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Se espelhar o texto apro

vado pela Assembléia Na
cional Constituinte em re
lação ao Poder Judiciário, 
a Justiça brasileira modifi-
c a r á s u a f a c e , 
transformando-se em uma 
instituição ágil, descentra
lizada e autônoma. 

Para Miguel Reale, pro
fessor da Faculdade de Di
reito da Universidade de 
São Paulo, os dispositivos 
aprovados trazem uma 
contribuição valiosa à es
trutura judiciária brasilei
ra, resolvendo, generica
mente, vários de seus pro
blemas. O professor Reale 
proferiu, na Pontifícia Uni
versidade Católica de São 
Paulo, a conferência "A 
Organização Judiciária na 
Nova Constituição". 

A primeira inovação 
apontada por Reale é a ga
rantia de autonomia admi
nistrativa e financeira do 
Pode* Judiciário. Tanto a 
níve federal quanto esta
dual, os tribunais poderão 
elaborar suas propostas or
çamentárias, dentro dos li
mites estipulados em con
junto com os outros pode-
res. Segundo ele, dessa for
ma é "respeitada a autono
mia do Poder Judiciário". 

STF 
<(Com a nova Carta, o Su

premo Tribunal Federal 
(STF) passará a ser uma 
Corte Constitucional mista, 
com competência de natu
reza constitucional e judi
ciária", esclareceu o pro
fessor, 

O novo STF cuidará, ba
sicamente, de duas ques
tões. Uma, a estritamente 
constitucional. Outra, a 
chamada judiciária, de re
solução de problemas con
cretos. Reale esclareceu 
que, apesar de seu caráter 
constitucional, o STF "re
serva ainda uma esfera de 
competência muito grande 
na decisão de outras ques
tões. Caberá a ele, por 
exemplo, solucionar confli
tos de poder entre o Legis
lativo e o Executivo ou jul
gar os crimes de ministros 
de Estado". 

•A 

"AT discussão de constitu-
cionalidade de uma norma 
jurídica poderá ser levada 
ao STF através de ação di
reta apresentada pelo 
procurador-geral da Repú
blica. Outro caminho 
possível é o questionamen
to da constitucionalidade 
em concreto, no recurso 
apresentado por particular 
em uma disputa judicial, 
esclareceu Reale. 

Neste ponto, ele chamou 
atenção para mudanças po
sitivas ocorridas na autua
ção do procurador-geral da 
República. De acordo com 
o professor, o procurador-
geral, hoje dá a última pa
lavra no prosseguimento 
ou não de uma representa
ção de inconstitucionalida-
de encaminhada por tercei
ros. 

Com os dispositivos apro
vados, o procurador deverá 
somente opinar sobre a re
presentação e encaminhá-
la ao STF. Ele não terá 
mais o poder de impedir a 
continuidade de uma repre
sentação de inconstitucio-
nalidade apresentada, por 
exemplo, através de uma 
entidade privada. 

0 procurador da Repúbli
ca continuará a ser indica
do pelo presidente da Repú
blica, mas seu nome deve
rá ser aprovado pelo Sena
do Federal. 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTIÇA 

Segundo Reale, o STF é 
hoje "a cúpula de toda a or
ganização judiciária, e 
qualquer questão é sus
cetível de chegar à sua 
apreciação". Essa função, 
no tocante à legislação or
dinária (não constitucio
nal), passará a ser exerci-
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Miguel Reale 

da por uma entidade inédi
ta na organização judiciá
ria brasileira, o Tribunal 
Superior de Justiça (TSJ). 

Para Reale, é fundamen
tal existir uma terceira ins
tância para o julgamento 
de um processo. Em sua 
opinião, o STF não estava 
exercendo esse papel por 
estar sobrecarregado de 
tarefas. "E impossível, em 
um País de 130 milhões de 
habitantes, a terceira e úl
tima opinião em um pro
cesso ficar nas mãos de 
apenas 11 ministros que 
compõem o STF." Em fun
ção disso, ele vê com bons 
olhos o surgimento do TSJ, 
que será composto por 33 
ministros. ) 

Além desse aspecto, o 
í TSJ terá uma atuação im-; 

portante na uniformização; 
da jurisprudência, já que 
julgará processos diversos 
de todas as partes do País. 
De acordo com Réale, não 
há, a princípio, nenhuma 

! restrição para que um pro
cesso seja analisado pelo 
novo tribunal. De acordo 

I com o professor, hoje o re-
| curso extraordinário (jul-
! gado pelo STF) pratica

mente não existe, pois, 
muitas vezes, não chega a 
ser apreciado pelo Supre
mo. Ele exemplificou di
zendo que de dez recursos 
extraordinários apresenta
dos por ele ao STF somente 
um foi apreciado. 

A possibilidade de cria
ção de Tribunais Federais 
de Recursos nos estados 
também foi elogiada por 
Reale, pela descentraliza
ção que trará à análise de 
processos de interesse da 
União. Atualmente, há ape
nas um TFR, sediado em 
Brasília. 

JUIZADOS ESPECIAIS 
O julgamento de causas 

cíveis de menor complexi
dade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo 
poderá ser bastante agili
zado com os Juizados Espe
ciais de Pequenas Causas. 
Esses juizados analisarão 
as questões de forma su
mária, privilegiando a ora-
lidade. Para Reale, "um 
dos grandes males da Jus-
tiça brasileira é a tradição 
cartorial de fazer autos 
(processos) onde todos fa
lam". 

Segundo o professor, se a 
criação dessas novas ins
tâncias se efetivar podere
mos ver cenas como as 
mostradas em filmes 
norte-americanos, quando 
o julgamento de um delito 
de trânsito, por exemplo, 
pode ser imediato. 

Com sua vivência de ad
vogado militante, Reale 
elogiou o dispositivo segun
do o qual "o advogado é in
dispensável à administra
ção da Justiça, sendo invio
lável, por seus atos e mani
festações, no exercício da 
profissão". 

Finalizando, Reale disse 
esperar que o nosso STF 
"adquira a independência 
da Suprema Corte dos Es
tados Unidos, ente de cons
ciência jurídica e política, 
responsável pela resolução 
de problemas fundamen
tais que se colocam na so
ciedade norte-americana. 


