em um presídio a seu número de vagas foi cassada pela corregedoria 

do tribunal, fato abordado pelo editorial “independência ou morte”, publicado no jornal 

n°44. No mesmo jornal no artigo “acorrentados ou celebridades, a disputa é novamente 

enfocada.   

 

 
E há quase dez anos, a anamnese carcerária levou ao 
diagnóstico de que o Brasil descumpre a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (...) O 
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Brasil é ilegal! Porém, Delegados, Promotores e Juízes, 
em sua maioria, afirmam que não lhes resta alternativa, já 
que “a lei deve ser cumprida” Perfeito!! Sob o discurso 
da legalidade nega-se a própria legalidade do Estado. Ou 
seja, o cumprimento da lei é exigido apenas do indivíduo. 
Poucas vezes se exige do próprio Estado o respeito às 
leis. Quando a prisão não tem condições de “hospedar” 
em condições minimamente adequadas à dignidade do 
sujeito, não pode “abrigar” o indivíduo. 

 

 Por último, vale dizer, AJD traz destaque para o apoio a punição dos crimes 

cometidos na ditadura, integrando processualmente a ADPF que julgará a validade da 

lei de anistia. O editorial do jornal 46 além de uma nota pública constante do site da 

associação20 a posicionam neste debate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.ajd.org.br/ler_noticiad.php?idNoticia=68 
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PARTE 3 – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

 

1. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

 

 Por força da emenda constitucional 45/2004, que inseriu o artigo 103-B e 

seguintes, foi criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O parágrafo 4° do referido 

dispositivo introduz a competência e as atribuições do órgão:   

 

Art. 103-B.  

[...] 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 

e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 

que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 

podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências; 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 

dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e 

de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 

competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em 

curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 

defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de 

abuso de autoridade; 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 

tribunais julgados há menos de um ano; 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 

unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação 

do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 
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Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da 

abertura da sessão legislativa. 

 

A formação de um órgão de controle do judiciário sempre rendeu inúmeras 

controvérsias. No cenário dessa disputa houve sempre setores da sociedade, juristas e da 

própria magistratura (estes, em menor grau) sustentando que os representantes do poder 

judiciário gozavam da autonomia e independência a eles conferida pela constituição 

como se estes princípios fossem fins em si mesmo, e não instrumentos de arrimo da 

democracia. Afirmavam, além disso, que o corporativismo judicial percebido em tal 

comportamento acabaria por criar um fosso entre a sociedade e os juízes, fenômeno de 

pouco republicanismo, dado que a missão institucional da magistratura impede-a de 

afastar-se da sociedade e repugnar a prestação de contas em nome, como dito, da 

retórica da independência de atuação. Este tipo de argumento foi sustentado, dentre 

outros autores, pelo jurista italiano Mauro Cappelletti (1989), quando afirmava que a 

independência judicial tem como função resguardar o valor da imparcialidade do juiz, 

mas não pode, de outro lado, ser tão intensamente mais reverenciada que o princípio 

republicano segundo o qual aqueles que detêm parcela do poder devem prestar contas 

relativamente e proporcionalmente à sua responsabilidade.  

 

 Avessos à idéia de controle do judiciário nos moldes da EC 45/04, seus 

debatedores imaginavam a perda da liberdade na atuação da própria atividade 

jurisdicional, que segundo expressavam, ficaria sempre ao alvedrio de outro órgão para 

corrigir-lhes e dar resposta final, o que esvaziaria suas atribuições de julgar conferidas 

pela Constituição. Trata-se de um forte argumento segundo o qual a atividade judicante 

deve estar absolutamente livre de pressões ou qualquer tipo de controle sob pena de por 

sob ameaça o próprio estado de direito.  

  

Ainda, sustentavam que a criação desse órgão de controle ataca o princípio da 

separação dos poderes, no momento em que submete o judiciário às deliberações de 

órgão estranho à sua estrutura, e seria estranho, e até a ela invasivo, por conta de 

escolha, por parte do legislativo, de algum dos seus membros. Por último, como 

argumento de destaque, tem-se que o CNJ laboraria contra a independência 

administrativa dos tribunais estaduais, e assim feriria o pacto federativo princípio 

insculpido nos artigos 18,25 e 125 da Constituição Federal, ao tempo em que um órgão 
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da União estaria determinando adoção de medidas, procedimentos e até mesmo 

julgando e punindo disciplinarmente magistrados das diferentes unidades da federação. 

  

 Todos estes argumentos foram postos à mesa na oportunidade do julgamento da 

Ação direta de inconstitucionalidade 3367 na qual se decidiu pela validade jurídica do 

CNJ. Para o STF, as atribuições do conselho são duas: o controle da atividade 

administrativa e financeira do judiciário e o controle ético-disciplinar dos seus 

membros. Insistiu-se em afirmar que tal controle de forma alguma repele a autonomia 

de atuação intelectual mas apenas submete o servidor público denominado juiz e 

especialmente os desembargadores gestores dos tribunais às regras de administração e 

lei orçamentária – nesse sentido ele controla a parte administrativa e financeira. Os 

processos disciplinares, que já existiam e eram da alçada da corregedoria do próprio 

tribunal, podem ser levados agora também ao CNJ que acaba por servir, pois, como uma 

corregedoria nacional – nesse sentido, faz o controle ético-disciplinar. Assim, 

reclamações contra o serviço judiciário, a exemplo de excesso de prazo, indisciplina, e 

descomprometimento com os princípios da administração pública podem ser 

denunciados pelo cidadão. Deve-se destacar a inegável vertente organizacional do CNJ, 

que tem por atribuição traçar planos e metas, fazer um diagnóstico geral de toda a 

justiça brasileira, para que se possa, após isso, detectar quais os maiores problemas e as 

medidas que podem ser tomadas para solucioná-los. Assim, o Conselho acaba por ser o 

órgão elaborador da política judiciária nacional.  

  

 Necessário sublinhar que o órgão não possui competência para cassar decisões 

judiciais. Assim, não é órgão jurisdicional, e sim instância administrativa de poder, 

cujas ordens devem ser estabelecidas através dos seus processos devendo ser respeitadas 

e executadas. No anexo I é apresentado recorte do regimento interno do CNJ, na parte 

em que indica as competências e procedimentos do conselho.   

 

2. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. 

 

Pela emenda constitucional 45/04, o CNJ restou composto das seguintes 

cadeiras: 
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Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com 

mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; 

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; 

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal 

Federal; 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; 

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da 

República; 

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da 

República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição 

estadual; 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 

Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

 

 Evidentemente que, concomitantemente às controvérsias acerca da criação ou 

não de um órgão de controle, os debates pela sua composição tomam grande relevância. 

De início, vale ressaltar a primeiramente indeclinável exigência da magistratura no 

sentido de que este órgão, para ser legítimo e não afrontar a divisão dos poderes, deveria 

ser composto de quadros oriundos apenas da magistratura, ou, no mínimo, apenas do 

judiciário.  

Entretanto, nem uma coisa nem outra vingou. Nesta divisão de forças, percebe-

se a presença de nada menos que seis cadeiras destinadas a integrantes externos a 

magistratura. Mais que isso, dentre esses seis, dois deles não fazem parte de nenhuma 

função do judiciário, sendo chamados de “cidadãos”, embora com notável saber 

jurídico. Assim, no quadro da composição, vê-se nove membros da magistratura e seis 
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membros não pertencentes a essa categoria. Desses seis, dois fazem parte do Ministério 

Público, dois são advogados indicados pela OAB e os outros dois cidadãos indicados, 

um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal.  

 

Sugere-se uma rápida radiografia da composição do conselho, apresentando 

alguns pontos relevantes acerca dos membros ou grupos que estão ou lá passaram nesta 

ainda curta existência do órgão.  

 

Tratando especificamente dos conselheiros que tomam assento como cidadão 

tem-se que até o momento, em virtude das reconduções, apenas quatro membros 

ocuparam estas cadeiras. Na primeira gestão formou-se um par com o conselheiro 

Alexandre de Moraes e o conselheiro Joaquim Falcão; na segunda gestão, este último 

foi reconduzido, passando a dividir a categoria com o conselheiro Marcelo Nobre; na 

terceira composição, o conselheiro Marcelo Nobre manteve-se no cargo, com a 

companhia do conselheiro Marcelo Neves. Em virtude da cadeira que ocupam, vale dar 

destaque para esses membros e ex-membros.  

 

De destaque comum, deve-se notar que os conselheiros Marcelo Neves, Joaquim 

Falcão e Alexandre de Moraes destacam-se na área acadêmica, como autores de livros 

do direito e professores na área jurídica. Joaquim Falcão, embora advogado, destaca-se 

por uma intensa atividade acadêmica, com titulação de Doutor em Educação pela 

Université de Génève e Master of Laws (LL.M) pela Harvard University. Atualmente é 

diretor da FGV, coordenando linhas de pesquisa de administração do judiciário. O atual 

conselheiro Marcelo Neves destaca-se, da mesma forma pela atividade acadêmica, 

principalmente em estudos sobre teoria jurídica e direito constitucional. É professor da 

USP e da PUC/SP. É doutor em direito pela Universidade de Bremen e pós-doutor pela 

universidade de Frankfurt e London School of economics and political science. 

Alexandre de Moraes, doutor em direito constitucional pala USP, é igualmente 

professor da USP e autor de conhecido manual de direito constitucional e diversas obras 

de caráter geralmente introdutório. Foi secretário de transportes da capital paulista até 

de junho de 2010 e Secretário de Justiça do governo do Estado de São Paulo de 2002 a 

2005. O conselheiro Marcelo Nobre é oriundo da advocacia. Exerceu o cargo de 

assessor jurídico especial da prefeitura de São Paulo quando do governo de Marta 

Suplicy. É sempre lembrado o nome do seu pai, deputado federal Freitas Nobre.  
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Aspecto da composição do CNJ que certamente chama a atenção é o número de 

representantes da Justiça estadual no Conselho. Dentre os nove magistrados que 

compõem o órgão, temos o presidente do STF, um ministro do STJ, um ministro do 

TST, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do trabalho, um 

desembargador federal, um juiz federal e, então, os dois componentes da justiça 

estadual, que são um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz de direito. 

 

Interessa notar que, considerando o tamanho das “justiças”, a justiça estadual 

tem cerca de 11 mil juízes, a justiça do trabalho cerca de 3000, e a federal cerca de 

1500.  Embora, portanto, os tribunais estaduais representem ao redor de 70% do corpo 

da justiça, eles tiveram uma parcela muito pequena do conselho. Note-se que a justiça 

do trabalho detém três assentos no órgão, enquanto que a justiça estadual duas, mesmo 

número da justiça federal, que tem um décimo do número de juízes daquela. O 

conselheiro Milton Nobre ocupa o assento destinado justamente a desembargador 

estadual. Participou dos debates acerca da formação do CNJ e mesmo anteriormente, na 

qualidade de presidente da OAB paraense, articulou forças para a formação do 

Conselho estadual de justiça daquele Estado que, contudo, após aprovado, foi declarado 

inconstitucional pelo STF. Em entrevista a nós concedida, perguntado sobre a 

composição de forças do CNJ, o conselheiro afirmou que “os dirigentes da justiça 

estadual brigaram tanto para não haver conselho que se esqueceram de lutar pelo seu 

espaço” (entrevista concedida em 25/03/2010). 

 

Ousamos sugerir que foi exatamente esta falta de espaço da justiça estadual, 

principalmente de segundo grau, que tornou possível um amadurecimento inicial do 

conselho. Deve-se ter em conta que, ainda que o controle nesses moldes seja de fato 

novidade, tanto a justiça trabalhista quanto a justiça federal já adotavam órgãos internos 

de controle, o Tribunal Superior do Trabalho no primeiro caso, e o Conselho da Justiça 

Federal, no segundo. Por outro lado, os porta-vozes da justiça estadual podem 

argumentar – como recorrentemente o fazem – no sentido da autonomia estadual, 

vinculada ao princípio federativo. No mais, é possível notar que a maior parte das 

críticas que visam ao esvaziamento da competência do CNJ são proferidas por agentes 

que representam essa esfera de poder, como se dá destaque em tópico adiante.         
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Outro ponto da composição do Conselho que pode ser destacado é relativo à 

proveniência daqueles que ocupam as cadeiras destinadas aos tribunais, ou seja, ao 

Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do 

Trabalho, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Com exceção do STF, 

todos os outros tribunais devem, segundo dispositivos constitucionais, conter 

obrigatoriamente vagas destinadas à advocacia e ao Ministério Público. No caso dos 

TJ´s e TRF´s, e TST essa proporção é de 1/5 do número de integrantes do tribunal2122. 

No caso do STJ, a proporção desce para 1/3.23 

          

No cômputo geral, das dezessete cadeiras já ocupadas por magistrados com 

cargos em tribunais, oito delas receberam membros que não chegaram ao tribunal como 

juiz de carreira. Se tirarmos o STF, cujo membro que ocupa assento no CNJ – e o 

preside – não é escolhido para o Conselho, mas simplesmente é o presidente do 

Supremo, temos então treze cadeiras, e seis delas foram até agora ocupadas por 

membros de tribunais oriundos ou da advocacia ou do ministério público. Ainda que, 

por estarem sob a toga das suas funções nos tribunais, estes conselheiros representem a 

magistratura em termos de composição, a sua origem afastada da carreira judicante pode 

eventualmente ter influência quanto às demandas do corpo magistratura no conselho, 

                                                 
21 Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do 
Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de 
carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
 
22 Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da 
República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:   
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do 
Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 
94; 
II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior. 
 
23 Art. 104. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, 
sendo: 
 I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos 
Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. 
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como parecem indicar alguns posicionamentos em aprovação de resoluções, adiante 

analisados.      

 

 

3. CNJ, CULTURA POLÍTICA E CULTURA JURÍDICA.  

 

 Para inserir de forma coesa o CNJ no debate até então apresentado no trabalho, 

deve-se lembrar que o objetivo do presente é tomar o campo jurídico como objeto de 

análise específica da cultura política, ao mesmo tempo em que possa fornecer elementos 

para sua própria composição enquanto campo de disputa por uma determinada forma de 

fazer e atuar o direito. Assim, ainda que o Conselho não seja responsável por decisões 

judiciais, a sua forma de interferência na realidade se faz através do controle de um 

serviço público – buscando na Constituição e nas leis os parâmetros de atuação desse 

serviço, e nesse sentido sim, atuando como aplicador do direito.   

 

  Não se trata de um serviço público, porém, de ciência plena da população, nem 

sequer de um serviço cujos agentes titulares são sequer razoavelmente conhecidos. 

Pode-se dizer com toda certeza, que dentre as esferas de função estabelecidas na 

Constituição Federal, o executivo, legislativo e o judiciário, este último é o que se 

mostra mais distante da população. Talvez por conta da cultura de afastamento da 

realidade, como foi já defendido atrás, mas em virtude também de este não ser um poder 

cujos agentes são eleitos pelo povo, não havendo portanto a inerente proximidade e 

visibilidade que o fenômeno político costuma trazer. “O judiciário sempre foi um poder 

muito hermético muito fechado ele não se permitia nenhuma alteração”, afirma o 

conselheiro do CNJ, Jefferson Kravshynshyn, em entrevista a nós concedida em 

Brasília.   Com efeito, tem-se falado com alguma freqüência em tempos recentes sobre a 

necessidade de abrir a “caixa-preta” do judiciário. Esta demanda, assim digamos, revela 

exatamente o ar de impenetrabilidade que, por conta de fatores os quais fizemos menção 

– e de muitos outros mais, possivelmente – se faz revestido aquele poder.  

 

A atuação do CNJ se dá, portanto, num ambiente marcado pelo costume de uma 

parca fiscalização de funções, de atribuições, de estrito cumprimento das normas 

administrativas; uma cobrança – quando existente – muito difusa acerca da eficiência 

dos seus serviços; e notoriamente, pouca atenção punitiva às práticas que denotam a 
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antiga confusão entre o público e o privado, tão propalada pelos narradores do Brasil, 

estudados mais atrás.  

 

Como parece ser unânime entre os entrevistados da pesquisa, antes do Conselho, 

era praticamente inexistente o controle exercido pelas Corregedorias dos próprios 

tribunais.  “O CNJ existe por que as corregedorias nunca atuaram. Não haveria tantos 

problemas quanto temos visto.”, indica sem titubear o conselheiro Marcelo Nobre, que 

também foi atencioso a nossa solicitação de entrevista. Em meio a diversas 

irregularidades encontradas nas inspeções às corregedorias estaduais, em que foi 

verificado um andamento pouco eficaz de processos disciplinares, até o momento dois 

corregedores-gerais de justiça, o do Rio de Janeiro24 e o do Amazonas25 foram afastados 

das suas funções por irregularidades.  

 

Essa falta de controle, por óbvio, redundava no aprofundamento do (neo) 

patrimonialismo e do personalismo, notados em grande medida nos tribunais superiores, 

responsáveis pela administração das verbas destinadas ao Judiciário. Tome-se o 

exemplo dado pelo conselheiro Marcelo Nobre: “muitos atos de todo o poder judiciário 

eram completamente desconhecidos. A atuação do CNJ veio a dar conhecimento do que 

era o judiciário. O CNJ chegou a apurar um desvio de 90 milhões em um tribunal. Em 

outro tribunal, uma esposa de um desembargador, depois de muito reclamo e recurso, 

foi afastada do cargo, por conta do evidente nepotismo. Em posterior verificação 

percebeu-se que ela tinha sido recontratada pela terceirizada do tribunal ganhando 

algo em torno de 45 mil reais... Desembargadores que ganhavam jetom para ir na 

sessão votar! A sociedade brasileira não sabia de nada disso, e mesmo a cúpula do 

judiciário não sabia de tudo. A grande maioria decente do poder judiciário é contra 

esse tipo de coisa, que macula a sua própria imagem. 

Havia, ou há, a impressão, não pouco confirmada pelos fatos, de que os 

interesses familiares confundiam-se com o interesse público. Numa república, essa falta 

de resistência configura o fator estamental, que é contrária sua própria essência. “– É a 

morte da república”, afirma o juiz-auxiliar da corregedoria do Conselho, Sr. Friedman 

Wendpap. “– Parecem títulos de nobreza do estado e, claro, quebra a impessoalidade, 

                                                 
24 http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/01/26/cnj-afasta-corregedor-de-justica-do-rio-roberto-wider-
915712465.asp 
25 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cnj-afasta-corregedor-geral-de-justica-do-
amazonas,377336,0.htm 
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que é a mola propulsora da república. Esta falta de pessoalidade matou as instâncias 

de controle da república. Estas passaram a ser cascas de ovo vazias.” Os mesmos 

grupos se instauram no poder, e os órgãos de controle acabam sendo meras extensões 

dos órgãos de execução – daí provavelmente o que ocorria nas corregedorias estaduais.    

 
  
Esta naturalidade com que se enxerga a coisa pública como detida por um clã 

leva a um personalismo exacerbado por parte dos agentes públicos, e por outro lado a 

uma completa despreocupação no que toca à qualidade do serviço prestado por aquela 

parcela de poder. Isso faz com que a execução e planejamento das tarefas que envolvem 

o exercício das atribuições a ele consagradas sejam feitas a partir de critérios pouco 

objetivos e racionais.  

 

 “O juiz quando assume, pensa que o estado é ele, que ele pode tudo. Daí que a 

vara é dele, e todos os procedimentos quem deve ordenar é ele, da sua forma. O desafio 

do CNJ é fazer com que o juiz seja ele quem for e onde esteja, tenha que seguir metas, 

tenha deveres de servidor público como todos têm. Os parâmetros da administração da 

justiça têm que ser iguais. O grande investimento de qualquer empresa é seu recurso 

humano, mas no caso dos tribunais, o que nós vemos são investimentos em prédios 

suntuosos e carros de luxo, enquanto que na magistratura de primeiro grau há 

problemas de estrutura. Isso demonstra uma pessoalidade enorme. Lembro que certa 

vez o presidente do TJSC lançou uma revista do tribunal com 48 páginas, bonita, bem 

feita, e contendo 180 fotos dele...isso é personalista. Quem deveria estar em destaque 

era a juíza lá da comarca do interior, que faz um trabalho incrível, essa que deveria 

estar na revista, mas só está o...o rei.” (conselheiro Jefferson Kravshynshyn)        

 
Deparamo-nos, pois, a partir do ano de 2005, com a existência de um órgão que 

tem por objetivo o controle do poder judiciário, cuja obrigação constitucional é conferir 

caráter público ao serviço público judiciário e, ainda, promover a adequação da eficácia 

dos instrumentos de melhora da prestação deste serviço, que se dá através de 

fiscalização da atividade dos agentes e do aprimoramento de técnicas administrativas. 

Tal fenômeno evidentemente interessa como indicador relevante para análise da cultura 

política, ocorrida dentro do campo jurídico.               
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 A seguir analisaremos alguns elementos já verificáveis da atuação do CNJ. 

Trata-se de resoluções, inspeções, audiências públicas, relatórios produzidos pelo órgão, 

e também decisões proferidas na sua competência. Os assuntos estão dispostos e 

classificados como as principais atividades desenvolvidas pelo Conselho.  

 

 

4. CONTROLE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 Este aspecto da sua competência tem sido o mais enfatizado pelo CNJ. O 

Conselho procura, a partir desta parcela de atribuições, disciplinar a atividade 

administrativa dos tribunais por todo o país inclusive na tentativa de unificar 

procedimentos administrativos, além de, claro, proceder a um controle de finanças. 

 

 Por este aspecto administrativo, entenda-se que, de acordo com a Constituição 

Federal, os tribunais gerem a si próprios, ou seja, cuidam da administração dos seus 

serviços e servidores. Assim, por exemplo, pagamento de salários, concessão de férias, 

nomeações, promoções, remoções, horário de funcionamento dos serviços, concessão de 

licenças, pagamento de diárias, controle de eficiência, correição disciplinar, enfim, tudo 

aquilo que diga respeito a gestão do tribunal é de competência dele próprio. 

 

 Entretanto, como em qualquer outro entre administrativo, a gestão de um serviço 

público deve correr pautada nos critérios da lei e da Constituição, e obediente aos 

princípios da moralidade, eficiência, publicidade, impessoalidade e licitação. A 

instauração do CNJ tem como principal referência a fiscalização da atuação 

administrativa dos tribunais brasileiros, a ver se as normas e princípios estão sendo 

respeitados. As resoluções editadas são sempre decorrentes de observância de situações 

práticas de ilegalidades, seja a partir das inspeções realizas ou do conhecimento geral da 

prática imoral (a exemplo do nepotismo) que geram atos gerais e abstratos, de 

observância para todo judiciário (exceto para o STF, imune ao controle do CNJ).  

 

 Como amostra para análise, selecionamos algumas resoluções e decisões 

noticiadas que digam respeito ao controle administrativo e financeiro por parte do 

Conselho. Tome-se as seguintes resoluções                  
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07/2005 - Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e 

companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e 

assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências. 

 

88/2009 - Dispõe sobre a jornada de trabalho no âmbito do Poder Judiciário, o 

preenchimento de cargos em comissão e o limite de servidores requisitados. 

 

83/2009 - Dispõe sobre a aquisição, locação e uso de veículos no âmbito do Poder 
Judiciário brasileiro e dá outras providências. 
 

73/2009 - Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário.   
 
06/2005 - Dispõe sobre a aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso 
aos Tribunais de 2º grau. 
  
72/2009 - Dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxilio 
no âmbito dos Tribunais estaduais e federais. 
 
52/2009 - Regulamenta a atribuição de nomes de pessoas vivas aos bens públicos sob a 
administração do Poder Judiciário nacional   
 
 

 

 O teor da ementa da maioria das resoluções já é bastante elucidativo para 

perceber-se o objeto de fiscalização do Conselho nestes seus primeiros anos de 

existência. Considerada as características apontadas na cultura política brasileira, e 

tendo como viés central aqui o patrimonialismo, é impossível não relacionar os temas 

disciplinados pelas resoluções a um ataque àquela forma estrutural de utilização do 

poder público, conjugado com interesses privados e familiares.  

 

Nepotismo. O início da atuação e a irresignação dos tribunais.   

 

A exemplo disso, uma das primeiras e mais bombásticas resoluções do Conselho 

determinou a proibição do nepotismo no poder judiciário. A resolução 07/2005 foi alvo 

de ações de inconstitucionalidade mas, como já anotado no capítulo anterior, contou 

com uma interpretação de caráter principiológico e consequencialista por parte do STF, 

que posteriormente ainda estendeu a proibição para as demais esferas de poder. Além de 

outras medidas e procedimentos administrativos já levados a cabo pelo Conselho, 

destaque-se decisão do dia 29/09/2009, que determinou a exoneração de 15 servidores 

do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, denunciados pelo sindicato dos servidores 
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do poder judiciário por serem favorecidos por nepotismo cruzado26. Na mesma sessão 

plenária, ainda, o Conselho determinou a exoneração de 2 servidores do tribunal 

cearense pelo mesmo motivo27. Em março de 2009 determinou-se a exoneração de um 

genro e uma nora de diferentes desembargadores, que trabalhavam em seu gabinete. Em 

março de 2010, um desembargador do Mato Grosso foi afastado sob a denúncia de 

nepotismo, e ainda mais, que jamais seus dois filhos teriam comparecido ao trabalho28. 

Em março de 2007, uma denúncia de nepotismo cruzado feita pela Associação de 

Magistrados do Estado de Pernambuco resultou na exoneração de servidores do 

judiciário que, percebeu-se, eram parentes de membros do Legislativo, enquanto que no 

legislativo outros cargos de confiança eram preenchidos conforme a troca de favores.29  

 

Importa destacar que o momento da elaboração e votação desta resolução de 

número 7 talvez tenha sido o momento decisivo para a consolidação do CNJ. E também 

bastante arriscado, já que, ao mesmo tempo em que uma aprovação lhe daria contornos 

largos de competência e uma colossal legitimidade pública, um resultado contrário seria 

igualmente grandioso em termos de ineficácia futura do órgão. 

 

Esta decisão em desfavor do nepotismo foi tomada por maioria de votos. Dos 14 

conselheiros votantes, 4 deles foram contrários à resolução. Foram eles os conselheiros 

Marcus Faver, desembargador, juiz de carreira, ocupando a vaga de desembargador 

estadual; Vantuil Abdala, ministro do TST, juiz de carreira, ocupando a vaga destinada 

ao TST; Antonio de Pádua Ribeiro, ministro do STJ oriundo do Ministério Público, 

ocupando a vaga do STJ; Jirair Meguerian, desembargador, juiz de carreira, ocupando a 

cadeira de desembargador do TRF. 

 

Portanto, todos representantes de tribunais superiores votaram contrariamente à 

resolução que proibia o nepotismo.  Isto pode dar razão à ideia de que o fato de haver 

uma representação desproporcional para a justiça estadual de segundo grau, o CNJ foi 

capaz de adotar regras com esse conteúdo, além de reforçar a ideia, passada nas 

                                                 
26 http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8863&Itemid=675 
27 http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8859:cnj-determina-
exoneracao-de-servidores-no-ceara-por-nepotismo-&catid=1:notas&Itemid=675 
28 http://www.atarde.com.br/politica/noticia.jsf?id=2210865 
29 http://www.direitodoestado.com.br/noticias/3777/CNJ-corta-nepotismo-cruzado-em-Pernambuco 
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inspeções, de que a maior parte de questões ligadas a privilégios estão localizadas na 

cúpula dos tribunais, e não na base, nos juízes de primeira instância.                  

 

Veículos Oficiais. Uma resistência surpreendente 

  

Assim como em outros casos, é prática bastante conhecida pela população a 

utilização de carros oficiais, de caráter funcional – e combustível pago pelos cofres – de 

forma a confundir-se a sua propriedade estatal com a do seu servidor. A resolução 

83/2009, dentre outras regras, estipula que todos os veículos devem ter identificação 

(art. 15) e que é proibida, exceto casos excepcionais de representação do serviço, a sua 

utilização em finais de semana e feriados (art. 4°).  

 

Esta resolução também não foi tomada por unanimidade, muito embora à época 

da sua edição alguns padrões éticos já estavam relativamente, senão consolidados, ao 

menos compreendidos. A resistência, inclusive, chegou a causar surpresa a alguns 

conselheiros do órgão, como por exemplo externou o conselheiro José Adonis: “chegou 

a me impressionar a resistência a uma resolução em particular, a do uso de veículos... 

parecia algo que não pudesse ser tocado... hoje a resolução que disciplina o caso 

determina que não pode haver mais um carro e um motorista para cada membro, mas o 

uso é partilhado. Isso foi uma discussão profunda! (entrevista concedida em 

22/03/2010)        

 

Os votos contrários à resolução da forma que foi aprovada foram proferidos 

pelos conselheiros: Rui Stocco, desembargador, juiz de carreira, ocupante da vaga 

destinada a justiça estadual de segundo grau; Antonio Umberto, juiz do trabalho, 

ocupante da vaga destinada a sua categoria; Andréa Pechá, representante da 

magistratura estadual de 1º grau; Mairan Maia, desembargador, juiz de carreira, 

ocupante da vaga destinada ao TRF.     

 
Novamente percebe-se que todos os contrários foram das vagas destinadas à 

magistratura, desta vez contudo dividida entre o primeiro e o segundo graus. Deve-se 

frisar, de qualquer maneira, que tais resoluções, sim, foram aprovadas, e com o voto de 

juízes, obviamente até porque são maioria.      
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Pagamento de diárias. O costume do patrimonialismo como desculpa.   

 

A resolução seguinte, a 73/2009 disciplina o pagamento de diárias. Averiguou-se 

desde os primeiros anos de atuação do Conselho, através de atos administrativos, 

denúncias e notadamente nas inspeções, que a concessão de diárias era realizada com 

um controle muito fraco sobre os requerentes desta verba indenizatória, prescindido 

mesmo da comprovação da viagem supostamente realizada, e de que esta se dava para 

fins funcionais. Para citar apenas o relatório fruto da inspeção realizada no Estado do 

Amazonas, ele aponta algumas irregularidades na concessão de diárias, tais como: “não 

há processo administrativo para a concessão, de modo que é impossível a averiguação 

do importe; as justificativas de viagens são por vezes incoerentes. (Ex: pedido de 5 

diárias para assistir posse de desembargador); diárias de maior valor do que as dos 

Ministros do STF ; mesmo por não haver processo, não há comprovantes de embarque 

ou outra prova de efetiva viagem e que esta foi a serviço, de fato” (CNJ, 2009). A 

resolução determina uma forma específica de procedimento para concessão dessas 

verbas. Aparentemente torna-se mais difícil uma burla tão crassa a mínimos ditames 

legais e mesmo morais, se considerada a existência de inspeções periódicas e outras 

formas de averiguação. 

       

Exemplo de aplicação desta resolução se deu a partir de uma averiguação no 

estado do Maranhão. Cinco juízes foram condenados a devolver os valores relativos a 

viagens cuja motivação de utilidade pública não ficou comprovada30. Este caso ficou 

marcado pelo argumento utilizado na defesa de uma magistrada, aduzindo que as diárias 

tratavam de “doações” para fazer terapia médica. 

 

Um argumento como esse – que não por acaso foi classificado como “surreal” 

pelo relator do caso – mereceria maiores apontamentos. Atravessa uma linha de 

raciocínio no sentido que o “estamento burocrático” internalizou mesmo a ideia de que 

dinheiro público é patrimônio particular do seu grupo. Agir dessa forma deve ser 

considerado imoral. Mas o que dizer quando a acusada utiliza esse argumento como 

uma tese de defesa? È um raciocínio bastante semelhante, no fundo, ao empregado pelo 

senador Heráclito Fortes, do DEM-PI, comentando situação em que funcionários da 

                                                 
30 http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8497:desembargadores-do-
tjma-devem-devolver-diarias-decide-cnj&catid=1:notas&Itemid=169 
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câmara foram pegos burlando horas extras: "Se fosse advogado deles alegaria que 

foram contaminados com a prática, que infelizmente é comum na administração 

pública brasileira, de burlar hora extra, de burlar o ponto, de enganar a si próprio... Se 

você examinar, a esplanada dos ministérios está cheia de casos dessa natureza. E foi 

naturalmente com essa cultura que eles foram contaminados"31          

 

Inquiridos acerca dessa questão, conselheiros do CNJ confirmaram que era 

bastante comum que em casos como o nepotismo ou uso de veículos os acusados 

defendem-se utilizando o argumento do costume. Assim , o conselheiro Marcelo Nobre:  

 

Percebo este argumento quanto ao costume. Depois de cinco anos do CNJ 

formado vir alegar agora que havia um hábito, um costume arraigado, é uma 

vergonha. Enquanto não tinha controle ninguém saberia. Agora que há este controle 

por parte do CNJ, é de se imaginar que se tenha consciência de que as coisas 

mudaram. (entrevista concedida em 24/03/2010). O conselheiro José Adonis também 

afirmou analisar argumentos dessa natureza, quando perguntado sobre essa prática dos 

advogados e dos acusados: “Sim, vemos nas defesas a tentativa de justificar 

determinadas práticas num costume, num hábito generalizado. De fato eram tão 

comuns essas condutas irregulares, era tão cultural, que os agentes sequer 

vislumbravam algum mal nisso. O nepotismo é um deles. Já houve casos aqui no CNJ 

em que se viu empregar famílias inteiras. Aumenta-se a renda familiar à custa do 

erário, e não se conseguem vislumbrar nisso uma afronta. Uso de diárias, uso de 

veículos públicos em atividades particulares... e não se notava nada de mal nisso!” 

(entrevista concedida em 22/03/2010)    

 

Critérios para acesso ao 2º grau na magistratura. A resistência pelo “direito” ao 

personalismo. 

 

Os casos que deram vazão à edição da resolução 06/2005, são por si uma aula de 

cultura política brasileira, bem servindo para representar o que até então se propôs 

passar aqui. O referido ato normativo estabelece regras para a promoção de juízes e de 

acesso aos tribunais de 2º grau. Na organização judiciária brasileira, os juízes são 

                                                 
31 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ponto-eletronico-do-senado-e-fraudado-apos-4-dias-de-
uso,506954,0.htm 
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organizados em carreira, iniciando como juízes substitutos, subindo de entrância em 

entrância até um último patamar em que se torna possível a nomeação para o tribunal. 

Os juízes promovidos o são através de uma espécie de eleição, cujos votantes são os 

desembargadores do tribunal ao qual estão vinculados. Esta eleição, ou melhor, os 

critérios nela estabelecidos para a escolha daqueles que serão promovidos, são o objeto 

desta resolução. Em linhas gerais, a partir da emenda constitucional 45, a votação deve 

ser aberta e a escolha deve seguir critérios objetivos de produtividade, eficiência e 

participação em cursos de aproveitamento.  

 

A despeito dessas regras constitucionais, o Tribunal de Justiça da Paraíba, em 

2005, realizou votação secreta para a escolha dos juízes a serem promovidos. Os 

argumentos levados pelos desembargadores ao tribunal foram marcados pela 

pessoalidade e assim a prevalência de critérios subjetivos. Uma das desembargadoras 

motivou seu voto na confiança que tinha na juíza escolhida por ser casada com um 

grande amigo seu; outro justificou seu voto no filho do presidente do tribunal por que 

aquele teria cedido sua cadeira a um casal, na posse de um Desembargador, afirmando 

que o magistrado, mesmo cansado, sentou no chão, e que isto era prova de grande 

humildade; outro membro escolheu seu candidato à vaga fazendo referência a que no 

dia em que este tomou posse, o fórum em que aconteceu a cerimônia recebia a visita da 

imagem de Nossa Senhora; outro desembargador afirmou que votava em um dos 

candidatos por ser filho do presidente do tribunal32. No mais, exceto 6 dos 19 

desembargadores que cumpriram as regras, o demais argumentaram que não tinham 

obrigação de motivar seu voto e apenas repetiram os nomes já escolhidos na sessão 

secreta. O julgamento anulado pelo CNJ33, o que por si só é um dado relevante, mas o 

que deve chamar a atenção é a constatação da maneira como a promoções eram 

escolhidas durante todo o tempo pelos tribunais, quando ainda de forma secreta, através 

de critérios pessoais, familiares, quiçá troca de favores.    

 

Novamente, o caso parece espelhar com presteza como uma determinada forma 

de agir, como determinados signos da cultura jurídica foram de fato internalizados por 

                                                 
32 O relatório do conselheiro do CNJ que detalha a sessão de votação no TJPB pode ser encontrada no 
endereço eletrônico http://www.conjur.com.br/2006-ago-
30/desembargadores_abusam_subjetividade_escolha 
33 Pedidos de providências 223 e 226 (PP 223 e PP 226) ou no link http://www.conjur.com.br/2006-ago-
30/desembargadores_abusam_subjetividade_escolha   
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grupos tradicionalmente ligados ao poder, espécies de estamentos burocráticos, de 

modo que estes parecem mesmo considerar natural o trato da coisa pública nos moldes 

acima descritos, com uma grande resistência a qualquer invasão desse “direito” ao 

personalismo. Como afirmou o relator do caso no CNJ, “mudança de comportamento 

fincado em muitos anos de prática reproduzida não se dá de imediato e por completo”. 

Daí a resistência nesse caso, que é constatado em diversos outros, ainda sob o 

argumento da perda de autonomia do juiz e do judiciário.       

 

Horas Extras e disciplina do número de servidores convocados  

 

A resolução n° 88 de 2009 procura disciplinar o horário de trabalho dos 

servidores do judiciário, além do número de cargos em comissão e requisitados. O 

artigo 1° da resolução determina a duração de 8 horas diárias ou 40 semanais de 

trabalho. A questão prática aqui é que a partir da sétima hora já era paga a hora extra, o 

que vinha acarretando abusos. O parágrafo 1° do artigo 2° estabelece que aqueles 

servidores lotados em cargos de comissão, mas que não exerçam função de chefia, 

direção ou assessoramento – como exige a Constituição – devem ser exonerados. O 

artigo 3° limita a 20% a requisição de servidores de outros órgãos. Muitos servidores, 

notou-se durante as inspeções realizadas, estavam em cargos de comissão realizando 

funções diversas daquelas especificadas ou eram pertencentes a outros órgãos. Trata-se 

da utilização do serviço público como troca de favores através da concessão de cargos, 

sem obediência a critérios legais. Na inspeção realizada no Tribunal de Justiça de 

Alagoas, detectou-se que o gabinete do presidente daquela casa contava com 34 

servidores, sendo 25 requisitados ou comissionados (CNJ, 2009). Quanto aos primeiros, 

o que chama a atenção é que não havia trabalho suficiente para tantas pessoas, o que 

sugere fortemente que eram retirados de outros órgãos para receber e não trabalhar. No 

segundo caso, além da constatação anterior, havia burla expressa à disciplinas de cargos 

em comissão visto que mesmo o motorista estava entre os comissionados. 
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5. PROGRAMAS DE RACIONALIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE: GESTÃO, 

INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA. 

 

  O serviço judiciário brasileiro foi sempre tido como extremamente lento e 

ineficaz por toda a população e por parte dos seus próprios agentes. Desde a década de 

90, medidas foram tomadas para desafogar o sistema, como a criação de tribunais 

especiais, estes com procedimentos mais simples, ou a exemplo de medidas processuais, 

como antecipações de tutela com mais facilidade, como prova da falência do sistema 

para prover o direito do cidadão quando recorria ao judiciário. Contudo, as 

preocupações nunca estiveram tão direcionadas quanto hoje para o aspecto dos modelos 

de gestão dos tribunais. Percebeu-se que uma estrutura absolutamente gigantesca 

padecia por conta administrações amadoras, realizadas pelas cúpulas dos tribunais, dos 

seus presidentes e demais membros, alheios ou simplesmente despreocupados com 

técnicas de gestão. Relatórios de inspeções realizadas em alguns tribunais constataram 

falhas básicas, como processos que sequer tinham numeração para identificação. Tal a 

impressão do Juiz-auxiliar da corregedoria-geral do CNJ, Sr. Friedmann Wendpap:  

 

O judiciário sempre foi uma maquina muito cara. E de eficácia baixa. Meios 

rudimentares, artesanais para operar um volume industrial. Gastava-se muita energia 

(dinheiro), mas sem resultado. Hoje o CNJ funciona como um catalisador. Não se trata 

de gastar mais dinheiro para melhorar o judiciário, mas melhorar esses meios de 

produção de resultado, saber utilizar a energia disponível com o mínimo de 

desperdício. Não precisamos de um judiciário maior, mas de um judiciário melhor. É 

possível, melhorando a gestão que nós cheguemos a bons números, porque 60% do 

atraso está localizado, agora nós sabemos, em 5  tribunais, de 91. A Bahia tem cerca de 

¼ do total brasileiro. Depois Ceará, Pernambuco, TRF da 3ª Região, e depois o RJ. 

(entrevista concedida em 25/03/2010) 

 

 Inquirido acerca do tema, também emitiu sua opinião o conselheiro Jefferson 

Kravchynchyn: os parâmetros da administração da justiça tem que ser iguais. Como se 

pode pensar em fazer um planejamento estratégico nacional se não há um programa de 

informação estadual que se já compatível com o outro, que converse com o outro. 

Temos que ter um sistema integrado pelo qual seja possível a comunicação entre 
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tribunais e CNJ. Os presidentes de tribunais não têm condições de administrar um 

patrimônio enorme como o do judiciário, porque simplesmente não conhecem 

administração” 

 

Em razão da competência atribuída ao Conselho para elaborar diretrizes e regras 

de gestão, o que diz respeito diretamente à questão da eficiência do judiciário, foram 

editadas algumas resoluções estabelecendo procedimentos padronizados e planejamento 

estratégico, com freqüente envio de dados, pelos tribunais, ao Conselho, para a 

contabilização estatística de produtividade de cada tribunal ou mesmo vara. Sobre esta 

parcela de competência do CNJ, pode-se destacar algumas resoluções, dentre as aqui 

categorizadas. 

 

Resolução 15/2006 -  Dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Estatísticas do 
Poder Judiciário, fixa prazos e dá outras providências. 
 
Resolução 45/2007 - Dispõe sobre a padronização dos endereços eletrônicos dos órgãos 
do Poder Judiciário. 
     
Resolução 49/2007 -  Dispõe sobre a organização de Núcleo de Estatística e Gestão 
Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário relacionados no Art. 92 incisos II ao VII da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Resolução 12/2006 - Cria o Banco de Soluções do Poder Judiciário e dá outras     
providências. 
  

 

 As resoluções acima são representativas da direção tomada pelo Conselho 

quanto ao aspecto da organização e controle dos serviços jurisdicionais. A resolução n° 

45 é justificada como integradora dos padrões de interoperabilidade, e tem como 

finalidade facilitar a troca de informações entre os tribunais e o Conselho. Já o intuito 

das resoluções 15 e 49 é regulamentar o envio de informações ao CNJ, por parte dos 

tribunais para que, dispondo de dados gerados pelo Departamento de Pesquisas 

Judiciárias do Conselho, este possa elaborar uma política judiciária nacional. 

  

Nota-se que estas resoluções, cujo objeto é o aprimoramento da gestão da 

máquina judiciária, dão bastante enfoque à ciência da estatística e da informação. A 
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resolução n° 15, por exemplo, determinou que todo o tribunal dispusesse de um setor de 

estatística, comandado por profissionais da área34.   

 

Assim o é porque, como afirmou o estatístico Guilherme Ferreira, servidor do 

Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, no órgão desde a sua criação, “apesar 

de muito se falar em lentidão, morosidade, etc. ninguém na verdade conhecia o 

Judiciário. Não se sabia onde encontrar os erros e em que medida eles eram” 

(entrevista concedida em 24/03/2010). Assim, sem saber o motivo e a grandeza dos 

problemas estruturais da justiça brasileira, qualquer esforço para solucioná-la seria um 

tiro no escuro, com pouca chance de sucesso. 

 

Portanto, o primeiro passo para qualquer movimentação no sentido da 

organização do judiciário seria basicamente conhecê-lo. E, diante de um órgão 

composto por dezenas de milhares de funcionários, absolutamente atolado de processos, 

a única forma de começar este trabalho seria criando e interligando um sistema de 

informações por todo o judiciário, em todas as varas, para que os dados chegassem ao 

CNJ e fossem trabalhados de acordo com a ciência estatística, e daí analisados para dar 

início a execução de políticas para solucionar os gargalos, agora sim radiografados, 

mais aptos a serem curados com a dose certa e a fórmula precisa.    

  

  Há dois principais programas desenvolvidos no CNJ que cuidam da colheita de 

dados: o “justiça aberta” e o “justiça em números”. Ambos estão disponíveis no 

endereço eletrônico do CNJ. Estes programas procuram perceber padrões de 

produtividade das diferentes comarcas por todo o Brasil, o que gera dois importantes 

resultados. Um é, como já dito, a averiguação panorâmica dos problemas enfrentados. 

Pode-se perceber com esses números, como afirmou Fábio Mirto, diretor do 

Departamento de pesquisas judiciárias, que há tribunais que gastam muito e são pouco 

eficientes, porque gastam da forma errada. O Conselho, portanto deve agir para 

direcionar os gastos no sentido de uma melhor produtividade, de sua racionalização 

(entrevista concedida em 24/03/2010 . E, obviamente, este controle reflete no próprio 

                                                 
34 Não sem resistência, diga-se, como afirmou o diretor do DPJ, Fábio Mirto: “os tribunais não estavam 
acostumados a isso. Foi muito complicado no começo para eles aceitarem. Não se tinha que dar 
satisfação a ninguém”.     
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trabalho dos magistrados, dado que agora sabem que tem seu trabalho, pode-se dizer, 

monitorado.      

 

Obviamente o que menos importa aqui é uma descrição técnica daquilo que 

resulta destas ações. Os trabalhos acerca dos programas estatísticos mereceriam uma 

atenção toda especial, cuja quantidade de informações faria mudar o foco do trabalho. A 

intenção de se colocar esta parcela de atuação do conselho em destaque é perceber que, 

a partir deste tipo de regulamentação, se estabelece um movimento de 

profissionalização e racionalização do serviço público, característica da burocracia 

weberiana ocidental, e que certamente não encontra espaço para florescer em um 

ambiente em que as preocupações centrais passam ao largo de presteza no serviço 

através da eficiência, já que o bem público é visto como uma extensão – patrimonial – 

do particular. Vejamos então, um exemplo em particular  

 

5.1. EFICIÊNCIA – META 2 DO CNJ  

  

 Um dos temas que mais chamou a atenção na atividade do ano de 2009 do CNJ 

foi a questão das metas de eficiência do judiciário, e pode-se especificar aqui a chamada 

“Meta 2” do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ estipulou 10 objetivos, metas, no 

começo do ano, que deveriam ser cumpridas até o final de 200935. Dizem respeito 

                                                 
35 São elas:  
 
1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial. 
2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos 
os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores). 
  
3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de 
computadores (internet).  
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos. 
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento eletrônico 
das prisões provisórias. 
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, 
para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas. 
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), 
com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de 
justiça.  
8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre 
pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud). 
9. Implantar núcleo de controle interno. 
10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias. 
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notadamente à informatização da justiça no país como forma de maior acessibilidade da 

população ao judiciário e do aprimoramento da gestão Trata-se de, como estipulam as 

metas 3, 7 e 10, de inserir os dados dos processos na internet, para que todos possam 

acompanhar os movimentos, ou mesmo de tornar o processo inteiramente virtual, com 

protocolos a partir de um sistema do tribunal, como já é feito em algumas varas na 

capital sergipana. Algumas destas metas ganharam resoluções do CNJ visando à 

execução efetiva como a resolução 66 para a meta 5, e resolução 86 para a meta 9. O 

grande destaque, como já dito, diz respeito à meta 2, que estipula que todos os 

processos distribuídos até 31/12/2005 sejam julgados até o final de 2009.  

 

Talvez o defeito mais evidente, que chama mais a atenção da população seja a 

demora do serviço do judiciário. A meta 2 é um choque muito grande nesse campo. Em 

algumas entrevistas realizadas no curso da pesquisa, em Aracaju, Recife e Brasília, 

ainda que se demonstre em alguns momentos uma certa reticência aos métodos do 

Conselho para atingir as metas de eficiência, há convergência de opiniões no sentido de 

que algo precisava ser feito urgentemente para reverter a situação de morosidade do 

judiciário. Ou alguma energia muito grande movimentaria o judiciário ou aquela 

máquina viria rapidamente seu ponto caótico se aproximar. 

 

 O CNJ traçou estas metas e estabeleceu uma campanha para efetivá-las. O 

slogan “bater recordes é garantir direitos” ilustra de forma interessante o método de 

“convencimento” dos tribunais. De forma até insistente, pede-se criatividade, agilidade 

e rapidez. Na página inicial do conselho chama atenção um Gif animado de um atleta 

correndo e superando obstáculos, e fazendo alusão a um “processômetro”, que indica 

quantos processo já foram julgados por conta da meta 2. 

 

 Considerando a fonte pesquisa e o recorte, que são as notícias publicadas no site 

do CNJ até determinado período, algumas delas passam a ideia de que medidas 

concretas são tomadas pelos tribunais para tentar alcançar a meta. “TJPB suspende 

férias de juízes para atender à Meta 2 do CNJ”(12/08/09)36; “Meta 2: TJRN suspende 

férias de juízes e desembargadores”(22/07/09)37. Alguns tribunais, dentre os citados 

                                                                                                                                               
 
36 http://www.tjpe.gov.br/noticias_ascomSY/ver_noticia.asp?id=6173&argumento=cnj 
37 http://www.conjur.com.br/2009-ago-07/cumprir-meta-tj-rn-suspende-ferias-juizes-desembargadores 
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nestas notícias, determinaram a suspensão das férias dos magistrados como maneira 

para que a meta de processos fosse alcançada. Outra medida tomada, nesse caso em 

praticamente todos tribunais, foi a realização de mutirões de julgamento e conciliações. 

“Meta 2: TJPE terá mil audiências na Semana Nacional” (22/08/09)38. A semana 

nacional de conciliação foi um movimento de tentativa de desafogar os processos 

através do acordo entre as partes. Caso a conciliação fosse realizada, o processo 

caminharia para o fim. Além desta semana, outros mutirões, que compreendem também 

trabalhos aos sábados, foram realizados pontualmente em Estados diversos. Além disso 

como anota este recorte, de 25/08/09 “Meta 2: Varas e comarcas de Alagoas atuam em 

horário extra”39, expedientes internos vêm tendo alteração com vistas a efetivação dos 

objetivos 

 

 Certamente e com muita razão haverá estudos que persigam os dados de 

produtividade e relacionando-os inclusive com a qualidade do serviço prestado durante 

este período de grande intensidade. A tensão que separa a velocidade e a segurança 

provavelmente terá agido nesta meta. O que vale destacar, contudo, é que a adoção de 

medidas efetivas para vencer a lentidão do judiciário – que na prática é resultado de 

incompetência de gestão e irresponsabilidade funcional – representa uma novidade no 

campo jurídico principalmente na medida em que se torna um controle efetivo da 

eficiência dos serviços da justiça, promovendo uma fiscalização da atuação e produção 

dos seus agentes, notadamente os juízes, até então imunes à pressão devido ao emblema 

de autoridade, acostumada a ser observada antes do aspecto funcional. Como afirmaram 

todos os conselheiros entrevistados na pesquisa, o primeiro passo e mais importante da 

Meta 2 foi estabelecer uma mudança de cultura, de comportamento diante do serviço 

público. Os outros serão decorrência.  

  

6. MUTIRÕES E SISTEMA CARCERÁRIO 

  

 Dentro do tema da eficiência do judiciário na prestação do serviço, tem sido 

dada bastante atenção no que toca à presteza e rapidez da justiça penal. As notícias 

apontam para mutirões que chegam a durar 3 meses inteiros a fim de que sejam 

resolvidos os processos de réus presos, notadamente, além de outras medidas na área 

                                                 
38 www.jusbrasil.com.br/.../meta-2-tjpe-tera-mil-audiencias-na-semana-nacional 
39 http://www.oab-ba.com.br/novo/Template.asp?nivel=000100020002&identidade=94&noticiaid=10120 
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penal e política judiciária. Os mutirões consistem num esforço intensificado, sob a 

coordenação de juízes auxiliares do CNJ, que tem a competência para requisitar juízes, 

promotores e servidores do tribunal em que esteja sendo realizada a atividade. O 

objetivo é a análise de processos penais, com destaque para os processos em que há 

presos provisórios. (Mutirão em Pernambuco liberta mais de 1,9 mil”40; “Mutirão 

carcerário em MS completa um mês com 228 presos libertados” ; Mais de mil presos 

liberados no mutirão carcerário de Goiás41 . Este tipo de atividade se multiplica pelos 

Estados da federação, com números importantes de presos libertados. 

 

 Estes mutirões realizam também averiguação do sistema carcerário do Estados. 

Algumas medidas foram tomadas. Em Aracaju, um velho e conhecido problema de 

presos em delegacias teve uma solução ao menos provisória. A nota “Mutirão: juiz 

corregedor de Sergipe interdita parcialmente delegacias de Aracaju”42  revela que após 

detectar a superlotação das delegacias do Estado e péssimas condições de sobrevivência, 

resolveu tomar a medida. Noutro caso, um diretor de penitenciária da Paraíba foi 

afastado após terem sido verificados indícios fortes de tortura contra os presos. (“Após 

inspeção do CNJ, diretor de penitenciária da PB é afastado do cargo por suspeita de 

tortura”43 

    

   A forma com que as prisões são encaradas no Brasil é um problema social muito 

grave. A atuação do judiciário, que deveria ser pautada nos direitos previstos na lei de 

execuções e tratados de direitos humanos, é pelo contrário caixa de ressonância de uma 

classe média e alta fortemente sectária e violenta para quem “bandido bom é bandido 

morto”, e assim as situações dos presídios e delegacias são negligenciadas de modo que 

não há peso político e social relevante para que essa situação se modifique. A conhecida 

ineficiência do judiciário é muito grave em todos os aspectos, mas na seara penal trata-

se verdadeiramente de crime contra a vida. O atraso em um processo penal significa a 

possível manutenção, em prisões imundas, de pessoas inocentes. Na mesma medida de 

gravidade, a leniência das autoridades judiciárias nesta situação fornece a nítida 

sensação de que as prisões, para elas assim como o coro da sociedade, são depósitos de 

                                                 
40 http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2070069/mutirao-carcerario-de-pe-liberta-mais-de-1-9-mil 
41http://www.mp.go.gov.br/portalweb/conteudo.jsp?page=7&base=7&conteudo=noticia/cd5c8bc6e82ae9
e214aeeefefc8daa63.html 
42http://www.cinform.com.br/noticias/30920099212091378/JUIZ+CORREGEDOR+DE+SERGIPE+INT
ERDITA+PARCIALMENTE+DELEGACIAS+DA+CAPITAL.html 
43 http://www.portalcorreio.com.br/noticias/matler.asp?newsId=97804 
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pessoas indesejáveis, julgamento feito por classe, cor e inserção no mercado de 

consumo. Não são amenos os números apresentados nestes mutirões. Quando se noticia 

que de 100 mil processos analisados em mutirões do promovidos pelo CNJ, 20 mil 

pessoas foram soltas, isto representa algo muito grave. Em simplesmente 20% dos casos 

a prisão já não deveria existir, e não se sabe quando estas pessoas que já tinham direito à 

liberdade seriam beneficiadas. O problema da superlotação das celas é, em muito, culpa 

do judiciário, que transforma os presídios e delegacias em, como dito, depósito de 

pessoas socialmente, racialmente indesejáveis, deixando presos provisórios durante 

muito tempo sem julgamento ou um inquérito definitivo. Depósito mesmo, porque 

como foi notado no Estado do Espírito Santo, os presos eram colocados em contêineres  

de metal, ao sol, e sobrepostos uns aos outros, de modo que as necessidades fisiológicas 

dos que ficavam em cima tinha seu ponto de parada na cela debaixo.  Nesse sentido esta 

parcela de atuação do Conselho acaba por ser um motor de correção um desvio social 

profundo, que passa pela noção padronizada que, em determinados casos, a lei e os 

direitos servem para algumas “pessoas”, mas não para alguns “indivíduos”, como os 

distinguiu DaMatta (1979) 

 

7. INSPEÇÕES NOS TRIBUNAIS 

 

 Mesmo considerando relevância simbólica e os efeitos práticos das medidas 

anteriores, é possível afirmar que a atuação mais incisiva do CNJ tem se dado nas 

inspeções que realiza nos tribunais. As inspeções – constitucionalmente previstas (art. 

103-B, pár.5°, II) – consistem em uma análise geral do quadro do Poder Judiciário, ou 

parcela deste, em determinado estado da federação. Dão-se com a ida de uma comitiva 

de servidores do Conselho, desde apoio administrativo a juízes auxiliares e técnicos em 

informática. Em regra realizados durante uma semana, estes servidores percorrem as 

comarcas mais importantes do Estado inspecionando, dentre outras coisas, a estrutura 

tecnológica, estrutura física de trabalho, eficiência e duração dos processos, quantidade 

de funcionários por vara, orçamento, cumprimento das normas constitucionais para 

ingresso, remoção, requisição, no serviço público. De acordo com a competência do 

Conselho, já mais clara pela análise de algumas resoluções, procedem a uma vistoria da 

parte administrativa dos tribunais, passando por contratos licitações, carga horária 

efetiva dos servidores, vencimentos, diárias, controle de faltas, etc.  
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 As inspeções geram relatórios, que além de descrever as situações observadas, 

fazem recomendações quando irregularidades são notadas. Até março de 2010 foram 15 

realizadas inspeções nos Estados – por ordem – da Bahia (2), Maranhão, Rio Grande do 

Sul, Pará (2), Minas Gerais, Amazonas, Piauí, Alagoas, Paraíba, Espírito Santo, 

Tocantins, Pernambuco e Ceará. Com exceção das realizadas no RS, MG e uma do 

Pará, que trataram respectivamente da justiça militar, justiça federal e cartórios, todas as 

outras inspecionaram a tribunais estaduais. Foram 12 inspeções que geraram até agora 

10 relatórios, não finalizados ainda os dois referentes às ultimas inspeções.  

 

  Como amostra, uma pequena síntese dos relatórios referentes às inspeções do 

TJBA44 e TJAL45, ressaltando os pontos considerados mais relevantes naqueles 

documentos. 

 

1. A inspeção no tribunal baiano anotou diversas irregularidades na prestação de serviços à 

população, na organização de recursos administrativos, gerenciais, humanos, etc; destacou a 

falta de controle de pela corregedoria de quaisquer atos praticados, mesmo que não fossem 

poucas as reclamações; citou, quanto aos magistrados, o grande número de atestados 

médicos sem a devida fiscalização ou qualquer tipo de controle, o que acarretava um modus 

operandi bastante prejudicial ao andamento dos serviços, já que a quantidade de faltas pelos 

juízes era substancial. Ainda no que toca à questão de privilégios, e portanto detrator dos 

princípios da moralidade e impessoalidade, a inspeção constatou que diversas vagas 

destinadas ao interior dos Estado foram preenchidas na sua capital, não obstante a grande 

demanda de serviço naquele primeiro local. O fato de inúmeros desses agentes terem sido 

contemplados com adicionais e cargos em comissão denota um favorecimento para ficarem 

na capital, em regra local de origem, beneficiados por algum conhecido no tribunal.  

Foi notada na inspeção um completo apagão na gestão dos serviços básicos do tribunal, de 

tal gravidade que se pode tomar como exemplo o local de armazenamento dos processos, 

em que não há ventilação e portanto não se pode procurar um processo por mais de cinco  

minutos. Foi relatado ainda que muitos processos não têm numeração de entrada de modo 

que não é possível realizar um controle cronológico sobre eles. Talvez em virtude da 

desorganização, a Bahia carrega um quarto dos processos em atraso de todo o Brasil, 

segundo o banco de dados do CNJ – o que fez, inclusive, com que a primeira inspeção 

tenha sido naquele Estado. 

                                                 
44 http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/inspecoes/relatorio_insp_n01_bahia.pdf 
45 http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/inspecoes/relatrio_inspeo_alagoas_final.pdf 
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Uma autarquia era responsável pela administração do judiciário, havendo indícios de 

irregularidades em pagamentos de funcionários e licitações de obras de grande vulto. O 

CNJ determinou em agosto a extinção do órgão.  

 

2. No relatório da inspeção em Alagoas, de 131 páginas, viu-se de início a determinação 

para que a corregedoria de alagoas providencie efetivamente correições em diversas varas 

daquele estado, após a verificação de diversas irregularidades sem a devida fiscalização. 

Estabeleceu-se prazo para encaminhar ao CNJ os relatórios das correições. Percebeu-se 

omissão em averiguar as reclamações contra os pares, e algumas delas chegaram a 

prescrever. 

 

Em caso de malversação de verbas públicas, o relatório aponta julgamento do CNJ sobre 

verbas indevidas pagas a magistrados em Alagoas. Em certo caso um desembargador 

(Washington Luís Damasceno Freitas) foi condenado à devolução de mais de 300 mil reais 

por ter conferido a si próprio adicionais não previstos em lei, fato noticiado também na 

imprensa local. Outros procedimentos investigativos continuam em curso para apuração de 

vultosos montantes ilegalmente aplicados. Neste relatório foi colacionada a planta baixa do 

gabinete do presidente do tribunal (o Washington Luis). Este desembargador, apesar de que 

a lei estadual apenas permite oito funcionários por gabinete, acolhe em sua folha de 

funcionários 34 pessoas, sendo que apenas sete são estatutárias. Mais 6 desembargadores 

têm um número de funcionários maior do que o permitido. A planta baixa serviu para 

mostrar ser impossível caberem 34 pessoas no recinto, e a entrevista realizada com os 

presentes detectou, além de revezamento de trabalho durante a semana, inúmeras pessoas 

trabalhando no “apoio”.   

 

Também foram encontrados indícios de o nepotismo cruzado, pelo que o relatório propõe a 

abertura de procedimento de apuração .Relativo a diárias, foi determinado a acostamento de 

comprovantes de passagens quando do recebimento de diárias de viagem. Não há também 

comprovantes de participação em cursos e congressos, quando o magistrado se afasta para 

este fim. Observado, ainda, o pagamento indevido de horas extras, as vezes superior a 100% 

da remuneração quando o constitucional é até 50%. Caso de um servidor que recebe 

1.120% a mais por conta de hora extra. Todos os atos então narrados resultaram no pedido 

de abertura de sindicância ou processo administrativo, no CNJ, para apuração das 

responsabilidades. 

 

Percebeu-se excesso de militares no poder judiciário. Mais de 3 vezes o número devido. Foi 

determinada a devolução para a corporação para realizar a segurança da sociedade e 
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deliberação no sentido de um levantamento nacional do problema, já que recorrente desde 

as inspeções iniciais.  Ainda, observou-se falhas no controle de freqüência e servidores 

recebendo duas vezes, como comissionados e terceirizados 

 

Anotou-se que a determinação legal e resolução 79 do CNJ de que os tribunais publiquem a 

produção dos magistrados não é atendida. Há ainda a constatação de uma grande maioria de 

processos distribuídos aos magistrados por meio de métodos diversos do sorteio. Este 

defeito, diga-se, é impensável, principalmente com instrumentos tecnológicos básicos 

existentes. Não haver sorteio dá azo a que um advogado pode escolher para qual juiz a 

causa será distribuída, porta para diversas irregularidades.    

 

O final do relatório destinou-se a apontar a irregularidades em licitações. Constatação de 

contratos de grande quantia em dinheiros firmados sem licitação quando deveria sê-lo. 

Recomendação para suspender os contratos e realizar licitação. Não há pesquisa de preços 

para a aquisição de bens de infra-estrutura, como móveis de escritório. Constatação de 

diversas irregularidades na licitação para contratação de empresa, na execução e nos 

pagamentos das obras para a construção do anexo do tribunal e do fórum de Maceió. 

Diversas recomendações e pedidos de esclarecimento para o tribunal em virtude de, entre 

outras, possível facilitação na escolha das empreiteiras e grande desperdício de dinheiro 

público por conta de imperícia nas contratações.  

 

  As inspeções são atos invasivos e fortes. Representam um instrumento de 

controle extremamente incisivo, submetendo a já citada caixa-preta do judiciário a uma 

fiscalização, ainda que panorâmica, bastante incômoda, principalmente para um poder 

que, insista-se, sempre viveu ao arrepio do controle e cujos membros, alguns deles mais 

claramente, parecem ter assumido, internalizado, a noção de imunidade ante a lei.  

 

 

8. AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

 Durante o período da inspeção, um dia é reservado para uma audiência pública 

na qual, presentes os membros diretores da corregedoria do CNJ, o conselho ouve as 

reclamações e denúncias de entidades e pessoas interessadas. A audiência pública 

promovida pela corregedoria, em primeira análise, consiste numa forma de aproximação entre o 

judiciário e a sociedade, desde quando oportuniza grupos e pessoas a manifestarem-se acerca 

daquela parcela de poder que é um serviço público de solução de conflitos. A possibilidade que 
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tem os cidadãos de se manifestar, contudo, não é restrita, durante esta semana, ao dia e 

momento da audiência pública. Há um momento em que aqueles que querem fazer 

reclamações, mas não oralmente na audiência pública, podem por a termo suas queixas para a 

corregedoria. Por três dias, juízes-auxiliares da corregedoria atenderam e colheram cidadãos 

com problemas na justiça, com processos em atraso, denúncias contra juízes e mesmo 

reclamações estruturais. Este é um quadro descritivo do que ocorre em uma inspeção, mais 

detidamente neste aspecto de colheita de informações junto ao cidadão. 

 

Somada a audiência realizada no Recife, na qual estávamos presentes, houve a 

oportunidade ainda de acompanhar por vídeos as audiências do Espírito Santo e da 

Bahia. É estabelecido que as associações de grupos que militam no poder judiciário 

tomem logo a palavra para se manifestarem. Assim, associações de magistrados, de 

advogados, de defensores, procuradores, associações de defesa dos direitos humanos, 

de servidores do judiciário, dentre outros, iniciam as falas. Daí podem já surgir alguns 

debates mais acirrados mas, à exceção dos dois últimos grupos citados e eventualmente 

a OAB, uma certa diplomacia é percebida. 

 

O espaço destinado ao público em geral é ocupado em geral por pessoas que 

tentam solucionar problemas particulares, e muito diminutamente alguns que procuram 

fazer uma crítica geral à instituição. Mesmo por estarem mais próximos aos problemas, 

uma boa parte dos que tomam a palavra são advogados, que tecem, por vezes, criticas 

contundentes.  

 

Na audiência na Bahia, a primeira cidadã que tomou a palavra contou seu caso à 

mesa, com sua filha ao lado, dizendo ter a infante 15 anos e o processo 14. Tratava-se 

de uma ação de investigação de paternidade no qual, afirmava a oradora, por conta de o 

pai ser empresário conhecido em Salvador, nunca teve sucesso. Segundo a senhora 

Gilmária, ela é oficialmente tida como insana no processo. O advogado Marconi Dias 

fez denúncias quanto à época em quem Antônio Carlos Magalhães teve, segundo ele, o 

poder judiciário nas mãos. Ainda, segundo ele, “é só falar o nome do CNJ nos cartórios 

das varas de Salvador, que é uma correria...”. Em outro caso, um cidadão pedia ajuda 

porque seu processo, que havia dado entrada em 1996, estava pronto para julgamento 

desde 2004, mas a juíza não pegava no processo porque tinha rinite alérgica! Como, na 

audiência, o cidadão falou o nome do processo (14096485363-8), pudemos verificar a 



 
 

 152 

veracidade da informação, pelo menos quanto ao tempo, é claro. E pudemos verificar 

também, que o efeito do remédio foi rápido. A audiência pública foi realizada no dia 

15/10, e no dia 16/10, como pode ser consultado no site do tribunal, através do número 

do processo, a sentença foi prolatada. Demais presentes relataram outros casos de 

processos que duravam já mais de 15 anos sem ter uma decisão, e advogados pediram a 

palavra, por três oportunidades, para narrar ao conselho a completa falta de organização 

logística e arcaísmo administrativo que caracterizava o serviço oferecido pelo tribunal. 

 

      Pesquisando a repercussão dessas audiências púbicas pelo Brasil, é possível 

notar um grande otimismo nas pessoas que a acompanharam, e muitas vezes também 

reclamações por parte dos grupos representantes de magistrados. No primeiro caso, o 

socorro aos blogs parece ser a melhor opção, já que a imprensa oficial é menos atenta 

para detalhes. (É uma metodologia heterodoxa, própria dos dias atuais, que dá 

oportunidade de ter vários informantes em vários lugares. A cautela, outrossim, é 

sempre devida). Após a audiência no Paraná, um blogueiro chamado Geraldo Topera 

escreveu as seguintes palavras, no “texto da esperança”46: O CNJ existe e é muito real. 

Se alguém sentiu-se constrangido pela "devassa" promovida pelos homens é porque 

deve e muito(...) E com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, o coração livre 

e aberto, a confiança na nação restabelecida é que por hoje encerro esse texto. Vida 

longa aos homens de bem desse país que novamente voltei a ter esperança.  No caso do 

Judiciário do Amazonas, sua audiência foi descrita longamente pelo blog 

“afinsophia”47, que termina saudando a chegada do CNJ, no sentido de socorro ao 

Estado: pela quantidade de corrupções encontradas no poder Judiciário amazonense, o 

CNJ ficará eternamente no estado do Amazonas (...)nas boas e lúcidas lembranças 

aproximativas do povo, estará o encontro do CNJ, numa audiência pública, com o 

aumento da potência de agir da população, produzindo uma potência maior, 

democrática: Justiça!   

     

 

 

 

                                                 
46 http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=396874317&blogId=518443647 
47 http://afinsophia.wordpress.com/2009/02/13/depois-da-audiencia-publica-cnj-ficara-eternamente-no-
amazonas-2%C2%AA-parte/ 
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9. RESISTÊNCIA AO CNJ E DEBATES ACERCA DE SUA COMPETÊNCIA.  

 

 

Evidentemente, as ações promovidas pelo CNJ não resultam em satisfação geral. 

Longe disso, a cada resolução mais forte ou audiência pública, pululam críticas sob o 

Conselho, que recaem desde seu modus operandi  até uma crítica mais sofisticada que 

procura debater sobre a competência dada à Constituição através da EC 45/04 ao 

Conselho, e à natureza jurídica dos seus atos normativos.48 A resistência tende a ser tão 

maior quanto seja a força política dos agentes prejudicados. Deve-se levar em conta, 

também, que se tratou de uma mudança abrupta em diversos costumes que estavam 

internalizados no serviço público brasileiro, especificamente nos tribunais. Desde os 

presidentes até os servidores, e a despeitos de muitos elogios, o CNJ enfrentava 

resistência severa de cada categoria ou grupo que passava a ser disciplinado.      

 

Entretanto, é de ser em vista, como bem ressaltou o Juiz-Auxiliar da 

Corregedoria-Geral de Justiça, Sr. Friedmann Wendpap, a resistência às ações 

empreendidas pelo CNJ a priori não podem ser consideradas problemáticas. É 

necessário que, como órgão de poder, o CNJ seja realmente submetido a uma 

resistência, a um controle político para alcançar seu equilíbrio, sob pena de ser um 

poder absoluto, o que não é admissível numa república. “O CNJ evidentemente tomou 

uma parcela de poder. Poder não se cria, se toma. Encontrar o ponto de equilíbrio que 

reflita a parcela ideal de poder do CNJ é uma coisa importante, que a própria 

resistência a ele vai ajudar a encontrar, e isso está sob construção”. E continua, com 

uma interessante imagem sobre o momento atual do Conselho e um possível 

amadurecimento de uma auto-análise da sua competência: “É que no momento nós 

estamos vivendo ainda o encantamento de ver que nós estamos podendo invadir 

Versailles e agindo como sans-cullotes ainda, invadindo Versailles, vendo como é que a 

nobreza vivia naqueles jardins, mas vai chegar uma hora em que a república vai estar 

consolidada, com vai ser o balanço de poder? Quando o CNJ tiver que se retrair vai 

ser quando agente não receber mais denúncias como a que nós vimos agora, de um 
                                                 
48 A questão da competência é de fato a mais debatida, e isto no próprio seio do CNJ, órgão que, pela sua 
ainda tenra juventude, faz com que se lancem diversos argumentos quanto às suas atribuições. O resultado 
dos debates acerca da competência do CNJ será resolvido pelo STF através das análises dos casos 
concretos por esta corte e, – frise-se – trata-se do debate mais importante a ser travado, visto que diz 
respeito à própria capacidade de atuação do órgão, a sua efetividade.  
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desembargador que, no sábado a noite, estaciona um carro oficial, na calçada, pra 

fazer um churrasco... é uma seqüência de atos que eu diria imoral, e que demonstra 

algo assim imperial, uma postura imperial”. (entrevista concedida em 25/03/2010). 

 

Quanto ao combate que é imprimido ao CNJ, foi possível verificar duas 

maneiras de fazê-lo, que correspondem a dois objetivos distintos. Há críticas que são 

feitas ao Conselho, que dizem respeito ao debate sobre a elasticidade que este deve ter 

nas suas decisões e os limites a que este deve se impor nos seus procedimentos. 

Noutras, contudo, é possível notar-se, acabam os opositores por lançar mão de 

argumentos que teriam como conseqüência o esvaziamento do CNJ enquanto instância 

de controle. 

 

Em um primeiro grupo, podemos localizar as críticas efetuadas pela atual gestão 

da Associação dos Magistrados Brasileiros, a qual recorrentemente dialoga com o 

Conselho, apresentando reclamações mais ou menos incisivas, e eventualmente 

pleiteando judicialmente junto ao STF a anulação de alguns dos seus atos.  

 

Pode-se destacar quanto às ações e críticas da AMB em face do CNJ, a 

atribuição, por aquela associação, a excessos cometidos pelo CNJ, razão pela qual foi 

enviado documento ao presidente do Conselho, Ministro Gilmar Mendes, resultante de 

uma reunião com o Ministro49. Nas suas reivindicações, a associação reclama uma 

participação maior nos debates que dêem origem a resoluções, já que estas têm força de 

lei, segundo ela entende. “Embora o Conselho tenha discurso de que as mudanças 

promovidas por ele são positivas por democratizarem o Judiciário, ele mesmo está 

pecando por falta de democracia interna” Tece críticas também a respeito da forma 

como são conduzidas as audiências públicas: “a forma com que as audiências públicas 

vem ocorrendo não contribuem para o debate democrático, uma vez que abrem espaço 

para toda sorte de ataques infundados. As denúncias devem ser feitas e apuradas, mas 

com responsabilidade”. Ademais, a AMB promoveu ações diretas de 

inconstitucionalidade junto ao STF com intuito de tornarem nulas determinadas 

resoluções editadas pelo CNJ. Destaque-se as ADIs que se insurgiram contra a 

                                                 
49 http://www.amb.com.br/index.asp?secao=mostranoticia&mat_id=20069 
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resolução 82 e 71 do Conselho, que disciplinavam justificativas para alegação de 

suspeição e impedimento, e de plantão judiciário.  

 

A AMB, entretanto, não contesta a competência do CNJ para elaborar 

resoluções, com força obrigatória para todo o judiciário. Pelo contrário, como dito, 

requer maior participação nestas discussões. Mesmo nas ADIs propostas a AMB 

esclarece que entende pela possibilidade de o CNJ editar resoluções com força 

normativa. Nem mesmo posiciona-se contrariamente às audiências públicas, dado que 

seu presidente participou da sua maioria, afirmando apoio à iniciativa. Destaque 

especial, inclusive, deve ser dado a iniciativa da Associação em propor uma Ação 

Direta de Constitucionalidade (ADC 12) para defender a validade da resolução n° 7 do 

CNJ, que vedava o nepotismo naquele poder. Após a edição de tal resolução, houve 

uma avalanche de ações de parentes que temiam perder seus cargos. Neste cenário, a 

AMB decidiu defender a constitucionalidade da resolução e da competência do CNJ, ato 

sob todas as vestes simbólico.           

 

É possível encontrar demais críticas pontuais a ações do CNJ, relativas a uma 

atitude em concreto, mas não à sua forma de funcionamento em si. Houve reclamações 

de outras entidades a respeito de audiências públicas, ou decisões administrativas.  

 

Foi verificado, como dito, uma outra forma de exercer a resistência em face ao 

CNJ, que é através de uma argumentação que tem por finalidade esvaziar o papel do 

órgão, notadamente no que diz respeito à sua atribuição de controle. De acordo com 

aquilo que é colocado por determinados grupos, o CNJ estaria exercendo um papel 

muito mais elástico do que a emenda constitucional 45/04 lhe conferiu, e portanto sua 

atuação da forma como realizada é inconstitucional. A crítica que carrega essa 

argumentação em geral vem das organizações ligadas a magistratura estadual. O 

discurso encampa a tese de que o CNJ estaria ferindo a autonomia federativa, dado que 

a Constituição, consolidando o Brasil como um Estado federado, conferiu autonomia 

aos seus entes (os Estados-Membros) e portanto, a partir do momento em que o CNJ 

dita regras a serem aplicadas por um poder do estado-membro, a princípio do 

autogoverno e auto-organização estaria sendo burlado. Ocorre, vale repetir, que a 

adoção dessa tese de forma indiscriminada, representaria o próprio desfazimento do 
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Conselho enquanto instância de controle, tornando o órgão absolutamente vazio de 

sentido e competência. Daí, portanto, virem os ataques geralmente nessa roupagem.  

 

Pode-se destacar quanto a esta segunda forma de oposição ao Conselho, o 

discurso do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça. Este colégio reúne-se de 3 a 

4 vezes ano, e analisamos alguns documentos resultantes dos encontros ocorridos. 

Foram escolhidas cinco atas e cartas de cinco reuniões a partir do início de 2009, 

momento no qual o CNJ começava a realizar as inspeções e adotava outras resoluções 

sobremaneira incisivas. 

 

As cartas, documentos em que se resumem as propostas colocadas em reunião, 

assim se manifestam quanto ao CNJ (mesmo que, por vezes não mencionem 

diretamente o nome do órgão): 

 

Carta de Araxá, 16/05/2009 
[...] 
 “Reafirmar a importância de se fazer respeitar o princípio da autonomia 
administrativa dos Tribunais de Justiça, requisito indispensável ao Poder Judiciário no 
sistema federativo.” 
 
Carta de Porto Velho, 11/07/2009 
[...] 
“Reiterar sua veemente inconformação com atuação do CNJ no que diz respeito a 
observância do ordenamento jurídico, especialmente quanto à autonomia da justiça 
estadual e ao princípio federativo, essência do regime democrático.” 
 
Carta de Rio Quente, 21/11/2009 
[...] 
“Exigir respeito a autonomia constitucional do estados na organização de sua 
Justiça.” 
 
Carta de São Paulo, 10/10/2009 
 
Manifestar seu inconformismo com atuação do CNJ e sua Corregedoria-Geral que, 
ferindo a autonomia dos Estados federados, em especial a auto-organização de sua 
justiça, tem adotado procedimentos que comprometem a dignidade poder judiciário e a 
independência da magistratura.   

 
As atas das reuniões são documentos um pouco mais extensos, que procuram 

destacar as principais falas e participações do encontro. Da sua leitura pode-se extrair 

diversas menções ao CNJ, geralmente apresentando um desagrado quanto ao órgão. 
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Tome o seguinte exemplo, na ata do encontro de Araxá, ainda relativa ao tema da 

autonomia, e fazendo menção às audiências públicas. 

 

“Em seguida, o Des. Marcus Faver apresentou o futuro Conselheiro do CNJ, o Juiz 
Paulo Tamburini e expressou sua preocupação com as audiências públicas realizadas 
de forma prejudicial aos tribunais e aos magistrados com a invasão indevida da 
autonomia dos tribunais de Justiça com os textos das resoluções do CNJ.”   

 

 Em outro documento, o desembargador sugere que o CNJ deveria adotar 

“recomendações”, ao invés de “resoluções”, para disciplinar os Tribunais estaduais, o 

que faria esvaziar a obrigatoriedade daquelas normas. 

 

“O Desembargador explicou que foi instado a se manifestar, no prazo exíguo de dez 
(10) dias, sobre a segunda [resolução]  – aquisição e uso de veículos – que cumpriu 
alertando para a invasão da autonomia administrativa dos Tribunais, sugerindo ao 
CNJ a adoção de ‘recomendação’, ao invés   de ‘resolução’.” 
 

Mais incisivo, outro presidente de Tribunal estadual faz a seguinte sugestão a 

seus pares. 

 
“Os trabalhos foram encerrados mas não sem antes tomar a palavra o desembargador 
Sveiter, do Rio, sustentando que os presidentes não podem passivamente tolerar a 
intervenção do CNJ nos tribunais, devendo, devendo quando necessário ingressar com 
ações no STF.” 

 
  Na ata produzida em Rio Quente, na qual se faz diversas menções ao Conselho, 

destaca-se a apresentação de uma palestra proferida por um advogado, cujo tema era a 

“inconstitucionalidade das resoluções do CNJ” 

 

Em 04/08/2010 foi concedida uma liminar pelo STF, numa decisão do ministro 

Celso de Mello, para anular uma decisão do CNJ que aposentava compulsoriamente um 

Desembargador do Mato Grosso. O argumento utilizado na decisão foi o de que, para 

ser punido, a autoridade deveria ser submetida inicialmente a um processo disciplinar na 

sua corregedoria50. Apenas notada a impossibilidade deste processo ter curso, a 

Corregedoria-Geral do CNJ poderia atuar. Obviamente, isso representa um forte golpe 

no controle disciplinar realizado pelo Conselho. A decisão, entretanto, é liminar, e 

monocrática, o que quer dizer que o Supremo Tribunal Federal ainda analisará a questão 

                                                 
50 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=157110 
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de forma conjunta, donde sairá um delineamento praticamente definitivo da 

competência do CNJ. 

 

A decisão levou a Associação Nacional de Magistrados Estaduais 

(ANAMAGES) a lançar nota defendendo o conteúdo da decisão liminar. Trecho do 

mencionado afirma que “(...) a criação do CNJ e a definição de suas atribuições no texto 

constitucional estão sendo, gradualmente, analisadas pela mais alta Corte de Justiça do 

país, que por certo dará a melhor e a final interpretação de seus alcances, conforme é 

próprio do regime democrático, onde os poderes são harmônicos e independentes, não 

se curvando a interesses menores de punição irrazoável e de órgão incompetente, 

sempre embalada por pressão midiática.” 

 

O conselheiro Marcelo Neves, ocupante do cargo destinado ao “cidadão de 

notável saber jurídico...” publicou artigo51 defendendo a atuação do conselho, tanto no 

aspecto jurídico, relativa a sua competência, quanto no que toca aos resultados 

promovidos pela atuação do órgão. Considerou-o “um caso atípico de instituição agindo 

efetivamente para subordinar agentes públicos aos marcos constitucionais e legais.” No 

último parágrafo do texto intitulado “Quem tem medo do CNJ ?”, o professor faz 

seguinte afirmação:  

 

“a grande maioria que se manifesta generalizadamente contra a função constitucional 

do conselho responde a interesses escusos, inclusive para garantir-lhe a impunidade, 

encobrindo suas intenções sob falso discurso em nome da autonomia do Judiciário, da 

democracia e do federalismo.”       

   

O processo político que está em curso e lavará enfim às decisões que 

estabelecerão definitivamente os contornos de competência do CNJ é, a nosso ver, o 

foco de estudo mais importante dos últimos anos para se analisar o peso velha história, 

das forças reacionárias e da cultura política tradicional em nosso país, ou a sua 

possibilidade de se inserir num quadro de verdadeiro republicanismo e controle de 

poder; se, enfim, pode-se afirmar a possibilidade da construção de processos sérios de 

accountability no Brasil.   

                                                 
51 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2304201008.htm 
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CONCLUSÃO  

 

A partir da pesquisa efetuada, conclui-se que o Conselho Nacional de Justiça foi 

capaz de, em poucos anos de existência, empreender um controle jamais visto no 

judiciário brasileiro. A atuação do órgão certamente não passou despercebida na rotina 

daquele poder, que experimenta agora um processo de cobrança por resultados e 

organização de tarefas até antes apenas encontradas em poucas ilhas de excelência. No 

que toca à função correicional, ainda que não tenha sido possível analisar um montante 

procedimentos que tornasse segura uma conclusão acerca da eficácia desta sua 

atribuição, a quantidade de condenações de ocupantes de cargos relevantes do 

judiciário, com a constatação muitas vezes da omissão das corregedorias locais no 

controle disciplinar desses membros, são por si só fatos que sugerem o fortalecimento 

de uma cultura de controle.  

 

Como elemento desta mesma conclusão, fizeram-se sobremaneira relevantes as 

inspeções realizadas pelo CNJ nos tribunais, com os relatórios produzidos, e em 

especial as audiências públicas ocorridas em cada uma delas. Foi a partir destas 

inspeções, dentre outras coisas, que se pôde estabelecer um retrato da cultura 

administrativa que reinava no poder judiciário, e propor atos normativos para corrigir os 

desvios.   

 

Por seu turno, estes mesmos atos carregam em seu bojo, a nosso ver, uma forte 

carga simbólica que ajuda a romper conceitos estabelecidos de posições e poderes 

pessoais intocáveis na sociedade. Não se controla o rei. O judiciário, como dito, sequer 

passava pelo controle eleitoral. Tudo se podia. E havia a cultura, a certeza, de que 

realmente tudo se podia, conclusão decorrente das próprias palavras dos surpreendidos. 

É importantíssimo, para toda a sociedade, perceber o crescimento da república através 

da igualdade jurídica dos seus membros. 

 

Evidentemente, esta pesquisa, como qualquer outra, ainda deixa várias lacunas 

em aberto, que podem ser respondidas, além de conclusões que podem ser refutadas. 

 

A metodologia adotada permitiu navegar por vários campos de atuação do 

Conselho, o que pareceu extremamente válido, principalmente diante de um lento 



 
 

 160 

processo de maturação do órgão. O custo disso porém, foi a ausência de concentração 

amplamente detalhada acerca de alguma atribuição específica do Conselho. 

 

As pesquisas que certamente virão a desvendar estes detalhes terão interessantes 

questões a desenvolver, no seu ponto de partida. De um ponto de vista histórico e 

político, seria bastante interessante investigar as disputas das quais resultaram 

composição do Conselho, a ver os motivos pelos quais a correlação de forças restou 

configurada da forma atual. 

        

Ainda, uma análise mais detida em números poderia utilizar as diversas decisões 

prolatadas pelo CNJ, analisando os procedimentos mais procurados, a forma mais 

comum de decisões, as causas de maiores dissonâncias entre os conselheiros, o número 

de arquivamentos, tudo isso a traçar um diagnóstico dos processos encaminhados ao 

Conselho, e assim ajudando a perceber o perfil das decisões do órgão de uma forma 

mais detalhada.      

 

Como reflexo da atuação do Conselho, seria interessante analisar as atuações das 

corregedorias locais, procurando traçar um comparativo na atuação destas, quanto a um 

período anterior ao CNJ e os anos posteriores a este. 

 

Questão a que daríamos bastante destaque, e que já fizemos referência, é o 

processo, em curso, de luta política acerca da competência do CNJ. Existem forças, 

dentre as quais citadas nesta obra, que demandam pelo encolhimento da competência do 

Conselho. Esta luta certamente (até pelos motivos elencados na parte 2 da dissertação) 

terá como arena o Supremo Tribunal Federal, através de decisões caso a caso, que vão 

terminar por formar uma jurisprudência mais consolidada acerca do tema. É perceptível 

que a redução de competência do CNJ, a essa altura, ao tempo em que seria o melhor 

dos mundos para os grupos que representam uma noção estamental de Estado, seria um 

retrocesso para o aprimoramento dos instrumentos e cultura de controle e 

republicanismo no Brasil. 
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ANEXO I – Atribuições regimentais do Conselho Nacional de Justiça. 
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REGIMENTO INTERNO DO CNJ 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS 

Seção I 

Da Inspeção 

Art. 48. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar inspeções para apuração de fatos relacionados 

ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidências de irregularidades. 

Parágrafo único. As inspeções poderão ser realizadas rotineiramente ou a qualquer tempo por iniciativa da 

Corregedoria Nacional de Justiça, por proposição de qualquer Conselheiro ou a requerimento de 

autoridade pública, sem prejuízo da atuação disciplinar e correicional dos respectivos Tribunais. 

Art. 49. O Corregedor Nacional de Justiça, ou aquele que for por ele designado, disporá de livre ingresso 

nos locais onde se processem as atividades inspecionadas, podendo, se entender conveniente, acessar 

documentos, livros, registros de computadores ou qualquer outro dado ou elemento de prova que repute 

relevante para os propósitos da inspeção. 

§ 1º¹ No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado de 

Conselheiros, Juízes Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

§ 2º¹ Sempre que necessário, poderão ser designados servidores de outros órgãos do Poder Judiciário ou, 

mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo para auxiliar nos trabalhos de 

inspeção.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 50. A inspeção será realizada independentemente de convocação ou comunicação prévia, com ou 

sem a presença das autoridades responsáveis pelos órgãos inspecionados, podendo colher-se a 

manifestação de interessados e outras autoridades que terão direito a prestar esclarecimentos e fazer 

observações que reputem de interesse para os fins da inspeção. 

Parágrafo único. Sempre que as circunstâncias não recomendem o contrário, a realização da inspeção 

poderá contar com a realização de audiência pública, comunicada à autoridade responsável pelo órgão 

com antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas. 

Art. 51. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará 

lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela. 

Art. 52. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua 

competência e proporá ao Plenário as demais que tenha por necessárias e adequadas aos objetivos da 

inspeção, à vista das necessidades ou deficiências nela evidenciadas. 

§ 1º O Plenário do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça poderão, conforme o caso, encaminhar 

traslado do expediente de inspeção à Corregedoria do Tribunal ao qual esteja o órgão inspecionado 

vinculado para a adoção das providências a seu cargo com ou sem prazo. 

§ 2º Em qualquer momento em que apuradas, as irregularidades que constituam ilícito penal deverão ser 

imediatamente comunicadas ao Ministério Público.  

Art. 53. O Plenário do CNJ poderá, tendo em vista o conteúdo das atas de inspeção, em face do órgão 

inspecionado, regulamentar práticas administrativas, uniformizando procedimentos com vista à melhoria 

da organização, do funcionamento e do controle dos serviços de administração da Justiça. 

Seção II 

Da Correição 
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Art. 54. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá realizar correições para apuração de fatos 

determinados relacionados com deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e 

dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 

§ 1º As correições serão realizadas sem prejuízo da atuação disciplinar e correicional dos Tribunais. 

  

§ 2º A Corregedoria Nacional de Justiça promoverá as diligências necessárias solicitadas por Conselheiro 

para a instrução de processo sob sua relatoria. 

Art. 55. O Corregedor Nacional de Justiça, ou o Juiz Auxiliar por ele designado, disporá de livre ingresso 

nos locais onde se processem as atividades sob correição, podendo, se entender conveniente, requisitar e 

acessar documentos, livros, registros de computadores ou qualquer outro dado ou elemento de prova que 

repute relevante para os propósitos da correição. 

Parágrafo único. No exercício de sua função, o Corregedor Nacional de Justiça poderá ser acompanhado 

de Conselheiros, Juízes Auxiliares, peritos ou funcionários da Corregedoria Nacional de Justiça. Sempre 

que necessário, poderão ser designados servidores de outros órgãos do Poder Judiciário ou, mediante 

cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliarem nos trabalhos de correição. 

Art. 56. A correição será precedida de ato convocatório com indicação dos fatos a apurar e realizada na 

presença das autoridades responsáveis pelos órgãos correicionados, que terão direito a prestar 

esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse para a elucidação dos fatos objeto de 

apuração. 

Parágrafo único. Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente 

fundamentada, a correição poderá ser realizada sem a comunicação prévia e independente da ciência da 

autoridade judiciária responsável. 

Art. 57. Concluída a diligência, o Corregedor Nacional de Justiça ou aquele por ele designado mandará 

lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil aos objetivos daquela. 

Art. 58. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua 

competência e proporá ao Plenário as demais que tenha por pertinentes e adequadas aos objetivos da 

correição, à vista das necessidades ou deficiências nela verificadas. 

§ 1º¹ Em qualquer momento em que apuradas, as irregularidades que constituam ilícito penal deverão ser 

imediatamente comunicadas ao Ministério Público.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

§ 2º¹ O Plenário do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça poderão encaminhar traslado do expediente 

de correição à corregedoria do Tribunal ao qual esteja o órgão correicionado vinculado, para a adoção das 

providências a seu cargo, com ou sem prazo.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 59. O Plenário do CNJ poderá, tendo em vista o conteúdo das atas de correição, regulamentar 

práticas administrativas, uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do 

funcionamento e do controle dos serviços de administração da Justiça. 

Parágrafo único. O Plenário, a Presidência ou o Corregedor Nacional de Justiça poderá, conforme as 

necessidades apuradas a qualquer tempo, determinar a realização de mutirão para atendimento de excesso 

ou congestionamento de feitos ou processos em qualquer vara ou juízo, diretamente, ou por Juízes 

Auxiliares, neste caso conferindo-lhes, por delegação especial, poderes correicionais gerais para o 

completo desempenho das diligências. 

Seção III 

Da Sindicância 

Art. 60. A sindicância é o procedimento investigativo sumário levado a efeito pela Corregedoria Nacional 

de Justiça, com prazo de conclusão não excedente de sessenta (60) dias, destinado a apurar 
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irregularidades atribuídas a magistrados ou servidores nos serviços judiciais e auxiliares, ou a quaisquer 

serventuários, nas serventias e nos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, cuja apreciação 

não se deva dar por inspeção ou correição. 

Parágrafo único¹. A juízo do Corregedor Nacional de Justiça, o prazo de que trata o caput deste artigo 

poderá, conforme a necessidade, ser, motivadamente, prorrogado por prazo certo.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 61. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar a Conselheiros e aos magistrados requisitados, 

em caráter permanente ou temporário, competência para a realização de sindicância. 

Parágrafo único. Sempre que necessário, poderão ser designados servidores de outros órgãos do Poder 

Judiciário ou, mediante cooperação, dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, para auxiliar nos 

trabalhos de apuração da sindicância. 

Art. 62. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante intimará o sindicado ou seu procurador para 

acompanhar a inquirição de testemunhas, podendo formular perguntas. 

Art. 63¹. O Corregedor Nacional de Justiça ou o sindicante por ele regularmente designado determinará a 

oitiva do investigado, que poderá apresentar defesa e requerer a produção de prova no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da ciência da instauração da sindicância. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. Encerrada a investigação, o sindicante elaborará o relatório, cabendo ao Corregedor 

Nacional de Justiça, se convencido da existência de infração, propor ao Plenário do CNJ a instauração de 

processo disciplinar, o que será precedido da intimação para apresentar defesa prévia em 15 (quinze) dias, 

devendo constar da intimação a descrição do fato e a sua tipificação legal, bem como cópia do teor da 

acusação. 

  ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 64¹. Não sendo apurado ato ou fato que justifique a aplicação de penalidade, assim demonstrado no 

relatório, a sindicância será arquivada por ato singular do Corregedor Nacional ou, a seu juízo, levada à 

apreciação do Plenário, em qualquer caso comunicando-se os interessados. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 65. Se restar apurada a existência de fundados indícios de infração grave, o Plenário do CNJ poderá 

deliberar que o processo de sindicância em que o argüido tenha sido ouvido constitua parte instrutória do 

processo disciplinar. 

Art. 66¹. São aplicáveis à instrução das sindicâncias para a apuração de infrações cometidas por 

servidores do CNJ ou servidores do Poder Judiciário, no que couberem, as disposições relativas a 

processos disciplinares previstas na legislação federal ou estadual pertinente à hipótese.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único. No caso de sindicância para apuração de infração disciplinar imputada a titular de 

serviços notariais e de registro, será observado o procedimento previsto na respectiva legislação. 

Seção IV 

Da Reclamação Disciplinar 

Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra 

titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 

§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado 

contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. 

§ 2º Quando não atendidos os requisitos ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a 

reclamação será arquivada. 

§ 3º Não sendo caso de arquivamento ou indeferimento sumário, o reclamado será notificado para prestar 

informações em quinze (15) dias, podendo o Corregedor Nacional de Justiça requisitar informações à 
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corregedoria local e ao Tribunal respectivo ou determinar diligência para apuração preliminar da 

verossimilhança da imputação. 

§ 4º¹ Nas reclamações oferecidas contra magistrados de primeiro grau, poderá o Corregedor Nacional de 

Justiça enviar cópia da petição e dos documentos à Corregedoria de Justiça respectiva, fixando prazo para 

apuração e comunicação das providências e conclusão adotadas.  

  ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 68. Prestadas as informações, o Corregedor Nacional de Justiça arquivará a reclamação se 

confirmado que o fato não constitui infração disciplinar. 

Art. 69¹. Configurada a evidência de possível infração disciplinar atribuída a magistrado, se as provas 

forem suficientes o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário a instauração de processo 

administrativo disciplinar, caso contrário instaurará sindicância para investigação dos fatos. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. O procedimento da reclamação disciplinar contra magistrado obedecerá, 

subsidiariamente, no que couber, ao disposto no Estatuto da Magistratura. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 70¹. No caso de instauração desde logo de processo administrativo disciplinar, o Corregedor 

Nacional de Justiça, antes de submeter o feito à apreciação do Plenário, intimará o magistrado ou servidor 

para oferecer defesa prévia em 15 (quinze) dias, devendo constar da intimação a descrição do fato e a sua 

tipificação legal, bem como cópia do teor da acusação. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 71¹. Se da apuração da reclamação disciplinar resultar a verificação de possível falta ou infração 

atribuída a servidor, serventuário ou delegatário de serventia extrajudicial, o Corregedor Nacional de 

Justiça poderá determinar, conforme o caso, a instauração de sindicância ou o encaminhamento à 

Corregedoria local para as providências necessárias. 

¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. Se dos fatos apurados ficar evidenciada a existência de elementos suficientes para a 

imediata instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor, serventuário ou delegatário 

de serventias, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário essa medida ou encaminhará os 

dados à Corregedoria local para as providencias cabíveis. 

  ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 72¹. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar aos Conselheiros e aos magistrados 

requisitados, em caráter permanente ou temporário, competência para a apuração de irregularidades 

objeto de reclamações. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Seção V 

Do Processo Administrativo Disciplinar 

Art. 73¹. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades de 

magistrados e de titulares de serviços notariais e de registro por infração disciplinar praticada no exercício 

de suas atribuições. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 74¹. Determinada pelo Plenário do CNJ a instauração do processo administrativo disciplinar, o feito 

será distribuído a um Relator a quem competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único. É impedido de atuar nos processos administrativos disciplinares o Conselheiro que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria em discussão; 
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II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações 

ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou 

companheiro. 

Art. 75¹. O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento 

ditado no Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas 

disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente, no que não for incompatível à Resolução do 

CNJ, à Lei nº 8.112, de 1990, e à Lei nº 9.784, de 1999. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. Acolhida a instauração do processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ 

poderá, motivadamente e por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor das 

suas funções. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 76. O processo administrativo disciplinar instaurado contra titular de serviços notariais e de registro 

obedecerá ao procedimento estabelecido na respectiva legislação funcional. 

Art. 77¹. Finda a instrução, o Ministério Publico e o magistrado ou seu procurador, terão, sucessivamente, 

vista dos autos por 10 (dez) dias para razões.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. No mesmo prazo poderá manifestar-se o Procurador Geral da República ou o órgão do 

Ministério Público por este designado. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Seção VI 

Da Representação por Excesso de Prazo 

Art. 78. A representação contra magistrado, por excesso injustificado de prazo, para a prática de ato de 

sua competência jurisdicional ou administrativa, poderá ser formulada por qualquer pessoa com interesse 

legítimo, pelo Ministério Público, pelos Presidentes de Tribunais ou, de ofício, pelos Conselheiros. 

§ 1º A representação será instruída com os documentos necessários à sua demonstração e será dirigida ao 

Corregedor Nacional de Justiça. 

§ 2º Não sendo o caso de indeferimento sumário da representação, o Corregedor Nacional de Justiça 

enviará, mediante ofício, a segunda via acompanhada de cópia da documentação ao representado, a fim 

de que este, no prazo de quinze (15) dias, apresente a sua defesa, com indicação, desde logo, das provas 

que pretende produzir. 

§ 3º Decorrido o prazo de defesa, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário, conforme o caso, 

o arquivamento da representação ou a instauração de processo disciplinar. 

§ 4º As disposições deste artigo são aplicáveis, no que couber, ao pedido de representação por excesso de 

prazo apresentado contra servidor do Poder Judiciário ou de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro. 

§ 5º Independentemente da configuração de infração disciplinar, se verificada pela prova dos autos a 

existência de grave atraso ou de grande acúmulo de processos, o Corregedor Nacional de Justiça 

submeterá o caso ao Plenário, com proposta de adoção de providência. 

§ 6º¹ Verificada a generalizada ocorrência de atraso ou acúmulo de processos envolvendo dois ou mais 

magistrados, de primeiro ou segundo grau, do mesmo órgão judiciário, a Corregedoria Nacional de 

Justiça poderá instaurar procedimento especial para apuração concertada. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Seção VII 

Da Avocação 
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Art. 79¹. A avocação de processo de natureza disciplinar em curso contra membros do Poder Judiciário ou 

de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro dar-se-á, a 

qualquer tempo, mediante representação fundamentada de membro do CNJ, do Procurador-Geral da 

República, do Presidente do Conselho Federal da OAB ou de entidade nacional da magistratura.  

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único. Cuidando-se de matéria de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, caberá ao 

Corregedor Nacional de Justiça deliberar; sendo caso de competência do Plenário do CNJ, será 

distribuído o feito, cabendo ao Relator decidir sobre a relevância da matéria, podendo, em qualquer caso, 

determinar-se o arquivamento liminar, se manifestamente infundado o pedido. 

Art. 80¹. O Corregedor Nacional de Justiça, acolhendo o pedido, e ouvido o órgão disciplinar local, com 

prazo de 15 dias, adotará as providências pertinentes no âmbito da competência da Corregedoria Nacional 

de Justiça, conhecendo e deliberando definitivamente a respeito, com ciência aos interessados.  

  ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 81. Nos demais casos, o Relator mandará ouvir, em quinze (15) dias, o magistrado ou o servidor e o 

órgão disciplinar originariamente competente para a decisão. 

§ 1º Findo o prazo, com ou sem as informações, o Relator pedirá a inclusão do processo em pauta, para 

deliberação pelo Plenário. 

§ 2º Decidindo o Plenário pela avocação do processo disciplinar, a decisão será imediatamente 

comunicada ao Tribunal respectivo, para o envio dos autos no prazo máximo de quinze (15) dias. 

Art. 81-A¹. Recebidos os autos avocados, estes serão novamente autuados como processo disciplinar, com 

distribuição por prevenção ao Relator ou encaminhados ao Corregedor Nacional, nos casos de sua 

competência. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Parágrafo único¹. Ao Corregedor Nacional ou ao Relator caberá ordenar e dirigir o processo disciplinar 

avocado, podendo aproveitar os atos já praticados regularmente na origem. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 81-B¹. Se em procedimento em curso no CNJ tornar-se necessário avocar procedimento disciplinar 

correlato, o Corregedor Nacional de Justiça ou o Relator, depois de ouvir o órgão respectivo, proporá, 

incidentalmente, ao Plenário a avocação do feito. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Seção VIII 

Da Revisão Disciplinar 

Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos 

disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão. 

Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 

I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do 

CNJ; 

II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 

III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou 

autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 

Art. 84¹. O pedido de revisão de processo disciplinar será apresentado em petição escrita, devidamente 

fundamentada e com toda a documentação pertinente.  

  ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Art. 85. O Relator poderá indeferir, de plano, o pedido que se mostre intempestivo, manifestamente sem 

fundamento ou improcedente. 
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§ 1º O pedido será instruído com a certidão do julgamento do processo disciplinar e com as peças 

necessárias à comprovação dos fatos alegados. 

§ 2º O Relator poderá determinar que se apensem os autos originais ou cópias autenticadas de todas as 

peças do processo, requisitando-se ao Tribunal competente as providências necessárias, no prazo de 

quinze (15) dias. 

Art. 86. A instauração de ofício da Revisão de Processo Disciplinar poderá ser determinada pela maioria 

absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-

Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB. 

Art. 87. A instrução do Processo de Revisão Disciplinar observará os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

Parágrafo único. Finda a instrução, o Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu 

defensor terão vista dos autos por dez dias, para razões. 

Art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de 

processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou 

membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo. 

Seção IX 

Da Consulta 

Art. 89. O Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão gerais quanto à dúvida 

suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência. 

§ 1º A consulta deve conter indicação precisa do seu objeto, ser formulada articuladamente e estar 

instruída com a documentação pertinente, quando for o caso. 

§ 2º A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo 

geral. 

Art. 90. A consulta poderá ser apreciada pelo Relator monocraticamente, quando a matéria já estiver 

expressamente regulamentada em Resolução ou Enunciado Administrativo, ou já tiver sido objeto de 

pronunciamento definitivo do Plenário ou do Supremo Tribunal Federal. 

Seção X 

Do Procedimento de Controle Administrativo 

Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será 

exercido pelo Plenário do CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os 

princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos 

Tribunais de Contas dos Estados. 

Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco (5) 

anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição. 

Art. 92. O pedido, que deverá ser formulado por escrito com a qualificação do requerente e a indicação 

clara e precisa do ato impugnado, será autuado e distribuído a um Relator. 

Art. 93. A instauração de ofício do procedimento de controle administrativo poderá ser determinada pelo 

Plenário, mediante proposição de Conselheiro, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do 

Conselho Federal da OAB. 

Art. 94. O Relator determinará a notificação da autoridade que praticou o ato impugnado e dos eventuais 

interessados em seus efeitos, no prazo de quinze (15) dias. 

§ 1º O Relator poderá determinar as formas e os meios de notificação pessoal dos eventuais interessados. 

§ 2º A notificação será feita por edital quando dirigida a eventuais interessados não identificados, 

desconhecidos ou com domicílio não informado nos autos. 

Art. 95. Não ilidido o fundamento do pedido, o Plenário determinará: 
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I - a sustação da execução do ato impugnado; 

II - a desconstituição ou a revisão do respectivo ato administrativo; 

III - o afastamento da autoridade competente pela prática do ato impugnado. 

Parágrafo único. O Plenário poderá fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei ou dos atos do CNJ. 

Art. 96. Em se tratando de matéria sujeita à competência administrativa concorrente, o Plenário, por 

conveniência ou oportunidade, poderá determinar que o procedimento seja iniciado ou tenha 

prosseguimento perante a autoridade administrativa de menor grau hierárquico para decidir fixando prazo 

para a sua conclusão. 

Art. 97. Aplicam-se ao procedimento previsto neste capítulo, no que couber, as regras previstas na 

legislação de processo administrativo. 

Seção XI 

Do Pedido de Providências 

Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem 

como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente 

serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor 

Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento. 

Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente, 

o Corregedor Nacional ou o Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar 

providências acauteladoras sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais. 

Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, será submetida a referendo do 

Plenário na primeira sessão ordinária seguinte. 

Art. 100. O expediente será autuado e distribuído a um Relator, que poderá determinar a realização de 

diligências, audiências públicas, consultas públicas e solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do 

requerimento. 

§ 1º Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator solicitará a sua inclusão na pauta de 

julgamento. 

§ 2º A execução do pedido de providências acolhido pelo Plenário será realizada por determinação do 

Presidente do CNJ e pelo Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua competência. 

Seção XII 

Da Reclamação para Garantia das Decisões 

Art. 101. A reclamação para garantia das decisões ou atos normativos poderá ser instaurada de ofício ou 

mediante provocação, sendo submetida ao Presidente do CNJ. 

Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com cópia da decisão atacada e referência expressa 

ao ato ou decisão do Plenário cuja autoridade se deva preservar, sob pena de indeferimento liminar. 

Seção XIII 

Do Ato Normativo 

Art. 102. O Plenário poderá, por maioria absoluta, editar atos normativos, mediante Resoluções, 

Instruções ou Enunciados Administrativos e, ainda, Recomendações. 

§ 1º A edição de ato normativo ou regulamento poderá ser proposta por Conselheiro ou resultar de 

decisão do Plenário quando apreciar qualquer matéria; ainda, quando o pedido seja considerado 

improcedente, podendo ser realizada audiência pública ou consulta pública.  

§ 2º Decidida pelo Plenário a edição do ato normativo ou da recomendação, a redação do texto respectivo 

será apreciada em outra sessão plenária, salvo comprovada urgência. 

§ 3º A edição de ato normativo poderá, a critério do Plenário ou do Relator, ser precedida de audiência 

pública ou consulta pública, por prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
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§ 4º Os efeitos do ato serão definidos pelo Plenário. 

§ 5º As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua publicação no Diário 

da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do CNJ. 

§ 6º Os Enunciados serão numerados em ordem crescente de referência, com alíneas, quando necessário, 

seguidas de menção aos dispositivos legais e aos julgados em que se fundamentam. 

§ 7º¹ Nos casos em que a proposta de ato normativo ensejar impacto orçamentário aos órgãos ou 

Tribunais destinatários, receberá prévio parecer técnico do órgão competente no âmbito do CNJ. 

 ¹Redação dada pela Emenda Regimental n. 01/10 

Seção XIV 

Da Nota Técnica 

Art. 103. O Plenário poderá, de ofício, ou mediante provocação: 

I - elaborar notas técnicas, de ofício ou mediante requerimento de agentes de outros Poderes, sobre 

políticas públicas que afetem o desempenho do Poder Judiciário, anteprojetos de lei, projetos de lei, e 

quaisquer outros atos com força normativa que tramitam no Congresso Nacional, nas Assembléias 

Legislativas ou em quaisquer outros entes da Administração Pública Direta ou Indireta, quando 

caracterizado o interesse do Poder Judiciário; 

II - elaborar notas técnicas sobre normas ou situações específicas da Administração Pública quando 

caracterizado o interesse do Poder Judiciário; 

III - elaborar notas técnicas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal relativas aos projetos de lei de 

iniciativa do Poder Judiciário. 
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ANEXO II – META 2: CAMPANHA INTERNA E BANNERS. 
 

Magistrado 
Magistrado 
 


