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A CRISE DO JUDICIÁRIO VISTA PELOS JUÍZES: 
RESULTADOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA 

Maria Tereza Sadek 

Apesar de sua indiscutível importância como organização 
encarregada de distribuir a justiça, afetando o cotidiano dos cidadãos, e 
como protagonista indireto do processo político, o Judiciário não tem sido 
objeto central na preocupação dos cientistas sociais. Com o objetivo de 
começar a cobrir esta lacuna, o Idesp realizou uma pesquisa sobre a 
opinião dos magistrados a respeito da chamada “crise do Judiciário”. 

Foram entrevistados 570 juízes, sendo 529 da Justiça Comum e 41 da 
Justiça Federal, distribuídos em cinco estados – Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Goiás e Pernambuco –, de maneira rigorosamente proporcional ao 
total de juízes de cada estado e à respectiva distribuição em instâncias e 
entrâncias. Procurou-se, ao mesmo tempo, cobrir a diversidade regional do 
País e eventuais singularidades no pensamento do corpo de magistrados 
daqueles estados, visto que foram entrevistados cerca de 20% do total de 
juízes de cada um deles (ver tabela 1). 

Tabela 1 
Distribuição dos juízes da Justiça Comum e dos entrevistados 

entre os cinco estados (números absolutos) 

Estados Juízes (*) Entrevistados 
Rio Grande do Sul 387 73 

Paraná 318 48 

São Paulo 1520 297 

Goiás 170 36 

Pernambuco 308 75 
(*) Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, agosto de 1992. 

Os juízes do Rio Grande do Sul, por exemplo, são comumente 
caracterizados como ideologicamente mais “progressistas”, tendo em vista o 
vigor do chamado “direito alternativo” nesse estado. No Paraná, há uma 
longa história de disputas entre a magistratura e o Executivo estadual, o que 
possivelmente conferiria à magistratura paranaense uma especificidade no 
conjunto de juízes do País. A característica de São Paulo é o grande número 
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de juízes e o consequente potencial de diversidade interna. A maior 
disponibilidade de recursos materiais faz também supor que algumas das 
causas comumente apontadas para o mau funcionamento da justiça seriam 
menos atuantes nesse estado. Goiás representa o Brasil central, palco de 
intensas disputas ligadas ao meio rural e, particularmente, à propriedade da 
terra. Pernambuco, com a maior proporção de juízes na região nordeste, 
exemplifica os problemas decorrentes da carência de recursos e, 
presumivelmente, de uma maior proporção de juízes de formação mais 
tradicional. 

O questionário aplicado, com 26 questões, procurou colher a opinião dos 
juízes sobre três áreas temáticas, abrangendo o que se convencionou chamar de 
“crise do judiciário”: a institucional, a estrutural e a procedimental. Por área 
institucional entendemos as questões decorrentes da atual posição do Judiciário 
na organização tripartite dos poderes; a área estrutural diz respeito à 
organização do Judiciário e sua hierarquia interna; finalmente, a dos 
procedimentos refere-se aos efeitos e dificuldades que podem decorrer das 
próprias garantias e etapas processuais especificadas em lei. Além destas três, 
solicitamos também a manifestação dos juízes sobre algumas questões 
doutrinárias (ou ideológicas) relacionadas à aplicação da justiça, 
particularmente no que se refere a possíveis tensões entre o direito positivo e o 
sentimento pessoal de justiça, sob o influxo da realidade social. 

A condição sine qua non para a realização de uma pesquisa desta 
natureza é a boa disposição dos entrevistados. As exigências de seu papel na 
sociedade e as peculiaridades da instituição fazem com que os juízes sejam, 
em geral, extremamente cautelosos em relação a pesquisas. Apesar dessa 
dificuldade, de resto esperada, conseguimos realizar as entrevistas dentro do 
esquema planejado e constatamos que muitos juízes se sentiram satisfeitos 
em ser ouvidos. 

É notável que 278 juízes, ao responderem ao questionário, foram além 
das questões propostas, tecendo comentários à pesquisa. Destes, 58 
ofereceram sugestões para a divulgação da pesquisa e para o eventual 
aprofundamento do estudo. Dezessete magistrados manifestaram insatisfação 
com o questionário, entendendo que ele compartilhava o diagnóstico corrente 
sobre a existência de uma crise na justiça, mas 98 sublinharam a importância 
da pesquisa e se referiram explicitamente à qualidade e à pertinência das 
questões propostas. 
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Os primeiros resultados 

O questionário começa com uma indagação sobre uma afirmação 
frequente nos meios de comunicação e na classe política: a existência de uma 
crise no Judiciário. Esperávamos com esta pergunta avaliar até que ponto os 
juízes compartilhavam este diagnóstico. As respostas obtidas indicam que é 
baixo o percentual de magistrados que reconhecem a existência de uma crise 
no Judiciário. Dos 570 entrevistados, apenas 15,8% concordam inteiramente 
com aquela afirmação e 20,5% discordam inteiramente. A maior parte 
(54,4%) concorda apenas em termos. Esta primeira manifestação sugere que 
o conceito de “crise” não parece apropriado à maioria dos integrantes da 
instituição, não obstante o enorme volume de emendas sobre o assunto 
durante a tentativa de revisão constitucional de 1993, e sem embargo da 
importância que esse tema vem adquirindo no debate público. 

A maioria dos juízes entende que os problemas enfrentados pelo 
Judiciário decorrem muito mais da falta de recursos materiais, ou de 
questões relacionadas à legislação, do que de deficiências internas à 
instituição ou do comportamento de seus próprios membros. Ou seja, os 
obstáculos ao bom funcionamento do Judiciário localizam-se, sobretudo em 
fatores externos à magistratura, problemas sobre os quais os juízes têm 
pouco controle ou responsabilidade. Assim, entre as deficiências apontadas, 
aparece em primeiro lugar a falta de recursos materiais, com 86% de 
indicações como extremamente importante. Afirmam os juízes que as 
carências materiais afetam dramaticamente a aplicação da justiça, e que a 
solução desse problema não depende do Judiciário, visto que reflete 
conhecidas restrições orçamentárias. Muitos juízes frisaram que o 
Executivo aloca verbas irrisórias no Judiciário, o que impede a existência 
de uma justiça mais ágil e eficiente. Inversamente, a extensão das comarcas, 
a curta permanência dos juízes nas comarcas e as insuficiências de sua 
formação profissional – fatores, estes sim, de responsabilidade direta do 
Judiciário –, aparecem entre os itens menos problemáticos. A tabela 2 
oferece uma visão de conjunto dessas avaliações. 

O juiz é apenas uma das peças que compõem o sistema de justiça. 
Segundo o modelo institucional adotado no Brasil, o juiz só pode agir se 
provocado. Não pode iniciar um processo ou decidir sobre uma questão 
qualquer, a menos que esta questão seja levada até ele. Os principais agentes de 
provocação são a promotoria, a delegacia e os advogados. Os cartórios também 
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participam do sistema, centralizando e fornecendo informações. Ou seja, todos 
estes atores são, de alguma forma, responsáveis pela atuação da justiça, no 
sentido mais amplo do conceito, embora caiba exclusivamente ao juiz proferir a 
decisão final sobre determinado litígio. Para o público, este intrincado sistema é 
quase incompreensível. Só uma pequena parcela da sociedade entende que os 
procedimentos legais precisam ser altamente formalizados e que existem 
prazos rígidos e possibilidade de recursos a instâncias superiores. Um bom 
advogado, como também uma delegacia de polícia, ou um cartório, pode 
retardar significativamente o trabalho da justiça. Basta para isso usar ao 
máximo os prazos previstos em lei e/ou obstruir o andamento regular de um 
processo. O retardamento pode dever-se, portanto, a causas diversas. Para 
entender como os juízes avaliam as causas da morosidade da justiça, pedimos a 
opinião dos entrevistados sobre diferentes fatores, como mostra a tabela 3. 

Tabela 2 
Obstáculos ao bom funcionamento do Judiciário (em porcentagem) 

Fatores Importância (*) 
Falta de recursos materiais 85,6 

Excesso de formalidades nos procedimentos judiciais 82,3 

Número insuficiente de juízes 81,1 

Número insuficiente de varas 76,3 

Legislação ultrapassada 67,4 

Elevado número de litígios 66,5 

Despreparo dos advogados (causas mal propostas etc.) 64,0 

Grande número de processos 59,3 

Juízes sobrecarregados com tarefas que poderiam ser delegadas 59,1 

Instabilidade do quadro legal 53,2 

Insuficiência na formação profissional do juiz 38,9 

Extensão das comarcas 26,8 

Curta permanência dos juízes nas comarcas 25,3 
(*) Soma das respostas “extremamente importante” e “muito importante” 

Para os entrevistados, o principal fator responsável pela morosidade da 
justiça é o alto número de recursos: 73,2% dos juízes dizem que a legislação, 
ao permitir excessivamente a interposição de recursos a instâncias superiores, 
é a causa mais importante da lentidão da justiça. Como se sabe, a legislação 
não depende do Judiciário. O Judiciário é um aplicador da lei, não o seu 

21 

criador. Verifica-se, portanto, que os juízes não atribuem a si próprios a 
responsabilidade principal pela morosidade. Ao contrário, 60% dos 
entrevistados afirmaram que a lentidão dos juízes é um fator pouco 
importante na explicação dessa morosidade. 

Tabela 3 
Causas da morosidade da justiça (em porcentagem) 

Fatores Importância (*) 
Alto número de recursos 73,2 

Interesse dos advogados 58,4 

Interesse das parte envolvidas no processo 53,5 

Lentidão dos tribunais de justiça 49,1 

Interesse do Poder Executivo 48,2 

Comportamento da polícia/delegacia 43,7 

Comportamento dos cartórios 40,7 

Morosidade dos juízes 35,6 

Intervenção excessiva da promotoria 17,9 
(*) Soma das respostas “extremamente importante”e “muito importante” 

Embora uma grande parcela dos magistrados não considere que exista 
uma “crise” no Judiciário, numerosas propostas têm sido feitas com o 
objetivo de agilizar o funcionamento da justiça. O grau de concordância dos 
entrevistados com essas propostas pode ser examinado na tabela 4. 
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Tabela 4 
Como agilizar o Judiciário (em porcentagem) 

Propostas Importância 
Informatização dos serviços judiciários 93,2 

Redução das formalidades processuais 90,2 

Juizados especiais de pequenas causas 83,5 

Simplificação no julgamento dos recursos 73,9 

Recurso mais frequente à conciliação prévia extrajudicial entre as partes 69,1 

Limitação do número de recursos 67,5 

Reforço da figura do árbitro, escolhido pelas partes para julgar 
questões trabalhistas 

36,0 

Implementação da Justiça Agrária prevista na Constituição de 1988 26,8 

Implementação da Justiça de Paz 13,9 

Criação da Justiça Municipal 8,9 
(*) Soma das respostas “extremamente importante” e “muito importante” 

Como se vê, é alto o grau de concordância em relação a algumas das 
propostas. A informatização dos serviços judiciários e a redução das 
formalidades processuais têm o apoio de praticamente todos os juízes. Estas 
propostas, vistas como extremamente importantes por mais de 90% dos 
entrevistados, são, de fato, consensuais. No que se refere à informatização, 
muitos poderiam pensar que se trata de um modismo. O fato, entretanto, é que, 
mesmo nas regiões mais ricas do País, o equipamento da sala de julgamentos 
em geral se resume a uma velha e pesada máquina de escrever. O juiz dita 
intermináveis sentenças para um oficial, que as datilografa. O uso do tempo é 
em grande parte determinado pela destreza do serventuário-datilógrafo, quase 
sempre insuficiente e ainda por cima reduzida pelo baixo estímulo profissional. 
Sentenças praticamente idênticas umas às outras – mudando apenas o nome e 
as qualificações das partes envolvidas e o tipo de questão em litígio –, 
requerem a repetição manual de toda a operação. Um mínimo de racionalização 
nos procedimentos poderia ser obtido mediante formulários previamente 
elaborados, para cada tipo de litígio, ficando o respectivo preenchimento para o 
momento das audiências. Esta simplificação do trabalho dos juízes abreviaria 
consideravelmente o tempo dos julgamentos. Da mesma forma, a redução das 
formalidades processuais e a multiplicação dos juizados especiais de pequenas 
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causas imporiam um ritmo muito mais rápido à justiça, já que simplificariam os 
processos e os julgamentos. 

Observe-se que duas dessas iniciativas pré-processuais (reforço da 
figura de árbitro, escolhido pelas partes e implementação da Justiça de Paz) 
não encontram muito apoio entre os juízes. Provavelmente, estas propostas 
são vistas com menos simpatia por representarem uma ameaça ao monopólio 
da decisão judicial por parte dos magistrados. 

Tabela 5 
Avaliação de mudanças introduzidas pela Constituição de 1988 

(em porcentagem) 

Modificação Opinião favorável (*) 
Mandado de segurança coletivo 81,8 

Reforço da função de controle constitucional do STF 76,5 

Legitimação de novos agentes para propor ação de 
inconstitucionalidade 

70,7 

Mandado de injunção 70,5 

Ampliação das atribuições do Ministério Público 37,2 
(*) Soma das respostas “inteiramente favorável” e “muito favorável” 

Aos problemas estruturais, como foi dito, devemos acrescentar os 
decorrentes do modelo institucional. Neste sentido, submetemos aos juízes uma 
série de questões referentes a importantes modificações consagradas pela 
Constituição de 1988, com o objetivo de obter a avaliação deles a respeito do 
funcionamento global das instituições do País. 

A recuperação da autonomia e da independência do Judiciário é avaliada 
positivamente pelos magistrados. Assim, o reforço da função de controle 
constitucional do Supremo Tribunal Federal, a atuação legislativa suplementar, 
por parte da justiça, aplicada a casos concretos em que haja lacuna normativa e 
a proteção coletiva dos direitos de membros de entidades têm o apoio de mais 
de 70% dos juízes. A democratização do acesso ao STF, assegurada pela 
legitimação de novos agentes para propor ação de inconstitucionalidade, 
também tem a aprovação da maioria dos magistrados. Esta medida deu maior 
visibilidade ao órgão máximo do Poder Judiciário, mas, por outro lado, 
aumentou o congestionamento da mais alta corte de justiça. Como os juízes 
entrevistados estão na primeira ou na segunda instância, quer na Justiça 
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Comum quer na Justiça Federal, esse acúmulo de trabalho não os afeta 
diretamente. A referida mudança constitucional contribuiu para formar uma 
imagem mais democrática da justiça, reforçando, indiretamente, o prestígio da 
instituição como um todo e de seus membros em particular. 

No que se refere à ampliação das atribuições do Ministério Público, é 
bem menor o índice de aprovação: somente 37,2% dos juízes classificaram 
esta modificação constitucional como muito importante. A Constituição de 
1988, como se sabe, provocou uma alteração radical nas funções do 
Ministério Público. Anteriormente, o Ministério Público definia-se por sua 
ligação com o Poder Executivo, cabendo-lhe uma função que poderia ser 
definida como de defensor do governo. A partir de 1988, o Ministério Público 
transformou-se virtualmente em um quarto poder, independente tanto do 
Executivo como do Judiciário, com a missão de fiscalizar o Executivo e atuar 
como guardião dos interesses da sociedade. Por outro lado, como o Poder 
Judiciário só se manifesta quando provocado, o Ministério Público 
consagrou-se como um dos órgãos mais importantes no sentido de ativá-lo. 
Dessa forma, pode-se sustentar que o atual Ministério Público é praticamente 
um competidor do Poder Judiciário entre as instituições que compõem o 
sistema de justiça. O fraco apoio manifestado pelos juízes ao aumento de 
poder do Ministério Público pode revelar um espírito corporativo, isto é, um 
mal-estar com o fortalecimento de uma instituição que passou a disputar com 
o Judiciário algumas de suas prerrogativas tradicionais. 

Diante do novo perfil das instituições judiciárias e do Ministério 
Público, resultante da redemocratização do País, solicitamos aos juízes que 
avaliassem o desempenho do Supremo Tribunal Federal e do Ministério 
Público em atribuições específicas (ver tabelas 6 e 7). 

A engenharia institucional subjacente à Constituição de 1988 tem sido 
vista como responsável por certo aumento do conflito entre os poderes e do 
questionamento das decisões proferidas tanto pelo Executivo como pelo 
Legislativo. De fato, nunca se viu na história política brasileira um grau tão 
elevado de recursos à justiça como após a promulgação da Constituição de 
1988. Cada decisão do Executivo ou Legislativo suscita debates e às vezes 
contestações que chegam à justiça em centenas e às vezes milhares de ações 
judiciais. Dessa forma, os papéis do Judiciário e do Ministério Público 
tornaram-se muito mais visíveis e controversos do que no passado. 
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O Supremo Tribunal Federal, na opinião da maioria dos 570 juízes que 
entrevistamos, tem cumprido bem suas funções de guardião da Constituição e 
de árbitro entre os poderes. No que se refere às novas garantias instituídas, 
como o mandado de injunção, o mandado de segurança coletivo e o habeas 
data, sua atuação é vista de forma mais crítica. Na função de compatibilizar a 
ordem jurídica com o imperativo de combate à inflação, o desempenho de 
STF não agrada aos magistrados. A superinflação crônica levou muitas vezes 
o Judiciário a se colocar numa posição de participante da política econômica, 
pois, quer se manifeste a favor ou contra uma medida, sua decisão tem 
consequências políticas. 

Tabela 6 
Atuação do Supremo Tribunal Federal (em porcentagem) 

Atribuições Avaliação positiva (*) 
Assegurar o cumprimento da Constituição. 64,9 

Assegurar o equilíbrio político entre os poderes. 52,5 

Dar eficácia às novas garantias instituídas, como o 
mandado de injunção, o mandado de segurança 
coletivo e o habeas data. 

36,8 

Compatibilizar a ordem jurídica com o imperativo de 
combate à inflação 

20,7 

(*) Soma das avaliações “ótima” e “boa”. 

Tabela 7 
Atuação do Ministério Público Federal (em porcentagem) 

Atribuições Atuação positiva (*) 
Promover a ação penal pública 42,6 

Promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

35,4 

Promover a ação de inconstitucionalidade. 32,1 
(*) Soma das avaliações “ótima” e “boa”. 

A tensão entre o STF e os juízes de primeira e segunda instância torna-
se visível na reação dos entrevistados à ação de constitucionalidade com 
efeito vinculante para as instâncias inferiores. Apenas 33% dos entrevistados 
concordam com este mecanismo. A proposta da avocatória, ou seja, de o STF 
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vir a avocar processos de quaisquer juízos ou tribunais do País, quando 
decorrer ameaça à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, é 
inteiramente rejeitada. Apenas 14% dos entrevistados manifestaram-se a 
favor dessa proposta. Caso ela viesse a ser instituída, o poder de cada juiz 
seria fortemente limitado. Como se sabe, no modelo atual, qualquer juiz pode 
conceder liminares e, dessa forma, tornar sem efeito, ainda que 
temporariamente, decisões tomadas pelo governo. 

A atuação do Ministério Público é vista com reservas pelos 
entrevistados, principalmente no que se refere à promoção do inquérito civil, 
à ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos e à promoção da ação de 
inconstitucionalidade. Nestes dois últimos itens, apenas 35% e 32% dos 
juízes, respectivamente, avaliam de forma positiva o desempenho do 
Ministério Público. 

Estas avaliações quanto ao desempenho do STF e do Ministério 
Público podem ser melhor visualizadas num quadro comparativo com as 
oferecidas a respeito de outros órgãos e poderes (ver tabela 8). 

Como se depreende dos percentuais da tabela 8, os juízes acham que 
os órgãos judiciários têm tido uma atuação em geral mais positiva do que os 
demais órgãos e poderes. Afirmam que a justiça, em seus diferentes órgãos 
e níveis hierárquicos, apresenta um desempenho melhor do que o Ministério 
Público, o Executivo e o Legislativo. No conjunto dos órgãos públicos, o 
mais bem avaliado (69,6%) é o Superior Tribunal de Justiça. Vem em 
seguida a Justiça Comum Estadual, com 59,5%; o Supremo Tribunal 
Federal, com 56,7%; a Justiça Eleitoral com 56,3%; a Justiça Federal com 
41,1%. O Ministério Público Federal e o Estadual são colocados em posição 
inferior a todos estes órgãos do Judiciário, embora sejam avaliados de 
maneira mais positiva que a Justiça do Trabalho e a Militar. É preciso frisar 
que estas, como justiças especiais, possuem traços distintos dos demais 
organismos do Judiciário. O Executivo e o Legislativo são duramente 
criticados, a julgar pelos baixos percentuais de aprovação. Em contraste 
com o Poder Judiciário, que recebe uma média de aprovação superior a 
50%, o Executivo federal foi agraciado apenas com 22,6%. Os governos 
estaduais e o Congresso nacional disputam o último lugar com apenas 4,6% 
e 3,3% de avaliações positivas, respectivamente. O baixo índice da 

27 

Advocacia Geral da União talvez possa ser explicado pela ausência de 
regulamentação e consequente indefinição de seu perfil institucional. 

Tabela 8 
Atuação de diversos órgãos e poderes públicos (em porcentagem) 

Órgãos e poderes Atuação positiva (*) 
Superior Tribunal de Justiça 69,6 

Justiça Comum Estadual 59,5 

Supremo Tribunal Federal 56,7 

Justiça Eleitoral 56,3 

Justiça Federal 41,1 

Ministério Público Federal 38,2 

Ministério Público Estadual 37,0 

Justiça do Trabalho 23,3 

Governo Federal 22,6 

Justiça Militar 16,3 

Advocacia Geral da União 6,7 

Governo Estadual 4,6 

Congresso Nacional 3,3 
(*) Soma das avaliações “ótima” e “boa”. 

As diferenças acima apontadas e o destaque positivo que os juízes 
conferem ao desempenho do Judiciário refletem-se claramente no quesito 
sobre uma das questões mais polêmicas: o chamado controle externo do 
Judiciário (ver tabelas 9, 10 e 11). 

Tabela 9 
Opinião sobre a criação de um órgão de controle externo do Judiciário (em 

porcentagem) 

Favorável Algo favorável Desfavorável Sem opinião 
6,0 6,0 86,5 1,5 
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Tabela 10 
Caso venha a ser constituído, como deve ser composto o órgão de controle 

externo (em porcentagem) 

Membros Sim Não Sem opinião 
Poder Judiciário 77,9 7,0 15,1 

Juristas 49,7 29,8 20,5 

Ordem dos Advogados do 
Brasil 

32,1 48,8 19,1 

Ministério Público 26,0 54,2 19,8 

Lideranças da sociedade 23,7 56,1 20,2 

Congresso Nacional 10,7 70,2 19,1 

Poder Executivo 7,4 72,1 20,5 

A proposta de criação de um órgão para o controle externo do Judiciário é 
rejeitada de maneira praticamente unânime pela magistratura (86,5% contra 6% a 
favor). Esta é provavelmente a questão mais polêmica nos atuais debates sobre o 
Judiciário, cada vez mais visto como o único poder isento de controles. Os 
constantes conflitos de que tem sido parte provavelmente estimularam e 
forneceram mais argumentos para este debate. A proposta de controle externo já 
havia sido apresentada durante a Constituinte de 1987-1988, tendo sido objeto de 
enfática rejeição por parte da magistratura. Naquele momento, tal como agora, os 
juízes mobilizaram-se contra a criação de um órgão que exercesse tal controle. 

Tabela 11 
A quem interessa o controle externo do Judiciário (em porcentagem) 

Agentes Interessados (*)
Poder Legislativo 80,4 

Partidos políticos 77,2 

Poder Executivo 76,1 

OAB 67,0 

Imprensa 55,3 

Empresários 43,0 

Ministério Público 40,7 
Sociedade em geral 14,9 

Cúpula do Poder Judiciário 6,0 

(*) Soma das respostas “fortemente” e “muito”. 
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Caso um órgão dessa natureza venha a ser instituído, a preferência dos 
juízes é que seja majoritariamente integrado por representantes do próprio 
Judiciário (tabela 10). Somente membros do próprio Poder Judiciário têm a 
aprovação de mais da metade (77,9%) dos entrevistados. Os juristas, que 
aparecem em segundo lugar, são aceitos por 49,7%, vindo a seguir membros 
da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e lideranças da 
sociedade. Representantes dos poderes propriamente políticos – Executivo e 
Legislativo – são rejeitados nessa função de maneira quase unânime. Sete em 
cada dez juízes se opõem à presença de representantes do Executivo e do 
Legislativo num órgão encarregado de exercer controle externo sobre o 
Judiciário. Observe-se, ainda, que esta foi a única questão em todo o 
questionário na qual o percentual de “não resposta” ou “sem opinião” chegou 
a quase 20%. 

Congruentemente com o repúdio à proposta de criação de um órgão 
externo de controle do Judiciário, os juízes parecem convencidos de que tal 
iniciativa atenderia a interesses, sobretudo do Poder Legislativo (80,4%), dos 
partidos políticos (77,2%) e do Poder Executivo (76,1%) (ver tabela 11). É 
patente, na visão dos entrevistados, que essa proposta atenta contra a 
independência entre os poderes. 

Além das questões já examinadas, que dizem respeito à estrutura, aos 
aspectos institucionais e procedi- mentais do Judiciário, a pesquisa procurou 
também captar alguns traços ideológico-doutrinários dos entrevistados. As 
tabelas 12 e 13 a seguir resumem os principais temas em discussão. 

Tabela 12 
Compatibilidade entre Direito atual e certos objetivos substantivos 

(em porcentagem) 

Direitos Sim (*) 
Coletivos (do consumidor, dos aposentados etc.) 58,2 

Difusos (meio ambiente etc.) 45,6 

Dos setores menos privilegiados 38,9 
(*) Soma das respostas “inteiramente” e “muito” 
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Tabela 13 
Opinião sobre os limites do Direito positivo (em porcentagem) 

Afirmações Sim (*) 
O juiz não pode ser um mero aplicador das leis, tem que ser 
sensível aos problemas sociais 

73,7 

A maior parte da população não tem acesso à justiça 48,1 

O compromisso com a justiça social deve preponderar sobre a 
estrita aplicação da lei 

37,7 

O saber jurídico está dissociado da realidade brasileira 23,3 

A aplicação das leis sempre beneficia os privilegiados 14,2 

O direito positivo não permite o espírito crítico 11,1 
(*) Soma das respostas “concorda inteiramente” e “concorda muito”. 

A maioria dos entrevistados não vê incompatibilidade entre o 
Direito atual e a proteção dos direitos coletivos, mas admite certa tensão 
quando inquiridos sobre os direitos difusos e, de maneira mais ampla, 
sobre as necessidades dos setores sociais menos privilegiados. A tensão 
entre o Direito atual e objetivos sociais tidos como desejáveis é mais 
grave, na opinião dos juízes, quando se trata da proteção dos setores 
excluídos. Apenas 38,9% dos entrevistados acreditam que os juízes têm 
conseguido compatibilizar a lei com a proteção dos direitos subjetivos 
desses setores. 

No que se refere precisamente ao Direito positivo – a norma legal que 
orienta a aplicação da justiça – é notável o grau de apreço manifestado pela 
grande maioria dos juízes. Apenas 11,1% dos entrevistados concordam com a 
afirmação de que “o Direito positivo não permite o espírito crítico”, e isto 
embora 73,7% julguem que o juiz não pode ser um mero aplicador das leis, 
tem que ser sensível aos problemas sociais. Esta sensibilidade independe de 
uma crítica radical ao Direito positivo, tanto assim que é baixo o percentual 
de concordância com três afirmações que poderiam significar uma disposição 
de atuar à margem da lei, ou de substituir esse direito por outro. São elas: a) o 
saber jurídico está dissociado da realidade brasileira (23,3% de 
concordância); b) o compromisso com a justiça social deve preponderar sobre 
a estrita aplicação da lei (37,7% de concordância); c) a aplicação das leis 
sempre beneficia os privilegiados (14,2%). A despeito desta forte disposição 
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de se manterem nos limites do Direito positivo, há um reconhecimento de que 
a maior parte da população não tem acesso à justiça. Quase a metade dos 
entrevistados (48,1%) concorda com a afirmação de que parcela ponderável 
da população não tem um acesso eficaz à justiça. Ao que tudo indica, esta 
avaliação não decorre de constrangimentos impostos pelas normas legais, 
mas de questões externas a elas. 

Conclusão 

Os dados da pesquisa mostram que os valores e normas do próprio 
Judiciário constituem o ponto de referência mais forte dos juízes quando 
instados a refletir sobre a chamada “crise do Judiciário”. Num plano 
normativo abstrato, essa tendência pode ser considerada ruim (manifestação 
de corporativismo), ou boa (manifestação daquele esprit de corps sem o qual 
nenhuma instituição é capaz de se afirmar). O objetivo deste texto – e da 
pesquisa em que se baseia – não foi encenar, e sim alimentar esse debate, que 
é de fundamental importância para a sociedade brasileira. 




