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RESUMO 

 

A reforma do Poder Judiciário sempre impulsionou os maiores debates entre os operadores do 

Direito. Isso se deve ao relevante papel exercido pelos magistrados: a solução definitiva dos 

conflitos de interesses. Esse controle sobre os problemas interpessoais e patrimoniais confere 

aos juízes uma indiscutível ascensão sobre os demais Poderes da Federação. O presente 

artigo, por essa razão, pretende abordar, suscintamente, a última grande reforma ocorrida em 

2005, corporificada pela Emenda Constitucional nº 45. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa 

eminentemente jurisprudencial e administrativa, de forma a demonstrar, ao leitor,os passos 

cronológicosutilizados pelo Poder Legislativo durante a restruturação do Poder Judiciário. 

 

Palavras-Chave: Reforma. Poder Judiciário. Poder Legislativo. Emenda Constitucional 

45/2005. 

 

 

ABSTRACT 

 

Reform of the judiciary has always pushed the major debates among legal practitioners. This 

is due to the important role played by the judiciary: the definitive solution of conflicts of 

interest. This control over interpersonal and financial problems gives judges an indisputable 

rise over the other branches of the Federation. This article, therefore, seeks to address, 

succinctl, the last major renovation occurred in 2005, embodied by Constitutional 

Amendment no. 45. To this end, we used an eminently judicial and administrative research, to 

demonstrate, to the reader, the steps chronological used by the Legislature during the 

restructuring of the judiciary. 

 

Key words: Reform. Judiciary.Legislature.ConstitutionalAmendment 45/2005. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das liberdades civis e das 

franquias constitucionais. Essa alta missão, confiada aos juízes e tribunais, pelo povo, 

qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. 
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O juiz, no plano da organização institucional, representa o órgão estatal 

incumbido de concretizar as liberdades públicas proclamadas pela Declaração Constitucional 

de Direitos. Assiste-lhe o dever de atuar como instrumento da Constituição na defesa 

incondicional e na garantia efetiva dos direitos fundamentais da pessoa humana. Essa é a 

missão socialmente mais importante e politicamente mais sensível que se impõe ao 

magistrado, o qual deve ser consciente dos graves deveres ético-jurídicos que pautam o 

correto desempenho da atividade jurisdicional
3
. 

O Poder Judiciário sofre, como todas as instituições do Estado contemporâneo, os 

múltiplos reflexos e impactos de um mundo em vertiginoso processo de mutação. Sua 

estrutura tornou-se disfuncional e inadequada às demandas da sociedade moderna
4
. 

Dentro da História da Reforma do Poder Judiciário brasileiro, não se pode deixar 

de citar a relevante participação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), desde o ano de 

1958, quando da I Conferência Nacional realizada no Rio de Janeiro, que abordou a questão 

da oralidade e da celeridade na aplicação da lei. Em 1963, assumiu posição histórica ao 

apreciar o substitutivo que tratava da reestruturação do Poder Judiciário, oferecido pela 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados.  

Miguel Seabra Fagundes, o relator da Indicação aprovada pelo Conselho, 

destacou, entre outros itens, a posição contrária da Ordem à unificação e federalização do 

Poder Judiciário e à adoção do prejulgado no STF (Supremo Tribunal Federal), hoje 

conhecido como Súmula Vinculante.  

Finalmente, em sessão acontecida no dia 27 de setembro de 1982, o então 

Conselheiro Federal, Evandro Lins e Silva, declarou que a necessidade da Reforma do Poder 

Judiciário vinha de muito longe, fazendo um diagnóstico que remontava à década de 20, e 

insistiu na necessidade da implementação dos Tribunais de pequenas causas, com o 

funcionamento diuturno da Justiça.  

Reportando-se ao anteprojeto de Reforma do Poder Judiciário que, naquele 

momento, era o objeto de suas preocupações, ressaltou seu receio quanto ao Supremo 

Tribunal Federal, que continuaria a julgar contravenções penais.  

Defendeu ainda uma Reforma estrutural do Poder Judiciário, como solução para 

as dificuldades existente naquele Poder
5
.  
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Portanto, não se pode negar que, quando se trata do tema “Reforma do Poder 

Judiciário“, a OAB tem marcado sua posição, sua participação, ao longo de muitos anos, na 

busca incessante da melhoria, pela modernização e transparência, tendo sempre atitudes de 

vanguarda com a preocupação e preservação do acesso à Justiça. 

A OAB do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem feito severas críticas à 

atuação do Conselho Nacional de Justiça
6
, por entender que este se tornou corporativista, 

quando tinha a obrigação de aplicar normas no sentido de melhorar o acesso, tanto do 

jurisdicionado, como dos operadores do direito, no caso, os advogados.  

Ainda na trilha dos momentos históricos do tema aqui abordado, percebe-se que a 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 ofereceu uma oportunidade ímpar e histórica 

de correção dos conhecidos e decantados defeitos estruturais, equívocos e excessos 

processuais do Judiciário brasileiro. Todavia, essa oportunidade foi desperdiçada por seus 

Constituintes e pelo Poder Judiciário. 

No entanto, alguns operadores do direito, com elevada preocupação com o 

Judiciário nacional, buscaram introduzir na Constituição de 1988 uma justiça mais ágil, 

democrática e moderna, mesmo diante das mais diversas resistências e lobbys, 

principalmente, de um grupo de antijuristas, especialmente do Legislativo Constituinte, que 

buscavam influenciar, aberta ou veladamente, decisões contrárias à tão ansiosa mudança do 

Poder Judiciário, em favor de determinados interesses que transformaram e trouxeram, à tona, 

as maiores dificuldades latentes dentro do sistema jurídico brasileiro. 

Dentro de um contexto adverso ao descrito, cite-se o Professor e Senador,há época 

da Assembleia Nacional Constituinte acontecida nos anos de 1987 e 1988, Cid Sabóia de 

Carvalho
7
, que buscou, dentro daquela Casa, demonstrar, ou mesmo expor,ideias que, para 

muitos, eram revolucionárias, donde se pode observar a sua preocupação no que diz respeito à 

evolução democrática do Poder Judiciário. 

 

 

 

                                                                                                                                                   

5
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2 COMENTÁRIOS ÀLGUMAS PROPOSTAS PARA MUDANÇA DO JUDICÁRIO 

 

Com o apoio e sugestão do Desembargador Edgar Carlos de Amorim, que lhe 

enviou uma série de trabalhos, os quais influenciaram o Senador a sugerir Reformas no Poder 

Judiciário na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, destacam-se alguns tópicos, que na 

época não surtiram grandes efeitos
8
: 

 

TÓPICO I – O INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA DAR-SE-Á 

MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, REALIZADO 

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO 

SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL A INDICAÇÃO 

DOS CANDIDATOS FAR-SE-Á SEMPRE QUE POSSÍVEL, EM LISTA 

TRÍPLICE.
9
 

 

A proposta acima, mesmo ainda acanhada, já trazia consigo a preocupação com o 

nepotismo, e a influência de alguns magistrados no processo seletivo dos futuros juízes. Não 

se pode afirmar que esta seria a melhor alternativa, contudo, trazia em seu arcabouço a 

possibilidade de moralização e transparência no ingresso para a carreira de magistrado. 

 

TÓPICO II - NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A VITALICIEDADE SERÁ 

ADQUIRIDA APÓS DOIS ANOS DE EXERCÍCIO, NÃO PODENDO O JUIZ, 

NESSE PERÍODO, PERDER O CARGO, SENÃO POR PROPOSTA DO 

TRIBUNAL A QUE ESTIVER SUBORDINADO, ADOTADA POR DOIS 

TERÇOS DE SEUS MEMBROS EFETIVOS.
10

 

 

O formato desta proposição poderia ter sido mais aprofundado. Observe-se que, 

nesta proposta, com a vitaliciedade após dois anos atribuída ao juiz em início de carreira, este 

poderia sofrer a perda do cargo durante o período de aquisição do direito, quando dois terços 

dos membros efetivos do tribunal, ao qual tivesse subordinado, decidisse como tal.  

Ora, ao se tratar de filho ou parente de um membro do tribunal, é provável que as 

punições aplicar-se-iam de forma parcial. Neste caso, deveria ocorrer uma açãoadministrativa, 

como qualquer outro servidor, com todas as prerrogativas e amplo direito de defesa, pois o 

referido juiz ainda não teria preenchido os requisitos básicos para usufruir o direito adquirido 

e foro especial. 

 

                                                

8
____________________.Notas de um Constituinte, 1987, p. 112 e 113. 

9
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10
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TÓPICO III - HAVERÁ EM CADA ESTADO UM COLEGIADO COM O FIM DE 

PROMOVER JUÍZES POR MERECIMENTOS, BEM COMO PARA O ACESSO 

À COMPOSIÇÃO DE CADA TRIBUNAL; COMPOR-SE-Á O REFERIDO 

COLEGIADO DO GOVERNADOR, SEU PRESIDENTE EFETIVO, DE DOIS 

DEPUTADOS ESTADUAIS E DE DOIS DESEMBARGADORES, 

APOSENTADOS OU NÃO; O GOVERNADOR ASSINARÁ O ATO, ALÉM DE 

VOTAR, QUANDO HOUVER EMPATE 

 

Coíbe-sea interferência direta de um poder em outro. Assim, com a criação deste 

colegiado, teriam ingerência, no Poder Judiciário, membros efetivos dos Poderes Legislativos 

e Executivos, com ingerência pontual nas promoções de Juízes, o que poderia acarretar em 

tráfico de poder.  

 

TÓPICO IV: O MANDATO DO PRESIDENTE DE CADA TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA SERÁ DE UM ANO, SEM DIREITO A REELEIÇÃO. 

 

Aqui, há a preocupação com a possível perpetuação no cargo dos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça no poder. Por outro lado, o mandato de um ano não seria suficiente para a 

implantação de modelos administrativos, resultando sérias dificuldades na boa condução 

administrativa do Poder Judiciário. 

 

TÓPICO V: AREMUNERAÇÃO TOTAL DOS DESEMBARGADORES NÃO 

PODERÁ ULTRAPASSAR OS DOIS TERÇOS DO QUE RECEBEREM, A 

QUALQUER TÍTULO, OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL.
11

 

 

Explicita-se a inclinação para questões moralizadoras, bem como a preocupação 

em não permitir que o Judiciário legisle em causa própria, dando limitações, ou mesmo 

balizamentos, relativos à questão dos vencimentos.  

O então Senador, na obra “Notas de uma Constituinte de 1987”, incluiu, também, 

outra observação particular, assim ressaltada, que “o Poder Judiciário deve primar pela lisura 

de todos os procedimentos e atitudes inclusive no que diz respeito à constituição de seus 

quadros e ascensão de seus integrantes às instâncias superiores”. 

Previa o Ilmo Senador, naquele momento, em 1987, um futuro dos mais 

desgastantes na história do Poder Judiciário. Os mais diversos escândalos assolaram, como, 

por exemplo, a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, os desmandos nos Tribunais 

da Paraíba e de Goiás, provocando inclusive à famosa CPI do Judiciário. 

 

                                                

11
 Emenda Consti tucional  nº  45.  
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E o brilhante Senador continua na obra supramencionada, em suas afirmações por 

demais pertinentes: 

 

O concurso público é indispensável. Mas não basta este, é necessário que o 

magistrado, para que venha a gozar da vitaliciedade, demonstre, pelo menos durante 

um período de dois anos, encontrar-se eticamente ajustado às suas nobilíssimas 

atribuições. Por outro lado, não se pode admitir critérios meramente políticos na 

escolha de desembargadores, ao talante dos chefes do Poder Executivo estadual. 

Preconizam-se, na presente sugestão, outras medidas moralizadoras, como um limite 

para a remuneração dos magistrados estaduais, tomando-se como parâmetro a que 

percebem os membros do Supremo Tribunal Federal. 

 

Por fim, aborda alguns temas, como o ingresso dos novos magistrados, sua 

vitaliciedade, a sua vocação para o cargo, a sua postura ética, a ascensão dos juízes aos 

tribunais, e a ingerência do Poder Executivo na escolha dos desembargadores, mas não 

deixando também de incluir, em sua obra, a preocupação com a questão da remuneração dos 

magistrados. 

Pode-se observar que em 1987, período da Constituinte, existia a preocupação em 

relação a diversos tópicos, hoje colocados por alguns como de modernização e 

democratização.  

No entanto, não se pode deixar de registrar que o tema “Reforma do Poder 

Judiciário” enfrentou, por muito tempo, uma resistência profunda, na medida em que pessoas, 

extremamente preocupadas com os seus privilégios individuais, procuravam implantar 

instrumentos para adequar a referida Reforma aos seus próprios interesses. 

Para que se possa entender melhor como tudo teve início, expõe-se, nesta 

oportunidade, toda a tramitação cronológica do projeto da Reforma do Poder Judiciário. 

 

 

3 CRONOLOGIA DO PROJETO DE REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Será perceptível o quanto foi difícil a sua tramitação dentro da Câmara dos 

Deputados, em decorrência da burocracia interna daquele Poder. Sempre se questiona a 

demora da Justiça, mas nunca se condena a demora dos outros poderes. 

Em 29/03/92, o Deputado, Hélio Bicudo (PT/SP), apresentou à mesa da Câmara 

dos Deputados a PEC (Projeto de Emenda Constitucional) 96/92. 
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Na data de 12/08/92, a Comissão de Justiça aprovou a admissibilidade da PEC, 

cujo relator foi o Deputado Luiz Carlos Santos. 

Em 31/05/94, a tramitação da PEC foi prejudicada em virtude do encerramento 

dos trabalhos da Revisão Constitucional. 

Em 14/12/94, o Deputado, Hélio Bicudo, solicitou o retorno da proposta à Casa. 

Em 02/02/95, a PEC foi arquivado por ter findado a legislatura sem que a mesmo 

fosse aprovado (artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 

Em 13/04/95, a PEC foi desarquivado pelo seu Autor. 

Em 02/08/95, o Presidente da Câmara, Deputado Inocêncio Oliveira (PFL/PE), 

constituiu a Comissão Especial para discutir e votar a matéria. 

Neste período foi indicado relator, o Deputado Jairo Carneiro (PFL/BA). 

Em 30/09/95, foi apensada,à PEC 96/92,a PEC 112/95, do Deputado José 

Genoíno (PT/SP), tendo sido apresentadas 04 (quatro) emendas à matéria. 

Em 08/08/96, o Deputado, Jairo Carneiro, apresentou um substitutivo, resultando 

duasPECs (96/92 e 112/95). 

Em 02/02/99, a Comissão foi dissolvida e a PEC 96/92, juntamente com a PEC 

112/95, foram arquivados, por findar a legislatura e os mesmos não terem sido votados.  

Em 22/02/99, a PEC 96/92 foi desarquivado a pedido do Deputado José Genoíno. 

Em 30/03/99, o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, decidiu constituir 

Comissão Especial para apreciar a PEC 96/92, cujo Presidente eleito foi o Deputado Jairo 

Carneiro (PFL/BA), indicado como relator o Deputado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP). 

Foram apensadas à PEC 96/92 (que já tinha agregado a PEC 112/95) as seguintes 

PECs: 54/95 do Senado (PEC 500/97 na Câmara), do Senador Ronaldo Cunha Lima 

(PMDB/PB), que houve por bem instituir o “efeito vinculante”; a PEC 127/95 do Deputado 

Ricardo Barros (PPB/PR), que aumentava, para 75 (setenta e cinco) anos, a idade para 

aposentadoria compulsória; a PEC 215/95, do ex-Deputado Matheus Schmidt (PDT/RS), que 

estabelecia aposentadoria facultativa às mulheres, membros da magistratura, aos 25 (vinte e 

cinco) anos de serviço, após 05 (cinco) anos de efetivo exercício na judicatura; e a PEC 

368/96 (do Executivo), que atribuía competência, à Justiça Federal, para julgar crimes 

praticados contra os direitos humanos. 

O prazo para apresentação de emendas ainda foi prorrogado até 30/04/99, 

oportunidade em que foram apresentadas mais 45 (quarenta e cinco) emendas aa PEC. 

Em 01/06/99, o Deputado, Aloysio Nunes Ferreira, apresentou substitutivo pela 

aprovação da PEC 96/92, e das PECs apensadas às emendas apresentadas. 
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Em 11/08/99, a PEC foi redistribuído à deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP) para 

relatar. A Comissão Especial optou por indicar relatores por áreas setoriais; o Deputado 

Renato Viana relatou a questão da Estrutura e Competência do STF e da Justiça Federal; o 

Deputado Marcelo Deda relatou a questão da Fiscalização e Controle do Poder Judiciário; o 

Deputado Luiz Antônio Fleury Filho foi o Relator da Súmula Vinculante; o Deputado José 

Roberto Batochio (PDT/SP) relatou a questão do Acesso à Justiça e o Direito à Sentença; e o 

Deputado Ibrahim Abi-Ackel (PPB/MG) relatou a questão dos Direitos, Garantias e 

Disciplina dos Magistrados, Tribunais e Juízes Estaduais. 

Em 19/10/99, a Comissão Especial aprovou, unanimemente, o parecer da Relatora 

Zulaiê Cobra (PSDB/SP), ressalvados os destaques. 

Em 18/11/99, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o 

substitutivo, alterado por destaques, da Deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP). 

Em 19/11/99, a PEC 96/92 foi lida em Plenário. 

Em 24/11/99, iniciaram-se as discussões da matéria no Plenário da Câmara dos 

Deputados. 

Em 19/01/00, o Plenário aprovou, por 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) votos 

a favor, 21(vinte e um) contra e 01 (uma) abstenção, o texto principal da relatora, tendo 

ressalvados os destaques. 

Em 25/01/00, o Plenário iniciou a votação dos destaques e emendas aglutinativas 

(em torno 100).  

Em 12/04/00, o Plenário concluiu a votação da matéria em primeiro turno. 

Em 31/05/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC em segundo 

turno. O texto principal foi aprovado por 380 (trezentos e oitenta) votos favoráveis, 21 (vinte 

e um) contrários e 03 (três) abstenções. Em reunião do Presidente da Câmara com os Líderes 

dos partidos, decidiram votar somente 15 (quinze) destaques de bancada. 

Os destaques individuais foram rejeitados em globo. Na votação dos destaques, 03 

(três) foram aprovadas: uma que suprimiu a “mordaça“ para os magistrados; outra que 

suprimiu a exigência de lei para limitar a competência do juiz em estágio probatório; e, a 

terceira,que suprimiu o art. 50 do substitutivo que tratava de precatórios. Duas foram 

rejeitadas. 

Em 07/06/2000, foi concluída votação da Reforma do Judiciário (PEC 96/92). 

Na sessão de 07/06/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação 

da PEC, em segundo turno, com a votação dos 03 (três) últimos destaques (05, 08-A, 10). Um 

deles, que foi aprovado (DVS 05), suprimiu o foro privilegiado. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Depois de muitos debates, alterações, modificações, acertos e acordos, foi 

promulgada a Emenda Constitucional nº. 45, em 08 de dezembro de 2004.  

A Reforma do Poder Judiciário de 2004, em linhas gerais, manteve-se com 

alterações dentro daquilo que tantos constitucionalistas esperavam: discretas e por que não 

acanhadas, visto que manteve a mesma estrutura piramidal.  

Manteve a sua dualidade, ou seja, Justiça Estadual e Justiça Federal, sendo que a 

primeira de competência geral, enquanto que a segunda tendo como marco a sua competência 

especial, onde alberga os temas relacionados ao trabalho, eleitoral e militar. 

Na verdade, não existiu uma grande Reforma, pois a única grande inovação foi a 

criação do Conselho Nacional de Justiça, e, outras, como a sedimentação da Súmula 

Vinculante, além de pequenas e discretas alterações no tocante ao ingresso na magistratura, 

não se podendo considerar como Reforma e, sim, como pequenas adequações à uma 

sociedade mais moderna.  
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