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sárias. Os juizes hão de refletir, em harmonia 
com o espirito das leis, as contenções e as 
aspirações da sociedade como um todo, para 
que possam bem atender ao direito das partes. 

O direito das partes é a maior preocupa
ção do verdadeiro juiz, que jamais deverá 
confundi-lo com a forma legal de alcançá-lo. 
A forma é em si mesma uma fonte de bens 
juridicos, numa situação substitutiva do in
teresse primário. É sempre, portanto, um ins
trumento e não o objeto. Subordinando-se a 
esse pressuposto, o juIz alarga seu horizonte 
jurídico, liberta-se do mal do formalismo, que 
não é forma, não fugirá do problema juridico 
dos litigantes, e atenderá sem complicações e 
com oportunidade ao direito insatisfeito. 

O modo de operar do juiz é, assim, de su
ma importância, exigindo sensível consciência 
de serviço, que estará ausente dos que agirem 
como se as partes estivessem à sua disposição. 

O juiz SÍDNEI BENETI, cujo senso prático 
notório lhe tem permitido enrIquecer sua ex
periência, oferece aqui aos colegas iniciantes 
um aprimorado roteiro para o bom exercício 
das funções, numa linguagem que lhe retrata 
a inteligência alerta e inquieta. O trabalho 
ajudará muito aos novos colegas, mas também 
ajudará aos que ainda não despertaram de 
todo para o que a sofrida sociedade atual es
pera da Justiça. 

1. O JUIZ E O ANDAMENTO 
DOS PROCESSOS 

1. O juiz e o processo. Neste clelo de pa
lestras organizado pelo Tribunal de Justiça 
para os novos colegas compete-me falar sobre 
processamento de feitos. 

Devo fornecer a vocês - permitam-me 
tratá-los assim informalmente - algumas 
informações a respeito do que considero im
portante, para fazer um processo andar, do 
que imagino útil como norma de comporta
mento processual e mesmo de conduta pessoal 
do juiz, para alcançar o objetivo de levar os 
processos ao término o mais rapidamente pos
sível. 

Sabemos que a magistratura pode ser 
vista por diversas formas. O juiz é, por exem
plo, profissional incumbido de realizar a jus
tiça, em que pese, por vezes, o aparente esque
ciment.o dessa verdade simples, devido à 
abstração da função imposta pelo tecnlcismo 
e o formalismo processual. Também pode ser 
focado como guardião das garantias constitu
cionais, como cidadão atuante na estrutura 
social, como aplicador da lei, como crítico da 
lei que aplica e discreto contornador de ini
qüidades que a aplicação preguiçosa e não 
inteligente poderia acarretar, ou como agente 
de exigêncIas de melhoria do sistema jurídico 
e socIal. cada uma dessas maneiras de ver o 
juiz leva a uma forma de ver a magistratura. 

Pode o juiz ser visto e analisa.do de vários 
pontos de vista, sob as variáveis das necessi
dades do tempo, do meio e de suas condições 
pessoais, geradas na própria formação inte
lectual, social e moral. . 

Mas não é do juiz visto por esses variados 
primas que vou tratar. Tratarei do juiz tendo 
em vista outro aspecto de sua atividade pro
fissional, ou seja, do Juiz enquanto funcioná
rio incumbido de cuidar de um grande número 
de volumes de papéis, que são os processos, 
mediante sua organização e a orrranização do 
pessoal e material de que dispõe, à moda do 
que ocorre com qualquer dono de empresa ou 
estabelecimento comercial, desde o mator 
herói empresário atual até o simples sapatei
ro, alfaiate ou açogueiro; todos, como o juiz, 
são incumbidos de fazer andar e terminar o 
próprio serviço. 

É claro que para falar do juiz em funcão 
do processo terei de me referir, e muito,' ao 
juiz fora do processo, porque, como em qual
quer atividade, também na magistratura o 
resultado do exercício profissional está inse
paravelmente ligado às condições pessoais do 
homem que a exerce. Mas tudo o que vou expor 
visa, antes de mais nada, ao nocionamento 
básico do necessário a processar, julgar e ter
minar bem os processos, remetendo-os ao ar
quivo com a prestação jurisdicional efetiva
mente entregue. 

2. Magistratura de massa e magistratura 
artesanal. A grande massa de casos vindos a 
juizo leva à necessidade de liquidar processos 
em grande quantidade. A magistratura, nos 

. tempos modernos, tem de se adaptar à reali
dade da pIe tora de processos. 

Podemos ver nessa realidade doIs tipos de 
processos e dois tipos de magistratura, com 
que temos igualmente de conviver: a magis
tratura de massa e a magistratura artesanal. 
Esta a magistratura do caso concreto, do caso 
único, especial, determinado, cujos pormeno
res temos que verificar pas.so a passo, ponto 
por ponto, ao sabor das dificuldades e angús
tias dos singulares casos marcantes, que se 
destacam do volume geral de processos. Aque
la a magistratura da grande quantidade de 
situações processuais repetitivas, que acabam 
ganhando relevância operacional na razão 
direta do volume enorme de casos e pessoas
envolvidas. 

E..c:sa massa de trabalho precisa ser venci
da, para que sobre tempo para os proeessos das 
questões para as quais será necessário traba
lho artesanal. 

Temos duas magistraturas e temos de con
viver com elas; temos de realizar a magistra
tura de massa e temos de realizar a magistra
tura artesanal, organizando nosso trabalho 
para que os casos de massa não tomem todo 
o tempo necessário à solução naturalmente 
demorada dos CMOS artesamJJs. TPIDOS de ser 
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bons profissionais no trabalho em série, para 
que possamos ser bons juizes-artesãos. 

A magistratura de massa é muito relevan
te, seus casos não são menos importantes. 
Sabemos que todos os casos são igualmente 
relevantes, notadamente diante da considera
ção da importância que têm para as pessoas 
neles envolvidas, para as quais um simples 
alvará de suprimento de idade para casamen
to relativo a problema próprio será muito mais 
grave do que uma complicada ação reivindi
catória referente a outrem. Mas não se pode 
perder tempo na magistratura de massa, que 
exige produção em série. 

Exemplo típico de magistratura de massa 
são os processos de acidentes do trabalho nas 
Comarcas em que existem em grande número, 
como São Bernardo do Campo, de que fui titu
lar. Sempre considerei os acidentes do traba
lho processos muito Importantes, devido ao 
tipo de pessoa que deles se socorre e à natu
reza do direito com que lidam. 

Pois bem, a despeito da prioridade que 
sempre dei ao serviço em acidente do tra
balho, jamais permiti que sua quantidade 
estrangulasse minha jurisdição de São Ber
nardo; os processos foram tratados em série, 
como jurisdição de massa, com quase todos os 
despachos em carimb{)s ou impressos coloca
dos pelo cartório e audiências marcadas so
mente para as segundas e sexta.'>-feiras, qua
torze em cada um desses dias, efetuadas em 
mesa ao lado da minha, em que realizava 
outras audiências da Vara. As sentencas de 
acidentes do trabalho eram. proferidas depoIs, 
em casa, usando rascunhos impressos com es
paço para o lançamento da fundamentação 
do caso, de modo que os impressos abrangiam 
todo o campo possível de incidência das Leis 
ns. 5.316/67 e 6.367176. então aplicáveis. Sem
pre houve grande prOdução de audiências e 
sentenças de acidenets do trabalho, mediante 
a utilizaçã,o de impressos, de modo a o setor 
não atrasar e a não prejudicar o andamento 
do restante da jurisdição. 

Duas magistraturas, a de massa e a arte
sanal. É preciso destacar a magistratura de 
massa, para a qual o que importa é o juiz 
terminar e aquivar logo o processo; é esse o· 
objetivo nela. 

3. O juiz gerente de produção. Temos vá
rias formas de dispor do instrumental neces
sário a fazer terminar os processos. 

O juiz deve ser encarado como um geren
te de' empresa, de um estabelecimento. Tem 
sua linha de produção e o produto final, que 
é a prestação jurisdicional. Tem de termInar 
o processo, entregar a sentença e a execução. 
Como profissional de produção é imprescin
dível que mantenha ponto de vIsta gerencial, 
aspecto da atívidade judicial que tem sido 
abandonado. É falsa a separação estanque en
tre as funções de julgar e dirigir o processo 
- que implica orientação ao cartório. O maior 

absurdo derivado desse nocivo ponto de vista 
dicotômico é a alegação de que às vezes alguns 
juízes manifestam, atribuindo a culpa pelo 
atraso dos serviços judiciários ao cartório que 
também está sob sua superior orientação e 
fi.~calização. 

Como um gerente, o juiz tem seus instru
mentos, assim como um fabricante os seus 
recursos. São o pessoal do cartório, as máqui
nas de que dispõe, os Impressos. É o lugar em 
que trabalha; são os carimbos, as cadeiras, o 
espaço da sala de audiência.'> e de seu gabine
te; são a própria caneta, a máquina de escre
ver, o fluxo de organização do serviço e al
gumas coisas imateriais. 

O j.uiz é como o empresário, para o qual 
tudo vale para atingir a maior produção. Va
lem a di,sposição para o trabalho, a dedicação 
por longo horário, o bom nome, a seriedade 
de comportamento no ramo de atividade e a 
imagem de organização of.erecida a quem pro
cura os serviços. Tudo para o juiz é instru
mento de sua jurisdição, tudo auxilla a termi
nar os processos, da mesma forma que, para 
o industrial ou o comerciante, tudo o que tem 
na fábrica ou loja é instrumento de sua ati
vidade industrial ou comercial. 

4. Decisão e execucão x ornamentos e 
erudição. É importante _. obGervar que o juiz 
não exaure seu dever sem fazer justiça. Deve 
decidir e executar, para, em seguida, valida
mente arquivar o processo. Isso é o que o jurIs
dicionado quer; para isso é que o Estado paga 
o aparelhamento jurisdicional, inclusive os 
vencimentos do juiz. 

O juiz não é profissional instituido para 
tecer brilhantes considerações literárias, dou
trinárias ou de erudição. Pode ele ter também 
conhecimento que o alce à condição de doutrl
nador, mas para isso, em princípio, deverá 
procurar outros campos de atividade, que não 
o jurisdicional. Fará concursos, defenderá 
teses, exercerá ativIdade docente permitida. O 
processo, entretanto, não é destinado a esse 
tipo de preocupação, conquanto a fundamen
tação seja sempre necessária. No processo, a 
tônica deve ser decidir e executar, razão pela 
qual, aliás, é preciso pensar, em cada decisão, 
já na maneira de execução segura. 

Tem-se que decidir e executar. De nada 
adianta à parte ver a bela sentença ornada 
de citações poliglotas e abstrata doutrina de 
sutis filamentcs. A parte quer saber do di
nheiro dela; o réu criminal desej a ver se rece
beu a pena adequada cu foi absolvido; a víti
ma busca verificar se quem lhe causou dano 
foi condenado; o locator quer o despejo do 
inquilino inadimplente. A prestação jurisdi
cional não se exaure no escrito da sentença, 
muitas vezes, aliás, incompreensível para o 
jurIsdicionado devido ao palavreado técnico. 
Só se realiza a prestação jurisdicional com a 
praticização do decidido, simples fato, cuja 
beleza, para o juiz, é mais significativa do que 
arranjos florais de extratos de livros pinçados 
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no afogadilho das últimas horas -'- que ge
ralmente não provam cultura, mas simples
men te acesso a uma boa biblioteca, própria 
ou alheia. 

5. Instrumentos à disposição do juiz. O 
juiz possui vários meios para realizar o seu 
trabalho, os quais podem ser divididos em 
meios não processuais. 

Os instrumentos processuais são os de
correntes da atuação do juiz nos processos; os 
não processuais são os oriundos de outras fon
tes heterogêneas, mas igualmente importan
tes: a organização, a atuação no Fórum e na 
sociedade, o modo de ser do juiz e da família, 
o	 aprimoramento cultural, a sua sensibilidade. 

Tudo importa para o juiz. Tudo deve estar 
em função da realização de seu objetivo que, 
para nós, aqui e agora, é terminar o processo. 

n.	 INSTRUMENTOS PROCESSUAIS 

6. I1nstrumentos processuais. Trabalhar 
em processos, cadernos escritos de papéis, é 
fato de extrema relevância para o juiz. 

O processo outorga direitos e deveres às 
partes e ao juiz. Esses direitos e deveres podem 
ser vistos como vantagens e desvantagens no 
aspecto que ora nos interessa, que é o de ful
minar os processos. 

Sabemos que as partes têm várias vanta
gens: o advogado do autor medita muito tem
po em qual ação que proporá; o do réu 
planeja a estratégia no prazo de defesa. Quer 
dizer: as partes têm uma vantagem, que é a 
decorrente da iniciativa por elas planejada. 
Mas os juizes têm também vantagens, que 
devem pôr em campo, a serviço de fazer o pro
cesso andar e terminar. 

7. Autos conclusos. É vantagem traba
lharmos com os autos conclusos, ou seja, fe
chados. "Conclusos" vem da palavra claudere 
que significa fechar. É a mesma raiz de "clau
sura", "enclausurado". Nós recebemos a reali 
dade fechada na forma de um volume de do
cumentos em cujos dados ninguém pode mexer 
depois que nos é entregue. 

O privílégio de trabalhar com base em 
realidade imóvel e documentada é uma van
tagem que as partes não têm. O advogado 
propõe a ação e teme que no local o réu con
tinue atuando, mudando as cercas, alterando 
o estado fático, de modo que se arrisca a nar
rar o que já é superado. O juiz trabalha com 
o que está no papel. Tudo está nos autos; 
enfoca a "realidade" que está no papel. 

8. Falar por último. Além disso, o juiz 
tem o direito de falar por último, desenca
deando a preclusão. Pensem no que isso signi
fica: sabemos que quando falamos fechamos 
um ciclo. 

É claro que as decisões são sujeitas a re
cursos. A vida judiciária policiará, como ocor

re em todos os atos da vida, o falar das de
cisões, por intermédio dos recursos. A vida 
judiciária, aliás, é uma reiterada lição de hu
mildade, porque ninguém nela, a rigor, dá a 
última palavra: o que se fala sempre poderá 
ser submetido a outrem que também não fala
rá por último. 

O juiz, contudo, diante da posição das 
partes, quando fala, fala por último, no estado 
em que os autos estão. Se houver recurso, esse 
direit.o de falar por último será compensado 
pelo benfazejo exercicio de humildade que é 
o dever de processar o recurso. E o recurso 
estará sujeito a outro recurso e a outras ma
nifestações, mesmo fora dos autos, até a apre
ciacão que é a que mais importa, a das partes. 
diante da qual possuem menor relevância até 
os escritos da instância superior ou os dos 
órgãos superiores da magistratura: o que mais 
importa é a apreciação dos destinatários da 
jurisdição, entre os quais também se incluem 
os advogados, que são juízes com direito a ser 
rigorosos com os juízes que lhes julgam os 
trabalhos. 

De qualquer forma, temos o direito de 
falar por último quando falamos: devemos 
usar desse direito, levando o processo até à 
situação em que adequadamente o exercita
remos produzindo a preclusão em seu bene
fício. 

9. Expor no momento adequado. Não de
vem ser antecipadas questões dQ mérito, ques
tões de fundo, ou questões referentes ao que 
achamos que acontecerá depois de um des
pacho interlocutório. Não se pode deixar esca
par o que pensamos, pois as partes podem 
distorcê-lo ou passar a agir em função dele. 
E, ao recebermos os autos conclusos para outra 
decisão, poderemos estar pensando de modo 
diverso, outros dados poderão ter incidido e 
nosso pensamento poderá ter-se alterado; po
derá não ser mais o mesmo, mas outro, até o 
c:mtrário. 

Nosso pensamento pode efetivamente al 
terar-se até chegar o momento apropriado de 
decidir. Conheci um magistrado que dizia que 
a sua vida teve duas fases quanto a delitos 
de trânsito: a de pedestre, quando não diri 
gia, e, depois, de motorista. Enquanto pedes
tre tinha um enfoque mais rigoroso relativa
mente aos motoristas, e quando motorista 
passou a atentar mais às imprudências de pe
destres. Todos mudamos um pouco quando 
temos questões jurisdicionais graves envolven
do famíliares ou pessoas próximas e vemos 
como é o outro lado de questões tantas vezes 
já antes julgadas ... 

Se anteciparmos precipitadamente algum 
dado de nosso entendimento - ainda que em 
mani1!estacão informal - poderemos depois 
mudar de idéia ao aprofundar o exame. Além 
de ficarmos em situação difícil ante a expec
tativa criada, teremos, por nossa antecipação, 
induzido as partes a erro. 
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Não devemos nos precipitar; devemos dei
xar para falar no momento adequado e, nesse 
instante, fazê-lo sem titubeios. 

10. Atervção à estratégia do casa. O pro
cesso é uma luta, é um jogo. É como o jogo 
de xadrez, em que obrigatoriamente se esco
lhe a forma de encaminhar as peças desde 
a abertura. Já no despacho inicial o juiz tem 
que examinar a petição inicial do processo 
e cogitar de uma estratégia. 

O despacho inicial já faz antever a forma 
da citação, já evidencia se caiu em nossas 
mãos questão mais complicada, de maior re
percussão ou relevância. Nós sentimos isso. 
Parece que até pelo jeito de o funcionário 
apresentar o processo percebemos suas carac
terísticas. 

Temos que estabelecer uma estratégia para 
cada processo e dirigi-lo como o jogador esta
belece cada lance, pesando tudo, pesando não 
só os atos que serão realizados, mas também 
o tempo que vai ser necessário a eles; pesan
do o comportamento previsível das partes, 
imaginando uma arena de guerra em torno 
daquele processo e tentando antever cada 
lance. 

11. Encadeamento tônico dos atos pro
cessuais. O modo mais segliro de m:mter ju
risdição dinâmica, em que Os processos real
mente andem depressa, estará na não frag
mentação do procedimento. Cada ato proces
sual deve entrosar-se com o anterior e o pos
terior. Cada despacho deve estabelecer o pro
tocolo desse encadeamento, prevendo o ato 
seguinte. E todo despacho deve ser tônico, 
deve apertar as partes, advogados, funcioná
rios e até o próprio juiz, no sentido da provi
dência processual útil ao seguimento no ca
minho do fim do processo, que não deve ja
mais ser colocado em ponto morto. 

Os modelos constantes do "Burrinho" 1 

dão idéia de como estabelecer esse encadea
mento tônico, que é garantia de andamento 
célere dos processos e fator de facilidade de 
processamento, pois cada ato já contém o ro
teiro do que a ele deve se seguir, não deixandQ 
o processo	 parar. 

Deve-se fazer o processo andar automa
ticamente, até porque enquanto ele anda o 
juiz não O tem de carregar. É o que ocorre com 
o jogador de futebol que faz a bola rolar mais 
do que ele tem de correr. O encadeamento dos 
atos é, além disso, pedagógico, porque indica 
também aos advogados, funcionários e partes 
qual vai ser o próximo ato da caminhada pro
cessual. 

12. Iniciativa pessoal do juiz. O juiz não 
é funcionário que deva viver recluso, fugindo 

1 Volume organizado pelo autor desta palestra, 
Intitulado "Modelo de Despachos e Sentenças", publi 
cado pela Corregedoria Geral da Justlç.a em 1976, com 
váriflR re-Impressões, fornecido pelo Tribunal aos Juizes 
novos de cada Concurso. 

do mundo, alheio ao tempo e ao meio, sim
plesmente receptáculo do que acontece ao re
dor, como sombra cativa dos protagonistas da 
vida social. 

Não pode trazer para os autos o conheci
mento pessoal, dizendo: "decidi o contrário à 
prova porque sei que aconteceu o contrário"; 
não é assim. Mas, uma vez iniciado o processo 
pelas partes, compete ao juiz fazê-lo prosse
guir, mantendo a iniciativa a respeito do que 
for necessário para a rápida solução do litígio, 
como consta dos arts. 125, lI, e 2062 do C. Pro 
Civ. E, por meio dessa iniciativa, pode fazer 
até mesmo com que dados de conhecimento 
particular venham para os autos, sem demons
trar a ·existência desse conhecimento pessoal 
e sem permitir que ele quebre a eqüidistância 
exigível no processo - pena de incidir em 
suspeição. 

13. Aprofundamento da prova. O juiz 
pode manter a iniciativa no andamento do 
processo por intermédio da determinação da 
prova necessária -, autorizado pelo art. 130 
do C. Pro Civ., atribuindo às partes o ônus de 
provar algum ponto e alertando-as para a ne
cessidade de trazer a prova decisiva e possí
vel, sob pena de, não a trazendo, a omissão 
acarretar desequilíbrio do embate probatório 
em seu desfavor. 

Lembro-me de que certa vez tive de jul
gar uma desapropriação indireta muito difí 
cil. A desapropriação direta geralmente não é 
difícil de julgar, embora seja da maior rele
váncia patrimonial. A indireta, ao contrário, 
pode ser autêntica açii.o reivindicatória. No 
caso se tratava de saber se o título levado ao 
processo cabia no chão, cujas características, 
até mesmo quanto a dois riachos, não eram 
mais as do tempo do alegado desapossamento. 
Acabei convertendo o julgamento em diligên
cia, mandando que trouxessem uma planta da 
região e determinei que o perito cotejasse com 
papel transparente o mapa daquele título que 
estavam trazendo, de tal forma que me permi
tisse ver através dos mapas se se tratava de 
um título "voador" que não poderia aterrissar 
em lugar nenhum do solo da comarca ou se 
o espaço estava reservado para ele no chão. 
O embate probatório e os ônus que atribuí às 
partes me ajudaram muito a extrair conclu
sões que arrimaram a sentença. Tenho certeza 
de que sem essa providência a sentença ja
mais podería ser proferida, pois não haveria 
como vencer o impasse probatório. 

14. Dilema do "ir em cima" ou "dar tem
po ao tempo". Apresenta-se para o juiz a cada 
momento e em cada tipo de processo um di
lema que eu chamo de "ir em cima" ou "dar 
tempo ao tempo". 

É preciso que o juiz opte por uma das di
retrizes a cada instante. Em cada tipo de pro
cesso esse dilema se coloca de forma peculiar. 
Geralmente manifesto preferência por "ir em 
cima" da questão, mesmo em se tratando da
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quelas que tradicionalmente são questões tidas 
como de "dar tempo ao tempo", como as de 
família. Não estou convencido de que se de
vem dar, como regra, prazos longos para ques
tões de família; acho que ,se se der tempo ao 
tempo e ele não as decidir poderemos ter pro
vocado feridas não cicatrizáveis nos interes
sados e com o desprestigio decorrente da 
omissão da providência judicial, último recur
so existente para eles. 

Parece-me melhor, como rEgra, decidir, in
terferir na realidade subj acente, ainda que 
também acarretando dores fundas pela prá
tica do ato, mas com a vantagem de, com o 
controle da deci~;ão e a evidência da não omis
são, demonstrar o cumprimento do dever de 
decidir e o respeito à invocação do direito ao 
processo. 

Mesmo quanto a liminares de busca e 
apreensão de filhos e liminares de afastamento 
do marido do lar, tenho optado preferencial
mente por deCidir de imediato. Examinada a 
idade do menor, vista a formação da família, 
geralmente é possível antever o que será me
lhor para o andamento ulterior do caso e de
cidir. 

Naturalmente, devem a cautela e a pon
deração das características de cada caso pre
sidir cada opção, especialmente nas questões 
de família a que aludi. 

15. Liminar x não liminar. A concessão 
de liminares como as do mandado de seguran
ça é ato extremamente importante, mas a 
negação delas também o é. Ambas podem de
finir o andamento do processo, encaminhan
do-o no sentido da composição da lide ou 
frustrando-o no nascedouro. 

A liminar é o momento em que se conhe
cem a energia e a prudência do juiz, porque 
ao ensejo dela ele pensa sozinho, com argu
mentos unilaterais, situa-se no caso e faz as 
vezes de parte contrária, pensa tudo o que essa 
parte poderia estar dizendo. Mas uma vez si
tuado no caso há para o juiz uma certa tran
qüilidade para uma decisão que vai ajudar a 
terminar o processo. 

Porque concessão ou negação de liminar 
é ato tônico; aperta as partes, obrigando-as a 
agir em função do processo. Seja o que for 
que quiserem mudar no processo, as partes 
terão que documentar o conhecimento dele pe
ticionando contra o despacho. Com isso se 
abreviam os prazos, como, por exemplo, tor
nando prescindível a citação, pois, se conce
dida a liminar, o réu virá e contestará, não 
ficará esperando a chegada do oficial de j us
tiça para executar a liminar que lhe é des
favorável. 

Não deve o juiz arriscar, com a precipita
ção de concessão de liminar, o objetivo último 
do judiciário, que é realizar a justiça. Che
gando, entretanto, a posição de segurança ra
zoável, deve dar a liminar. Ela pode fazer bem 
ao caso, fazer andar o processo no sentido de 

melhor conhecimento para decisão final. O 
mesmo se pode dizer da negação da liminar: 
se o requerente estiver convicto do direito que 
alega, ajudará o processo a andar depressa 
no sentido de chegar o momento da sehtenca 
ocasião em que haverá todos os eleme~to~ 
para a segura apreciação do requerimento. 

16. Aplicação não literal da norma pro
cessual. É preciso que o juiz leia as leis pro
cessuais não só como estão escritas, como se
riam lidas por pessoas simplesmente alfabeti
zadas, sem o aparelhamento técnico especial 
da magistratura; ele tem de lê-las vendo mui
to mais. 

É preciso ler a lei processual adaptando-a 
a c:2da momento, pois se se fosse só ler o es
crito da lei processual para aplicação maqui
nal e desinteligente não seria necessário o 
juiz, bastaria um computador. A lei proces
sual deve ser dosada. Não deve ser feito apenas 
o que aparentemente está claro nela; deve ser 
feito o necessário e fazer o processo andar e 
terminar com a entrega da prestação jurisdi
cional. 

Em certos campos como o processo civil 
e, em última análise autorizado pela lei o 
que não é nulo. Se não houver nulidade decor
rente de atuação não estritamente ao pé da 
letra da lei, e se essa atuação encurtar o pro
cesso, deve ela ser usada. 

Cito exemplo - e me desculpem por citar 
exemplos pessoais, mas só posso falar do que 
sei e o que sei maís é o que ocorreu comigo: 
- havia em São Bernardo, quando assumi a 
jurisdição, muitas ações de desapropriação 
com audiências por designar; estudando os 
processos vi que a maioria não necessitava de 
audiência, mas eu os tinha de senear e 
precisava completar o ciclo do rito ordiná
rio. Despachei, então, determinando que as 
partes informassem se queriam produzir pro
va em audiência e já dispondo que, se não 
o quisessem, que fornecessem alegações finais 
escritas, para que o processo fosse imedita
mente julgado sem audiência. Ninguém pediu 
audiência e todos ofereceram alegações finais 
escritas, de modo que, mediante aplicação do 
art. 244 do C. Pro Civ., pude julgar grande 
quantidade de processos sem encompridar a 
pauta de audiências, em Vara então cumula
tiva, cujos processos criminais ocupavam 
enorme espaço no calendário. 

Temos de usar o que não é nulo, ainda 
que não ajustado ao expresso na lei proces
sual, desde que com razoável margem de se
gurança. 

17. A torça da própria decisão. O juiz pos
sui alguns poderes não escritos em nenhuma 
lei, como o do fato de decisão, inclusive a pro
cessual. O fato da decisão possui força autô
noma e pode ser usado para desobstruir 
situações processuais complicadas. 
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Deve-se usar a força do fato da decisão 
para fazer o processo andar. A questão de 
fundo de justiça nunca é meramente proces
sual, de forma que o juiz poderá, sem ferir a 
justiça e agindo com prudência, afastar-se dos 
estritos termos da lei processual, a fim de 
fazer o processo seguir e chegar a ponto em 
que possa ser examinada a questão substan
cial de justiça. 

18. Atribuição de ônus da prova. Pode
mos também induzir as partes à prática de 
atos processuais estabelecendo que quem não 
o	 fizer será prejudicado. 

Por exemplo: em processo de acidente do 
trabalho, se o INPS não fornece esclarecimen
tos, não atende às requisições de informação 
da situação previdenciária dos acidentados, 
bastará deixar claro em despacho que essa 
falta será interpretada em detrimento dele, 
pois detentor da prova, sentenciando-se fa
zendo de conta que a parte contrária provou 
tudo o que o INPS não trouxe aos autos. O 
mesmo ocorrerá em execuções que lidem com 
importâncias apuradas em conta-corrente, 
como as bancárias nos contratos de financia
mento, diante das quais o financiador conser
va o controle documental do ocorrido na con
tinuidade do negócio. 

19. Julgamento antecipado da lide. Deve
-se utilizar preferencialmente o julgamento 
antecipado da lide, só não o fazendo quando 
impossível. 

Houve tempo em que o juiz "dava audiên
cias", as quais eram tão poucas que se tor
navam fatos marcantes. O extraordinário au
mento do volume dos casos e a não flexibili
dade dos Códigos de Processo da década de 
quarenta produziram inúmeras audiências e 
provocaram o alongamento das pautas. 

A decisão imediata do processo sob todas 
as suas modali.dades pode ajudar o retorno à 
antiga regra, que ensejava ao juiz necessários 
momentos de reflexão maior, livre dos ina
diáveis e exaustivos compromissos públicos 
com as audiências. 

Deve-se julgar quando houver segurança, 
o que pode ocorrer em qualquer dos momentos 
processuais adequados. Se sobrevier o mais 
cedo possível, tanto melhor para a jurisdição, 
para as partes e para o próprio juiz. 

20. Sentenças líquidas. As sentenças de
vem ser proferidas líquidas ou liquidáveis por 
mero cálculO do contador. É possível proferi 
-las líquidas mesmo no caso de o pedido ser 
ilíquido, se houver especial cuidado com a 
produção de prova durante todo o transcorrer 
do )Jroce~so, inclusive formulando quesitos es
peciais e determinando a Juntada de documen
tos que esclareçam quantidades e valores. Nun
ca proferi sentença que exigisse liquidação por 
artigos. 

A experiência mostra que inúmeras sen
tencas iliquidas já foram proferidas em pro

cessos em que havia elementos para a prola
ção de sentença líquida ou liquidável Dor cál
culo. Tanto que na maioria desses casos é pos
sivel proferir sentença julgando a liquidação 
por artigos que se instaura, ao ensejo do jul
gamento conforme o estado do processo, que 
a liquidação por artigos, por seguir o rito or
dinário, possui. Assim agi em dezenas de re
clamacões trabalhistas rurais na minha Co
marca" de Segunda Entrância, Santa Cruz do 
Rio Pardo, em que recebi, ao assumir, muitos 
processos cujos números havianl sido expres
samente deixados para a execução mediante 
liquidação por artigos. 

21. Exame de petições iniciais. Nenhuma 
jurisdição funciona bem se o juiz não man
tém o hábito de examinar detidamente todas 
as petições iniciais, indeferindo as inaprovei
táveis ou determinando o conserto das sim
plesmente imperfeitas, de acordo com o art. 
284 do Código de Processo. 

Há nesse ponto três observações: não pro
ferir mais de um despacho determinando sa
nação - se não sanada a falha, deve a inicial 
ser indeferida a seguir; deve-se apontar pre
cisamente a falha da inicial, não bastando re
ferência genérica a "emendar a inicial" 
porque o advogado do autor não saberá como 
atender ao comando; e não se use de extremo 
rigor com as iniciais - será razoável subsis
tirem imperfeições. 

22. Saneador e preliminares. O saneador 
deve apreciar as preliminares alegadas, lim
pando o processo. E deve também fazer o "ín
dice" do que ficou para trás, em se tratando 
de processos complicados, como os de muitos 
réus, ou de ações de procedimentos difíceis, 
como usucapiões, divisões, falências, concor
datas, prestações de contas e outras. 

Deve-se tomar cuidado especial, entre
tanto, em prever o que ocorrerá no caso de 
reforma de decisão preliminar em agravo de 
instrumento, porque essa reforma poderá pre
judicar o andamento do processo. O ideal será 
uma de duas: decidir somente com absoluta 
certeza de confirmação ulterior, ou decidir de 
modo a, no caso de reforma do decidido, vir 
o processo a ser julgado extinto em conse
qüência do julgamento do recurso. 

UI. INSTRUMENTOS NAo PROCESSUAIS 
- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

23. O "vale-tudO" não processual. Além 
desses meios puramente processuais temos 
meios não processuais que também têm im
portância na obtenção do bom andamento dos 
processos. 

São o "vale-tudo". Tudo vale para fazer 
o processo andar. Desde a maneira como o 
juiz se comporta na sala de audiências, até 
o modo pelo quai manuseia o processo ou dele 
se desfaz, como no caso de ele o colocar sobre 
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a mesa ou o jogar num canto na presença 
das partes. Importa até o jeito de ele se vestir 
ou portar num churrasco, numa pescaria, no 
pagamento de suas obrigações. 

Tudo importa para que o processo ande, 
até porque tudo vai influir na credibilidade do 
juiz e na própria força de suas decisões. 

24. A dignidade do judiciário. O juiz deve 
zelar pela dignidade do judiciário. Esse zelo, 
além de ser evidentemente necessário no as
pecto funcional, vai facilitar o próprio serviço. 

Será bom zelar por essa dignidade até do 
ponto de vista do próprio comodismo; ser dig
no ajuda a facilitar o trabalho. 

25. Autoridades políticas da COmarca. O 
juiz deve tratar as aut?ridades da Coma.r~a 
com o respeito e a graVidade que o exerC1Cl0 
dos cargos públicos por elas exige. 

Poderá discordar delas; poderá tê-las rés 
em processos, mas sempre se tratará de au
toridades constituidas enquanto estiverem no 
cargo. 

O prefeito, o yereador, o membro d~ par
tido é representante da comunidade, e uma 
das suas forcas. Se tivermos reparos a pessoas 
componentes dessas forças será preciso não 
esquecer que esses reparos poderão significar 
insatisfacão com a sociedade que as gerou, 
isto é, com nosso próprio meio, com nosso país. 
E antes de mais nada será necessário pensar 
que outros poderão discordar também de nós, 
dirigindo-nos reparos ao nosso modo pessoal 
ou jurisdicional de ser, formados pelo mesmo 
meio, pela mesma sociedade. 

Importa não hostilizar o político local. 
Será importante manter :bom relacionamento, 
mas evitando o surgimento de imagem pública 
de intimidade que permita à política local 
aparentar ínterferência na eqüidistância. Tra
tamento simples, formal, cortês, digno, limita
do aos encontros decorrentes do exercício dos 
cargos ou da convivência social atenciosa, será 
o adequado. 

26. O Promotor e o Delegado. O promo
tor de justiça e o delegado de polícia geral
mente são boas amizades do juiz na Comarca. 
Funcionários de carreira, como o juiz, relati
vamente a ambos normalmente não ocorrem 
os perigos de envolvimento que podem decor
rer da amizade próxima com as autoridades 
cuja investidura remonta à política local. 

É bom, entretanto, não permitir confusões 
funcionais. Se a sociedade quisesse mistura de 
atribuições ou exigisse uniformidade de pen
samento entre os três profissionais, a lei não 
instituiria três cargos e o Estado não paga
ria três vencimentos. Postas de lado as rela
ções de amizade que se formam, sobretudo 
entre o juiz e o promotor, naturalmente apro
ximados pela convivência no Fórum, e as res
pectivas famílias - amizade que me forneceu, 
entre tantos amigos, um compadre querido em 
Palestina, José Juarer; staut Mustafá, e um 

,
 

extraordinário amigo em São Bernardo, Rena
tn Augusto Romeiro César 2 - é bom que cada 
qual cumpra com o dever do respectivo cargo 
sozinho e sem interferir no cumprimento do 
dever do outro. 

A não confusão será importante para a 
credibilidade do juiz, assim como também o 
será para a do promotor e a do delegado. 

27. Eqüidistância ostensiva. Eqüidistân
cia é uma forma de correção pessoal que deve 
ser sempre posta em evidência. Mesmo se se 
decidir com a impressão de que de uma forma 
ou de outra se estará beneficiando uma das 
partes, essa impressão não poderá nunca pas
sar à decisão. 

Sempre temos que julgar com imparcia
lidade, mesmo quando parecer até a nós mes
mos que estamos sendo benevolentes. Existem 
questões em que podemos formar em nós a 
impressão de benevolência, como as de apres
sarnento de um alvará simples ou de anda
mento de processo sem litígio, cuja decisão 
não prejudique a ninguém. Mas mesmo nesses 
casos temos de conservar a imagem de trata
mento e decisão imparciais e normais, ante 
as peculiaridades do caso, e não a de decidir 
ou apressar para fazer um favor especial. 

Não podemos nos mancomunar com as 
partes; nem mesmo com a que tem razão; se 
isso ocorrer, essa mesma parte, em outra opor
tunidade, se víer a perder outra questão, vai 
achar que o juiz que antes com ela se man
comunou agora o fez com a parte contrária. 
Temos que transmitir a certeza de que sem
pre agimos como juizes, pesando imparcial
mente os dil'eitos e dando a eles a solução 
adequada. 

28. Abuso de tecnicismo. O tecnícismo 
abstrato no judiciário é mal dos nossos tem
pos. Ele se revela sobretudo no direito proces
sual, mas contamina também outros ramos do 
direito. Em todos é nocivo, pois leva à preo
cupação de exposições densamente abstratas. 
que os destinatários da jurisdição, as partes; 
não irão entender, de modo que ficarão com 
a idéia de não terem sido bem apreciados o 
caso e seus motivos. 

No direito penal esse tecnicismo mereceu 
candente ataque de NÉLSON HUNGRIA, em 
célebre conferência denominada "Os Pandec
tistas do Direito Penal", que acompanha um 
dos volumes dos "Comentários ao Código Pe
nal". A leitura é obrigatória para quem quiser 
aprofundar-se nos segredos de ser bom juiz. 

O processo não é um maço de papéis for
necedor de dados para construção de castelos 
de cartas de raciocinios abstratos técnicos ou 
tiradas literárias. Existe para levar justiça às 

~ Falecido, com a esposa Gilda, no dia 9.7.1983. 
em acidente automobilístico cujas conseqüências :ll're
)Jatnl'am. depois, n filha mais velha do casal. Renata. 
Peno"o registro de saudade ao ensejo da revisão deste 
trabalho. 
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pessoas que estão com vidas enfiadas no meio 
de suas folhas, pessoas cujos rostos e senti
mentos o bom juiz deve saber ver por meio 
do instrumento técnico. Essas pessoas não 
querem exibições de arquitetura técnica; que
rem justiça para os casos concretos. 

29. Decidir com conhecimento e seguran
ça. Segurança para não errar. Tomar cuidado 
para não errar; não "chutar". A responsabi
lidade no decidir é o minimo que se espera 
do juiz. Não se espera que o juiz saiba tudo; 
aguarda-se que ele saiba localizar o que não 
sabe e vá estudar e aprender antes de decidir. 

Já houve ocasião, em Palestina, em que 
interrompi uma audiência, pedi licença para 
ir à minha casa ver um livro, porque achava 
que não deveria decidir sem a consulta. Quan
do voltei, houve surpresa, porque se pensou 
que eu fosse voltar com um grosso volume de 
tratado estrangeiro, mas voltei com o "Curso 
de Direito Civil", do Professor WASHINGTON 
DE BARROS MONTEIRO, que sempre dá so
lução prática muito ponderada a problemas 
concretos. 

30. Atender e ouvir. Isto é muito impor
tante. Mas não ficar com aquelas conversas 
ao pé de orelha, cochichos que se prestam a 
confusões e desconfianças. 

É preciso saber ouvir e dar atenção a quem 
nos procura, de preferência atendendo de por
tas abertas, normalmente, na sala de au
diências, falando naturalmente. Há sempre 
um jeito de fazer a pessoa falar alto, ou com 
voz normal, como numa conversa comum, afas
tando o perigoso som de segredo. 

Saibam ouvir. Muitas vezes quando a pes
soa começa a falar já adivinhamos o fim. Mas 
é bom não cortar o ânimo da pessoa que 
veio falar. pode ocorrer até que ela esteja sob 
pressão ou tortura psicológica em falar. Não 
se pode interromper essa pessoa, sob pena de 
decepcioná-la e desiludi-la da justiça. 

Os árabes dizem, e vi isso numa citação 
do rei Faissal, que o ser humano tem uma só 
boca e dois ouvidos, para ouvir mais e falar 
menos. Essa regra se aplica ao juiz. Saber ou
vir muito é decisivo para dizer bem o direito. 

Quando não se puder permitir prolonga
mento da conversa, deve-se deixar a pessoa 
expor um pouco e dizer que já está entendido, 
que já se sabe do que se trata, que será dada 
a maior atenção ao caso e outras respostas 
assim, mas sempre após ter ouvido atenciosa
mente uma boa parte do suficiente para in
teirar-se do caso. 

31. Tratamento do pessoal judiciário. É 
muito importante tratar bem os funcionários. 
O juiz não pode ficar fechado como se fosse 
um nobre - vã ilusão - um eremita ou uma 
pessoa que possa ser contaminada pelo con
tato com os funcionários, advogados e partes. 
Mas esse contato não deve ser conduta capaz 

de gerar situações perigosas, de intimidade ou 
aparência de intimidade comprometedora. 

Mais: a imagem da sala de audiências 
como local de brincadeiras, de falar mal da 
vida alheia, de fofocas, sussurros e gargalha
das atrapalha o andamento dos processos. A 
parte vem para uma audiência, vê o quadro 
e vai achar que aquilo não é sério. Também 
é preciso tomar cuidado com as piadas, sobre
tudo as mais fortes. É preciso não permitir o 
que vá além de uma certa formalidade cordial. 

O juiz deve ser um chefe e, às vezes, um 
amigo, seguro. Mas um amigo sempre juiz, 
qualidade inseparável que o juiz forçosamente 
conserva em todos os lugares e ambientes, e 
de que não pode jamais se desvencilhar para 
ficar somente como o amigo - termo que 
alguma vez, se invocado sozinho, parecendo 
afetivo, poderá esconder sinonímia com cúm
plice em atos e segredos aos quais o bom juiz, 
mesmo amigo, não deve se agregar. 

32. Não gritar. Não se deve gritar. O juiz 
manda apenas nos funcionários, e manda ge
ralmente por escrito, de modo que manda 
mesmo é na caneta dele, com a qual fala em 
silêncio. 

O juiz não pode gritar com ninguém. Só 
deve dar ordens legais e pela forma apro
priada. 

É bom, também, quando coisas se compli
cam, acertar a voz e não permitir nela afli
ção indicativa de perda de serenidade. Em 
uma audiência, por exemplo, se o juiz perder 
a calma, ninguém mais a controlará. 

É interessante lembrar que há juízes que 
pas..<:am toda a vida sem gritar e sem proble
mas porque sab-em fazer-se respeitados. Sem
pre há alguma forma de agir melhor do que 
esbravejar. 

33. Permanecer na mesa de trabalho. O 
juiz em sua sala, sentado à mesa de trabalho, 
soma à forca institucional a natural tendên
cia ao acatamento do que provém de quem 
está nesse lugar e nessa posição. 

É bom o juiz ficar sempre no seu lugar. 
É sempre arriscado sair da mesa, ir à porta, 
discutir no corredor. Não saindo do lugar, fi
cando sentado, ele tem naturalmente o res
p.eito dos outros. Ali tem o juiz mais conforto 
psicológico e melhores condições para tomar 
providências; tem a campainha para chamar 
os funcionários e, se surgir perigo, é para ali 
que acorrerão em socorro. Se algo tiver de 
lhe acontecer, que ocorra em seu posto, em 
sua mesa, cumprindo o dever. 

Naturalmente haverá ocasiões de ir ao 
cartório, à cadeia pública, ao juizado de me
nores e a outros locais, para instruções ou 
para atividade correcional. Mas no trabalho 
judicial público típico no Fórum será interes
sante que se conserve à mesa de trabalho. 

34. Aparência do Fórum e do local de 
trabalho. Quem vem ao Fórum tem noção 1n
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tuitiva das coisas certas. Sabe que uma casa 
deve ser limpa e que o local de trabalho deve 
ser organizado. Sabe, por exemplo, que um 
bom pedreiro deve sempre lavar as ferramen
tas antes de as guardar, que a boa mãe de
monstra cuidados na aparência dos filhos e 
assim por diante. 

Quem vai ao Fórum e vê tudo sujo, com 
documentos amontoados, tocos de cigarros jo
gados, processos no chão, a mesa do juiz com 
papéis espalhados, não vai confiar em um 
juiz, um representante da lei, que convive com 
tudo tão desorganizado. 

Achará que ele não leva nada a sério, a 
começar do próprio local de trabalho. E, natu
ralmente, pa.~sará a questionar os atos dele 
emanados. 

35. Pontualidade das audiências. Organi
zar a pauta prevendo para não haver atrasos 
é um dever. Submeter partes, testemunhas e 
advogados a demoras absurdas é evidente
mente criar problemas, além de ser desuma
nidade. 

Temos várias Varas em São Paulo que 
nunca atrasam os horários das audiências, o 
que prova que o controle do horário é possí
vel, ass!m como é possível não atrasar proces
sos. Há colegas que nunca atrasaram nenhum 
processo. 

A organização da pauta de forma a não 
atrasar o início das audiências é instrumento 
de credibilidade do juízo. É preciso saber do
sar a pauta e para isso existem várias dire
trizes; cada juiz deve escolher a sua. Por 
exemplo, se houver certeza de permanência 
de juiz auxiliar na Vara, que possa fazer au
diências concomitantemente com o titular. 
será conveniente marcar a audiência presumi
velmente mais demorada para o inicio do ex
pediente e ficar com ela; se não houver, será 
melhor marcá-la para as quinze ou dezesseis 
horas, para que se realize quando os despa
chos já terminaram, o público diminuiu e a 
audiência poderá se prolongar até mais tarde, 
sem acarretar o atraso das demais. 

36. Atendimento aos próprios interessa
dos. Toma vulto hoje em dia o hábito de o 
juiz não atender os interessados, sob o fun
damento de terem eles advogados. 

O melhor é não seguir essa regra. Os in
teressados têm direito a contato com o juiz, 
ao menos de início, embora esse direito possa 
vir a ser suprimido posteriormente se se tor
narem inoportunos, repetitivos ou quiserem 
sustentar pessoal e verbalmente os argumen
tos processuais. 

As vezes o atendimento do próprio inte
ressado é de relevo para a localização de pro
blemas correcionais que os advogados nem 
sempre trazem ao juiz. Por isso o atendimento 
deve ser feito pessoalmente pelo juiz, não se 
recomendando a delegação pura e simples a 
outrem ou o outorga a funcionários do poder 

de barrar o acesso ao juiz, com risco de os bar
radares serem os contra quem viriam os bar
rados reclamar. 

37. Aperfeiçoamento para a própria ju
risdição. Cada jurisdição tem os seus proble
mas e é preciso saber trabalhar com eles. Se 
região rural, tem-se que conhecer problemas 
de terra; se industrial, tem-se que saber as
suntos negociais, societários e de acidentes do 
trabalho. O juiz precisa aperfeiçoar-se pre
parando-se antes de mais nada para a sua 
jurisdição. Na grande São Paulo no crime 
será necessário dominar de cor ~ relativo ~ 
roubo, latrocínio, furto e lesões corporais cul
posas no trânsito e saber, na prática, o que 
fazer com menores infratores perigosos, por 
exemplo. 

Sendo JUIZ da grande São Paulo, a reali
zação de curso de pós-graduação em direito 
agrário ou internacional em nada auxiliará a 
jurisdição. Servirá apenas para brilho inte
lectual abstrato, desligado da problemática 
judiciária profissional, ou para aperfeiçoa
mento relevante visando a carreira universi
tária. Mas para a melhoria da jurisdição se
riam recomendáveis outros cursos, aparente
mente não relacionados com a Justica como 
relações humanas, organização e métódos etc. 

Há regiões com problemas chamados de 
terra, que preocupam muito, mas que têm 
lineamentos que ensejam processamento e jul
gamento seguros. Por exemplo, nelas não se 
pode dar muito tempo às partes, senão elas 
ficarão alterando a realidade subjacente ao 
caso, empurrando cercas, derrubando matas, 
mudando caminhos e assim por diante; se foi 
feita a perícia depressa, essas questões se es
vaziarão como bolhas de ar. 

Quem está em região de problemas de ter
ras tem de estudar a jurisprudência relativa 
a eles, saber quando cabe exceção de domínio, 
quando devem ou não devem ser concedidas 
liminares, como lidar com processos incidentes, 
levando-se todos ao ponto em que possa ser 
proferida decisão única para todos - porque 
em princípio não será bom sentenciar parce
ladamente esses processos, correndo o risco de 
julgar extinto um dele.s e depois sobrevir a nu
lidade dos atos praticados nos demais, devido 
à reforma da sentença de extinção pelo Tri
bunal; por isso será geralmente melhor jun
tar os processos, colocar tudo em um só pacote 
e julgar na unidade de um só momento e, se 
possível, de uma única sentença. 

38. Dizer sim e dizer não. O JUIZ deve 
dominar a arte de dizer sim e dizer não. Am
bas as palavras são difíceis, variando fungi
velmente o grau de dificuldade segundo a 
ocasião. 

Mas é preciso que o juiz saiba dizê-las 
sem criar atritos, sem demonstrar animosi
dade, sem provocar problemas, resguardando
-se. Há pessoas que negam o que lhes é pedi
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do e o interlocutor não sai magoado. O tiro
cínio de tratamento das pessoas pelo juiz deve 
atentar a isso. 

39. A mulher e a família do juiz na Co
marca. O Desembargador EDGARD MOURA 
BITTENCOURT reserva um capítulo para "a 
mulher do juiz":~ no livro sobre o juiz. Ela é 
tão importante para tranqüilidade da Comar
ca que já imaginei seria bom devesse, como 
o	 marido, fazer concurso ... 

O mesmo se diga da família, especialmen
te dos filhos. Comportamento simples, vida 
austera, respeitadora das leis e das pessoas, 
sem prevalecer do cargo do chefe da família 
são fatores fundamentais para o trabalho do 
juiz na Comarca. 

Será também irreparável mal a mulher ou 
os filhos do juiz desdenharem a cidade da Co
marca. A repercussão desse desdém na popu
lação fará preferível que o juiz, com a família, 
mude de Comarca. 

40. Ter convicção. A convicção pessoal a 
re,>peito das decisões é elemento de extrema 
relevância para o juiz. As partes sentem o 
pulso do juiz pela convicção que evidencia. 

A convicção se produz pelo conhecimento 
do direito, da vida, da cultura e do estudo dos 
casos. A segurança é imprescindível na vida 
judicial. Forma-se o hábito da convicção e 
passa-se a conviver com ele. Deve-se, por isso, 
cultivá-lo como se cultivam as grandes árvo
res: começando de humilde posição de dúvida 
metódica que submete tudo, mesmo as coisas 
mais simples, a meditação e à pesquisa, che
gando à altura do conhecimento aperfeiçoado. 
Nessas alturas o saber estará em aparente pa
radoxo: consistirá no conhecimento do des
conhecimento, isto é, saber o que não se sabe, 
para isolá-lo e ir estudá-lo antes de decidir 
ou dizer. 

41. Despachos preparados pelo cartório. 
É imprescindível a qualquer jurisdição moder
na, que os despachos de rotina venham para 
a mesa do juiz já preparados pelo cartório, da
tilografados, impressos ou carimbados. O ju'iz; 
os examinará antes de assinar e, se forem 
inadequados, tirará a folha, ou riscará o que 
foi preparado e lançará outro despacho a mão 
ou novamente datilografado, mediante ditado 
na sala de audiência. 

É o caso da magistratura de massa de que 
falei de inicio. Decisões repetitivas não são 
para serem pessoalmente escritas pelo jujz. 
Devem vir já prontas, atuando o cartório se
gundo as instruções do juiz. Orientar o car
tório para grafar os despachos também é 
"decidir". Decidir pessoalmente não significa 
"escrever" de próprio punho nos autos. 

3 Atualmente. havendo várias juizas na magistra
Lura de São Pa.u:o. seria mais adequado tra tar do 
"cônjuge" do Juiz. 

- 50(\ -

Mas é preciso sempre verificar se os des
pachos preparados pelo cartório estão certos. 
Jamais deve o juiz assinar o expediente "em 
cruz" por mais que confie nos funcionários que 
os tenham preparado. 

42. Carimbos e impressos de decisões. O 
mesmo ocorre com impressos e carimbos. Não 
é admissivel modernamente, na quantidade 
atual de serviço, que o juiz tente escrever tudo 
pessoalmente. Se o fizer não escapará ao atra
so de serviço por mais que trabalhe. E passará 
a ser criticado, exibirá pouca produção quando 
pretender juiz auxiliar para a Vara, trilhará 
a triste sina do juiz marcado pela reclamação 
constante do serviço. 

Por mais que seja culto, por mais que seja 
homem de bem, por mais que decida bem os 
ca~os a que efetivamente se dedique, certa
mente terá sua vida jurisdicional cercada de 
problemas que podem ser evitados mediante 
organização simples do serviço no aspecto ge
rencial, imprescindivel à magistratura de 
massa, para que tenha o tempo necessário à 
dedicação artesanal. 

Confira-se tudo, entretanto, antes de as
sinar. 

IV. CASUíSTICA COMPLEMENTAR
 
FAZER E NAO FAZER
 

43. Pessoalidade da casuística. Há uma 
casuistica que todo juiz segue e que ajuda a 
formar a credibilidade da própria jurisdição, 
colaborando para o bom andamento e para o 
encurtamento da vida dos processos. 

Exponho o meu sistema, a minha casuís
tica, apenas como lembrete pessoal de casos. 
Pensem, meditem bastante e cheguem às pró
prias. Se imaginasse que algum de vocês, 
juízes de direito, iria receber tudo o que estou 
falando como dogma, decididamente nada lhes 
diria, pois o juiz não deve ser repetidor de 
idéias alheias. É preciso que cada juiz tenha 
suas próprias diretrizes. 

Toda regra é pessoal. É preciso usar de 
prudência antes de chegar a uma. É preciso 
ouvir juízes mais antigos, consultar os autores 
específicos, obõervar o modo de ser da comar
ca. É preciso perguntar. Sempre há alguém 
que conhece o assunto; é preciso aconselhar
-se com ,ele - ainda que que para não aceitar 
o conselho... É melhor confessar ignorância 
a interlocutor adequado do que arriscar o di
reito alheio com ignorante decisão presun
çosa. 

Destacarei alguns pontos de minha casuís
tica pessoal de fazer e não fazer. 

44. Evitar anulação de processos. É no
civo anular processos. Mas cheguei a ver co
marca em que houve a anulação de dezesseis 
processos de oficio pelo mesmo colega - às 
vésperas da promoção - todos eles processos 
recebidos para sentença. Imaginem a confu
são implantada na comarca. 

10 
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A anulação de um processo criminal pode 
levá-lo à prescrição; ::t de um cível levará 
alguém ao desespero. Só se anula um processo 
quando absolutamente necessário; tenta-se 
salvá-lo, o que geralmente é possível, ainda 
que, certamente, seja mais difícil. Mas o bom 
juiz se conhece no difícil, não no fácil que a 
todos nivela por baixo; ninguém pode pre
tender ser juiz para julgar somente separa
ções consensuais ou despejos por falta de pa· 
gamento de réus revéis .. , Perdoem os exeriJ.·· 
I)los. 

45. Não suscitar conflitos de competência. 
Em toda a minha carreira nunca suscitei ne
nhum. As partes normalmente não estão in
teressadas em quem é o juiz que julga. Basta 
que seja honesto, imparcial. As partes querem 
a sentença e a execução. É para isso que o 
Estado nos paga. 

Além disso, há o aspecto prático. Suscitar 
um conflito é tão complicado como sentenciar. 
E se eu proferir uma sentença e o Tribunal 
depois l:J.e julgar incompetente, para mim o 
processo não voltará nunca mais, ao passo que, 
se eu suscitar um conflito e depois o Tribunal 
ent.ender que eu é que sou competente, terei 
de enfrentar novamente o mesmo processo, o 
que já não farei sem aborrecimento. 

É muito penoso e mais complicado traba
lhar em processo do qual já nos imaginamos 
desligados. 

46. O "diga-diga". Não mandar ninguém 
dizer inut\lmente. Isso é óbvio. Atrasa o des
fecho, irrita as partes e advogados, atrai para 
o juiz a p~cha de preguiçoso e acarr·eta com
p!icarões para o procedimento, pois cada ma
nifestação nova das partes colocará novas 
questões no processo, as quais terão de ser 
relatadas e enfocadas, a despeito de consta
rem por vezes de breves linhas ,10 meio de 
páginas, em posição de fácil esquecimento. 

47. Estudar (1. jurisprudência do casO. Sem 
a jurisprudência do caso às vezes nada se pode 
decidir com seriedade. 

E, o Que é mais grave, às vezes a jurispru
dência se afasta muito do sentido literal da 
lei, criando ciladas consideráveis para o jul
gador que apenas lê a lei ou a doutrina aca
tlêmica. 

Vejam-se, por exemplo, as diretrizes juris
prudenciais surgidas no âmbito do compro
misso de compra e venda, da extensão do 
direito à defesa criminal, da exigência de 
perigo concreto na contravenção de direção 
perigosa e tantas outras e avaliem-se os riscos 
do esquecimento das conclusões jurispruden
ciais. A jurisprudência é o próprio direito em 
sua vivência progressiva. 

48. Carga e descarga de autos. Convém 
receber os proce~os que tenham de ser levados 
para casa mediante carga no livro de cargas. 
E ao retomo é bom exigir a baixa no ato da 
devolução ao tuncionário. 

O livro de cargas ao juiz deve ser conser
vado na sala de audiências para que nele SE:: 

façam as cargas dos processos que não pos
sam ser decidido'> no Fórum e por isso sejam 
retirados. O bom controle de retirada de pro
C·fSSOS pelo juiz fornece marca de organização, 
além de evitar dissabores no caso de carga de 
proces~o e esquecimento de descarga pelo car
tório. 

49. Indeferimento de perguntas em au
diência. Há formas simples e não agressivas 
de indeferir perguntas inadequadas ou imper
tinentes em audiência. A descoberta dessas 
formas nos casos concretos é uma arte carac
teristica do juiz tranqüilo, que infunde res
peito e confiança às partes e advogados. 

Pode-se ponderar o haver a testemunha já 
respondido, até mediante a leitura do trecho 
anterior. Podem-se rememorar os limites pro
batórios da demanda, mostrando que a ques
tão se ~itua fora deles. Pode-se formular a 
repergunta capciosa ou tendenciosa de forml>
a torná-la adequada. Pode-se mesmo pergun
tar o que teria de ser indeferido. se não trou· 
xer prejuízos, para evitar incidente de fazer 
constar a pergunta, o que toma pelo menos 
tanto tempo quanto formulá-las e consignar 
a resposta. 

Acima de tudo, entretanto, deve-se evitar 
o uso do termo "indefiro" diante da pergunta, 
sem rebuços, à face do advogarlo, porque esse 
termo, por mais técnico que seja.. desencadeia 
inevitável carga emotiva que muitas vezes po
de levar a incidentes desagradáveis, notada
mente se aplicado várias vezes para indeferi
mento de perguntas elo mesmo advogado. 

50. Dispositivos de sentenças e acordos. 
Cuidado com os dispositivos de sentenças. 
Existem dispositivos que, se forem lançados 
errados e não houver recurso, ninguém conse
guirá executar. 

O mesmo ocorre com os acordos, cuja re
da~ão deve ser bem verificada pelo juiz pes
soalmente, inclusive do Donto de vista da liqui
dação futura para execução. 

51. Vistas ao MP. Devem ser dadas vistas 
ao MP apenas quando necessárias, sem prodi
galidade. 

Ao Promotor de Justiça, pela natureza de 
suas fnnções, será licito partir de ponto de 
vista diferente do juiz, ou seja, o da lega
lidade estrita, de modo que as reiteradas vistas 
poderão ense.i ar a colocação no processo, por 
rlevp.r de ofício, de sucessIvas questões nova~. 

que, depois, o juiz terá de decidir uma a uma. 
O risco acentua-se diante da possibilidade de 
substituição de profissionais, pelos mais di
ver.õos motivos, levando à natural diversidade 
de pontos de vista. Por isso também será de 
b-oa norma examinar com cuidado as cotas do 
MP antes de as acolher, banindo-se a aplica
ção indiscriminada de carimbos de despachos 
"nos termos da cota". 
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Ressalvem-se, contudo, os casos de juízes 
e promotores muito afinados por proficua con
vivência, cujas orientações muitas vezes pas
sam a ser uniformes e são fator de bom tra
balho judiciário. Em São Bernardo, ao cabo 
de algum tempo de convivência, o promotor 
e eu, embora jamais tentássemos um influir 
no pensamento do outro, expúnhamos prati
camente as mesmas coisas, sem nenhum con
tacto prévio, fornecendo segurança aos juris
dicionados e ensinando andamento célere-ãõs 
processos. 

Outro inconveniente de sucessivas vistas 
ao MP será o truncamento do procedimento 
e a provocação dos mesmo.s males já ressalta
dos quanto ao "diga-diga". 

52. Ler tudo. Tudo o que for escrito no 
processo deve ser lido para que se possa res
ponder a cada alegação. 

Não se pode omitir nada. As omissões são 
um dos pontos que mais acarretam inconfor
mismo razoável dos advogados e das partes. 

53. Não adiar audiências. Não adiar au
diência pelo adiantado da hora ou devido a 
incidente de menor relevância, superável na 
lógica do processo. 

O adiamento é humilhante para a Justiça 
e para o Juiz e prov.Qca prejuizos sensiveis às 
partes, testemunhas, advogados e serviço car
torário. 

54. Reconsideração de decisões. Cuidado 
ao reconsid.erar. 

A reconsideração de decisões, próprias ou 
de outros juízes, deve ser precedida de maior 
reflexão. Quanto a decisões próprias, o me
lhor é "considerar" bem, antes de decidir, pa
ra não ter de "re-considerar". A reconsideração 
deve ser ato não correntio, o que a tornará 
anti tese singular - ato de humildade orgu
lhosa. 

Além disso, às vezes é melhor não recon
siderar, ainda que o juiz se convença cio de
sacerto da decisão anterior. Há situações de 
erro que não acarretam prejuizo irreparável às 
partes; nelas será preferível fazer o processo 
andar, de modo a poder ser proferida decisão 
futura que corrij a tudo, preferivelmente sen
tença, em ato final recorrível. 

De qualquer forma, sendo o caso, deve-se 
reconsiderar o próprio ou alheio, sempre fun
damentadamente. 

55. Procedimentos complicados. Atenção 
especial para com os procedimentos compli
cados. 

Divisórias, possessórias, demarcatórias, 
questões societárias, questões criminais com 
advogados muito ativos, que às vezes adquirem 
vantagens construindo nulidades processuais, 
exigem maior cautela. 

Já vi usucapiões com julgamento de justi
ficação da posse sem que se tivessem comple
tado todas as citações e já encontrei esses 
mesmos processos com perícia sem justificação 
da po~se e totalidade das citações. Esse tipo 
de desatencão é grave. porqne deixa no pro
c.esso nulidade hibernada, à disposição de quem 
no futuro o queira anular. 

56. EspecifiCar provas. Há divergências 
entre [bons juízes a resneito da conveniência 
de proferir despacho rnandando especificar 
provas. Pessoalmente o acho desnecessário e 
fator de risco de malentendidos: não faltará 
quem nele veja mero despacho estereotipado 
e inútil, datilografado pelo cartório, a gerar 
atraso para o processo, como se o juiz quisesse 
com ele procrasti.nar decisão mais trabalhos:\ 
em ato processual de maior envergadura. 

Parece-me melhor não imprimir rotina de 
determinação de especificação de provas, mas, 
sim, -examinar os autos após a contestação Olt 
a manifestação do autor sobre ela, verificar 
qua;,R as provas necessárias e, nesse caso, de
feri-las, reservando a hipótese de mandar as 
partes dizer sobre a prova para quando hou
ver dúvida a respeito do cabimento de uma 
delas. Nrsse caso O despacho consultará as 
parte>, precisamente, sobre a necessidade da 
perícia ou de prova testemunhal dando a niti
da demonstração de prévio exame do pro
cesso. 

57. Perícia e designação de audiência. 
Marcar audiência só após a vinda do laudo 
pericial. 

E, uma vez apresentadf' o laudC', marcar 
audiência com tempo para que as n~J.rtes se 
manifestem e tragam aos autos a'3 crítica3 dos 
asoi~tentes técnicos. Se não as trouxerem será 
realizada audiência sem elas. 

O controle da duração da pericia é, aliás, 
es.sencial à j urisdi ção dinâmica. 

58. Simplificacão de atos de comunica
ção. Existem situações em que podemos agir 
por carta ou telefone. Por exemnb: Em Vara 
de Família. para fazer o inventariante atender 
a certas determinações, podemos simplesmen
te mandar uma carta a ele, cobrando-as. Ele 
r.ertamente Irá nrocurar o advogado e o pro
ceoso retomará o andamento. 

Em questões de filhos e de menores é pos
sível mandar telefonar para quem detém o 
menor dizendo uara trazê-lo ao Fórum, por
que o juiz quer õuvi-lo pessoalmente. Ninguém 
vai opor muita resistência se o juiz quiser ver 
e ouvir as partes. O contrário é que geralmen
te ocorre: as partes querem ser ouvidas e o jt~iz 

não as atende, por vedação processual, incon
veniência ou mera comodidade. Quando as 
partes vierem, é conversar, pedir calma, ouvir 
com ostensiva eqüidistância e, se possível, jun
tas, todas as partes, e realizar o ato que im
porta, que é ouvida do menor, com as cautelas 
que o ato aconselha. 
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59. O telex. Usar o telex. O Tribunal rea
liza verdadeira campanha de incentivo ao uso 
de telex. 

O Tribunal de Alçada Criminal está usan
do o telex até para alvarás de soltura há anos. 
Não há noticias de problemas em nenhuma 
das áreas. 

Importa usar a imaginação e ver o que 
pode ser passado por este eficientíssimo meio 
de comunicação moderna. 

60. O juiz auxiliar. Não afogar o auxiliar, 
nem passar os problemas complicados para 
ele. 

Não que juiz auxiliar ou substituto não 
saiba o que fazer. As vezes ele é extremamente 
capaz, tanto quanto o titular, ou até mais. 
Mas passar problemas sérios ou numerosos 
para o .iuiz auxiliar é desmorallzação para o 
titular. Faz cOm que ele perca um pouco da 
credibilidade pública como profissional que 
deve ser preparado e altivo para ser esteio de 
garantias constitucionais dos jurisdicionados; 
ainda que com eles conviva há tempos e te
nha de conviver muito no futuro. 

61. Conclusões sem data. Não devem ser 
aceitas. É absurdo o cartório assumir a res
ponsabilidade pelo atraso do juiz. 

Se recebido grande número de processos 
para sentencas será o caso de colocar nelas 
ao fim do relatório e antes de "decidido" ; 
data em que o processo foi recebido. sob~e
vindo atraso, será fácil ver quanto o juIz tra
balhou em outros processos durante o período 
em que se atrasou num deles. 

Sem sombra de dúvida é preferível tra
balhar com data do próprio dia do recebimento 
a trabalhar com data errada, que poderIa dar 
impressão de atraso crônico do juiz, disfarçado 
com a humilhante cumplicidade do cartório. 

62. Questões correcionais nos autos. Não 
deixar pa.ssar questões correcionai-s sem ao 
menos as documentar para eventuais provi
dências futuras. 

Será útil, por exemplo, extrair "xerox" do 
que vier de correcional aos autos e guardá-la. 
Havendo repetição de falhas envolvendo os 
mesmos funcionários será fácll juntar todas as 
"xerox" e formar sindicância, abrindo ao fun
c'onário prazo para manifestação diante da 
prova já constituida. 

63. Sustentar na legalidade. As vezes dis
cordamos da diretriz legal, principalmente em 
matéria procedimental. Mas não se poderá 
violar a lei, que juramos cumprir, sob pretexto 
de discordância. Não é demais lembrar que o 
juiz não pode usurpar a função legislativa. 

Deverão ser buscadas formas de cumprir 
a lei contornando o ponto de discordância com 
argumentos fincados em outros dispositivos 
legais. 

Ou será o caso de, em questões de menor 
relevâ~cia, que não firam direitos das partes, 
que nao alterem a substância dos processos, 
dizer qual é o dispositivo legal e como ele 
comanda para, depois, salientando que o ato 
p.ode ser praticado valldamente com outra 
forma, afastar-se de!€ com fundamento em 
outros dispositivos de lei. 

É o que ocorre com o processamento dos 
embargos à execução em apenso, determinado 
pelo art. 736 do C. Pro Civ. Na prática isso é 
desnecessário, ante a Ruspensão do processo 
de execução durante o processamento dos em
bargos. Por isso tenho determinado a juntada 
dos embargos aos autos de execução. Consigno, 
entretanto, que assim procedo devido à sus
pensão, diante da qual esclareço não haver 
prejuízo decorrente do não expressamento. 

64. Decidir somente pelo que está nas 
autos. Os autos são garantia das partes e do 
juiz. se algum dado importante não estiver 
nos autos, deve-se trazê-lo para eles antes da 
decisão que, depois, aludirá à folha em que 
estiver documentado. 

Essa observação é importante para as si
tuacõe de existência de outros processos na 
Vara, que possam fornecer elementos para o 
julgamento do caso. Primeiro se deverá fazer 
a peça do outro processo vir aos autos para 
depois, decidir - não se podendo decidir me: 
diante alusão ao que consta do outro processo 
se ainda não veio para os autos. 

65. Questões simples versus complexas. 
Todas as questões são relevantes. Mas há as 
simples e as complexas 

É característica do bom juiz não menos
prezar as questões complexas e não compllcar 
as questões simples. 

Todos nós já vImos casos em que auto!" 
ficaram verdadeiramente "chocando" com o 
juiz, diante de questões de reduzida enverga
dura. Será tão grave atrasar a decisão dessas 
questões quanto decidir com rap.idez leviana 
assunto de maior complexidade e relevância. 

I 
66. Memoriais das partes. Não se devé 

julgar em audiência diante de memorial tra
zIdo pelo Advogado da parte, salvo as causas 
simples. 

Deve-se mostrar o merecido respeito pelo 
trabalr.o do advog'ldo. Além disso, se se apre
sentar menosprezo por esse trabalho e o advo
gado perder a demanda, dirá que o juiz não 
deu atenção ao caso, "tanto que nem leu l)S 

argumentos" ao julgar de plano em audiência. 
É claro que há formas de tornar patente 

a atenção ao trabalho do advogado a despeito 
do julgamento na audiência, e é evIdente que 
não se irá adiar a prolação de sentença de 
caso de menor envergaC;ura, já est'.ldado sufi· 
cientemente ante o só oferecimento de me
morial pelo advogado. Mas não deverão ser 
assim julgados casos complexos, para os quais 
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sejam ofer'2cidos memoriais em audiência, sem 
o,tensivo exame atento deles. 

67. Legalidade processual, civil, criminal 
e menores. Não é bom para a imagem do juiz 
ter processos anulados. As anulações, é certo, 
podem ocorrer, mas é interessante tomar 
cuidado para que sejam raras. 

Nessa matéria é importante atender às 
diferenças de legalidade, especialmente entre 
crime, cível e menores. 

A primeira é a mais rigorosa. Segue-se 
gradação decre.scente; a do cível pode ser mi
tigada por maior elastério da teoria das nuli
dades processuais; a de menores é a mais 
flexivel, prevalecendo o interesse do menor. 

Será grave desatender a regra de processo 
penal garantidora do direito constitucional de 
ampla defesa, sob o Influxo de doutrina hau
rida no processo civil. 

68. Menores e presos. O trabalho extra
-autos com menores e presos é para o juiz 
que tiver o serviço em ordem. 

A primeira função do juiz é proferir des
pachos e sentenças, atos que ninguém mais 
pode praticar além dele. Poderá ele meritoria
mente se dedicar a outros assuntos, desem
penhar outros misteres correlatos com a ati
vidade tipicamente judicial, como os de 
assistência a menores e a presos, em função 
social supletiva. Mas antes terá de estar com 
seu ~erviço em dia. A dedicação a essas ativi
dades pressupõe estar dando conta de realizar 
audiências e proferir despachos e sentenças 
sem atraso. 

Trabalhar bem no próprio serviço é a 
primeira faceta da atuação social do juiz, fator 
de paz social, de recomposição d,e direitos vio
lados, de realização da justiça na Comarca. 
O mais da atuação social terá de vir depois 
na ordem de prioridade na divisão do tempo, 
e jamais poderá ser invocado como justificati
va para atraso de processos. 

Um lembrete é important.e no tocante a 
presos: com a liberalização das formas de sol
tura 1".0 decorrer do processo e de cJ:;,~essão de 
beneficios para cumprimento da pena em li
terdade, não é comum haver pessoas de redu
zida periculosidade que continuem presas. O 
acusado do tipo JEAN VALJEAN, de "Os Mi
seráveis" de VICTOR HUGO, perseguido por 
furt{) famélico, que não levaria, aliás, à con
denação em nossos dias ou na época em que 
foi escrito o romance, seguramente não se 
encontrará preso atualmente. Por isso será 
importante tomar cuidado com as questões que 
envolvam presos, não prodigalizando benefi
cios não autorizados pela lei que já é extre
mamente benigna, com prejuízo para a socie
dade, para o sistema de segurança social, para 
as vítimas que licitamente se sentirão insegu
ras e revoltadas, e, sobretudo, para a própria 
credibilidade da justiça praticada pelo juiz na 
comarca. 

O juiz deve ser justo, mas não pietista ou 
ingênuo no lidar com seres perigosos, cujos 
direitos, mormente o de tratamento digno nos 
xadrezes, tem de firmemente amparar, mas 
cujos deveres, entre os quais o de cumprimento 
da pena de prisão receb'da, não podem ser 
ignorados ou minimizados. 

69. O júri. O júri é o momento mais sole
ne da atividade judIciária na comarca. 

Deve ser levado a sério, até pelos que nele 
não crêem, pelos seus mais ferrenhos adver
sários. O juiz deve realizar o júri com a sole
nidade e a gravidade que o povo dele espera. 
Não fazer brincadeiras no plenário, não ler 
llvros ou despachar processos durante os tra
'>alhos, não se ausentar da sala. Preparar-sI' 
muito para os júris e para cada júri, conhe
cendo os autos tanto quanto as partes - até 
mediante a elaboração de resumo de relatório 
e minuta de quesitos prováveis. Interrogar com 
gravidade. Atentar muito aos debates. 

Se o juiz demonstrar insensibilidade e 
desrespeito diante de julgamento em sessão 
solene, o que pensarão os jurisdicionados da 
comarca dos julgamentos por ele proferidos 
sem a gravidade da forma? 

70. O eleitoral. O trabalho na Justiça Elei
toral é importantíssimo para formar a credi
bilidade do juiz. O bom serviço eleitoral se 
arrima na serenidade e na eqüidistância do 
juiz e na boa organização do cartório eleitoral. 

Em época sem disputas eleitorais se for
mam o juiz e o cartório. Este com organização 
e atuação discreta, sem dar margem a boatos 
e rumores sobre seus funcionários; aquele com 
evidência de imparcialidade e não comprome
timento com facções políticas e politicos. 

Em épocas de aCirramento de questões 
políticas é importante ter serenidade para não 
se precipitar. Consultar a lei, examinar os ca
sos, trocar idéias com colegas mais expl!'rien
tes ou com os compf'.)tentes funcionários do 
Tribunal Regional Eleitoral são bons os re
médios para situações difíceis. 

71. Designação de audiências para a mes
ma hora. Não marcar todas as audiências para 
as 13h, ou para a mesma hora; qualquer que 
seja. 

As partes, seus advogados e testemunhas 
têm direito ao tratamento civilizado da hora 
marcada, não devendo ser submetidos a longa 
e inútil espera, muitas vezes terminando com 
adiamento de audiências ao fim do dia, depois 
de haverem chegado ao seu início ao Fórum. 

n. Não atrasar. Ninguém pode cobrar de 
seus funcionários ou de outros auxiliares da 
justiça andamento do serviço no prazo tendo 
o próprio serviço atrasado. 

73. Não culpar funcionários. Não colocar 
a culpa no cartório ou nos oficiais de justiça. 
Não conheço nenhum bom juiz que tenha 
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ficado muito tempo com mau cartório ou mau 
corpo de oficiais de justi~a. Os funcionários 
tendem a seguir o exemplo do juiz; geralmen
te serão bons ou maus como for o juiz, guar
dando adequação a este. 

Com o passar do tempo necessário à en
trosagem e à constante atuação correcional, 
se o juiz usar de todos os poderes de que dis
põe os funcionários deverão estar adequados. 
Em principio, a adequação será impossível so
mente no caso de o juiz de alguma forma 
falhar. 

Há, naturalmente, auxiliares incorrigíveis. 
Mas são raros e justificam atenção correcional 
direcionada. 

74. Livro de registro de despachos. R:e
comendo a abertura de um livro de registro 
de despachos p:1ra documentação de casos mais 
sérios ou complicados, mediante determInação 
em cada caso, no fim do despacho. 

E,S2 rEgistro facilita o serviço, pois se ocor
rer rep·stição da hipótese será fácil localizar 
modelo para cópia. E serve de prova de tra
balho efetivo em questões difíceis, no caso 
de necessidade de comprovação de causa de 
decréscimo da produção de sentenças, cujo 
número é controlado pela Corregedoria Geral 
da Justiça. 

75. Expor os artigos do Código. Colocan
do-se os artigos do Código de Processo nos 
despachos, ficará mais fácil trabalhar, porque 
por ocasião do despacho seguinte bastará ler 
o proces,o para já abrir o Código no ponto 
adequado. 

É claro que não se colocarão sempre os 
artigos em todos os despachos. Mas devem ser 
lançados nos despachos mais expressivos, co
mo o despacho inicial. Veja-se a facilidade de 
processar os feitos quando o artigo referente 
ao procedimento examinado está colocado no 
despacho i!1icial. 

76. Garantias de liminares de sustação 
de protesto. Em dado momento, as sustações 
de protesto se tornaram medidas prodigaliza
das, geradoras de verdadeira massa de pro
cessos tendentes à procrastinação da realIza
ção de direitos dos credores. 

É necessário fazer o requerente colocar 
nos autos garantia de que não esteja usando 
a sustação de protesto para fim meramente 
protelatório. O depósito em dinheiro é a melhor 
garantia; também o são a fiança e a caução 
bancária, facilmente transformáveis em di
nheiro. Já nem sempre o será a caucão comum 
ainda que real, porque será difícil transmuda~ 
o bem em dinheiro, caso o requerente da sus
tação perca a ação. E o dinheiro ou a garantia 
bancária é a prova de que o requerente é 
solvável, ou de que há quem nele confie no 
meio negociaI a que pertence. 

Sem a demonstração da solvabilidade, em 
regra como se crer na alegação de sinceridade 

do pedido de sustação? É certo que há muitas 
situações peculiares no campo das sustações 
de protesto, mas o melhor s€rá mesmo exigir 
prévio depósito em dinheiro. Ou, como já fiz 
pedir que o próprio advogado do requerente 
emita cheque em favor do juízo, para ser des
contado e levado a depósito judicial no dia 
seguinte. Já tive casos de advogados que aceí
taram e de advogados que negaram garantir 
o cliente. 

Mas se o advogado, que conhece o cliente 
e suas condições, não confia nele, como po
derá pleitear que o juiz, que não o conhece, 
venha a confiar? 

77. Marcar audiências pessoalmente. Para 
ter controle do volume de serviço de audiên
cias terá o juiz de marcá-las pessoalmente, 
dosando a pauta de acordo com a presumível 
complexidade ou singeleza. 

Delegar essa tarefa a funcionários, ainda 
que competentes, será gerar atrasos e adia
mentos. Por outro lado, correrá o juiz enorme 
risca de quebra de moralidade da jurisdição 
se deixar para os funcionários a designação 
de audiências. O mesmo, ou mais, se diga' da 
nomeação de peritos. A letra do juiz deve estar 
nos autos grafando os números e os nomes 
nos dois casos. 

78. Estudo dos autos para a audiência. 
ÀS vezes temos de fazer uma audiência sem 
tempo de exame detido do processo. Mas, como 
conduta normal, parece leviandade começar 
uma audiência sem estudar antes e com a 
adequada profundidade os autos, a não ser que 
sejam já muito conhecidos do juiz, de modo 
a ele não precisar analisá-los novamente pa
ra a audiência. 

É preciso conhecer os autos antes de co
meçar a audiência para, por exemplo, não 
confundir as pessoas e começar a tratar o 
autor como se fosse o réu, ou imaginar que 
o carro que vinha da direita o fizesse pela 
esqu·erda ... 

Se o juiz não estiver seguro do processo 
na audiência, as partes o perceberão e licita
mente passarão a acatar menos a sentença. 

De qualquer forma, a aplicação da este
notipia 4 na justiça naturalmente imporá a ne
ce"sidade de aprofundada anállse dos autos 
antes das audiências. 

79. Dias para despacho. A prática de es
tabelecer dias da semana para despacho geral
mente dá causa a problemas. 

É melhor receber todos os processos todos 
os dias e dosar o serviço como for possível, 
sem o ilusório escudo de dias certos que em 

4 Taquigrafia mecânica, jl\. instalada em setenta 
Varas da Comarca da Capito.l. Ver artigos do Juiz 
FRANCISCO DE PAULA SENA REBOUÇAS (Máquina de 
Escrever e Reforma Judiciária, RJ TJSP, 71. p. 13. c 
RT Infomm. 275, p. 15) e SíDNEI AGOS'I'INHO BE
NETI (A Estenotipia no Judicicirio, RJ TJSP, 76, p. 75. 
e RT Informa, 209, p. 16). 
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regra mais cria dificuldades, devido às insis
tências e malquerenças do que as resolve. 

80. portarias. Convém ao juiz não abu
sar das portarias. Baixar poucas, somente, com 
poucos e claros artigos. 

As portarias sobre menores são geralmen
te difíceis e precisam ser bem meditadas. En
cerram matéria potencialment·e polvorosa e 
perig05a, para não falar da, às vezes, indevida 
interferência no pátrio poder alheio e na rea
lidade social da comarca, sobre a qual o juiz 
não possui poderes para arvorar-se em cen
sor-mor, à moda de corregedor-geral da vida 
dos outros. 

As Trferentes a procedimento em princí
pio não devem ser baixadas. Não fará sentido 
despachar por portarias. Será melhor despa
char em cada caso nos respectivos autos e 
criar o hábito de faz.er respeitar a diretriz na 
Comarca. A preclusão e a coisa julgada nos 
rroce,ssos fortalecerão as determinações e 
fixarão orientações, por praxe, melhor do que 
a sistematização sempre dificil à base de por
tarias ou provimentos alentados, tendentes a 
desbordar em verdadeiros códigos de processo 
da comarca paralelos aos diplomas legais. 

81. Consultas e argumentação de advo
gados (; partes. O juiz não é órgão consultivo, 
mas não será a melhor providência brandir 
isso de pronto a quem começar a formular 
consulta, ou colocar placas e cartazes procla
mando a máxima. 

O melhor será serenamente negar a con
sulta informando a quem a formula que não 
podE'riam ser dadas respostas a ela, sob pena 
de se prejulgarem questões que poderão se 
tornar relevantes em juízo. 

O mesmo se diga de tentativas de susten
tação oral por parte dos interessados ou advo
gados. Deve-se agir cortesmente, ouvir até 
onde for necessário para em seguida atalhar 
com educação o seguimento da argumentação 
inoportuna. 

V. PALAVRAS FINAIS 

82. O nocionamento pessoal. São estas, 
meus colegas, algumas observações que entendi 
oportuno trazer-lhes ao início da vida de 
juiz. 

Procurei expor fragmentariamente maté
ria :losistemática aludindo a assuntos concre
tos, múltiplos pontos pequenos do nosso dia
-a-dia, que me pareceram relevantes. Busquei 
elencar o prático, tão necessário à nossa pro
Fosão. E havia muito mais de que falar. 

Mas receio estar me portando como o mago 
visto por BABUC na narração de Voltaire: esse 
mago subiu a um balcão e falou longamente 
do vício e da virtude, dividiu em várias partes 
o que não tinha necessidade de ser dividido, 
provou metodicamente tudo o que era claro, 
ensinou tudo o que se sabia., , 

Acredito que seja assim; assim espero. 
Espero haver aludido a tudo o que vocês já 
sabiam, a noções que já possuiam quando se 
inscreveram para o concurso de ingresso na 
magistratura e quando juraram em sessão so
lene ser juízes. Porque, se procuraram a ma
gistratura como homens bons, com a boa in
tenção de ser bons juízes, será porque, como 
na célebre frase de SANTO AGOSTINHO so
bre a verdade, já a conheciam, já sabiam o 
lineamento básico necessário ao seu exercicio, 
de modo que nada mais lhes precisava dizer. 

83. Encerramento. Recebam minhas pa
lavras como as de um colega e um amigo 
interessado em lhes falar da existência de 
vários caminhos para a prestação de bon.s ser
viç'os judiciários, para o bem do povo e para 
a tranqüilidade da consciência. 

Sejam bem~sucedidos no oficio de realizar 
a justiça. 

Desembargador BRUNO AFFONSO 
DE ANDRÉ. Corregedor-Geral ctn 
Justiça do Estado de São Paulo, 

~
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