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elas disposições transitórias da atual Constituinte, os cinco 
_ tribunais regionais federais por ela criados deverão ser 
instalados até o dia Io de abril para que, imediatamente após, o 
(Tribunal Federal de Recursos transforme-se, com a nova 
característica de Corte máxima da aplicação e interpretação das 
leis federais, em Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Até lá, o Supremo Tribunal Federal, que passa a ser a 
ÍCorte constitucional por excelência, e o Tribunal Federal de 
IRecursos continuam com as competências previstas na antiga 
Constituição. No esforço concentrado de fim de ano, que hoje 
se encerra, o Congresso aprovou a criação dos cinco tribunais 
[regionais federais (Brasilia, Rio, São Paulo, Recife e Porto 
jjAlegre), mas tudo indica que não vai conseguir atender o outro 
pedido de urgência do presidente do TFR, ficando para a sessão 
legislativa, a se iniciar no dia 15 de fevereiro, a aprovação do 
projeto de lei dispondo sobre a instalação do STJ. 

jj Há preocupação entre os ministros do. TFR (aos 27 atuais 
üvão-se somar mais seis para formar o STJ) com o tempo que se 
íterá perdido, tendo em vista o prazo fixado na Constituição para 
que seja implantada a nova estrutura do Judiciário. 
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i! A instalação dos cinco tribunais regionais federais deman
dará, evidentemente, uma série de providências concretas, pois 
fterão de ter sedes e funcionários administrativos: a transmuta
ção do TFR em STJ exigirá outra série de providências 
"imediatas e mediatas, inclusive a ampliação do atual quadro do 
'tribunal. 

ji O ministro Gueiros Leite, presidente do TFR, na exposi
ção de motivos que encaminhou à Câmara, considera funda
mental um aumento substancial do já defasado quadro do 
(tribunal, em função de "efeitos previsíveis sobre o incremento 
da demanda pela prestação jurisdicional": ampliação dos direi-
ífos e garantias individuais,.criação dos novos institutos do 
habeas-data, do mandado de injunção e do mandado de 
segurança coletivo, assim como "o aumento da potencial 

^possibilidade de acesso aos tribunais de expressivo segmento da 

tem pressa 
sociedade, que não: pleiteava em juízo, por falta de condições 
econômicas, sociais' e mesmo institucionais para fazê-lo". 

O relator da matéria na Câmara, deputado Paes Landim 
(PFL-PI), aceitou Iquase todo o anteprojeto proposto pelo 
presidente do TFR, mas se achou na obrigação de limitar a 
autonomia que o STJ queria quanto à implantação do plano de 
carreira e ao aproveitamento dos atuais funcionários, em grande 
parte não-conajêatios. 

Mas a quèsrao mais delicada que o relator teve de 
enfrentar foi a convicção dos ministros do TFR (futuros 
ministros do STJ) áe que seus vencimentos devem ser iguais aos 
dos ministros dóiíijSTF. Segundo o relator, além de ser o 
Supremo o ponto-culminante da cordilheira do Judiciário, a 
Constituição dispSe (Art. 73, parágrafo 3o) que os ministros do 
Tribunal de Contas da União terão os mesmos vencimentos dos 
ministros do STACaso a Câmara aceitasse a reivindicação do 
TFR-TSJ, os ministros do TCU teriam de ser equiparados, em 
matéria de vencimentos è vantagens, aos ministros do STF. 

O TFR foi criado pela Constituição de 1946 para exercer 
parte da competência do STF, inicialmente com nove membros. 
O número foi aumentado para 13 e depois para os 27 de hoje. 
Segundo as estatísticas do tribunal, em 1984 foram distribuídos 
em média 80Ò>processos.por ministro. Neste ano (até 12/9) a 
média já estava em 2.210, devendo chegar a quase três mil neste 
fim de ano. | 

Foi para resolver o problema do excesso de causas no TFR 
que a Constituintej aprovou seu desdobramento em pelo menos 
cinco tribunais! federais, como cortes de apelação da Justiça 
Federal, e instituiu o STJ como corte maior da aplicação e 
interpretação da lei federal, o STF como a cúpula do Judiciário 
e, "precipuamenté", como o guarda da Constituição. 

A eventual.demora na instalação dos tribunais regionais 
federais e do STJ prejudicará, por tabela, o também abarrotado 
STF, que continua com grande parte da competência que 
passará a ser do STJ, tendo ao mesmo tempo de controlar a 
constitucionalidadè das leis, neste difícil momento de transição 
entre a velha e a inova Constituições. 
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