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Para Mayer, injunção 
exigirá jurisprudência 

BRASÍLIA — O mandado de 
injunção poderá apresentar a 
mesma est rutura do mandado 
de segurança. O presidente do 
Supremo T r i b u n a l F e d e r a l 
(STF), ministro Rafael Mayer, 
disse ontem que a idéia de apro
veitar a estrutura do mandado 
de segurança para encaminhar 
os processos de injunção — aue 
serão dirigidos aos tribunais de 
todo o País após a promulgação 
da Constituição — "é bastante 
razoável, já que os dois tipos de 
recurso são mui to semelhan
tes" . Segundo o ministro, ne
nhum tribunal estará obrigado 
a seguir instruções do Supremo 
para julgar os recursos instituí
dos pela Nova Carta, até que o 
STF fixe jurisprudência sobre o 
assunto em questão. 

A idéia de aproveitar a es
trutura jurídica do mandado de 
segurança para julgar o manda
do de injunção, que é um novo 
recurso para garantir ao cida
dão o requerimento da aplica
ção de seus direitos firmados 
pela Const i tu ição, pa r t iu do 

presidente do Tribunal Federal 
de Recursos (TFR), min is t ro 
Bvandro Gueiros Leite. Apesar 
de ter passado toda a tarde de 
ontem reunido com os demais 
membros do STF, Rafael Mayer 
afirmou que o t r ibunal ainda 
não discutiu oficialmente as 
questões das mudanças que se
rão implantadas no Judiciário 
após a promulgação: "Tudo será 
decidido quando os processos 
começarem a dar en t rada no 
tribunal". 

Várias entidades já anun
ciaram que, logo após a promul
gação, vão recorrer ao STF para 
garantir a aplicação de disposi
tivos, como o que fixa os juros 
em 12% ao ano. O presidente do 
STF explicou que o Tribunal já 
está se preparando para enfren
tar o acúmulo de trabalho que 
deve ocorrer neste primeiro mo
mento. 

OTIMISMO 
Enquanto o Superior Tribu

nal de Justiça (STJ) não se es
truturar para substituir o Tri
b u n a l F e d e r a l de Recu r sos 

(TFR), o Supremo vai acumular 
as funções de corte constitucio
nal, entre as quais está a de jul
gar questões como mandados de 
segurança, habeas corpus e confli
tos de jurisdição en t re t r ibu
nais — que pela nova Constitui
ção passam a ser de competên
cia exclusiva do STJ. "O STF 
está física e intelectualmente 
preparado para suportar a so
brecarga", garantiu Mayer. 

Mesmo diante do otimismo 
de Mayer, funcionários do Su
premo temem que até o final do 
ano o tribunal receba tantos re
cursos que os processos fiquem 
sem julgamento e se acumulem 
pelos gabinetes e corredores do 
prédio. Desde o começo do ano, 
o STF já julgou cerca de dez mil 
processos. Es te número pode 
dobrar ou triplicar no segundo 
semestre, caso sejam confirma
das as expectativas dos funcio
nários do tr ibunal . Sobre essa 
questão, Rafael Mayer disse es
tar tranqüilo. "O Supremo está 
sobrecarregado desde sua cria
ção, há 160 anos." 


