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Y~\ texto aprovado pela Constituinte tratando 
^S do Poder Judiciário, e que cria o Superior 
Tribunal de Justiça em substituição ao tribunal 
-Federal de Recursos, vem atingir uma das melho
res tradições brasileiras: o Supremo Tribunal 
.Federal, que passará a julgar exclusivamente 
assuntos constitucionais. 
* Não temos nada a ganhar com isso — muito 
pelo contrário. O Supremo era o único tribunal 
.do país sobre o qual repousava a absoluta con
fiança de todos. "Vou ao Supremo"—era a frase 
de quem tinha ainda uma esperança de ver a su,a 
causa reconhecida. ' 

Com a nova estrutura do Poder Judiciário, o 
Supremo deixa de ser a instância de recursos 
extraordinários — atribuição que passa para o 
Superior Tribunal de Justiça. Não é uma simples 
mudança de atribuições. Em torno do Supremo, a 
nossa prática jurídica tinha criado, quase ao estilo 
norte-americano, o princípio da seletividade. Isto 
é, o Supremo cuidava dos recursos extraordiná-
"rios, mas de maneira seletiva. Com isso, ia-se 
criando uma jurisprudência. O que o Supremo 
acolhia, ganhava foros de assunto relevante, 
estabelecia um padrão jurídico, a ser utilizado 
pelas outras cortes. 

O Superior Tribunal de Justiça passa a ter a 
obrigação de acolher todos os recursos extraordi
nários. É fácil adivinhar o que vai acontecer: os 
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33" membros que a CohstrfoinWesTObèieTOB Como 
sendo o número mínimo de seus membros terão 
de transformar-se em mais de 100 — na opinião 
de especialistas na matéria — ou até 200 para dar 
conta do número infindável de processos. 

Essa expansão de trabalho pode não parecer 
nefasta à primeira vista; mas o que ela traduz, a 
um exame minimamente cuidadoso, é o fato de 
que o país não tem justiça — sem demérito para 
os membros do Poder Judiciário. O aparelho da 
nossa justiça é espantosamente antiquado e des
provido de recursos; e num país sem justiça, j£í 
obviamente, nada pode funcionar bem. 

Sem justiça na base, as causas ganham espan- O 
tosa volatilidade; tendem a subir incontrolável- ^ 
mente na direção da cúpula — processo que OCJF 
Supremo ordenava com a sua experiência e a sua33 
respeitabilidade. Agora, não há mais limites parjf^ 
essa levitação; e pagam os níveis mais altos pefi2 
desorganização da base. 

Seria necessária uma reforma que alterasse 
em profundidade essa estrutura emperrada. Em 
vez ãisso, vai-se mexer na cúpula—e exatamente 
nas atribuições do único tribunal que funcionava 
sem uma falha. É mais uma das muitas "pirâmi
des invertidas" em que é pródiga a realidade 
brasileira; e uma lástima para a nossa tradição 
jurídica, que se vê modificada onde não havia 
necessidade disso, atingindo-se um património 
nacional. ) 


