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TRÊS PODERES 

Kênio Barbosa de Rezende1 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a tripartição dos poderes, 

desde as suas primeiras acepções até os dias atuais e confrontar se as regras de divisão 

adotada pelo Constituinte de 1988 reflete o melhor modelo para um Estado que se diz 

Democrático de Direito, principalmente no que se refere à composição dos Tribunais 

Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 

PALAVRAS-CHAVE: Tripartição dos Poderes. Poder Judiciário. Enxerto 

Executivacional. 

ABSTRACT: This study aims to analyze the tripartition of powers, since their first 

meanings to the present day and confront the rules of division adopted by Constituent 

Assembly of 1988 reflects the best model for a rule that says a democratic, especially in 

refers to the composition of the High Courts and the Supreme Court. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.1. A SEPARAÇÃO DE PODERES 
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 Fazendo uma incursão na história mundial, no que concerne aos métodos de 

limitação dos poderes soberanos de um Estado, sem rigor formal ou cronológico, extrai-

se, principalmente na Grécia e Roma antiga, os primeiros embriões de um Estado 

Democrático de Direito. 

 

Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, cogitou sobre a melhor forma de 

governar. Em “A Politic”, ele ensina sobre o que modernamente se conceitua como 

Constituição Pura e Mista. Na pura, há uma oligarquia que governa a multidão, ao passo 

que na mista, haveria representantes de várias classes que repartiriam os poderes da 

soberania, possibilitando melhor atendimento dos anseios das classes sociais, observe
2
: 

 

Isto não ocorre uniformemente em todos os governos; pois, como 

especificaremos, pode haver governos e há, efetivamente - em que todos são 

admitidos em todos os cargos, enquanto que em outros alguns são reservados 

a determinada classe. Provém daí a diferença das formas de governo, já que, 

nas democracias, todos participam de todos os cargos sem exceção, e o 

inverso ocorre nas oligarquias. 

 

 Entretanto, na obra “A República”, o mestre Platão já delineava essa separação. 

Para ele, ao contextualizar a cidade perfeita, cada cidadão deveria se ater à sua 

participação na formação da cidade, ou seja, ele visualizou a descentralização de 

funções, essenciais para a perfeição da polis.Veja um pequeno trecho que corrobora 

com o alegado
3
: 

 

...De sorte que precisamos examinar se, ao instalarmos os nossos guardas, 

nos propomos torná-los tão felizes quanto possível ou se consideramos a 

felicidade de toda a cidade, caso em que devemos obrigar os auxiliares e os 

guardas a assegurá-la e convencê-los, assim como a todos os outros cidadãos, 

a desempenhar o melhor possível as funções de que são incumbidos; e, 

quando a cidade se tiver desenvolvido e estiver bem organizada, deixaremos 

que cada classe participe, de acordo com a sua natureza, da felicidade. 

 

 A preocupação com os mandos e desmandos dos Monarcas, ao longo dos 

séculos, fizeram com que paulatinamente fosse desenvolvido a teoria tripartite de 

poderes estatais. 

 

                                                           

2
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.68. 

3
 PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, p.136/137. 
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 Desde as limitações impostas ao Rei João Sem Terra, em 1215, até a revolução 

francesa de 1797, houve um processo lento de surgimento da utilidade da tripartição dos 

poderes.  

 

Locke, em 1690, publica: “Segundo Ensaio Sobre o Governo Civil”, onde foram 

lançadas as bases de uma teoria clássica de divisão dos poderes (Poder Legislativo, 

Executivo e Federativo da República). Neste ensaio, apesar dele afirmar que o 

Legislativo é o único Poder Supremo, ao qual os outros estão e devem estar 

subordinados
4
, ele defende que a sociedade é o poder máximo de uma nação, 

principalmente quando o órgão representativo do povo se tornar um poder corrupto e 

perverso. Locke, aparentemente, não se preocupou em limitar a ingerência de um poder 

no outro. 

  

Apesar de termos várias passagens pela história de estudiosos que alertavam 

para o grande problema de concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa ou de 

um só grupo político, é justamente na pessoa de Montesquieu, que é dado como o real 

estruturador da teoria da Separação de Poderes. Em sua obra: “O Espírito das Leis”,ele 

não só sistematiza a divisão de poderes, em Legislativo, Executivo e agora Judiciário 

(apesar de ele afirmar que este último faria parte do segundo), mas também se preocupa 

em limitar a ingerência de um nos demais, como se pode observar da seguinte 

passagem
5
: 

 

Mas é uma experiência eterna que todo homem que tem poder é levado a 

abusar dele. Vai até encontrar os limites. Quem diria! A própria virtude 

precisa de limites. 

Para que não possam abusar do poder, precisa que, pela disposição das 

coisas, o poder freie o poder. 
 

Ele é considerado o criador da teoria, pois foi o primeiro que sistematizou e 

fundamentou as tarefas governamentais dos poderes constituídos. Para ele, como visto 

acima, o que barra poder e outro poder. Assim, em nome da liberdade política, cada vez 

que um poder interferir na atuação de outro, para que haja harmonia, os poderes 

deveriam entrar em um acordo, em nome de uma governança segura e não arbitraria. 

 

                                                           

4
 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Trad. Alex Marins, São Paulo. Martin Claret: 

2003, p. 76. 

5
 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis. Tradução Pedro Vieira Mota. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva, 1998, p. 165. 
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 Ao lado dos argumentos acima expostos, tem-se a declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, que prevê como dogma mundial, a separação dos 

poderes, veja: “Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos 

direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” (Textos 

Básicos sobre Derechos Humanos. Madrid. UniversidadComplutense, 1973, traduzido 

do espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. APUD. FERREIRA Filho, Manoel G. et. 

alli. Liberdades Públicas São Paulo, Ed. Saraiva, 1978). 

 Os dois filósofos, retro citados, relatavam e argumentavam sobre a supremacia 

do Poder Legislativo em face do Executivo, uma vez que, naquela época, queriam tirar a 

supremacia dada apenas ao Rei, que era o Chefe do Executivo.  

 Essa visão não foi compartilhada pelos revolucionários da Colônia Norte 

Americana. Na obra “O Federalista”, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson e John 

Jay, preocupados com essa hegemonia do legislativo e outros problemas do país recém 

criado, escreveram 85 artigos, nos quais eles conclamam uma nova federação, na qual 

envolvia as treze ex-colônias, agora Estados, num pacto federado, com o objetivo de 

sanar as desigualdades de representatividade até então presentes. 

 

 Nesta obra, os escritores, conhecidos como: “Os Federalistas”, defendem, 

dentre outras coisas, a posição do Judiciário como um terceiro e último poder do 

Estado, e a criação de mecanismos de controle entre essas entidades governamentais, 

como se pode observar da leitura de parte do Federalista nº 47, escrito por James 

Madyson
6
: 

 

É acordado por todos os lados, que os poderes corretamente pertencentes a 

um dos departamentos não devem ser diretamente e totalmente administrado 

por qualquer um dos outros departamentos. É igualmente evidente que 

nenhum deles deve possuir, direta ou indiretamente, uma influência soberana 

sobre os outros na administração dos respectivos poderes. Não vai ser 

negado, que o poder é de natureza invadindo, e que deveria ser efetivamente 

contido de passar os limites que lhe são atribuídas. Depois de discriminar, 

portanto, em tese, as várias classes de potência, pois podem em sua natureza 

ser Legislativo, Executivo ou Judiciário, o próximo e mais difícil tarefa é a de 

fornecer alguma segurança prático para cada um, contra a invasão dos 

outros. O que isto de segurança deve ser, é o grande problema a ser resolvido. 

                                                           

6
 O FEDERALISTA. Disponível em: http://en.wikisource.org/wiki/The_Federalist/48. Acesso em 

14.09.13, às 16:15 horas. 

http://en.wikisource.org/wiki/The_Federalist/48
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 Mas é exatamente no caso Marbury versos Madison, em que é fixado como 

guardião do texto constitucional o Poder Judiciário, tendo ele a palavra final em 

interpretação da Carta Suprema, ou seja, surge a teoria da Supremacia Judicial, o que 

revolucionou o mundo jurídico, principalmente aqui, no Brasil. 

 

 Em 1803, a Suprema Corte Americana, ao julgar o caso Marbury versos 

Madison, delineou a posição do Poder Judiciário como um ente federativo, ao barrar o 

legislativo e criar o controle de constitucionalidade das leis.  

 

1.2. Os modelos contemporâneos de divisão tripartite do Poder na América Latina 

 

 

 Luís Gustavo Mello Grohmann escreveu o artigo: “A separação de Poderes em 

Países Presidencialistas: A América Latina em Perspectiva Comparada”, publicada na 

Revista de Sociologia e Política, nº 17: 75-106, em novembro de 2001, em que discute a 

separação dos poderes, bem como as implicações para o aperfeiçoamento democrático. 

 

 Parafraseando o citado autor, o modelo adotado por nós traz imperfeições 

estruturais que levam o Poder Executivo a ter preponderância em relação ao demais. 

Para tanto, ele insere em seu artigo algumas tabelas que reforçam a sua argumentação, o 

que pedimos vênia para transcrevê-las: 

 
TABELA 1 – Separação, independência e checagem em %, por país latino-americano presidencialista

7 
País Separação Independência Checagem 

Argentina 52,2 47,9 46,2 

Bolívia 71,2 36,7 28,7 

Brasil 68,9 61,2 49,5 

Chile 71,4 59,7 36,1 

Colômbia 57,8 45,1 43,7 

Costa Rica * 46,7 24,0 46,2 

El Salvador * 59,3 13,6 50,4 

Equador * 61,1 32,8 44,9 

Guatemala 65,8 29,5 47,6 

Haiti 48,6 41,4 40,3 

México 45,6 15,7 47,9 

Nicarágua * 63,1 39,2 26,7 

                                                           

7
 Ob cit, p. 17 
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Panamá * 53,7 18,5 49,5 

Paraguai 63,1 37,8 45,8 

Peru * 57,4 41,3 51,5 

Rep. Dominicana 59,2 28,2 47,4 

Uruguai 43,3 53,0 55,5 

Venezuela 57,1 41,6 50,2 
* Países com apenas uma câmara legislativa. 
 
 
TABELA 2 – Separação, independência e checagem por níveis de percentuais* por país latino-americano 
Presidencialista

8 
Nível Separação Independência Checagem 

Alto Bolívia, Brasil e Chile   

Médio Todos os países 

restantes 

Todos os países 

restantes 

Todos os países 

restantes 

Baixo  Costa Rica, El 

Salvador, Equador, 

Guatemala, México, 

Panamá, Rep. 

Dominicana 

Bolívia e Nicarágua 

* Baixo = 0% a 33%; Médio = 33,1% a 66%; Alto = 66,1% a 100%. 

 
Tabela 3 – Independência do Executivo e checagem do Legislativo em % por país latino-americano 
presidencialista

9 
País Executivo 

Independência 

Legislativo 

Checagem 

Distância 

Argentina 60,4 48,1 12,3 

Bolívia 52,9 25,9 27,0 

Brasil 81,5 51,9 29,6 

Chile 78,5 40,7 37,8 

Colômbia 75,9 44,4 31,5 

Costa Rica * 30,5 48,1 - 17,6 

El Salvador * 30,5 40,7 - 10,2 

Equador * 57,9 37,0 20,9 

Guatemala 45,6 48,1 -2 ,5 

Haiti 45,7 59,3 - 13,6 

México 35,7 44,4 - 8,7 

Nicarágua * 47,0 14,8 32,2 

Panamá * 35,2 51,9 - 16,7 

Paraguai 62,4 44,4 18,0 

Peru * 61,8 63,0 - 1,2 

Rep. Dominicana 32,6 51,9 - 19,3 

                                                           

8
 Ob. Cit. 17. 

9
 Ob. Cit. 19. 
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Uruguai 60,9 66,7 - 5,8 

Venezuela 39,2 51,9 - 12,7 
* Países com apenas uma câmara legislativa. 

 

1.3. Composição dos Poderes Estatais no Brasil 

 

 

 Fazendo uma análise desde a constituição de 1824, no período imperial, até a 

Constituição Primavera, vê-se que há um erro na estruturação dos poderes. 

 

 A Constituição de 1824 dividiu os poderes em quatro, Executivo, Legislativo, 

Judiciário e Moderador, veja: “Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela 

Constituição do Império do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder 

Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”
10

. 

 

 O Poder Moderador desequilibrava totalmente a equação democrática, dando 

maior ênfase ao Executivo. 

 

 Já a Constituição de 1891, a primeira Republicana, que durou 39 anos e passou 

por uma única reforma, repudiou a Monarquia, implantou o Presidencialismo e trouxe 

vários princípios inspirados no modelo Norte Americano, conforme se vê do artigo 15, 

in verbis: “Art 15 - São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si”
11

. 

 

 Entretanto, este amoldamento dessa primeira constituição que adotou o regime 

presidencialista ao modelo estadunidense foi realizado de forma imperfeita. O 

federalismo foi autoritário, muitas das vezes muito centralizador; as oligarquias 

regionais recebiam do Estado a ascendência na esfera local e também federal e a 

mudança repentina de uma Monarquia à República fizeram com que surgisse vários 

descontentamentos no território brasileiro, o que acarretou o movimento 

constitucionalista de 1934. 

 

                                                           

10
Constituição Política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824), Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm, acessado em 

15.09.13, às 14:48 horas. 

11
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891), disponível em 

:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm, acessado em: 15.09.13, às 15:00. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm


Revista Processus de Estudos de Gestão, 
Jurídicos e Financeiro Ano V – Número 15, 

JUL/SET- ISSN: 2178-2008 - Brasília-DF                                                                                                   
Kênio Barbosa de Rezende 

2014 

 

26 
 

 No plano jurídico, a Constituição Republicana estabeleceu a dualidade da Justiça 

Comum e Federal. Esta ficava responsável pelas causas em que houvesse o interesse da 

União, bem como somente os juízes federais poderiam declarar a inconstitucionalidade 

de leis, em sede de controle difuso de constitucionalidade, conforme modelo norte 

americano. 

 

 A Constituição de 1934, com 187 artigos, considerada pela história a mais curta, 

durou apenas três anos, preservava alguns princípios da constituição anterior, tais como: 

o federalismo, a separação dos poderes, eleições diretas para escolha de membros dos 

poderes legislativo e executivo. Trouxe em seu bojo algumas conquistas: criação do 

salário mínimo; jornada de 08 horas diárias; repouso semanal e férias remuneradas e a 

indenização por despedida sem justa causa; voto direto, secreto e universal aos maiores 

de 21 anos, inclusive para as mulheres. Entretanto, como tudo não são flores, a 

Constituição pecou ao proibir que as novas leis eleitorais não valessem para escolha do 

novo presidente, uma vez que Getúlio Vargas (tinha maioria no Congresso), conseguiu 

se reeleger por mais um mandato (eleição indireta). 

 

 Em 1937, o então presidente revolucionário Getúlio Vargas dá um golpe de 

Estado e transforma o seu governo em autoritário ao outorgar a Constituição de 1937, 

elaborada pelo jurista Francisco Campos, chamada de também de “polaca”, por nítida 

inspiração na Constituição autoritária da Polônia. Como não podia deixar de ser, essa 

constituição criou enormes poderes centralizados no Chefe do Executivo, que nomeava 

as autoridades estaduais e os interventores. No plano do judiciário, tal Carta revelou-se 

um total retrocesso. Extinguiu a Justiça Federal e Eleitoral; desarmou o controle de 

constitucionalidade, uma vez que o executivo poderia desrespeitar qualquer decisão 

dada pela Suprema Corte caso contrariasse os interesses do Presidente da República, 

veja
12

: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

artigo 180 da Constituição, e para os efeitos do artigo 96, parágrafo, 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda, decretado pela 

União no uso de sua competência privativa, sobre os vencimentos pagos 

pelos cofres públicos estaduais e municipais; 

CONSIDERANDO que essa decisão judiciária não consulta o interesse 

nacional e o princípio da divisão equitativa do ônus do imposto, 

DECRETA: 

                                                           

12
Decreto-Lei nº 1.564, de 5 de Setembro de 1939, Disponível 

em:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1564-5-setembro-1939-411497-

publicacaooriginal-1-pe.html acessado em 15.09.13, às 14:48 horas. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1564-5-setembro-1939-411497-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1564-5-setembro-1939-411497-publicacaooriginal-1-pe.html
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Artigo único. São confirmados os textos de lei, decretados pela União, que 

sujeitaram ao imposto de renda os vencimentos pagos pelos cofres públicos 

estaduais e municipais; ficando sem efeito as decisões do Supremo Tribunal 

Federal e de quaisquer outros tribunais e juizes que tenham declarado a 

inconstitucionalidade desses mesmos textos. 

 

 O primeiro regime ditatorial da República terminou com a Constituição de 1946. 

Esta Carta consagrou conquistas da anterior, de 1934, bem como limitou os poderes do 

Presidente da República: mandato de 05 anos, proibida a reeleição; diminuiu o controle 

do Estado nos sindicatos; restabeleceu a Justiça Eleitoral e Federal; criou o Tribunal 

Regional Federal de Recursos e introduziu o controle de constitucionalidade das leis, de 

modo concentrado. 

 

 Por outro lado, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 

Gustavo Gonet Branco, apud Miguel Reale (momentos decisivos da história 

constitucional brasileira, in Direito natural/Direito positivo, cit., p. 91), enumera os 

quatro graves equívocos daquele documento político
13

: 

 

a) O enfraquecimento do executivo, deixando à mercê do legislativo; 

b) O fortalecimento do Legislativo, mas num quadro normativo 

anacronicamente reduzido às figuras de lei constitucional e da lei ordinária; 

c) A criação de óbices à intervenção do Estado no domínio econômico, o que 

era incompatível com a sociedade industrial emergente; e, por fim,  

d) A adoção do pluralismo partidário, sem limitações nem cautelas, o que 

levou o ressurgimento da “política estadual” e à criação de “partidos 

nacionais” de fachada, cujas siglas escondiam meras federações de clientes 

ou de facções locais. 

 

A Constituição de 1967 foi um novo golpe político à República Federativa do Brasil. 

A ascensão dos militares ao poder teve inúmeras consequências negativas ao Estado 

Democrático de Direito. Através de atos institucionais os militares impuseram 

novamente a centralização do poder nas mãos do Chefe do Executivo. Com o Ato 

Institucional de número 5 (AI-5), houve a fixação de verdadeiras atrocidades à 

democracia brasileira, como podemos observar da leitura do seu artigo 11
14

: “Excluem-

se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato 

institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos”. 

 

                                                           

13
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 163. 

14
Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, disponível 

em:http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_6.htm, acessado em 15.09.13, às 21:14 horas. 

http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_6.htm
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 O longo período ditatorial da era militar só efetivamente chegou ao fim com a 

Constituição de 1988. Nela, a democracia e os poderes foram restabelecidos. O sistema 

de freios e contrapesos reformulado. Contudo, algumas mazelas ainda persistem, como 

a excessiva participação do Executivo no processo legislativo e ingerências na 

composição dos tribunais superiores. 

 

 No Poder Judiciário, houve a criação do Superior Tribunal de Justiça (que 

substituiu o Tribunal Federal de Recursos), como Órgão Superior de revisão quanto às 

matérias ventiladas na Justiça Federal e Estadual. O Supremo ficou, basicamente, como 

uma Corte Constitucional. Criou, também, os juizados especiais cíveis e criminais, 

como medida de dar maior celeridade ao andamento processual e facilitar o acesso à 

justiça. 

 

 1.3.1. As inserções políticas na história do Judiciário brasileiro; 

 

 André Ramos Tavares elenca uma série de fatos históricos que reforçam a tese 

acima esboçada, tais como
15

: 

 

A reforma judiciária de 1921, promovida opor meio da Lei 1.795, por 

exemplo, segundo Júlio Cesar de Faria, não representava “afirmações seguras 

senão única e exclusivamente tentativas realizadas a medo, como se houvesse 

o propósito de evitar lograsse o poder judiciário condições que se 

positivassem realmente a independência” (Faria, 1942:29). 

Na constituição polaca, de 1937, houve um retrocesso, com a hipertrofia das 

funções de Chefe de Estado (Nunes, 1943:71). 

Na Emenda número 1/69, o capítulo referente ao Poder Judiciário (art. 112) 

indicava que este Poder seria exercido por órgãos federais e estaduais, 

superando a esquizofrênica ideia, da CF/67, de iniciar o respectivo capítulo 

arrolando os órgãos do “Poder Judiciário da União” (art. 107, caput). 

 

 Medida muito criticada criada pela Emenda 7/77, segundo o referido autor, foi a 

de criar o Conselho Nacional da Magistratura, com atribuição de conhecer de 

reclamações contra membros de tribunais. No mesmo sentido, diga-se quanto à Emenda 

45/2004, com o Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo, que veio substituir 

a antiga tarefa dada ao conselho acima citado. 

 

                                                           

15
 TAVARES, André Ramos. Manual do Poder Judiciário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

34/35. 
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 Continua o autor afirmando que com a Constituição de 1988 veio uma “onda 

moralizadora” com o objetivo de combater situações negativas do antigo regime 

ditatorial. Entretanto, em verdade houve um desmantelamento das carreiras judiciárias, 

as quais passaram a oferecer atrativos simplórios e absolutamente secundários, com 

prejuízo no recrutamento de pessoal. 

 

 Finaliza o autor alegando que houve, por parte do Congresso Nacional, a 

aprovação de uma série de atos perniciosos que aumentaram o descaso remuneratório 

destas carreiras. 

 

 

 1.3.2. As tentativas de enfraquecimento da instância judicial. 

 

 

 O professor André Roberto Tavares, na sina de provar o enfraquecimento das 

instâncias judiciais, cita a PEC 89/03, a qual objetiva flexibilizar, de forma 

inconstitucional, a garantia da vitaliciedade constitucional atribuída aos magistrados 

pelo art. 95 da Constituição Federal. Para ele, a Emenda 41/03 e a Lei 12.041/09, que 

impôs o reajuste nominal do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal a toda 

magistratura federal engessou o aumento de vencimentos dos magistrados, haja vista 

que qualquer aumento dado aos Ministros do STF, além de repercutir em toda a 

magistratura nacional, há extensão dele aos deputados e senadores federais
16

. 

 Já o professor, em fls.140, ob. Cit., fala que é necessário repensar a forma de 

indicação e nomeação dos ministros do STF, pois o modelo centenário adotado não está 

isento de críticas consistentes e riscos inadmissíveis para o Direito, a Constituição e o 

País. 

 

2. O PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL 

2.1. Modelos judiciais 

 

 Ao fazer uma análise profunda nos modelos estruturais existentes no mundo, o 

Professor Argentino Eugênio RaúlZaffaroni sistematizou três modelos: empírico-

primitivo; técnico-burocrático e democrático-contemporâneo
17

. 

                                                           

16
 Ob. Cit. P. 36/39. 

17
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução: Juarez Tavares. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
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 Adel El Tasse, estudando o professor acima citado, tece alguns comentários 

sobre o modelo judicial brasileiro, que se encaixa perfeitamente na tese aqui esboçada, 

conforme se vê das linhas seguintes
18

: 

 

39. A característica marcante do modelo empírico-primitivo é o domínio do 

Judiciário pelo poder político, sendo, neste passo, de se verificar que, até 

mesmo o ingresso na carreira da Magistratura se dá através do exercício da 

vontade política que, em geral, escolhe aqueles que constituirão os quadros 

do judiciário. O que há é uma nomeação política, de forma arbitrária, para o 

exercício da função judicante. 

40. O Brasil, embora presente alguns traços que façam lembrar o modelo 

empírico-primitivo, está, em verdade, melhor adaptado ao próximo sistema a 

ser estudado, o tecno-burocrático. 

 O Poder Judiciário brasileiro, em que pesem as críticas que sofre e as 

mazelas apresentadas, é, sob o ponto de vista do Direito comparado, o mais 

desenvolvido da América Latina, por haver superado a estrutura empírico-

primitiva, adentrando no modelo estrutural tecno-burocrático, sem dúvida, 

ainda não ideal, mas já mais bem concebido, notadamente, na forma de 

ingresso na carreira da Magistratura. 

(Grifo nosso). 

 

 A característica principal desse primeiro modelo é a escravização do Poder 

Judiciário, o qual não consegue ter independência e muito menos imparcialidade nos 

julgamentos, principalmente quando há o interesse de governantes. 

 

 Quanto ao modelo tecno-burocrático, Eugênio RaúlZaffaroni ensina que
19

:  

 

 

...ao erradicar-se a arbitrariedade seletiva, garante-se o nível técnico da 

magistratura. Necessariamente a qualidade do serviço é superior ao modelo 

anterior, embora se mova por trilhos sempre muito formalizados. O perfil do 

juiz não deixa de ser deteriorado, mas aqui com acentuada tendência à 

burocratização „carreirística‟. A independência, no melhor dos casos, é 

apenas externa. Portanto, o controle de constitucionalidade, se existir, terá 

baixo nível de incidência. Melhorará por certo a condição proporcionada pelo 

judiciário à segurança do investimento produtivo racional. Embora a cultura 

jurídica seja superior, não terá estímulo para alçar verdadeiro voo teórico, 

diante da tendência aos métodos exegéticos e aos argumentos pragmáticos. 

Poder-se-á afirmar que favorece um Estado de Direito, mas de caráter legal 

(não constitucional). A característica geral não difere muito da anterior, ainda 

que corresponda a um contexto mais estável, mas não necessariamente mais 

democrático e que pode ser, inclusive, abertamente autoritário. 

                                                           

18
EL TASSE, Adel. A crise no poder judiciário. Curitiba: Juruá, 2001, p. 61. 

19
 Ob. Cit. P. 103. 
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. 

 

 Neste modelo, adotado por nós, garante-se a democracia no processo seletivo 

para a magistratura. Todos têm acesso, basta o candidato demonstrar, durante a 

realização do certame, um elevado grau de conhecimento do direito positivo. Como 

tudo não são flores, há várias suspeitas de corrupção e privilégio em alguns concursos. 

Todavia, a melhor saída não é mudar o modelo de acesso e sim criar mecanismos de 

fiscalização e controle dos concursos públicos. 

 

 O ponto extremamente negativo neste sistema é apontado por Zaffaroni, no que 

concerne ao que ele chamou de „carreirismo‟, em que o magistrado preocupado com sua 

ascensão funcional, muitas das vezes se vê coagido a decidir de determinada maneira 

em casos que tenham repercussão no âmbito da política. Como decidir contra aqueles 

que detêm o poder de indicação ao quinto constitucional e aos tribunais superiores? 

 

 O último modelo, democrático-contemporâneo, não está segundo o Autor, 

acabado. É necessário ter em mente os dois primeiros, aflorar as suas falhas e em cima 

delas delinear o futuro, freando a verticalização da estrutura judiciária e criando 

modelos horizontalizados, pluralistas e com distribuição funcional. Finalizando o tema, 

trago à baila o posicionamento de Adel El Tasse
20

: 

 

Só existe um critério legítimo para a transferência e a promoção de um juiz: o 

conhecimento jurídico, sendo todo o restante – merecimento, antiguidade etc. 

– mecanismos, não assumidos, de atrelamento do Poder Judiciário aos 

interesses políticos. 

Justamente neste ponto, reside um dos aspectos fundamentais do modelo 

democrático-contemporâneo. A democratização do Poder Judiciário implica, 

inevitavelmente a libertação do mesmo do jugo ao qual se acha amarrado, 

escravizado pelos detentores do poder político. 

... 

A evolução na carreira, mediante concurso, é um clamor da corrente 

democratizante do Judiciário, justamente por libertar o juiz da necessidade de 

agradar, continuamente, os dominadores do poder político, rompendo, ainda, 

com um certo espírito preconceituoso, que tem norteado a carreira, no âmbito 

do Poder Judiciário brasileiro e dos países latino-americanos em geral. 

 

2.2. Formação e unidade do judiciário 

 

 O Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, considerado uma pilastra 

do tríduo da soberania nacional, como se pode observar da leitura do artigo 2º da Carta 

                                                           

20
 Ob. Cit. P. 68/69. 
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Magna: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”, é normatizado pelos artigos 92 a 126 do Texto Maior.  

 

Nestes dispositivos legais a Constituição da República prevê, como órgão 

máximo do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF), único legitimado a dar a 

palavra final em termos de interpretação de seu texto. Do lado dele, encontramos o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instrumento efetivo do Poder Judiciário, órgão não 

jurisdicional, que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 

principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e 

processual, com a missão de contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada 

com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, surgiu no lugar do Tribunal 

Federal de Recursos o Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão incumbido de 

uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil e é a última instância da 

Justiça brasileira para as causas infraconstitucionais, não relacionadas diretamente à 

Constituição, açambarcando as causas julgadas pela Justiça Comum Federal e Estadual, 

incluídas aí, inclusive, as decididas pelo Poder Judiciário do Distrito Federal e 

Territórios, com exceção apenas das tidas como especiais (Justiça do Trabalho, Eleitoral 

e Militar). Sobre os demais órgãos falar-se-á no item sobre a composição dos Tribunais. 

 

Com o surgimento do CNJ, discutiu-se pelo país a fora se esta criação seria ou 

não constitucional. Ao julgar a Adin 3367-1/DF, na qual se discutia justamente a 

inconstitucionalidade de sua instituição pela Associação dos Magistrados do Brasil 

(AMB), o Supremo, no voto do Ministro César Peluso, reforçou a tese da unicidade do 

Judiciário, observe
21

: 

 

                                                           

21
 Voto do Ministro César Peluso na ADIn 3.367-1. 
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O pacto federativo não se desenha nem expressa, em relação ao Poder 

Judiciário, de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais Poderes 

da República. Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da unidade do 

poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é 

doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo, 

senão por metáforas e metonímias, “Judiciários estaduais” ao lado de um 

“Judiciário federal”. 

 

 Outro não é o entendimento do Professor André Ramos Tavares: “A estrutura 

judiciária brasileira é unitária, nacional. A presença de espaço próprio para atuação 

(competência jurisdicional) de cada uma das chamadas vulgarmente “Justiças” não pode 

conduzir à conclusão, que são de todo equivocada e indesejável, de que o Poder 

Judiciário no Brasil é fragmentado”
22

. No mesmo passo, Antônio Carlos de Araújo 

Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco
23

: 

 
O Poder Judiciário é uno, assim como una é a sua função precípua -- a 

jurisdição -- por apresentar sempre o mesmo conteúdo e a mesma finalidade. 

Por outro lado, a eficácia espacial da lei a ser aplicada pelo Judiciário deve 

coincidir em princípio com os limites espaciais da competência deste, em 

obediência ao princípio una lex, una jurisdictio. Daí decorre a unidade 

funcional do Poder Judiciário. 

 

 

2.3. Funções 

 

 O Poder Judiciário possui funções típica e atípica. Por função típica temos a 

jurisdição, como sendo: 

 

Uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos 

interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito 

que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da 

vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser 

solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre por meio do 

processo, seja expressando imperativamente o preceito (através de uma 

sentença de mérito), seja realizando no mundo das coisas o que o preceito 

estabelece (através da execução forçada)
24

. 

 

                                                           

22
 Ob. Cit. P. 135. 

23
 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. 12. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 166. 

24
 Ob. Cit. P. 129. 
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 Já por funções atípicas temos as de natureza executivo-administrativa 

(organização de suas secretariais –art. 96, I, “b”; a concessão de licença e férias a seus 

membros, juízes e servidores imediatamente vinculados – art. 96, I, “f”) e de natureza 

legislativa (elaboração do regimento interno – art. 96, I, “a”)
25

. 

 

 

2.4. Composição dos tribunais; 

 

 O Professor Pedro Lenza, ao tratar da estrutura do judiciário, nos ensina que há 

órgãos de convergência e de superposição. Para ele, o STF e os demais tribunais 

superiores pertencem à primeira classificação, pois, citando ensinamentos de Cândido 

Rangel Dinamarco, cada uma das Justiças especiais da União, tem por cúpula seu 

próprio tribunal superior, que é responsável pela última decisão nas causas de 

competência dessa justiça, ao passo que todos os tribunais superiores convergem 

unicamente ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da Justiça brasileira e 

responsável pelo controle de constitucionalidade de leis. Já os órgãos considerados de 

superposição somente seriam o STF e STJ, haja vista que suas decisões se sobrepõem às 

decisões proferidas pelos órgãos inferiores das Justiças comum e especial
26

. 

 

 O Artigo 92 da Constituição Federal elenca os órgãos do Poder Judiciário, sendo 

eles: o Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça; o Superior Tribunal 

de Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do 

Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais 

e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

                                                           

25
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquemático. 14ª edição: Editora Saraiva, 2009, p. 553. 

26
 Ob. Cit. P. 576. 
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 O STF, conforme prevê o próprio sitio
27

, é o órgão de cúpula do Poder 

Judiciário, e a ele compete, precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido 

no art. 102 da Constituição Federal. 

 

           O Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros, brasileiros natos 

(art. 12, § 3º, IV, da CF/88), escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 

anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/88), e 

nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da escolha pela maioria 

absoluta do Senado Federal. 

 

           O Presidente do Supremo Tribunal Federal é também o Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça (art. 103-B, inciso I, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 

61/2009). 

 

 Abaixo do STF, temos o mais importante órgão de fiscalização e controle do 

Judiciário, o CNJ. Ele é composto por quinze conselheiros, sendo nove magistrados, 

dois membros do Ministério Público, dois advogados e dois cidadãos de notável saber 

jurídico e reputação ilibada. Os conselheiros têm mandato de dois anos. O artigo 103-B, 

§ 2º da Constituição da República também prevê, com exclusão dos membros do STF e 

STJ, que os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

 

 Já o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme preceitua o artigo 104 da 

CF/88, compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros, sendo todos nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: a) um terço dentre juízes dos 

Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de 

Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; b) um terço, em 

partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, 

do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. 

                                                           

27
 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional>. Acesso: 

16.09.13, às 16:18 horas. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional
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 O STJ foi organizado pelo critério da especialização. Três seções de julgamento, 

cada uma delas composta por duas turmas, analisa e julga matérias de acordo com a 

natureza da causa submetida a apreciação. Acima delas está a Corte Especial, órgão 

máximo do Tribunal. As funções administrativas do STJ são exercidas pelo Plenário, 

integrado pela totalidade dos ministros da Casa. 

 

 Seguindo a linha traçada pela Constituição Federal, passa-se a resumir a 

composição dos tribunais superiores. 

 

 O artigo 107 da Constituição trata dos Tribunais Regionais Federais, sendo que 

cada um, hodiernamente ainda são cinco (a criação das demais regiões ainda está sub 

judice), compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na 

respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais 

de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: a) um quinto dentre advogados com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público 

Federal com mais de dez anos de carreira; b) os demais, mediante promoção de juízes 

federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, 

alternadamente. A título de curiosidade são 26 os membros do TRF da Primeira Região. 

 

Ao tratar dos órgãos da Justiça do Trabalho, o artigo 111 do Texto Maior relata 

que são órgãos dessa justiça especializada: a) o Tribunal Superior do Trabalho (TST); b) 

os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT); c) Juízes do Trabalho. Já o artigo seguinte 

determina a composição do TST: vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros 

com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente 

da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: a) um 

quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 

membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 

observado o disposto no art. 94;  b) os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal 

Superior. 
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O artigo 115 enumera a composição dos TRTs: no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo: a) um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de 

efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; b) os demais, mediante promoção de 

juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. O TRT da 18ª 

Região, por exemplo, possui, atualmente, 13 Desembargadores. 

 

Por fim, são órgãos da Justiça Eleitoral (art. 118 da CF/88): o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE); os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs); os Juízes Eleitorais; as 

Juntas Eleitorais. O artigo seguinte determina a composição do TSE, no mínimo, de sete 

membros, escolhidos: mediante eleição, pelo voto secreto: a) três juízes dentre os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal; b) dois juízes dentre os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça; c) por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre 

seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Já o artigo 120 e parágrafo primeiro determina que haverá um Tribunal Regional 

Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal e sua composição será 

mediante eleição, pelo voto secreto: a) de dois juízes dentre os desembargadores do 

Tribunal de Justiça; b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal 

de Justiça; c) de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado 

ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, 

pelo Tribunal Regional Federal respectivo; d)por nomeação, pelo Presidente da 

República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 

moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

 

 Sobre a composição dos tribunais de justiça falar-se-á mais detalhadamente no 

item sobre o quinto constitucional. 
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2.5. Sistema de Freios e Contrapesos 

 

 

A teoria da Separação dos Poderes, como visto nos itens pretéritos, foi uma 

construção paulatina na história da humanidade, tendo os seus primeiros resquícios em 

Aristóteles, Platão, depois um pouco mais sistematizada em Locke, Montesquieu e 

finalmente acabada na decisão exarada pelo então Secretário de Estado e, em seguida, 

Chief-Justice da U.S. SupremeCourt, John Marshall, em 1803. 

 

Tal teoria foi não só adotado por nós, como se percebe da leitura do artigo 2º, da 

CF/88, como foi ele erigido a Cláusula Pétrea pelo texto maior. O artigo 60 normatiza 

as possibilidades de emenda à constituição. Contudo, no parágrafo quarto, há a seguinte 

proibição: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a) a 

forma federativa de Estado; b) o voto direto, secreto, universal e periódico; c) a 

separação dos Poderes; d) os direitos e garantias individuais.” 

 

Na doutrina é pacífico o entendimento de que os poderes possuem funções 

preponderantes, consideradas típicas, porém não exclusivas. Sobre o assunto o atual 

Vice-Presidente da República ensina
28

: “cada órgão do Poder exerce, 

preponderantemente, uma função, e, secundariamente, as duas outras. Da 

preponderância advém a tipicidade da função; da secundariedade, a atipicidade”. 

 

Ao lado das funções típicas de cada poder há as atípicas. Mas isso a história nos 

prova que não é suficiente para embasar o “acordo” que os poderes deveriam chegar, 

em nome da governabilidade, preconizada por Montesquieu, ou seja, a clássica divisão 

de poderes do Estado, entre Legislativo, Executivo e Judiciário, tornou-se insuficiente 

para dar conta das necessidades de controle democrático do exercício do poder, sendo 

necessário um sistema mais sofisticado de exercício de funções que permita a garantia 

dos processos democráticos, razão pela qual há entre nós o sistema de freios e 

contrapesos (Checksand Balances). 

 

Fazendo novamente uma incursão na história, com o intuito de aflorar o 

nascimento desse instituto, mister se faz colacionar a lição de JOHN H. GARVEY e T. 

                                                           

28
 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 11. ed. revista e ampliada. São Paulo: 

Malheiros, 1995, p. 114. 
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ALEXANDER ALEINTKOFF
29

, os quais ensinam que o balance (contrapesos, 

equilíbrio) surge na Inglaterra, a partir da ação da Câmara dos Lordes (nobreza e clero) 

equilibrando (balanceando) os projetos de leis oriundos da Câmara dos Comuns 

(originados do povo), a fim de evitar que leis demagogas, ou formuladas pelo impulso 

momentâneo de pressões populares, fossem aprovadas. Na verdade, o objetivo implícito 

era conter o povo, principalmente contra as ameaças aos privilégios da nobreza. 

 

 

 

 

 

 

Já o “check”, segundo o juiz mineiro PAULO FERNANDO SILVEIRA
30

, 

surgiu quando o Justice MARSHAL declarou sua “opinion”, lançada no famoso caso 

Marbury x Madison, em 1803 – conforme acima abordamos –, que o Poder Judiciário 

tinha a missão constitucional de declarar a inconstitucionalidade – e, portanto tornar 

nulos – dos atos do Congresso, quando, a seu exclusivo juízo, tais lei não guardassem 

harmonia com a Carta Política. Pela doutrina do Judicial Review, o Judiciário passa a 

controlar o abuso do poder dos outros ramos. 

 

O modelo atual de pesos e contrapesos se deve muito ao adotado pelos Estados 

Unidos, sendo que o embrião foi justamente na obra conhecida como Os Federalistas, 

de número 51, veja
31

: 

 

Com o intuito de lançar os adequados alicerces para esse exercício separado 

e distinto dos diferentes poderes de governo que, em certa medida é 

admitido por todos como sendo essencial para a preservação da liberdade, é 

evidente que cada departamento deverá ter uma vontade que lhe seja 

própria; e consequentemente deverá ser constituído de tal maneira que os 

membros de cada um tenham tão pouca intervenção quanto possível na 

nomeação dos membros dos outros. Se este princípio fosse rigorosamente 

adoptado, ele exigiria que todas as nomeações para as supremas 

magistraturas, executiva, legislativa e judicial, proviessem da mesma fonte 

de autoridade, o povo, através de canais que não tivessem nenhuma espécie 

de comunicação uns com os outros. Talvez um tal plano de construção dos 

diversos departamentos fosse menos difícil na prática do que aparenta ser 

                                                           

29
Modernconstitutionaltheory : a reader, St. Paul : West Publishing, 1991, p.238, apud Paulo Fernando 

Silveira, freios e contrapesos (checksand balances), p.99. 

30
 SILVEIRA, Paulo Fernando. Freios e Contrapesos. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 99. 

31
 Ob. Cit. Acesso: 17.09.13, às 11:26. 
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quando o contemplamos. No entanto, a sua execução seria acompanhada de 

algumas dificuldades e alguma despesa adicional. Por conseguinte, têm de 

ser admitidos alguns desvios ao princípio. Em particular na constituição do 

departamento judicial, pode ser pouco expedito insistir rigorosamente no 

princípio; primeiro, porque os seus membros precisam de qualificações 

especiais, a primeira consideração devia ser seleccionar o modo de escolha 

que melhor assegura essas qualificações; em segundo lugar, porque a posse 

permanente dos mandatos nesse departamento bem cedo deve destruir toda 

a sensação de dependência da autoridade que as confere. 

(Grifo nosso). 

 

Veja que desde o início da construção dos Estados Unidos já se preocupava com 

a interferência na escolha de membros de um poder pelo outro. 

 

À luz do que foi exposto, é de bom alvitre que se traga o conceito de sistema de 

freios e contrapesos. E nada melhor do que a lição de Dalmo de Abreu Dallari
32

: 

 

O sistema de separação de poderes, consagrado nas Constituições de quase 

todo o mundo, foi associado à ideia de Estado Democrático e deu origem a 

uma engenhosa construção doutrinária, conhecida como sistema de freios e 

contrapesos. Segundo essa teoria os atos que o Estado pratica podem ser de 

duas espécies: ou são atos gerais ou são especiais. Os atos gerais, que só 

podem ser praticados pelo poder legislativo, constituem-se na emissão de 

regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de serem emitidas, a 

quem elas irão atingir. Dessa forma, o poder legislativo, que só pratica atos 

gerais, não atua concretamente na vida social, não tendo meios para cometer 

abusos de poder nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um 

grupo em particular. Só depois de emitida a norma geral é que se abre a 

possibilidade de atuação do poder executivo, por meio de atos especiais. O 

executivo dispõe de meios concretos de agir, mas está igualmente 

impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos estão 

limitados pelos atos gerais praticados pelo legislativo. E s houver 

exorbitância de qualquer dos poderes surge a ação fiscalizadora do poder 

judiciário, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva 

esfera de competência. 

 

 Para finalizar este item, peço vênia para transcrever um artigo extremamente 

bem elaborado por Marílio Maldonado, sob o título: “Separação dos Poderes e Sistema 

de Freios e Contrapesos: Desenvolvimento no Estado Brasileiro”, que se encaixa 

perfeitamente ao presente trabalho: 

 

Desta forma, dividido o poder e individuados seus órgãos, assim como 

superada a idéia da prevalência de um sobre o outro, através da compreensão 

da necessidade de equilíbrio, independência e harmonia entre eles, 

                                                           

32
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 16. ed. atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 1991, p. 184/185). 
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admitindo-se, inclusive a interferência entre eles
33

, ganha força a idéia de 

controle e vigilância recíprocos de um poder sobre o outro relativamente ao 

cumprimento dos deveres constitucionais de cada um. Aí estão presentes os 

elementos essenciais caracterizadores do moderno conceito do princípio da 

separação dos poderes. 

Deste conceito, com o fito de darmos continuidade aos nossos estudos, 

destacamos a idéia de CONTROLE, aqui entendido tanto o exercício como 

o resultado de funções específicas que destinam a realizar a contenção do 

poder do Estado, seja qual for sua manifestação, dentro do quadro 

constitucional que lhe for adscrito
34

. 

Destacado o conceito de controle de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 

NETO, proferido em profundo estudo, valemo-nos, também, da classificação 

idealizada pelo autor para a análise de exemplos de controle da Constituição 

do Brasil de 1988. Vejamos: 

“Sob o critério objetivo as funções de controle podem ser agrupadas em 

quatro modalidades básicas: 1 – controle de cooperação; 2 – controle de 

consentimento; 3 – controle de fiscalização e 4 – controle de correção. 

(destacamos) 

De acordo com esta classificação: 

1 – controle de cooperação: 

O controle de cooperação é o que se perfaz pela co-participação obrigatória 

de um Poder no exercício de função de outro. Pela cooperação, o Poder 

interferente, aquele que desenvolve essa função que lhe é atípica, tem a 

possibilidade de intervir, de algum modo 

especifico, no desempenho de uma função típica do Poder interferido, tanto 

com a finalidade de assegurar-lhe a legalidade quanto à legitimidade do 

resultado por ambos visado. 

2 – Controle de consentimento: 

O controle de consentimento é o que se realiza pelo desempenho de funções 

atributivas de eficácia ou de exeqüibilidade a atos de outro Poder. Pelo 

consentimento, o Poder interferente, o que executa essa função que lhe é 

atípica, satisfaz a uma condição constitucional de eficácia ou de 

exequibilidade de ato do Poder interferido, aquiescendo ou não, no todo ou 

em parte, conforme o caso, com aquele ato, submetendo-o a um crivo de 

legitimidade e de legalidade. 

3 – Controle de fiscalização: 

O controle de fiscalização é o que se exerce pelo desempenho de funções de 

vigilância, exame e sindicância dos atos de um Poder por outro. Pela 

fiscalização, o Poder interferente, o que desenvolve essa função atípica, tem 

a atribuição constitucional de acompanhar e de formar conhecimento da 

prática funcional do Poder interferido, com a finalidade de verificar a 

ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade em sua atuação. 

4 – Controle de correção: 

O controle de correção é o que se exerce pelo desempenho de funções 

atribuídas a um Poder de sustar ou desfazer atos praticados por um outro. 

                                                           

33
 Celso Bastos adverte no sentido de que hodiernamente os órgão estatais não exercem simplesmente 

funções próprias, mas desempenham também funções denominadas atípicas, quer dizer, próprias de 

outros órgãos. É que todo poder (entendido como órgão) tende a uma relativa independência no âmbito 

estatal e é compreensível que pretenda exercer na própria esfera as três mencionadas funções 

(legislativa, judiciária e executiva) em sentido material. (Curso de Direito Constitucional, p.345). 
34

 Interferências entre Poderes do Estado, in Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado, nº 103, 

p.13, jul./set. 1989. 
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Pela correção, realiza-se a mais drástica das modalidades de controle, 

cometendo-se ao Poder interferente a competência constitucional de 

suspender a execução, ou de desfazer, atos do Poder interferido que venham 

a ser considerados viciados de legalidade ou de legitimidade.” 

 

 A Constituição Primavera prevê várias formas de controle de um poder no outro. 

São exemplos de controle exercido pelo Executivo: art. 66, § 1º, art. 84, incisos: III, 

XII, XIV, XV e XVI; já pelo Legislativo podem ser citados: art. 48, IX; art. 49, incisos: 

IX, X, XIII; art. 52, incisos: I, II e III e alíneas; art. 58, § 2º, inciso III; art. 70; Ao 

judiciário: art. 102, Incisos: I e II (alíneas “a”, “b” e “d”), todos previstos na CF/88.  

 

 

2.6. O quinto constitucional 

 

 

Quinto constitucional é um sistema de representatividade dos tribunais de justiça 

do Brasil que confere vinte por cento dos assentos existentes aos advogados e 

promotores, os quais não são submetidos a concurso público e, uma vez tomado posse, 

já adquirem a vitaliciedade. 

 

 

Alcides de Mendonça Lima enfatiza que a norma remonta à Constituição de 

1937, a primeira a consagrar os classistas nos tribunais, precisamente no artigo 105
35

. 

Contudo, não é essa a conclusão a que se chega ao fazer uma leitura do artigo 134, § 6º, 

da Constituição de 1934, veja
36

: 

 

Art 104 - Compete aos Estados legislar sobre a sua divisão e organização 

judiciárias e prover os respectivos cargos, observados os preceitos dos arts. 

64 a 72 da Constituição, mesmo quanto à requisição de força federal, ainda 

os princípios seguintes:  
§ 6º - Na composição dos Tribunais superiores serão reservados lugares, 

correspondentes a um quinto do número total, para que sejam preenchidos 

por advogados, ou membros do Ministério Público de notório merecimento e 

reputação ilibada, escolhidos de lista tríplice, organizada na forma do § 3º. 
 

                                                           

35
 LIMA, Alcides de Mendonça. O Poder Judiciário e a Nova Constituição. Rio de Janeiro: Aide, 1989. 

36
 Constituição de 1934. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso: 17.09.13, às 

15:21 horas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm
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 A intenção de ambos os constituintes, bem como das demais que repetiu o 

comando normativo acima (A Constituição de 1937 a previa em seu art. 105; a de 1946, 

no art. 124, V; a de 1967, no art. 136, IV; a Emenda Constitucional nº 1/69, no art. 144, 

IV), foi de oxigenar o judiciário. O instituto vem sendo mantido não só na última 

constituição, como também na revisão constitucional de 1994 e à Reforma do Judiciário 

(Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Atualmente a regra está prevista: 

 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de 

membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de 

advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez 

anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos 

órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, 

enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá 

um de seus integrantes para nomeação. 

 

 Carlos Alberto Faleiros Diniz explica que
37

: 

 

A finalidade do dispositivo do art. 94 é dupla: num primeiro momento, visa 

arejar o Poder Judiciário em suas instâncias superiores com profissionais que 

já atuaram em áreas no todo distintas da magistratura, e que, por isso, tenham 

visão não atrelada à dos magistrados, "mas calcada em outra formação e 

princípios". 

A segunda finalidade do quinto constitucional é democratizar o Poder 

Judiciário, permitindo que profissionais de outros campos de atuação tenham 

também acesso à função julgadora, e utilizem suas experiências e vivência 

profissionais para contrabalançar a rigidez de alguns tribunais. Essa 

finalidade é de vital importância, uma vez que, por ser um Poder do Estado, o 

Judiciário não está sujeito ao controle dos demais poderes, o que, a longo 

prazo, poderia transformar a jurisdição em uma função hermética, presa a 

formas e procedimentos, distantes das transformações sociais e das próprias 

exigências da modernidade. 

 

 Há inúmeros profissionais que atacam esse antigo sistema, como podemos 

observar dos seguintes artigos:  

O recrutamento dos advogados não é democrático, porque submetido ao 

desejo de grupo, passando por restrito número de membros dos tribunais, 

onde o conhecimento pessoal e a amizade prevalecem, porque não se tem 

critérios para a escolha deste ou daquele, como ocorre na promoção dos 

juízes, quando se exige produtividade, presteza, freqüência e aproveitamento 

em cursos, etc. Os representantes da OAB e do Ministério Público não 

passam pela observância desses critérios; o coroamento de interferências 

indevidas na magistratura acontece com a prevalência da vontade pessoal e 

política do Chefe do Executivo que nomeia. 

                                                           

37
DINIZ, Carlos Alberto Faleiros. A Subsecção da OAB e a advocacia. Nacional do Direito, 2003. p. 23. 
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Falho o entendimento de que o advogado busca os tribunais somente para 

atender a interesses públicos; na verdade, não se compreende como um 

advogado, muitíssimo bem remunerado na atividade privada, ou um 

funcionário público, bastante influente na cena política, pleiteia o cargo de 

ministro ou de desembargador. Fala-se que somente status justifica a 

mudança de atividade. 

O fato de os advogados já terem tido atuação no juízo de primeira instância 

não os capacita para desenvolverem a atividade em melhores condições que 

os juízes, pois estes sim praticaram a advocacia e colheram experiência de 

anos nas comarcas por onde passaram. 

O quinto não trouxe democratização, nem transparência e muito menos 

contribuiu para o aperfeiçoamento ou agilidade do sistema; pelo contrário, os 

desembargadores e ministros, originados do quinto, passarão a julgar 

recursos sem nunca terem colhido provas, nem presidido a uma audiência ou 

formado, como julgador, um processo; e mais, os contatos com a comunidade 

aconteceram sob outro ângulo. 

O advogado e o membro do Ministério Público se sujeitam à busca de votos 

entre conselheiros ou integrantes da classe à qual pertence, além da procura 

de apoio junto a membros alheios à sua classe, e ainda no Executivo. Levam 

grande prejuízo aos juízes que serão necessariamente preteridos na promoção 

para o topo da carreira, porque há nomeação de estranhos à magistratura, que 

não se submeteram a concurso, nem exercitaram a arte de julgar nas 

comarcas do interior, onde, ai sim, acumula-se significativa experiência de 

vida. Se a argumentação maior reside na vivência profissional e pessoal do 

advogado que dizer do juiz que milita na advocacia e experimenta a vida de 

julgador por longos anos
38

. 

 

Traz, agora, um artigo intitulado: “Desembargador Pelo Quinto Constitucional. 

Eleições Diretas”, em que um militante da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

Advogado Alexandre Bastos, o qual vê no nascedouro do processo do Quinto 

Constitucional, problemas que maculam o Estado Democrático de Direito, observe um 

pequeno trecho de sua fala
39

: 

 

Porém, apesar de antigo, o sistema de formação das listas no âmbito da OAB 

ainda apresenta um traço de escolha indireta que não combina com o regime 

democrático. 

Isso porque os interessados em participar do processo de escolha, além dos 

requisitos formais, são submetidos ao juízo do Conselho Seccional. 

Não são os advogados, de forma direta e democrática que opinam sobre qual 

advogado irá representar a advocacia no Tribunal pelo quinto constitucional. 

A escolha pelo Conselho, ainda que legal e absolutamente transparente, pois 

regulada por editais públicos que permitem que qualquer um se candidate, 

                                                           

38
 Antonio Pessoa Cardoso. Desembargado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  Disponível em: 

http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=76. Acesso: 17.09.13, às 16:03 horas. 

39
 BASTOS, Alexandre. Desembargador pelo Quinto Constitucional. Eleições Diretas. Disponível em: 

<http://www.fatonotorio.com.br/artigos/ver/293/desembargador-pelo-quinto-constitucional-eleicoes-

diretas>. Acesso: 17.09.13, às 18:13 horas. 

http://www.ibrajus.org.br/revista/listaautor.asp?idUsuario=96
http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=76
http://www.fatonotorio.com.br/artigos/ver/293/desembargador-pelo-quinto-constitucional-eleicoes-diretas
http://www.fatonotorio.com.br/artigos/ver/293/desembargador-pelo-quinto-constitucional-eleicoes-diretas
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tira do próprio advogado a liberdade de escolher “seu representante” ao 

quinto. 

Dessa forma, constitui aspiração progressista e democrática, a eleição 

direta para a escolha daqueles que desejarem integrar listas sêxtuplas. 

 

 José Renato Nalini, ao tratar do atual sistema, ensina
40

: 

 

A própria concepção do quinto constitucional é polêmica. Não se conhece 

instituição similar no Brasil. Guardadas as devidas distinções, seria 

inimaginável compor uma quinta parte da Igreja com cardeais escolhidos fora 

do sacerdócio. Ou reservar um quinto do Senado para senadores não eleitos. 

Ou vinte por cento das Forças Armadas para civis, sem experiência alguma 

da caserna. Além disso, a experiência vem a demonstrar que a rotatividade do 

juiz do quinto é bem mais acentuada do que a do juiz de carreira... 

 

 2.6.1. Como construir um juiz imparcial 

 

 A imparcialidade do magistrado é uma das bases nas quais se assenta toda a 

estrutura do Estado de Direito e do monopólio do uso da força do Estado, conforme 

afirma o Professor André Ramos Tavares
41

. O direito à imparcialidade judicial decorre 

justamente da segurança jurídica e tem como contra face: o dever do magistrado no 

mesmo sentido. 

 

 Se um determinado país tem em mira um Estado Democrático de Direito, é 

necessário que deixe de lado o modelo tecno-burocrático, concebido nos idos da 

ditadura militar, e seja adotado a imediata democratização da estrutura do Poder 

Judiciário, tornando-o independente das mazelas da política. 

 

 Sobre o modelo idealizado por Zaffaroni, Adel El Tasse defende que
42

: 

 

O pensamento de que é inaceitável a um magistrado, postulante das mais 

altas na hierarquia do Poder Judiciário, submeter-se ao concurso, com 

garantia de publicidade, é conservador e contrário aos interesses sociais de 

democratização da máquina judicial, notadamente, porque, em tais hipóteses, 

outros podem ser os critérios do certame, que não a simples prova com 

questões de múltipla escolha, desde que observados dados estritamente 

objetivos, como, exemplificativamente, a titulação, o tempo de docência em 

grau superior, a produtividade ao longo da carreira, os trabalhos jurídicos, 

com cunho científico, já publicados, a ausência de sanções disciplinares. 

                                                           

40
 NALINI, José Renato. A rebelião da Toga. 2ª. ed. Campinas: Millennium, 2008, p. 82. 

41
 Ob. Cit. P. 78. 

42
 Ob. Cit. P. 100. 
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A adoção do modelo democrático-contemporâneo, na justiça brasileira, é 

emergencial, fazendo-se necessária fundamentalmente, a retirada de qualquer 

manipulação política das decisões proferidas, fato que só se atinge com a 

certeza de que toda a carreira da magistratura será trilhada mediante 

aprovação em concurso e com garantia de ampla publicidade. Além disso, 

deve-se exigir que o magistrado qualifique-se, para ocupar postos elevados 

no judiciário, desenvolvendo o pensamento jurídico, com isso, como nunca, 

antes na história do Direito no território nacional. 

 

 Na mesma trilha de raciocínio José Renato Nalini sustenta que: 

 

O recrutamento ideal de juízes, preservada a opção pelo concurso público de 

provas e títulos, deveria ser confiado à Escola Judicial. Esta é que deve atuar 

como o setor natural de formação dos novos profissionais da Magistratura. 

Magistrados e funcionários. Somente um organismo como a Escola de Juízes 

tem condições de se aproveitar das iniciativas coroadas de êxito em todos os 

demais setores. Sem desprezo para a experiência da empresa privada. Toda 

instituição permanente dispõe de um setor de RH – Relações Humanas, que é 

o centro de seleção, formação e aperfeiçoamento de su pessoal. Uma 

comissão transitória, eleita ao sabor do momento pelas composições 

episódicas dos órgãos detentores de poder não reveste condições para se 

desincumbir dessa tarefa. É missão da Escola e esta necessita funcionar em 

caráter permanente, qual verdadeiro centro formulador de uma doutrina 

judicial, laboratório de análise e de formulação de teorias viáveis de 

transformação de uma justiça que precisa ser repensada. A urgência dessa 

necessidade não elimina o seu caráter de permanência. Só uma Escola detém 

o caráter de se devotar a uma causa de tão complexa e relevante dimensão. 

 

 

 2.6.2. Ascensão funcional do magistrado 

 

 

 Parafraseando Adel El Tasse, só há um critério lógico, preciso, legítimo, seguro 

e confiável para a promoção de um magistrado: o conhecimento jurídico. Qualquer 

outro critério levará o judiciário às mazelas atuais, com o predomínio inescrupuloso dos 

detentores de mandatos eletivos. 

 

 O sistema de degraus na carreira do funcionalismo público é uma realidade. Para 

um servidor conseguir escalar as etapas que o levam ao topo do seu cargo é necessário 

que ele anualmente passe por avaliações de desempenho quanto à produtividade, 

eficiência, probidade e, principalmente, deverá se submeter a cursos de qualificação. O 

magistrado não deve fugir à regra. É claro que, por causa de suas atribuições 

constitucionais os critérios serão outros, porém é necessário implantar que somente 

graças ao conhecimento jurídico, demonstrado por diversas maneiras e métodos, poderá 

ele chegar aos órgãos de cúpula do judiciário. 
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3. O ENXERTO EXECUTIVACIONAL NA FORMAÇÃO DA CÚPULA DO 

PODER JUDICIÁRIO: RISCO À INDEPENDÊNCIA DOS TRÊS PODERES. 

 

 

3.1. Entendendo o tema 

 

 A inspiração para a feitura do presente trabalho se deu no início da jornada 

oferecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao ofertar curso de 

Pós-Graduação em Poder Judiciário aos Servidores efetivos do quadro permanente, com 

ênfase em Direito Civil. Precisamente no terceiro módulo (Poder Judiciário e Políticas 

Públicas) o autor foi instigado pelas palavras de George Tsebelis, sobre o seu estudo: 

Relativizando o papel contramajoritário do Poder Judiciário, em que ele noticia
43

: 

 

Tsebelis intensifica a polêmica ao afirmar que, nos casos em que os membros 

do Poder Judiciário são indicados por membros do Executivo ou do 

Legislativo, ocorre o que ele denomina de “regra de absorção”. Essa regra 

indica que os atores do Executivo e do Legislativo com Poderes de nomeação 

irão compor o Judiciário com membros cujas preferências são semelhantes às 

suas. Sendo assim, afirma o autor, embora constitucionalmente a 

configuração institucional do Poder Judiciário pretenda ser contramajoritária, 

efetivamente, este poder exerce um papel majoritário. Para corroborar sua 

afirmação, Tsebelis cita um artigo importante publicado na década de 1950 

pelo cientista político Robert Dahl, no qual este autor relaciona indicações 

para a composição da Suprema Corte Norte-Americana a votos favoráveis ao 

governo da ocasião. Vale ressaltar que estudos nesse sentido se tornaram 

muito comuns nos Estados Unidos, os quais mostram alta correlação entre 

ideologia do Presidente da República (que indica o candidato a juiz para 

Suprema Corte) e a ideologia dos votos dos seus juízes indicados, nos casos 

julgados na Suprema Corte. 

(Grifei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

43
 Curso de Pós-Graduação em Poder Judiciário. Poder Judiciário e Políticas Públicas. Brasília: W. 

Educacional, 2011, p. 42. 
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 Sobre o tema escolhido, mister se faz separar algumas palavras da oração para 

que a compreensão seja feita em conformidade com a ideia aqui esboçada. Primeiro: a) 

Enxerto: o Dicionário Aurélio nos traz o seu conceito
44

: 

 

s.m. Botânica. Operação que consiste em inserir um botão, ramo ou rebento 

de uma planta em outra sobre a qual ela continua a viver. (O enxerto permite 

a reprodução e a multiplicação das árvores ou dos arbustos florais ou 

frutíferos.) / A planta enxertada. / Medicina. Operação cirúrgica que consiste 

em transplantar para um indivíduo órgãos tomados do próprio paciente, de 

outro indivíduo da mesma espécie, ou de um indivíduo de outra espécie. // 

Enxerto cutâneo, transplante cirúrgico de uma porção de pele de uma região 

para outra e que se destina a cobrir a lesão decorrente de um ferimento, uma 

queimadura etc. 

 

 Veja que a palavra enxerto nos dá a ideia de sobrevida de uma planta, órgão ou 

tecido em outro ser vivo. Agora, quando nós nos debruçamos sobre o conceito desta 

palavra na botânica surge a exertia
45

, que significa: 

 

O verbo enxertar, vem do latim insertare, e significa inserir, introduzir. 

É a operação que consiste em se justapor um ramo ou fragmento de ramo 

com uma ou mais gemas sobre outro vegetal, de modo que ambos se unam e 

passem a constituir um único indivíduo. 

 

 

Veja que a escolha da palavra enxerto não foi por acaso. O Poder Executivo, em 

verdade, enxerta, insere, introduz um agente político, considerado jurídico no seio da 

cúpula do Poder Judiciário, seja através do quinto constitucional ou de um terço no caso 

do STJ e até mesmo sem qualquer percentual, como acontece no STF, justamente no afã 

de relativizar o papel contramajoritário desse poder. 

 

Já a palavra executivacionalé a junção de executivo com vocação, no sentido de 

que o Poder Executivo só escolherá futuros membros do Judiciário se a “vocação” desse 

agente corresponder ao indicando, ou seja, relembrando as lições de Tsebelis, há 

estudos pelo mundo que comprovam que esse modelo adotado pelo último Constituinte 

mostra alta correlação entre a “ideologia” (aqui chamada de vocação) de certos 

governantes com os indicados. 

 

                                                           

44
 Dicionário do Aurélio. Disponível em:<http://www.dicionariodoaurelio.com/Enxerto.html>. Acesso: 

18.09.13, às 12:13 horas. 

45
 ENXERTIA. Disponível em: <http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/reproducao9.htm>. Acesso em: 

18.09.13, às 12:22 horas. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Enxerto.html
http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/reproducao9.htm
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3.2. Do magistrado-inimigo a um judiciário garantidor e concretizador dos direitos 

humanos fundamentais 

 

 O regime monárquico sempre mostrou ao longo da história que a concentração 

de poder nas mãos de uma só pessoa ou um pequeno grupo de pessoas não só leva ao 

autoritarismo, como vários direitos e garantias dos cidadãos são desrespeitados e 

deixados de lado. O juiz, escolhido a dedo pelo monarca, aplica a justiça ditada por ele e 

os jurisdicionados negam a legitimidade de alguém que decide simplesmente a mando 

de seu superior hierárquico. O magistrado passa a ser tão odiado quanto o imperador. 

André Ramos Tavares contextualiza bem essa figura primitiva do magistrado-inimigo
46

: 

 

Esse temor finca sua origem no absolutismo medieval, máxime da baixa 

Idade Média, no qual tudo se encontrava centralizado nas mãos do rei, 

soberano máximo. Como mencionado anteriormente, a “função jurisdicional” 

(e o magistrado) nada mais eram do que extensão do braço do rei. Com a 

quebra deste paradigma, especialmente pela Revolução Francesa a burguesia 

(os novos detentores do poder) passou a desconfiar da magistratura, 

composta, em suas fileiras, por nobres e homens de confiança da realeza 

deposta. Com efeito, todo o arcabouço jurídico pós-revolucionário foi 

construído de forma que o Judiciário se encontrasse atado, restrito a um mero 

atuar mecânico, em que suas decisões expressassem apenas as próprias leis, 

como sustentou Robespierre. A codificação e o formalismo, forjando a 

exigência positivista do Direito escrito, reafirmam essa pretensão. 

 

Com a evolução do Direito, com o surgimento do Estado Democrático de 

Direito, o magistrado, em todos os locais do mundo, começa a se soltar das 

emaranhadas teias da política. Surge uma nova fase, o da interpretação das leis, em que 

muitas vezes ele acaba por privilegiar o oprimido, em nome da justiça, e ataca o Estado; 

noutras, ele, por influência do modelo empírico-primitivo ou tecno-burocrático, cancela 

ações do Estado e desagrada os demais cidadãos. Veja que o atual Poder Judiciário, 

numa busca de uma nova identidade, acaba por desagradar todos. 

 

Um exemplo vivo do que se afirma é justamente a Ação Penal 470, também 

conhecida como Mensalão, na qual os Ministros do STF, no final do ano de 2012, 

condenaram vários políticos da alta cúpula do governo por causa de um esquema 

criminoso revelado pelo então deputado Roberto Jefferson. Entretanto, recursos foram 

interpostos e dois ministros foram aposentados compulsoriamente. Houve nomeação de 

                                                           

46
 Ob. Cit. P. 27/28. 
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novos pela Presidenta da República (aliada partidária de alguns condenados). Na 

votação da admissibilidade de embargos infringentes, no dia 18.09.13, a Suprema Corte 

entendeu por bem aceitá-los. A decisão que provavelmente agradou a cúpula do 

governo desagradou o resto dos cidadãos brasileiros. Aí a pergunta vem à tona: será que 

as duas últimas nomeações tiveram um peso considerável no momento final do 

julgamento dos tidos por mensaleiros? 

 

4.2. A ingerência política do executivo na formação dos tribunais 

 

 

 Um modelo alternativo precisa contemplar o fortalecimento da independência 

dos integrantes do STF e, de resto, dos demais órgãos colegiados, pois o modelo 

centenário adotado não está isento de críticas consistentes e riscos inadmissíveis para o 

direito. O posicionamento que se adota neste trabalho está em consonância com a gama 

de doutrinadores já citados e se converte no sentido de que deva haver a desvinculação 

unipessoal da indicação monocrática dos membros das cortes superiores, ou seja, 

pugna-se pelo fim do quinto constitucional. 

 

 

3.3. O possível surgimento de ligações morais afetivas com os indicadores 

 

Considerando a dimensão afetiva do processo de nomeação de membros dos 

órgãos colegiados do Poder Judiciário, precisamente quanto ao impacto psicológico que 

aqueles possíveis indicados sofrem, temos que a afetividade manifesta-se, mesmo que 

velada, por meio de comportamentos posturais e comportamentos verbais. Manifesta-se 

na relação indicador-indicado em momentos anteriores à nomeação. Nos bastidores há 

lobistas governamentais (muitas vezes assessores) que flertam com possíveis candidatos 

e, em muitas vezes, pedem “favores” a título de comprometimento com o indicador.  

 

Partindo do pressuposto que esses atores ocultos porventura deixassem de 

existir, mesmo assim haverá uma dimensão afetiva, que inclui os sentimentos, 

interesses, impulsos ou tendências do futuro nomeado com o nomeante. Na maioria das 

vezes, é um sonho realizado chegar à cúpula de um poder. E esse sonho foi positivado 

por alguém. Como não dever algo a esse alguém? 

 

3.4. A corrupção nos bastidores da Justiça (Caso: Eliana Calmon) 
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 Eliana Calmon Alves
47

 nasceu em 05 de novembro de 1944, em Salvador-BA. 

Bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, 1968. Atualmente é 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça (desde 30/06/99); Membro da Corte Especial e 

do Conselho de Administração e Diretora-Geral da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM. Foi como Corregedora Nacional de Justiça 

(08/09/10 a 06/09/12) que ela foi entrevistada pela Revista Veja, em outubro de 2010. 

Nesta, ela fala francamente à mídia sobre o processo de recrutamento de membros dos 

órgãos colegiados, observe partes dessa entrevista
48

: 

 

Em entrevista a VEJA, Eliana Calmon mostra o porquê de sua fama. Ela diz 

que o Judiciário está contaminado pela politicagem miúda, o que faz com que 

juízes produzam decisões sob medida para atender aos interesses dos 

políticos, que, por sua vez, são os patrocinadores das indicações dos 

ministros. 

 

Por que nos últimos anos pipocaram tantas denúncias de corrupção no 

Judiciário? 
Durante anos, ninguém tomou conta dos juízes, pouco se fiscalizou. A 

corrupção começa embaixo. Não é incomum um desembargador corrupto 

usar o juiz de primeira instância como escudo para suas ações. Ele telefona 

para o juiz e lhe pede uma liminar, um habeas corpus ou uma sentença. Os 

juízes que se sujeitam a isso são candidatos naturais a futuras promoções. Os 

que se negam a fazer esse tipo de coisa, os corretos, ficam onde estão. 

 

A senhora quer dizer que a ascensão funcional na magistratura depende 

dessa troca de favores? 
O ideal seria que as promoções acontecessem por mérito. Hoje é a política 

que define o preenchimento de vagas nos tribunais superiores, por exemplo. 

Os piores magistrados terminam sendo os mais louvados. O ignorante, o 

despreparado, não cria problema com ninguém porque sabe que num embate 

ele levará a pior. Esse chegará ao topo do Judiciário. 

 

Esse problema atinge também os tribunais superiores, onde as 

nomeações são feitas pelo presidente da República? 
Estamos falando de outra questão muito séria. É como o braço político se 

infiltra no Poder Judiciário. Recentemente, para atender a um pedido político, 

o STJ chegou à conclusão de que denúncia anônima não pode ser considerada 

pelo tribunal. 

Em entrevista a VEJA, Eliana Calmon mostra o porquê de sua fama. Ela diz 

que o Judiciário está contaminado pela politicagem miúda, o que faz com que 

juízes produzam decisões sob medida para atender aos interesses dos 

                                                           

47
 Eliana Calmon Alves. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001114&aplicacao=ministros.ativo

s>. Acesso: 18.09.13, às 20:52 horas. 

48
Dipsonível em: <http://georgelins.com/2010/09/30/entrevista-da-ministra-eliana-calmon-sobre-a-

corrupcao-no-judiciario-revista-veja/>. Acesso: 18.09.13, às 20:57 horas. 

http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001114&aplicacao=ministros.ativos
http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001114&aplicacao=ministros.ativos
http://www.stj.jus.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001114&aplicacao=ministros.ativos
http://georgelins.com/2010/09/30/entrevista-da-ministra-eliana-calmon-sobre-a-corrupcao-no-judiciario-revista-veja/
http://georgelins.com/2010/09/30/entrevista-da-ministra-eliana-calmon-sobre-a-corrupcao-no-judiciario-revista-veja/
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políticos, que, por sua vez, são os patrocinadores das indicações dos 

ministros. 

 

Por que nos últimos anos pipocaram tantas denúncias de corrupção no 

Judiciário? 
Durante anos, ninguém tomou conta dos juízes, pouco se fiscalizou. A 

corrupção começa embaixo. Não é incomum um desembargador corrupto 

usar o juiz de primeira instância como escudo para suas ações. Ele telefona 

para o juiz e lhe pede uma liminar, um habeas corpus ou uma sentença. Os 

juízes que se sujeitam a isso são candidatos naturais a futuras promoções. Os 

que se negam a fazer esse tipo de coisa, os corretos, ficam onde estão. 

 

Existe essa relação de subserviência da Justiça ao mundo da política? 
Para ascender na carreira, o juiz precisa dos políticos. Nos tribunais 

superiores, o critério é única e exclusivamente político. 

 

Mas a senhora, como todos os demais ministros, chegou ao STJ por meio 

desse mecanismo. 
Certa vez me perguntaram se eu tinha padrinhos políticos. Eu disse: “Claro, 

se não tivesse, não estaria aqui”. Eu sou fruto de um sistema. Para entrar num 

tribunal como o STJ, seu nome tem de primeiro passar pelo crivo dos 

ministros, depois do presidente da República e ainda do Senado. O ministro 

escolhido sai devendo a todo mundo. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O Poder Judiciário, no exercício das funções que lhe vem sendo atribuídas pelos 

distintos textos constitucionais ao longo da história republicana, não apenas 

de interpretar as leis elaboradas pelo legislativo e promulgadas pelo executivo, mas 

também garantir e defender os direitos individuais, ou seja, promover a justiça, 

resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade, face aos 

potenciais ataques inclusive do sistema político, como também vem exercendo, ainda 

que subsidiariamente, a função de criação de regras, através do que convencionou-se 

chamar de ativismo judicial, tudo em nome de um Estado Democrático de Direito. 

 

 Se, por um lado, a recente história do Poder Judiciário nos dá mostras que ele 

vem evoluindo paulatinamente e se mostrando como essencial à garantia de liberdades 

públicas, por outro, há uma grande fraqueza igualmente secular na sua estruturação, o 

que denota uma fragilidade no sistema de escolha de membros para comporem os 

órgãos colegiados, impedindo-o de quebrar um círculo vicioso iniciado com a má 

formulação dos freios e contrapesos da teoria de separação de poderes. 
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 No ano de 2013, precisamente no mês de junho, iniciou-se no país um 

movimento de descontentamento que ganhou as páginas dos jornais nacionais e 

internacionais. Num primeiro momento, a população se debelou contra aumentos 

injustificados do valor cobrado pelas empresas que exploram o transporte público 

urbano. Isso foi o estopim para que vários segmentos sociais demonstrassem suas 

insatisfações com a política local e nacional. Foram tão fortes os protestos que parte do 

legislativo e executivo (locais e nacionais) recuou e propôs  inúmeras mudanças na 

legislação, com o afã de acalmar os manifestantes.  

 

 Esse descontentamento da população também atinge o judiciário que ainda 

continua lento, desconexo, elitizado e muitas vezes injusto. O Gigante acordou! Será 

preciso um levante da população para estremecer esse poder? Será que os atuais 

magistrados, independentemente de sua forma de ingresso, não estão cansados das 

mazelas atuais? 

 

 O futuro, como dizia o poeta, é incerto. Mas, em verdade, quem o constrói é o 

presente, e este inclui a todos nós, principalmente os magistrados que aí estão, os quais 

podem dar uma resposta que a sociedade mereça e que o Poder Legislativo e o 

Executivo tanto postergam.  
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