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APRESENTAÇÃO 

Bolívar Lamounier 

Cientistas sociais, de um lado, juristas e agentes da justiça, de outro. 
Dois lados, dois campos intelectuais, dois mundos distintos. Pode parecer 
muito taxativo, mas é verdade: no Brasil, um fosso enorme sempre separou 
esses dois campos. No passado – do Império até os anos cinquenta –, algumas 
das maiores figuras do mundo jurídico demonstraram densa preocupação 
sociológica e esforçaram-se para transmiti-la a seus estudantes e leitores. 
Depois (salvo engano) o fosso aumentou. Seja pela influência do marxismo – 
com sua característica tendência a descartar como “epifenômeno” tudo o que 
dissesse respeito ao Direito –, seja pela assimilação de métodos de pesquisa 
que, à sua maneira, também pareciam revolucionários, o fato é que os 
cientistas sociais (com as honrosas exceções de praxe) se aferraram à ideia de 
que o Direito e o sistema da justiça não cabiam em sua terra prometida. 
Esforços individuais continuaram a aparecer – sempre mais entre juristas que 
entre cientistas sociais –, e núcleos de pesquisa interdisciplinar começaram a 
surgir nos últimos anos; mas ainda falta muito para organizarmos uma 
produção consistente, contínua e efetivamente compartilhada. 

Se não conseguimos formar uma tradição de pesquisa, tampouco 
poderíamos ter formado uma prática de ensino que reduzisse a distância 
entre o Direito e as Ciências Sociais, e entre estas e o sistema de justiça. 
Só agora começamos a vislumbrar, de fato, esse objetivo. A reorientação a 
que hoje assistimos, com essa busca de uma maior aproximação entre 
aqueles campos antes separados, decorre de diversos fatores. Um deles é a 
maior preocupação com a salvaguarda dos direitos humanos e de direitos 
transindividuais, como o meio ambiente e a dignidade das minorias. 
Outro, poderosíssimo, foi a Constituinte de 1987-1988, que incidiu em 
muitos equívocos, mas teve como subproduto altamente positivo a difusão 
dos temas jurídicos e institucionais num raio mais amplo que o da 
comunidade jurídica estrito senso. O próprio texto constitucional, 
conferindo maior autonomia e feição singularíssima ao Ministério Público 
e alterando a estrutura do Judiciário, deixou plantadas sementes que 
continuam a germinar. As deficiências do Judiciário e a crescente 
controvérsia sobre como saná-las também atuam de maneira positiva 
sobre o trabalho acadêmico, estimulando o interesse dos cientistas sociais 
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pelas instituições que formam o sistema de justiça. Vamos assim 
aprendendo (ou reaprendendo) que muito do que antes descartávamos 
como “superestruturas” ou como “formalismos” insubsistentes na verdade 
pesam, e muito, sobre o cotidiano dos cidadãos e os destinos da sociedade. 

Esta nova publicação da Editora Sumaré dá sequencia ao trabalho 
iniciado com o volume O Judiciário em debate (1994). É também fruto do 
programa de estudos que o Idesp vem desenvolvendo com apoio da Fundação 
Ford e da Fapesp, entre outras instituições, a respeito do sistema de justiça. 
Os estudos aqui reunidos são bastante diferenciados quanto a seus objetos, e 
mais ainda quanto aos métodos de pesquisa em que se baseiam. Maria Tereza 
Sadek e Ronaldo Porto Macedo Júnior analisam o Judiciário e o Ministério 
Público em perspectiva histórica, colocando em evidência as alterações que 
ambos sofreram no tocante a sua estrutura e a seus respectivos papéis 
institucionais. A visão dos juízes sobre a chamada “crise do Judiciário” é 
analisada noutra contribuição de Maria Tereza Sadek: uma pesquisa 
quantitativa realizada junto a 570 juízes. Este seu trabalho é complementado 
por um texto a respeito do “clima” dessas entrevistas, providência pouco 
comum, mas provavelmente útil, tendo em vista o caráter pioneiro desse 
projeto. Maria da Glória Bonelli também escreve sobre a magistratura, mas 
sob outro prisma analítico, procurando demonstrar como os conceitos e 
instrumentos da sociologia das profissões ajudam a compreender a carreira de 
magistrado, bem como as diferenças nas atitudes e comportamentos e 
eventuais tensões que soem transparecer entre os distintos segmentos da 
justiça. Gessé Marques Júnior faz uma descrição antropológica do cotidiano 
do Judiciário, reproduzindo o clima peculiar da instituição, de seus ritos e 
rituais, de seus longos corredores, enfim de todo o claro/escuro que a 
caracteriza. Supomos que essa variedade de perspectivas dará ensejo a 
reflexões, questionamentos e quiçá até a debates acalorados. Se ocorrer isso, 
a presente publicação terá alcançado plenamente o seu objetivo. 
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A ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL 

Maria Tereza Sadek 

Este texto descreve as mais importantes alterações na estrutura do 
Poder Judiciário no período republicano. A ênfase no aspecto estrutural 
justifica-se por três motivos principais: primeiro, porque o número de órgãos, 
sua competência e sua composição alteraram-se repetidas vezes desde a 
proclamação da República; segundo, porque as modificações na delimitação e 
na distribuição de funções refletem diferentes respostas dadas pelos sistemas 
político e social ao problema central de distribuição da justiça – função 
primordial do Poder Judiciário; e, finalmente, porque a evolução estrutural do 
sistema permite uma visualização sintética das diferentes soluções formais 
dadas aos dilemas da instituição judiciária em seu esforço por se impor como 
poder autônomo. 

Destas três justificativas, a última merece um esclarecimento 
preliminar, já que é menos evidente. A construção de uma identidade 
institucional mantém complexas relações com a esquematização formal de 
uma organização. A institucionalização de determinadas conquistas – por 
exemplo, a vitaliciedade e a inamovibilidade da magistratura –, permite 
avaliar diferentes graus de autonomia da instituição frente aos demais 
poderes, ao mesmo tempo em que indica a força dos interesses e necessidades 
que atuam no âmbito da organização. 

Com estas preocupações, procuraremos salientar os diferentes 
momentos que marcam a evolução do Judiciário. Como se verá, a evolução 
da instituição judiciária passou por importantes pontos de inflexão em direção 
a uma maior autonomia, pontos esses que não coincidem por completo com 
as datas de proclamação de novos textos constitucionais, embora se 
consolidem nas Cartas Magnas e em outros documentos legais. 

Antecedentes: as primeiras formas de Justiça 

Embora o marco inicial desta análise seja 1889, as instituições 
judiciárias brasileiras são mais antigas do que a República. A rigor, elas têm 




