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de fàci~.nal'LI1~<av 

Qual a opinião do senhor em relação à reforma 
do Judiciário que está em andamento? 

A reforma não resolverá todos os problemas do Judi-
,ciário, como por exemplo a falta de recursos finan
ceiros, e essa é uma das nossas grandes preocu
pações. Veja que, para a instalação dos Juizados 
Especiais, o Conselho da Justiça Federal não recebeu 
recurso algum. Mas será um passo à frente. E 
.todo o caminhar, mesmo o mais longo, inicia-se 
com o primeiro passo. Desde a revisão constitucio
nal, realizada cinco anos após a promulgação da 
Constituição, o Superior Tribunal tem concordado 
com sugestões no sentido de corrigir defeitos e suprir 
omissões, a fim de que o Poder Judiciário tenha uma 
imagem melhor. Em relação à reforma atual, o Supe
rior apresentou uma série de propostas, saudadas 
pela imprensa como valiosas, por tornar mais efici
ente e mais rápido o trabalho da Justiça brasileira. 
Delas, a Câmara dos Deputados acolheu apenas 
duas, referentes à Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados e ao Conselho da 
Justiça Federal, transformando-o em órgão central 
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do sistema e com poderes correicionais. No Senado 
Federal, até o momento, cerca de três sugestões 
foram aceitas. Uma delas é a que dispõe que a 
lei fixará os casos de inadmissibilidade do recurso 
especial. O Superior está se preparando para ir ao 
plenário do Senado, insistindo em textos segundo 
os quais urge que se tracem melhor as com
petências da instância de superposição, que se subs
titua o inquérito policial pelo juizado de instrução e 
que se adote o título sentencial, de livre circulação 
no mercado, em substituição ao precatório. Não é 
só. Há outras questões, ainda no plano político-insti
tucional, como a de se darem ao Superior outros 
instrumentos e ferramentas para que ele possa 
zelar pela guarda da lei federal com eficácia. No 
plano processual, o Superior também tem concor
rido com sugestões, como é de conhecimento geral. 

Que medidas serão implementadas durante a sua 
gestão para aproximar a Justiça da população? 

Aproximar a justiça do povo e aprimorar a institui
ção são elementos que encorajam ações sistêmicas 

.. 
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e sinérgicas, tais como planos estratégicos e uma cul
tura de excelência e qualidade voltada para a melho
ria da prestação jurisdicional. A fim de atingir esse 
objetivo, o Superior e a sua Presidência pretendem 
negociar no plano constitucional e no plano infra
constitucional, sempre no encalço de instrumentos 
que tornem mais ágil a entrega da prestação juris
dicional. Por isso é que já colocamos nas mãos do 
Congresso Nacional um rol de propostas tendentes 
a modificar a estrutura do Poder Judiciário. Acima 
de tudo, o Judiciário não pode, nem deve perder 
o compromisso de aproximar a Justiça do povo. 
Para tanto, servidores e magistrados devem estar 
empenhados nesse dever, dado que cada um tem 
papel de suma importância no organismo que é o 
Judiciário nacional. Precisamos nos converter em 
verdadeiros partícipes das atividades da instituição 
em que trabalhamos, porque ela é a exteriorização 
de cada um de nós. 
Quem nos tem ajudado nessa aproximação é a 
imprensa. Exatamente por isso o Superior tem 
privilegiado a divulgação de suas decisões em ser
viço, que tem início, diariamente, às seis horas 
da manhã. Ando também pensando na instituição 
de uma ouvidoria, com a finalidade de promover 
ainda mais essa aproximação, para que o serviço 
prestado pelo Judiciário seja o melhor possível. 
A verdade é que, desde que promulgado, o próprio 
texto constitucional proporcionou meios para que 
se fizesse tal aproximação, ao instituir, por exem
plo, o mandado de segurança coletivo, o mandado 
de injunção, os Juizados Especiais. 

o que o senhor acha da implantação dos Juizados 
Especiais Federais? De que forma esses Juizados 
podem colaborar para desafogar o Judiciário? 

Data do início dos anos 80 o meu compromisso com 
os juizados. Em conseqüência, a minha crença de 
que eles representam, para nós, uma das soluções. 
A preocupação que tenho é com o aumento 
da competência. Com isso, o que veio para 
descomplicar e tornar mais ágil a Justiça pode com
plicar e emperrá-Ia. Ao que ainda cuido, a ima
gem desses juizados há de estar voltada para as 
pequenas causas. 
Foi do Superior a idéia de criação dos juizados no 
âmbito da Justiça Federal. Dúvida não tenho de 
que eles contribuirão para desafogar o Judiciário 
federal. As causas que já se encontravam nas 
varas tradicionais lá permaneceram. Os juizados 
começaram do zero. No entanto, vejam as estatísti-

cas: uma semana após a sua instalação, foram dis
tribuídos 202 processos aos Juizados Especiais do 
Rio de Janeiro; em São Paulo, depois de um mês 
da criação, 1.285 pessoas foram atendidas e 730 
ações foram ajuizadas. Só das causas de natureza pre
videnciária (e elas representam um bom número dos 
feitos que andam pela Justiça Federal), 90% delas 
ficarão com os juizados, numa eloqüente prova 
de que eles aliviarão a Justiça Federal de 1 ° e 2° 
graus, desobstruindo pautas e permitindo maior 
atenção a outras causas. 
De iniciativa do Conselho e do Superior, encon
tra-se, no Congresso Nacional, projeto de lei cri
ando uma série de varas federais, também com o 
intuito de que se instale uma outra série de juiza
dos, com o que estaremos dando a nossa contribui
ção para aproximar a Justiça do povo. Dentro de 
pouco tempo, a Justiça Federal terá outra imagem. 

o senhor defende a impossibilidade de se res
ponsabilizarem os juízes pelas deficiências na 
administração da Justiça brasileira. Quem deve 
ser lembrado quando se levantam as críticas? 
Que tipos de deformações o senhor identifica 
como sendo colaboradoras dessa deficiência? 

O funcionamento do Judiciário desinquieta mais a 
nós próprios, magistrados. Tanto nos desassossega 
que tem saído de nossas salas uma série de ini
ciativas, acolhidas algumas, desacolhidas outras, 
no sentido de aprimorá-lo, em busca da soberania 
perdida. Por isso não é crível debitar-se aos juízes 
a responsabilidade pelas apregoadas 
deficiências na administra
ção da Justiça brasileira, 
entre elas a indigitada 
errônea distribuição de 
competências consti
tucionais, a carência 
de recursos financei
ros, o formalismo pro
cessual, o déficit de juí
zes, os cargos vagos, a 
baixa remuneração e a len
tidão - esta, ao certo, não é 
defeito apenas nosso. Trata-se 
do grande mal da Justiça 
em todo o mundo. 
Segundo relató
rios internacio
nais, a nossa 
lentidão diria 



respeito ao número de juízes, abaixo da média do 
existente nos países mais desenvolvidos. 
Como não somos nós quem fazemos as leis, 
deixo uma questão no ar: a quem incomoda a 
Justiça mais forte? 

De que forma as distorções existentes na distri
buição de competências podem ser combatidas 
na visão do senhor? 

Nas sugestões entregues ao Senado (anterior
mente entregues à Câmara dos Deputados), reco
mendamos que se tracem melhor as competências 
da instância de superposição, purificando em 
conseqüência o sistema oriundo dos constituintes 
de 1987 e 1988, pois é inadmissível não termine 
toda questão infraconstitucional nos cancelos do 
Superior. Também acho que devem ser evitados os 
desnecessários, injustificáveis e até popularmente 
incompreensíveis andamentos dos processos por 
dois graus ordinários na instância de superposição. 
Por exemplo, o habeas corpus originário só se 
legitimaria no caso de ofensa direta e clara, imediata 
e límpida, evidentemente não-reflexa e certamente 
não-oblíqua a preceito consti
tucional, o recurso ordinário 
seria extinto e os pressupos
tos do recurso especial, do 
art. 105, ficariam a cargo 
apenas do Superior. 
Não é lícito se tenha o 
Superior como tribunal de 
passagem (a matéria infra
constitucional deve nascer, 
desenvolver-se e morrer no 
Superior). Perdoe-me, mas é 
um atentado à ordem natu
ral, desperdício de tempo 
e de inteligência o habeas 
corpus de quatro graus. Impõe-se, também, se 
evitem anomalias como a de rejulgamento da 
questão federal fora das suas salas habituais. 
Em resumo, seja qual for a razão da sua instituição, 
o Superior só se justifica tornando-se o supremo 
tribunal da lei federal; em conseqüência, o atual 
Supremo, tornando-se corte constitucional. O 
modelo é o europeu, não mais o norte-americano. 

o levantamento pela imprensa de casos envol
vendo suspeita de irregularidades cometidas 
por juízes fere de alguma forma a imagem 
do Judiciário que se quer construir, mais 
próximo da população? De que forma o Con-
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selho da Justiça Federal e o Conselho Nacio
nal de Justiça podem contribuir para que essa 
situação seja revertida? 

A imagem do Judiciário está bem acima de 
tudo isso. Em termos institucionais, não creio 
que tenha sido atingida. A propósito dos apon
tados casos, todas as medidas foram tomadas. 
Para o futuro, se a. reforma se concluir (o que 
todos esperamos), o Conselho da Justiça Fe
deral terá poderes correicionais, e será criado 
o Conselho Nacional de Justiça. Serão, assim, 
dois órgãos muito importantes. O que também 
irá ajudar-nos muito será a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 
que funcionará junto ao Superior Tribunal. 

Acho que todos estamos percebendo quão 
benquista será a mudança. No que tange ao 
Conselho Nacional de Justiça, que está sendo 
instituído com o fim de exercer o controle de 
todo o Judiciário, é, em si, uma excelente idéia. 
Contudo, há uma polêmica, cujo ponto de par
tida gira em torno da sua natureza. Sempre 

foi o meu particular pensamento, e é o pensa
mento do Superior Tribunal de Justiça, que 
esse órgão seja integrado tão só por mem
bros do Poder Judiciário, à semelhança do 
que aconteceu no âmbito da Justiça Federal. 
Além disso, entendo que esse órgão deva ter 
amplos poderes, inclusive o de determinar 
a perda de cargo. Isso me parece de suma 
importância. Andam, todavia, a mexer tanto 
na idéia, querendo saber em demasia a causa 
do seu mistério, que tenho receio de que 
venha o Conselho, roto, baço, estranha
mente composto e sem poderes suficientes, a 
sucumbir em mãos afeitas a outros misteres. 



Não creio haja situação a ser revertida. Trata-se, 
sim, de se aperfeiçoar cada vez mais o Judi
ciário, dando-se-Ihe os indispensáveis meios para 
o fiel desempenho das suas tarefas, com isso evi
tando também os insensatos episódios. Não há 
perfeição. Somos dotados de liberdade de von
tade e sabemos todos que a responsabilidade 
penal tem por fundamentos essa liberdade e a 
capacidade de entendimento. Que cada um res
ponda pelos seu atos. 

Que outros projetos estão em sua pauta? 
Existe algum a que se esteja dando priori
dade máxima? 

Primeiro, levarei adiante a cruzada contra os 
que maltratam o Judiciário. Em tal aspecto, se 
de um lado a briga será por recursos financeiros, 
de outro, a luta será pela maior desburocratização 
da Justiça, com enfoque na reforma das leis 
processuais. Enfim, tornar o Judiciário forte e 
independente. O segundo ponto é procurar dife
rençar ainda mais o Superior, para dar meios a 
todos a fim de que melhor possamos exercer 
as nossas tarefas cotidianas. Lutarei sem tréguas 
pela purificação do atual sistema, aliás, aqui 
residirá a minha grande preocupação, pois se im
põe rever él distribuição das competências cons
titucionais. Outro objetivo que tenho é projetar 
internacionalmente o Judiciário brasileiro, parti
cipando de organismos fora de nossas fronteiras 
e realizando eventos sobre uma variedade de 
temas. Para isso contarei com a prestimosa ajuda 
do Centro de Estudos do Conselho da Justiça 
Federal. Já estão programados vários eventos, 
como, por exemplo, o IV Seminário Internacional 
de Direito Ambiental, o Seminário Internacional 
Terrorismo e Violência: Segurança do Estado e a 
Primeira Jornada de Direito Civil. 
Preocupa-me também a atividade meio, daí o 
cuidado com os servidores, cujo trabalho quero 
valorizar o quanto possível, buscando para eles 
remuneração condigna, Nesse contexto, quero 
ver aprovado o projeto de lei que altera e 
reestrutura as carreiras do Poder Judiciário da 
União. Além disso, quero ter as portas do Supe
rior abertas para conversações diárias com a 
Ju?tiça brasileira, porque, juntos, encontraremos 
respostas pàra as intermináveis perguntas. Pro
curarei manter o mesmo diálogo com os repre
sentantes dos outros poderes, em nome da har
monia, do equil.íbríoeda colaboração que hão 
de nortear as nossas ações. Por último, quero 

despender esforços para que os nossos clientes 
(jurisdicionados ou usuários) fiquem satisfeitos 
com os serviços do Judiciário. 

Como o senhor classifica sua gestão em relação 
à do ex-ministro Costa leite? Será um trabalho 
de continuidade? 

O Ministro Costa Leite teve, entre as paredes do 
Superior e fora delas, a ousadia de sonhar e de 
realizar. Toda a magistratura lhe ficou gratíssima. 
De minha parte, já disse o que pretendo fazer: 
quero um Judiciário independente e forte, sem 
que seja preciso mendigar recursos financeiros, 
e quero que o Superior seja reconhecido pelo 
cidadão como um ótimo Tribunal, modelo na 
garantia de uma justiça mais ágil e acessível. 
Quero dar seguimento às metas de racionalização 
dos procedimentos, mediante o aumento da 
produtividade e a eliminação dos desperdícios, a 
fim de que os serviços judiciais tornem-se mais 
céleres e os usuários, ainda mais satisfeitos. 

Qual a opinião do senhor sobre o Novo 
Código Civi.l? 

Família, propriedade e contrato, disse Jean Car
bonnier, são os três pilares da ordem jurídica, e 
acrescentou o professor da Faculdade de Direito 
de Paris: "ils sont capables d'abriter à leur 
ombre lessystêmes économiques,les systêsme 
politiques les plus différents" (Flexible Droit, 
1979, L.G.D.J, p. 136).Vejam, pois, o real sig
nificado de uma lei civil fundamental, que háde 
cuidar, nas palavras do Supervisor da Comissão 
Revisora e Elaboradora do Código Civil, profes
sor Miguel Reale, e bem cuidar, de importantes 
personagens como o proprietário, o contratante, 
o empresário, o pai de família e o testador. 
Em tal aspecto, é inegável que se avançou, e 
bem, adotando-se expressamente, por exem
plo,princípios da boa-fé objetiva, da função 
social do contrato e da propriedade, enfim, o 
princípio da sociabilidade. 
Conquanto eu tenha grande apego ao texto 
atual, sei, somando-me a uma série de outras 
vozes, que já era mesmo tempo, no campo legis
lativo, de mudanças mais profundas, e com o No
vo Código, fruto das idéias de eminentes juris
consultos, realizaram-se essas mudanças,talvez 
não do total agrado de todos, pois certo é que 
não é fácil reunirem-se numsÓ corpo todasas 
tendências intelectuais. DI 


