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defesa da ordem democrática 46, tópicos que ainda estão a demandar uma 
regulamentação legislativa, fugindo do risco de funcionar como poderoso 
instrumento político-partidário ou poderosa instituição cegamente voltada 
para a ampliação de seus interesses corporativos. 

Por fim, é válido afirmar que o avanço do papel desempenhado pelo 
Ministério Público e a garantia da manutenção de sua autonomia, 
prerrogativas e condições materiais de existência dependerão, em larga 
escala, da eficácia de sua própria atividade. Em outras palavras, a legitimação 
da atividade do Ministério Público e a manutenção e ampliação de suas 
funções e poderes e prerrogativas dependerá diretamente do sucesso de sua 
práxis e do sucesso em empreender suas metas. A legitimação da atividade do 
Ministério Público estará a cargo do próprio procedimento político e jurídico 
que vier a desencadear. Daí ocorre a importância do Ministério Público 
desempenhar eficazmente as atribuições que lhe foram destinadas, 
substituindo a legitimidade garantida pelo saber jurídico dominante 47, e 
tradicional apoio político e econômico do Poder Executivo, de quem sempre 
esteve dependente na história das instituições jurídicas brasileiras, pela 
legitimação produzida pelos resultados políticos e jurídicos de sua atividade. 

                                                                                                                 
Cotidiano e reforma na Polícia Civil, Ed. Scritta, São Paulo, 1992. Ver também de Antônio 
Luiz Paixão, “A organização policial numa área metropolitana”, in Revista de Ciências 
Sociais: Dados, Rio de Janeiro, 25 (1):63-85, 1982. 
46 A defesa da ordem democrática aparece no texto constitucional até o presente momento 
como norma programática, de vez que nenhuma lei específica regula e define os poderes 
ministeriais neste campo. Certo é, mais uma vez, que eventual mecanismo legal que 
instrumentalize o Ministério Público no fito de garantir a defesa da ordem democrática 
importará na ampliação do espaço de intervenção jurídica e política desta instituição. Na 
medida em que abrigar mais atividades e poderes do que se pode efetivamente exercer 
constitui perigosa estratégia de sobrevivência institucional, pode-se compreender, ao menos 
em parte, a falta de vontade política nacional para traduzir o teor da norma programática em 
novos e efetivos instrumentos de ação concreta. 
47 A “aura de autoridade” quase mística que ainda encanta os bacharéis que se interessam 
pelas carreiras do Ministério Público e magistratura. Sobre a formação dos atores jurídicos e 
a formação jurídica tradicional ver de José Eduardo Faria, “Ordem legal x mudança social: a 
crise do Judiciário e a formação do magistrado”, in Direito e Justiça, op. cit., pp. 95-110. 
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CONDICIONANTES DA COMPETIÇÃO PROFISSIONAL NO 
CAMPO DA JUSTIÇA: A MORFOLOGIA DA MAGISTRATURA 

Maria da Gloria Bonelli 

Este texto focaliza a magistratura sob o ângulo da profissionalização e 
do desenvolvimento de carreiras. 

Procuramos analisar a profissão de magistrado sob duas perspectivas 
complementares. A primeira delas examina a forma como a profissão é 
percebida por seus membros e como é apresentada para fora. A ideia básica 
foi mapear as diferentes identidades profissionais construídas pelos juízes e 
desembargadores, em função de distintas trajetórias sociais e profissionais. 

A segunda perspectiva procura delinear as formas como a magistratura 
se relaciona com o universo profissional à sua volta, tais como os defensores 
públicos, os promotores de justiça, os procuradores, os advogados, os 
delegados de polícia e os funcionários dos cartórios judiciais. 

Analisamos quantitativamente a composição do corpo profissional, de 
acordo com as informações objetivas coletadas através dos questionários 
aplicados pelo Idesp em 1993, e realizamos entrevistas em profundidade com 
uma amostra selecionada intencionalmente. 

Concebemos o campo da Justiça como um sistema movimentado pela 
competição intra e interprofissionais. A competição intraprofissional refere-se 
às disputas internas na magistratura; a interprofissional, às tensões desta com 
os demais profissionais que atuam nesse campo. 

A hipótese examinada é que a existência de conflitos entre 
profissionais e/ou áreas de atuação pode estar associada à proximidade entre 
eles. As críticas ao funcionamento da justiça, as acusações de morosidade, a 
alegada necessidade de controle externo, entre outras manifestações, são 
tomadas como indicadores do grau de inclusão no sistema profissional 
jurídico e da intensidade dos conflitos. 

Indicações sobre como os membros da magistratura percebem e 
vivenciam os conflitos profissionais permitem uma análise mais densa da 
posição que ocupam na estrutura da profissão, e de como constroem suas 
identidades diferenciadas. 
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Começamos pela apresentação dos dados quantitativos pertinentes, 
com o intuito de delinear o perfil “morfológico” do grupo pesquisado. 

O corpo profissional da magistratura não é nem muito novo nem muito 
antigo. Concentra-se nas faixas etárias intermediárias, posição que deve se 
refletir na construção de uma imagem profissional sem polarizações 
extremadas – amadurecido, mas capaz de acompanhar o momento presente. 
Ao contrário das culturas que valorizam a idade avançada como sinal de 
conhecimento e sabedoria, a visão aqui predominante relaciona a terceira 
idade com a aposentadoria e o merecido descanso, deixando a prática 
profissional para aqueles em idade “ativa”.1 

A composição etária dos magistrados parece seguir essa lógica. Nem 
tão jovem, embora a idade de ingresso na carreira seja 23 anos, nem idoso ou 
antiquado. Com menos de 30 anos, temos 10% dos entrevistados e a partir de 
60 anos temos 4,6%. A aposentadoria auxilia a preservar a estrutura etária da 
magistratura nas faixas intermediárias, realimentando uma imagem externa 
de maturidade moderada para a categoria profissional. 

Quanto ao gênero, o perfil obtido nos cinco estados selecionados na 
amostra (GO, PE, PR, RS e SP) caracteriza a atividade como esmagadoramente 
masculina, com apenas 11% de participação de mulheres no exercício da 
profissão. Os homens são 89% da amostra que entrevistamos. Com tamanha 
diferença na distribuição entre os sexos, as estratégias femininas para 
conquistar espaços profissionais precisam seguir uma lógica distinta da 
masculina para concretizar as oportunidades de carreira e expandir a 
participação do gênero. 

A repercussão do nome da juíza Denise Frossard, após expedir ordem 
de prisão para os banqueiros do jogo do bicho, no Rio de Janeiro, pode ser 
uma evidência desta diferenciação. Uma questão relevante é como as 
mulheres desenvolvem suas carreiras nessa estrutura profissional 
numericamente tão desfavorável. A probabilidade de uma mulher obter 
destaque e ser profissionalmente visualizada nesta atividade – tendo uma 

                                                 
1 De um total de 570 juízes entrevistados temos a seguinte distribuição etária da amostra: 
nascidos até 1939, há 12,4% dos informantes; a década de 40 apresenta um percentual quase 
igual ao da década de 50 que são, respectivamente, 30% e 31%; a década de 60 contribui 
com 22% dos respondentes. Há um empate na amostra, entre os entrevistados que tinham de 
34 a 43 anos e de 44 a 53 anos de idade quando concederam a entrevista, em 1993. 
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participação de apenas 11% no contingente total da magistratura – parece, à 
primeira vista, bem pequena. Entretanto, elas estão ocupando um espaço na 
mídia, em decorrência da relevância de alguns processos e das decisões que 
elas têm tomado. 

As mulheres vêm ampliando a proporção de sua representação na 
magistratura com o passar dos anos, mas na década de 90 o salto é mais 
significativo. Do total de juízes que ingressaram na carreira até o final da 
década de 60, 2,3% eram do sexo feminino. No final da década de 70, o 
ingresso feminino representa 8% do total. No final dos anos 80, elas somam 
14% dos juízes selecionados no período. Entre 90 e 93, elas sobem para 26% 
do corpo profissional iniciando a carreira. 

A valorização social da profissão de juiz e desembargador é muito 
elevada. Os magistrados estão no topo da hierarquia ocupacional. Eles têm 
poder para decidir sobre o destino daqueles que julgam, e se identificam com 
esse papel. Pensam sobre si mesmos como tendo nas mãos a responsabilidade 
de decidir sobre a vida de outras pessoas. 

Neste ponto se assemelham aos médicos que, de uma outra forma, 
também se percebem como tendo nas mãos a vida de seus clientes. Eles 
também angariam respeitabilidade e status social através da articulação do 
monopólio de um conhecimento científico com uma imagem pública de 
cunho altruísta. Essa construção reforça ainda mais a deferência social em 
relação à magistratura e a avaliação externa de um alto grau de elitização da 
carreira. Avalia-se que um julgador precisa ter um grande acúmulo de 
conhecimento e saber, o que o distinguiria na hierarquia social. 

Essa caracterização do Judiciário como uma elite socialmente 
inacessível evidencia uma visão distanciada do mundo judicial brasileiro. É 
um olhar externo, proveniente de pessoas que desconhecem a magistratura 
internamente. A origem social dos juízes brasileiros reflete as condições de 
mobilidade social vivenciadas no País, nas décadas de 60 e 70. Diferente do 
padrão dos juízes norte-americanos, cuja grande maioria procede de 
famílias de alto status socioeconômico 2, 32% dos juízes brasileiros 

                                                 
2 Ver CORSI, Jerome R. (1984), Carp, Robert A. e Stidham, Ronald (1991), e Abel (1989). 
Carp e Stidham apontam uma tendência à “hereditariedade ocupacional” entre os juízes 
norte- americanos, que costumam pertencer a famílias com tradição de atuação na área 
pública e judicial. 



98 

entrevistados são filhos de pais que não chegaram a terminar o 1° grau. São 
membros das gerações impulsionadas pela industrialização e urbanização e 
pelo período do “milagre” econômico. A mobilidade social neste momento 
era estruturalmente favorecida por tais mudanças. Sob a perspectiva da 
escolaridade do pai, contrastada com a do filho, 59% dos entrevistados 
ascenderam socialmente concluindo o curso superior de Direito. Quarenta e 
um por cento dos magistrados possuem um grau de escolaridade semelhante 
ao de seus pais, já que estes haviam obtido um título superior. Muitos dos 
que estão no mesmo estrato social de seus pais pertencem às gerações 
posteriores, que viram encerrado o ciclo da mobilidade social estrutural, 
impulsionada pelas mudanças no País. Hoje, a mobilidade social que se 
verifica é do tipo circular, onde é preciso que um saia para que outro entre, 
ou que um caia para que outro suba. O atual modelo de sucesso na criação e 
educação dos filhos centra-se em tentar garantir a estes uma posição 
semelhante à obtida pelos pais. 

O nível de escolaridade materno é, como no conjunto da sociedade, 
mais baixo que o paterno. O valor modal (37% da amostra) corresponde às 
mães com curso secundário (magistério), seguido por aquelas que não 
concluíram o 1º grau (32%) e por 19% que terminaram o curso superior. 
Aqui, o corte geracional também deve ser um forte fator explicativo, sendo os 
mais jovens filhos de mulheres com nível mais alto de escolaridade. 

Mais da metade dos pais que tinham curso superior atuavam na área 
jurídica, em posições superiores, como advogados, magistrados, promotores e 
procuradores. Atingido este grau de escolaridade paterna, observa-se uma 
reprodução endogâmica da atividade profissional do pai e do filho, centrada 
na área do Direito. É preciso qualificar quais as gerações que apresentam 
maior incidência endogâmica entre pais e filhos. A hipótese é que este 
processo tenha se intensificado mais recentemente, visto que a estrutura 
social brasileira vivenciou alta mobilidade social ascendente nos anos 60 e 
70, processo estancado nos anos 90, o que indica que os pais das gerações 
precedentes eram menos escolarizados do que o encontrado hoje. 

Os pais com profissões consideradas de nível alto e médio-alto 
perfazem 40% da amostra. Essas posições ocupacionais são aquelas 
superiores, de gestão e controle (construtor, industrial, empregador), 
profissões de nível universitário e de chefia e gerência, como administrador 
de empresas, gerente e contador. A maior parte dos pais que estavam numa 
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posição social semelhante à de seu filho magistrado tiveram formação 
profissional na área do Direito, o que reforça a tendência endogâmica. 

No estrato médio-médio, encontramos 37% das ocupações paternas. 
Estão classificados aí as ocupações burocráticas de nível médio (bancário, 
funcionário público, guarda-livros etc.) os pequenos e médios proprietários, as 
ocupações não manuais de nível técnico (técnico em laboratório, vendedor, 
corretor de imóveis, fotógrafo, enfermeiro, telegrafista etc.), as ocupações 
ligadas à defesa nacional e o magistério. 

No estrato médio-baixo e nos estratos baixos temos 23% das situações 
profissionais dos pais. Estas posições são as de empregados de escritório de 
baixa qualificação (auxiliar de escritório, contínuo etc.), as ocupações manuais 
de nível técnico (ferroviário, armador de ferragens, carpinteiro, alfaiate, 
mecânico etc.), os empregados de baixa qualificação (porteiro, servente), as 
ocupações no setor rural (agricultor, garimpeiro). 

Para as mães predominam as atividades no lar, com 60%, seguida do 
magistério, com 21%. 

Verificadas as origens sociais dos juízes e desembargadores, vamos 
analisar a trajetória profissional, começando pela forma como se 
aproximaram da carreira, que é o curso superior que frequentaram. 

Na magistratura, há uma elevada participação dos títulos provenientes 
das escolas públicas federais e estaduais, considerando a percentagem delas 
no universo total de cursos de Direito existentes. Embora a divisão da 
amostra entre estes dois tipos de setores educacionais seja quase igual, com 
49% dos entrevistados tendo frequentado faculdades públicas e 51% tendo 
estudado em escolas privadas, há uma sobrerrepresentação dos titulados pelo 
setor público entre os membros da magistratura. Isto se evidencia com a 
informação de que, em 1987, havia 97 estabelecimentos particulares 
ministrando cursos de Direito no Brasil, contra 50 públicos. 

Verificando o estado em que o magistrado se formou e aquele onde ele 
exerce sua atividade profissional, observamos que é pequena a incidência de 
mobilidade geográfica, após a formatura como bacharel em Direito. A 
maioria deles foi absorvida pelo Poder Judiciário do estado onde estudaram, 
não se registrando uma maior necessidade de locomoção em busca de 
melhores oportunidades de trabalho. 
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Assim, do total de casos válidos para o Estado de Goiás, 94% se 
graduaram neste estado. Em Pernambuco, 95% dos vinculados ao Judiciário 
local se formaram lá. No Rio Grande do Sul, esta proporção é de 95% e em 
São Paulo é de 93%. O único estado que destoa deste padrão de distribuição é 
o Paraná, que recebeu migração significativa principalmente de formados em 
São Paulo. A proporção de juízes que se formaram neste estado é de 75%. 

A migração está geralmente associada à busca de melhores condições de 
vida e de oportunidades profissionais. A maioria dos magistrados que compõe 
nossa amostra parece não ter precisado fazer este investimento após a 
formatura. Embora se registre uma ascensão social intergeracional, ela não 
envolveu a busca de melhores oportunidades em outras regiões após a 
formatura. 

Não dispomos de informações sobre a mobilidade geográfica antes do 
ingresso na faculdade, como a migração do interior para a capital ou para polos 
mais desenvolvidos, que costumam atrair a migração interna. Portanto, não 
podemos precisar se este investimento em uma estratégia de ascensão social foi 
feito anteriormente, envolvendo inclusive a decisão de ir estudar Direito na 
capital ou nas escolas mais cotadas. 

Se contrastarmos os dados referentes ao período em que nossos 
entrevistados se formaram e ingressaram na magistratura, podemos visualizar o 
tempo médio de carreira despendido até o ingresso. Os maiores valores 
encontrados são para aqueles que começaram como juiz entre 2 e 3 anos após a 
formatura. Nessa faixa encontramos 29% da amostra e na faixa subsequente (4 
a 5 anos) temos 23%. Os que iniciaram a carreira de magistrado até 5 anos 
depois de formado são 58%. 

Verifica-se, portanto, que a carreira tende a começar nos primeiros 
anos após a conclusão do curso de bacharel. Há evidência de que a 
socialização na carreira é mais bem implementada quando os profissionais 
ainda não desenvolveram identidades profissionais com outras atividades 
vinculadas à área do Direito. Nesses casos, as identidades construídas 
anteriormente marcam a nova etapa da profissionalização. 

Trinta e seis por cento dos magistrados entrevistados possuíam 
cursos de especialização e 3% tinham uma formação de pós-graduação, 
com mestrado ou doutorado. O investimento educacional em cursos de 
especialização é alto no corpo profissional, embora não na pós- graduação, 
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o que sugere que esta é profissionalmente menos rentável nas carreiras da 
magistratura. Embora a atividade docente seja a única que possa ser 
exercida concomitantemente com a de juiz/desembargador, a pós- 
graduação se configura numa titulação dispensável. 

Como o ingresso na carreira se viabiliza nos primeiros anos de 
formado, a grande maioria de nossos entrevistados só possuía uma 
experiência profissional entre o momento que obteve o título de bacharel e o 
de aprovação no concurso para juiz. Essa atividade era a de advogado, para 
46% do total da amostra. As duas outras ocupações mais citadas foram as do 
subgrupo dos profissionais do Judiciário em posições de médio escalão 
(serventuário, escrevente, cartorário, oficial de Justiça, técnico judiciário etc.) 
com 11%, e as ocupações burocráticas de nível médio, fora do âmbito do 
sistema judiciário, com 9%. Apenas 38% chegaram a ter duas atividades 
distintas antes de se tornar juiz e 11% chegaram a ter três atividades 
profissionais anteriores. 

Outro dado que reafirma a tendência a se ingressar relativamente cedo 
na carreira de juiz é a quantidade de concursos públicos prestados pelos 
entrevistados antes de entrarem na magistratura. Cerca de 63% prestaram 
apenas mais um concurso público ou se submeteram somente ao concurso 
onde foram selecionados. 

O ingresso se dá como juiz substituto de primeira entrância, em 
cidades pequenas, com menos de 30.000 habitantes. Embora fiquem como 
substitutos não vitalícios por dois anos, as promoções para a segunda 
entrância costumam acontecer num período de tempo menor. Há uma oferta 
maior de vagas do que a quantidade de candidatos aprovados em cada 
concurso. Isto acelera a carreira. Assim, 38% dos nascidos na década de 60 já 
estavam na terceira entrância, 37% estavam na segunda entrância e 25% 
estavam na primeira entrância. A terceira entrância corresponde à região da 
capital em todos os estados onde fizemos a amostragem, com exceção de São 
Paulo. Aqui, a entrância da capital é denominada de entrância especial e é a 
quarta etapa de promoção na carreira. A terceira entrância em São Paulo 
corresponde às comarcas com mais de 100.000 habitantes. No caso paulista, 
não encontramos em nossa amostra nenhum profissional vinculado a esta 
entrância especial nascido a partir de 1959. Cinquenta e sete por cento dos 
juízes na entrância especial nasceram na década de 40 e 34% na década de 
50, conferindo a ela um perfil etário mais maduro. 
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A primeira entrância conta com uma ampla participação dos mais jovens: 
65% nasceram na década de 60 e 26% na década de 50. A segunda entrância tem 
36% de jovens, seguidos de 31% nascidos na década de 50 e 29% nos anos 40. A 
terceira entrância apresenta concentração nas faixas etárias intermediárias, com 
40% nascidos nos anos 50 e 31% nos anos 40. Quando se chega às posições mais 
centrais da carreira, que correspondem às capitais, o profissional já se encontra 
numa idade intermediária. Nossa amostragem acabou apresentando um ligeiro 
favorecimento da terceira entrância, com 49% do total das entrevistas que 
realizamos. Esta entrância conta com 43% do corpo de profissionais da 
magistratura de São Paulo e de Pernambuco e 32% no Paraná. 

As entrâncias são etapas de carreira na primeira instância. Cumprido 
este percurso profissional, passa-se para a segunda instância, composta dos 
Tribunais de Justiça, de Alçada Civil e de Alçada Criminal. Neste patamar 
superior da carreira, os magistrados são desembargadores. A amostra 
apresenta uma distribuição de 89% vinculados à primeira instância, 11% à 
segunda e à instância superior. 

Para verificarmos a representatividade de nossa amostra, tomaremos 
como referencial comparativo os dados disponíveis sobre o total de juízes da 
magistratura paulista. Entrevistamos 297 profissionais de um contingente de 
1.372 magistrados atuantes no Estado de São Paulo. A distribuição destes 
segundo as entrâncias e os tribunais é de 7% de juízes substitutos não 
vitalícios (etapa inicial da carreira), 9% na primeira entrância, 13% na 
segunda entrância, 43% na terceira entrância, 18% na entrância especial e 
10% nos tribunais de alçada. 

Há apenas 10% de participação feminina, embora a metade do corpo 
profissional (51%) tenha ingressado recentemente na carreira, não totalizando 
mais de 7 anos de tempo geral na magistratura. Uma estrutura profissional 
mais antiga, com um contingente selecionado antes da década de 80, poderia 
ser uma explicação para a baixa participação feminina. Mas os magistrados 
que ingressaram na carreira há mais de 13 anos não chegam a 20% do total 
atuante no estado. Embora o índice de renovação dos juízes tenha sido 
intenso a partir de então, as dificuldades para o ingresso feminino se 
preservaram. Em entrevistas qualitativas, alguns juízes enfatizaram a adoção 
recente de uma ação afirmativa para diminuir a discriminação em relação à 
participação da mulher como juíza, aumentando a proporção de seu ingresso 
na carreira. Alguns dos estereótipos para justificar a exclusão feminina 
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consideravam que a mulher não julgava com o cérebro, mas com o coração e 
que tinha seu estado emocional afetado em certos períodos do mês. 

A porcentagem da participação das mulheres na magistratura brasileira 
se assemelha ao padrão encontrado nos Estados Unidos 3. Lá, o aumento do 
número de juízas está relacionado com o método de seleção. As nomeações 
baseadas no mérito ou feitas pelo Executivo são mais favoráveis às mulheres 
do que aquelas baseadas em processos eletivos. As formas de seleção de 
juízes baseadas em eleição judicial, em eleição partidária, em eleição não 
partidária ou em eleição legislativa têm desfavorecido a escolha de mulheres 
para estes postos na sociedade norte-americana.4 

A carreira no Estado de São Paulo tem se mostrado bastante rápida. 
Antes da última mudança de posição, 66% dos profissionais ficaram no 
máximo dois anos na entrância anterior. Metade do total de magistrados está 
na entrância atual, há no máximo dois anos também. As três etapas iniciais, 
que são as de juiz substituto não vitalício, a primeira entrância e a segunda 
entrância são visivelmente mais rápidas do que a terceira e a entrância 
especial. Esta última atua como um funil para se atingir o patamar superior, 
dos tribunais. Os valores modais obtidos para o número de anos em que os 
magistrados estão atuando nessas etapas gira em torno de 7 a 8 anos de 
exercício profissional. Até a terceira entrância a carreira segue uma ascensão 
impulsionada pela estrutura da profissão. A partir daí, ela introduz fatores 
mais seletivos, que dão à pirâmide profissional um formato de barril, com as 
faixas intermediárias mais dilatadas do que as extremidades superiores e 
inferiores. 

Nas entrevistas qualitativas que realizamos, assim como na bibliografia 
disponível sobre a profissão, é constante a preocupação dos magistrados com 
sua imagem pública. O modelo é o homem moderado, responsável, maduro, 
capaz de mediar e julgar. A autoimagem é a de quem tem nas mãos o destino 
e a liberdade dos outros, identidade semelhante à de altruísmo construída 
pelos médicos. Ambas as profissões se percebem como tendo poder sobre a 
vida alheia. Essa imagem de moderação com responsabilidade se adequa bem 

                                                 
3 Em 1985, as mulheres representavam 7,4% do Judiciário Federal norte-americano e 7,2% 
dos juízes estaduais. Os dados para o Brasil neste período também giram em torno dos 7%. 
Ver Abel (1989) e Henry Jr. (1985). 
4 Ver MARTIN, Elaine (1990) e Henry, Jr. (1985). 
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ao perfil etário da amostra, concentrado nas faixas intermediárias associadas à 
idade da maturidade. 

Eu sempre divulguei muito a carreira. Eu acho que a magistratura 
precisa de gente boa. Então, se eu conheço, se sei como as pessoas se 
comportam, eu acho que você tem que escolher a coisa certa. Certa 
assim: pessoa de bom senso, boa formação, equilíbrio, bom 
sentimento, sensível. Não precisa muito. Se você souber um 
pouquinho de Direito ajuda, mas se não souber, não faz falta. Se você 
sabe Direito profundamente mas é um mau-caráter, você faz um mal 
tremendo à comunidade... 

...Por que que eu me preocupo em recrutar pessoas que conheço para 
a carreira? Porque eu acho que há um descompasso muito grande 
entre o que a juventude pode oferecer e aquilo que o tribunal quer 
encontrar. O sistema de concursos é presidido pelo desembargador 
decano, que é o mais antigo. É um desembargador que fala francês, 
que lê em inglês, em italiano, em alemão. Ele terminou o curso 
primário dele na década de 30. Nesses 60 anos, veja a mudança que 
houve! Ele é fruto daquela estrutura. Então, ele vai para a banca 
querendo gênios, moços educados, primeiros alunos da classe, que 
falem várias línguas, que se interessem por Literatura, que conheçam 
História, Humanismo. Esse tipo não existe! Então eles recrutam mal, 
porque eles vão procurar esses atributos e, às vezes, encontram 
marginais, no sentido de ser alguém que está à margem da vida. Um 
rapaz ou uma moça que hoje apresentasse tudo isto raramente seria 
uma pessoa normal. 

Eu, como cidadão, preferiria ser julgado por alguém medíocre, mas 
bom, de boa fé, com uma formação boa, do que por um grande jurista 
mal intencionado ou alguém que vive com um pé fora da realidade ... 

* * * 

O julgador deve ser homem de equilíbrio e sensatez. Inadmite-se o 
juiz de irrascibilidade acentuada, vulnerável às oscilações de humor, 
a confundir com seriedade e temperança a sua escassa reserva de 
paciência. (Curso de Deontologia da Magistratura, 1991). 

* * * 

Aquele que se propõe a ser juiz deve ter consciência de que a escolha 
implica em renúncias. Que sua conduta tem pesada influência na 
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comunidade, e os defeitos são sempre os gestos mais imitados. Daí se 
dizer que o juiz deve ser como a mulher de César. Não basta ser, mas 
tem também que parecer discreto, equilibrado, disciplinado e 
disciplinador, seguindo o conselho de Émerson: ‘se você não quer 
que saibam que você faz alguma coisa, não a faça (Curso de 
Deontologia da Magistratura, 1991) 5. 

* * * 

O juiz que não se acanha de participar de seu cartorário vai conseguir 
atuar mobilizando seus funcionários para agilizar o andamento dos 
processos. Se há alguém que não pode deixar de acreditar no 
Judiciário e na justiça para resolver as angústias das pessoas é o juiz. 
O juiz precisa mostrar que é devotado e que ama a sua carreira. Amor 
feito visível e não um volume de papel a mais que vai congestionar 
seu escritório. O juiz é a UTI social. Quando as coisas caminham 
bem, não se precisa recorrer ao Judiciário. Elas já chegam ao 
Judiciário como sintoma da patologia social. O juiz precisa de 
tranquilidade e deve encarar sua função como uma missão que tira as 
angústias do mundo, otimizando as condições de vida. Precisa fazer 
de sua carreira e de sua vocação o seu lazer e a sua satisfação. Ele 
não precisará se preocupar com ética, com controle externo. Não é só 
no âmbito pessoal que ele estará atuando, mas ao nível do papel 
social que lhe cabe. O juiz, se tiver consciência, alcançará isso: a 
sensação de que foi um agente de transformação e não uma peça a 
mais no mecanismo. 

A principal preocupação é a própria conduta e não o controle 
externo. 

* * * 

A distribuição por gênero, com predominância absoluta para os 
homens, também fortalece essa identidade delineada acima. Na concepção 
tradicional dos papéis que cabem a cada gênero, compete à mulher a emoção, 
em oposição à razão masculina. Nesta visão, um juiz tem que se ater às 
formalidades legais, julgar com base nas provas e não na intuição, o que é 
usado para desqualificar o trabalho da mulher. Já numa concepção menos 
tradicional desses papéis, o que justifica a exclusão feminina é a reação 
preconceituosa da sociedade. Nessa construção, os pares se desvencilham de 
                                                 
5 Ver NALINI (1992). 
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responsabilidade pela discriminação. Os discursos profissionais realimentam 
o perfil morfológico da mesma forma que este perfil condiciona os discursos 
da magistratura. 

Com o mito da imparcialidade, o juiz tenta ficar numa equidistância 
que no fim é uma assepsia falsa, o juiz é um ser extremamente 
preconceituoso. Ele vive de chavões. Por que que um juiz de família 
é tão bem escolhido? Procura-se escolher um juiz extremamente 
maduro, experiente. Um moleque ou até uma moça, uma juíza, ela 
vai para uma vara de família já vendo aquele preconceito contra a 
mulher, aquele padrão antigo de família. É extremamente perigoso 
esse tipo de coisa. Eu acho que a magistratura deveria se preocupar 
em recrutar gente consciente... A Escola da Magistratura tenta imbuir 
no candidato a juiz uma preocupação permanente com a carreira e 
com a função dele. Ele tem que estar continuamente repensando se 
ele está fazendo o melhor, se a carreira pode ser melhor, se ele está 
contribuindo para torná-la mais ágil, mais séria, mais barata, mais 
eficiente. Se ele é um instrumento de fazer as pessoas mais felizes ou 
se ele é um fator de aflição em si, se ele é um burocrata, um neutral. 
Você abstrai toda a emoção dele. Se prega um padrão de conduta 
técnica para o advogado. Se um advogado traz um drama e procura 
apelar para um aspecto emocional, ele é tido como um chicanista, 
uma pessoa que não tem argumento técnico. Um bom advogado é 
aquele que consegue fazer com que um drama, um conflito, uma 
loucura, uma patologia saia uma coisa limpa. O juiz fica nesta mesma 
situação, nesta formalidade processual. 

* * * 

“O ingresso da mulher no Judiciário trouxe nova ordem de 
questionamento. A mentalidade dos juízes ainda é conservadora e 
plasmada por padrões patriarcais. No último decênio, ele teve de 
conviver com a realidade de que o cargo de juiz pode ser exercido 
por uma mulher”. (Curso de Deontologia da Magistratura, 1991). 

* * * 

Tal como as entrevistas em profundidade, a história do 
desenvolvimento institucional do Judiciário ajuda a entender como os juízes 
falam de si hoje. As especificidades desta trajetória são perceptíveis na 
construção das identidades profissionais contemporâneas. Assim, associada à 
grande ênfase que os magistrados atribuem à sua independência em relação a 
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hierarquias internas e a poderes exteriores ao Judiciário, tem-se uma longa 
história de fragilidade institucional, de intervenção e de ausência de 
autonomia do Poder Judiciário diante da força do Executivo. Sadek, neste 
volume, mostra como a estrutura judiciária brasileira viveu avanços e 
retrocessos em sua busca de consolidação institucional. A fragilidade foi a 
marca constante desta trajetória, embora se observe conquistas efetivas para a 
autonomia, principalmente através das questões de carreira. A ênfase na 
independência do Poder Judiciário, tão propagandeada no discurso dos 
profissionais, só foi alcançada na Constituição de 1988, tendo tido poucas 
oportunidades de testar sua força efetiva. 

A fragilidade institucional do Judiciário se manifesta também no fato 
de se diagnosticar certos problemas há mais de 100 anos, como é o caso da 
morosidade, da falta de recursos, da dualidade entre Justiça Estadual e 
Federal, do excesso de litígios etc., sem maiores alterações. A ausência de 
solução para tais problemas dá destaque a uma situação de impasse para o 
Judiciário. Não enfrentar os problemas parece ser a saída menos custosa para 
um poder fragilizado, sem condições de suportar os danos causados pelas 
dissensões internas, suscetíveis de aumentar ainda mais sua fraqueza. A 
imagem pública que os conflitos internos podem difundir ameaça a imagem 
de moderação, de mediação e de isenção. A solução desses problemas de 
menor porte está intimamente associada à solução do problema maior que é o 
da fragilidade. As recentes conquistas na Constituição de 1988 sinalizam 
como essas duas frentes caminham juntas. 

A problemática da fragilidade e da autonomia do Poder Judiciário 
frente ao Poder Executivo não é uma característica exclusiva do sistema 
judicial brasileiro. Há países onde essa dependência é mais acentuada. 

As acusações de lentidão e a alegada necessidade de controle externo 
são percebidas de duas formas diferentes pelos magistrados. Nossa hipótese é 
que tal posicionamento associa-se ao tipo de trajetória profissional. Quando o 
juiz ascende pelos caminhos mais centrais e típicos da carreira, sua visão é 
mais internamente socializada e repudiadora de tais críticas. Já quando eles 
são provenientes de carreiras externas, menos centrais na magistratura ou 
quando são parte integrante da competição interprofissional, a tendência é 
apoiar de alguma forma tais críticas. 

As reclamações de que a justiça é lenta são ouvidas hoje até pelos 
surdos sociais. A questão é muito antiga. Carlos Magno autorizou 
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que as partes mudassem para a casa do juiz enquanto aguardavam a 
decisão dele. 

* * * 

O descrédito da população em relação ao Judiciário não é decorrente 
da morosidade. Ela é universal. A justiça no Brasil é uma porta 
aberta à população diante dos outros poderes... A população não 
cumpre as leis. Não entende os meandros da justiça... A população 
não abre mão da justiça. O valor simbólico dela é a sua força. A 
descrença vincula-se à ausência de compreensão dos mecanismos de 
funcionamento e pouca consolidação do valor simbólico da justiça. A 
vontade de controle tem relação com a não compreensão de seu 
funcionamento. 

* * * 

A falta de ética dos outros poderes precisa ser combatida. O 
Judiciário é de longe o melhor poder. Não pode ser controlado por 
poderes menores, sem possuir este próprio controle. O poder político 
não pode controlar o poder técnico. O Poder Judiciário fez mais 
economia que os economistas na questão do Plano Cruzado e das 
cassações das poupanças. 

* * * 

As divergências político-ideológicas sobre o papel do juiz e sobre as 
funções que deve desempenhar podem ser visualizadas através de duas 
imagens polares do que compete à magistratura, como se vê a seguir: 

Não cabe ao juiz fazer manifestação pública para reformar 
instituições nem leis. Quem faz as leis é o legislador para não 
concentrar os poderes nas mãos de poucos. O juiz aplica as leis. 

* * * 

A elite brasileira é distanciada da sociedade desde o Império. O 
Judiciário segue a mesma forma. O Judiciário precisa pensar numa 
reestruturação que não se limite à postura. E uma reestruturação 
democratizadora. Uma justiça que é aplicada igualmente entre 
pessoas desiguais é extremamente injusta. O problema é aplicar a 
mesma lei a todos os brasileiros, que são bastante diferentes. 
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A importância da competição profissional é evidenciada pelos 
depoimentos colhidos. Através dos relatos sobre a própria trajetória e sobre a 
dos pares detectamos as formas como os profissionais constroem suas 
identidades para si e para uma audiência, distinguindo-se dos padrões de 
conduta que consideram indesejáveis. Assim, podemos captar as formas 
como os entrevistados vivenciam a competição inter e intraprofissional, 
atribuindo vida a grupos de referência negativa, dos quais se excluem. 

As transcrições acima já ilustram tal situação. Vários entrevistados 
apontam como um símbolo negativo um grupo de juízes burocratas e neutros 
que vivem do mito da imparcialidade e de uma conduta profissional 
improdutiva. Todos os depoimentos que colhi com juízes apresentavam a 
mesma distinção em relação a um grupo identificado segundo um estereótipo 
semelhante ao dos funcionários públicos. O rótulo dá destaque a um padrão 
de carreira que aguarda a aposentadoria, fazendo o mínimo indispensável 
para chegar até lá. Responsabiliza-se esse “grupo” pelas acusações de 
morosidade da justiça e por comprometer a imagem pública do profissional. 
Ninguém se identifica como membro de tal grupo. Ele é sempre um 
referencial negativo, usado como recurso para a construção de uma 
identidade distinta. 

É preciso ter um maior controle interno sobre o juiz que não trabalha 
para se dispensar o controle externo. A Corregedoria precisa mostrar 
sua atuação. Prego que atue como órgão de orientação. Só é conetiva 
em casos drásticos. Ela é um órgão de apoio. Há dezenas e até 
centenas de casos de juízes que foram punidos, mas não é o caso de 
sofrerem execração pública ou de aparecer no jornal. O colega que 
não consegue acompanhar o ritmo do competente vai ter o exemplo. 

* * * 

Sair da advocacia foi um problema muito sério para mim. Primeiro, 
de quebra de identidade. Todo mundo sempre me conheceu como 
advogado, de repente, eu não sou mais advogado. A minha sensação 
foi de um astronauta que tivesse saído para consertar uma anteninha 
lá fora e alguém cortou o tubo. Eu fui me afastando do que estava 
fazendo antes, sem referências se ia gostar ou não. A atividade do 
advogado é muito movimentada, muita gente. Hoje tenho uma 
atividade rigorosamente solitária. Antes, eu nunca tinha horário para 
nada. Hoje, eu tenho horário condicionante. Isto é uma alteração 
muito séria que cria até um problema de identidade. De repente, 
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começam a chamar você de Excelência e você se pega gostando de 
ser chamado assim. Aí você tem que se reciclar. É muito bajulativo. 
Juiz, mesmo num país como o nosso, ainda é um detentor de poder 
na cabeça das pessoas. É que prende e quem solta, é quem te tira a 
casa e quem te devolve a casa. É uma atividade que interfere 
ativamente na vida das pessoas. Ser membro do Poder Judiciário cria 
sempre uma certa deferência. O delegado de polícia que comete 
arbitrariedade aí fora, quando fica sabendo que você é juiz, ele fica 
manso. É um negócio que pode criar equívocos na cabeça de quem se 
acostumou a ser chamado de Excelência. Qual é a diferença em ser 
um juiz de carreira e ser do quinto? O juiz de carreira se acomoda e a 
tendência é ele virar um burocrata no exercício da função pública. 
Ele é um burocrata. Ele tem aquela segurança dos vencimentos que 
não são fantásticos, mas que chegam todo dia X, chova ou faça sol, 
trabalhe direito ou não. O advogado já não tem isso. Quando você 
chega com espírito de advogado você chega provocando o sistema. 
Você chega tocando as pessoas. Você chega fazendo provocações no 
sistema, que está ali acomodado. Os que chegam pelo quinto do 
Ministério Público também já são burocratas e continuam. Os 
advogados é que provocam. Os processos estão se acumulando nas 
prateleiras e ninguém está muito preocupado com isso. As pessoas 
estão preocupadas com a sua capacidade de produção, com certos 
preciosismos, em fazer o voto mais bonito, cheio de citação, isso na 
cabeça do juiz. Na cabeça do advogado o que interessa é que o 
cliente está precisando que você diga se ele está certo ou se está 
errado. A angústia dele é saber se o juiz decidiu. Isto é o 
fundamental, o substantivo. O resto é perfumaria. 

Estes trechos de entrevistas permitem-nos identificar pelo menos 
quatro tipos de magistrados, segundo o discurso interno: o dos funcionários 
públicos (improdutivos), o dos excessivamente letrados (que se associa 
também com os mais idosos e os politicamente mais conservadores), os 
considerados de esquerda 6 e o dos competentes e produtivos, que se 
autocaracteriza como o dos homens bons, equilibrados e altruístas. 

                                                 
6 Dois grupos são considerados de esquerda pelos entrevistados: o denominado Justiça 
Alternativa, tido como o mais radical, e o Movimento de Juízes pela Democracia, que não 
quer ser confundido com o anterior, enfatizando sua posição mais moderada. 
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Observa-se tensão na forma como o juiz acima citado se refere aos 
juízes de carreira. As disputas intraprofissionais ganham evidência no relato 
de sua experiência. 

Esta maneira de perceber a profissão e seus grupos está relacionada à 
trajetória profissional desenvolvida pelo magistrado. Em nossas entrevistas, 
os que tiveram experiência em outras carreiras, como delegado de polícia, 
promotor, advogado com longa atuação junto a seus clientes e juiz indicado 
pelo quinto constitucional são os que percebem a profissão desta forma. Eles 
vivenciaram a competição interprofissional com seus atuais pares antes de 
ingressarem na carreira. Essas experiências anteriores atuam como 
condicionantes do tipo de interação estabelecida com a profissão. Há um fator 
estrutural nas avaliações individuais feitas sobre a magistratura e nas 
identidades construídas a partir daí. 

O relato abaixo ilustra o percurso profissional de um juiz de carreira, 
que desempenhou as funções de investigador e de delegado de polícia antes 
de ingressar na magistratura, estando em vias de se aposentar. É juiz há muito 
tempo e se identifica com a profissão, mas os condicionantes da trajetória 
anterior ainda se fazem presentes na forma como se refere ao grupo “seleto” 
da magistratura e ao juiz tradicional, em oposição à sua própria experiência, e 
na percepção que tem dos focos de tensão existentes entre a delegacia de 
polícia e o Judiciário. 

A carreira de delegado foi muito importante para que eu me definisse 
para ser juiz. Eu já conhecia um monte de coisas e tinha a impressão 
de que eu ia acertar fazendo concurso para a carreira de juiz. Se eu 
ficasse numa delegacia normal eu teria que me enquadrar naquele 
sistema de violência. Eu não me amoldava ao que eles entendiam por 
ser um bom policial. Um bom policial é aquele cara que, 
eventualmente, não devia ter melindres em exagerar, desde que ele 
resolvesse o problema. Eu admito também que eu não tinha os 
mesmos recursos e a mesma competência de outros colegas meus, 
que eram mais incisivos e, sem atingir uma violência explícita, 
conseguiam desempenhar melhor o papel deles. Eu era mais retraído. 
Eu ia até um determinado instante. Eu procurava ser bom num 
aspecto mais burocrático, de estudo. Eu podia servir ainda a polícia 
como um agente importante, mas não como linha de frente. Foi isto 
que me fez sair da polícia. Guardo ótimas recordações. Foi a melhor 
coisa que podia ter ocorrido para ser juiz. 
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Minha carreira é mais lenta do que a típica. Porque eu me demorei 
muito no interior. Eu não me inscrevi para mudar de entrância porque 
achava que a vida no interior era melhor para meus filhos. No 
aspecto de ser juiz, que deveria pesar mais, ele é tão importante ou 
mais importante numa comunidade pequena do que em São Paulo. Lá 
ele exerce o poder dele com toda a plenitude. Ele faz tudo e é juiz 24 
horas por dia. Eu acho que é uma fase muito boa, para depois, com 
toda essa experiência, pleitear vir para uma cidade grande, para se 
tornar um juiz mais especializado, de questões mais específicas. 

Eu tenho a impressão de que até o final do ano serei promovido para 
um dos três tribunais. Eu já tenho tempo de aposentadoria. Já faz 
quase cinco anos que eu trabalho de graça. Eu temo um pouco me 
aposentar, mas o fator mais importante é que eu gosto demais do que 
eu faço. Vejo muitos defeitos na justiça de São Paulo, mas ela é ainda 
uma das melhores que se faz no País. 

Eu acho que a gente precisa conseguir levar o Judiciário para as 
camadas mais necessitadas. Eu tenho a impressão que muita gente 
fica marginalizada do Poder Judiciário, não chega a ter acesso a ele. 
Uma parte é por culpa nossa e boa parte é a estrutura de nosso País, 
que impede o acesso de pessoas assim a terem contato com as 
autoridades. 

Eu não me sinto diferente do grupo mais seleto. Depois que você 
ingressa, não há isso de jeito nenhum. Há colegas que chegam a 
lamentar não ter essa experiência tão valiosa. Para o ingresso, há uma 
preocupação maior em conhecer o que fez essa pessoa no exercício 
da função dela, porque está muito mais sujeito a uma série de 
irregularidades. 

O juiz mais tradicional é um juiz mais formalista, é um juiz que se 
enclausura mais, tem mais dificuldade de relacionamento com as 
várias camadas sociais, coloca, mesmo que inconsciente, uma 
barreira entre ele e o jurisdicionado. Neste aspecto eu me sinto um 
juiz mais aberto, eu falo com mais facilidade, atendo as partes com 
mais facilidade. Eu não tenho constrangimento nenhum em atender 
diretamente as partes. Sem desrespeito ao meu cargo em si, eu acho 
que já não é mais tempo daquele juiz que tem que ser endeusado, tem 
que ficar distante da população. O juiz tem que ter uma visão, com o 
pé mais no chão, do que ocorre na sociedade. Para isso ele tem que 
participar mais das coisas, saber o que pensam do Judiciário e o que 
pensam da gente. 
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Hoje há alguma mudança. Há movimentos de juízes em alguns pontos 
do País, como a Justiça Alternativa no Sul. Aqui em São Paulo há uma 
associação chamada de Juízes para a Democracia, que embora tenha 
objetivos comuns com a do Rio Grande do Sul, não comunga da forma 
de judicatura que eles pregam. Eles acham que têm que decidir mesmo 
contrário à lei, quando a julgam injusta. Colocam a lei de lado e decidem 
como consideram justo. Se você ignorar as leis que foram feitas por um 
outro poder, você está usurpando a competência daquele poder. Você já 
está se arvorando em legislador e julgador e isto não é o correto. 

Não identifico uma discriminação em função da experiência 
profissional anterior. Isto é mais no campo político-ideológico, onde 
podem nos achar excessivamente progressistas ou rebeldes. Minha 
experiência profissional anterior é vista como muito positiva. 

Muita coisa morre na polícia porque ela não quer que chegue no 
Judiciário. Lá se decide sobre o que se vai abrir inquérito ou não. Eu 
tenho a impressão que o percentual de inquéritos que se abre em São 
Paulo é um percentual ínfimo perto das infrações que teriam de ser 
averiguadas através de inquérito policial. Muita coisa morre lá 
porque a autoridade policial tem até o pé no chão e resolve ela 
mesmo, porque seria impossível instaurar tanto inquérito policial. 
Este é o aspecto da justificativa que a gente não pode criticar. Mas 
tem o outro aspecto, que muita coisa morre na polícia porque ela não 
quer que chegue na justiça. Não se instaura inquérito policial e é 
quando entra a corrupção na coisa. O juiz julga o que a polícia 
permite. Nisto tem tensão entre as delegacias e o Judiciário. 

* * * 

As entrevistas realizadas apontam para a necessidade de se aprofundar 
o exame do Poder Judiciário nas suas relações com os profissionais que 
atuam nas fronteiras da magistratura. Desta forma será possível identificar 
não só as competições intraprofissionais, mas aquelas com uma origem 
externa, proveniente das disputas interprofissionais. A forma como o 
Judiciário é percebido pelos promotores, procuradores, defensores públicos, 
delegados de polícia, advogados e funcionários de cartórios judiciais 
complementa a lógica do funcionamento deste campo. Essas distintas 
posições profissionais estão relacionadas às críticas constantes que se fazem 
ao ritmo da justiça e às tentativas de se impor um controle sobre ela. Mais 
significativo, talvez, do que o próprio diagnóstico feito sobre a justiça, é 
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identificar de onde na estrutura profissional parte tal diagnóstico. É esta 
perspectiva que nos permitirá compreender as visões e as diferentes 
avaliações em disputa. Esta ampliação do leque da investigação, passo 
decisivo para captar a complexa dinâmica da área, começamos a desenvolver 
em 1994 e terá seus resultados divulgados em breve. 
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O QUE É O IDESP 

Perfil da instituição 

Fundado em 1981, o Idesp é uma instituição privada, autônoma, 
apartidária e sem fins lucrativos. Dedica-se à pesquisa e à promoção do 
debate público com o intuito de contribuir para a consolidação e 
aperfeiçoamento da democracia representativa e a modernização da economia 
com o máximo possível de equidade social. 

Dentro desses princípios, o Idesp já realizou numerosos projetos de 
pesquisa, prestou assessoria a organismos governamentais e não 
governamentais, e promoveu seminários e conferências no Brasil e no 
exterior.Para ampliar a divulgação de seus trabalhos, o instituto criou, em 
1990, a Editora Sumaré, já bastante conhecida do público brasileiro. 

As atividades do Idesp são financiadas basicamente por meio de 
doações e contratos de pesquisa ou assessoria. Entre as entidades que têm 
contribuído para a sustentação do instituto incluem-se grandes fundações 
internacionais, como as norte-americanas Ford, Tinker e Mellon, a brasileira 
Vitae e organismos governamentais brasileiros , como a Finep, o CNPq, e a 
Fapesp. 

Nossos seminários e conferências são sempre abertos ao público. Para 
assegurar a relevância pública de nossos trabalhos, relatórios de nossos 
projetos são enviados à imprensa, aos setores diretamente interessados e a 
representantes categorizados dos três poderes. 

Áreas de atuação 

Os estudos realizados pelo Idesp podem ser classificados em quatro 
grandes áreas: 

1. Reforma política e econômica: transição do governo militar ao civil 
no Brasil e em outros países da América Latina; avaliação de propostas de 
reforma político-institucional; formação de apoio social para o controle da 
inflação e a modernização do setor público; reforma do Poder Judiciário; 
entre outros temas. 

2. Eleições e partidos políticos: história eleitoral e partidária do 
Brasil; opinião pública e comportamento eleitoral; votações e preferências 




