
Que conste 
Joflo Augusto 

d« Lima Lustoso (*) 
Entre os 

diversos 
capítulos 
em que a 
contradição 
dá o tom no 
substitutivo 
do relator 
Bernardo _ 
Cabral, sobressai o do Po
der Judiciário, que, por 
afetar diretamente a ativi
dade profissional do advo
gado e, portanto, o interes
se de cidadãos na maior 
agilidade da prestação ju-
risdicional, colocou-me 
num estado de alerta e an
gustiante . expectativa. 
Trata-se dé sua coerência 
orgânica no sentido de im
primir celeridade aos pro
cessos. Com efeito, como 
concebido, esse capítulo 
lembra a história da cria
ção por um aprendiz de fei
ticeiro da mulher mais bo
nita do mundo. Seria algo, 
segundo a tal história, com
posto de nariz de uma, 
olhos da outra, pernas e 

i formas juntadas aqui e ali, 
inspiradas naquilo que 
mais caracterizava a bele-

• za de cada parte anatômica 
por que mais se destaca-

} vam conhecidas modelos e 
' artistas. 0 resultado foi um 
desastre estético de deixar 
o dr. Frankenstein baban
do de inveja. 

O capítulo do Poder Judi
ciário tem muito a ver com 
essa história. Só que não se 
cogita de estética mas sim 

tratar com certa defe-
ência a lógica, que, esque

cida nesse capítulo, fará do 
Poder Judiciário um mons-
trengo ineficiente. No caso, 
combinou-se a melhor das 
novidades com a pior das 
excentricidades. A melhor 
das novidades foi a de de
volver ao Supremo Tribu
nal Federal (STF) a sua 
vocação de julgar matérias 
constitucionais, aliviando-
lhe o peso de julgamentos 
de matérias não constitu
cionais de âmbito federal 
que lhe têm turvado a flexi
bilidade e a presteza com 
um inaceitável congestio
namento de processos. Es
ses assuntos que passam a 
ser apreciados por um Su
perior Tribunal de Justiça, 
com uma nítida definição 
de competência, é a última 
instância de julgamentos 
de matérias federais semi-
esgotadas nos âmbitos es
taduais. 

Com essa novidade se es
tará assegurando e garan
tindo a presteza e rapidez e 
minimizando os malefícios 
de uma já demorada admi
nistração da Justiça. Já a 
combinação dessa novida
de com a antiga excentrici
dade de manter as questões 
de relevância (recursos es
peciais no substitutivo) em 

ã&Htffi 
duplo grau (árt. 121 
III, a) cria um monstrengo 
inviável, e o que se espera
va de uma nova organiza
ção ágil frustra-se definiti
vamente, passando o Poder 
Judiciário, vítima do acú
mulo de causas, de lento 
para definitivamente está
tico e paralisado. Com efei
to, as chamadas questões 
de relevância são as ques
tões que hoje não passam 
{tela estreita porta que bito-
a as condições de admissi

bilidade dos recursos no 
STF, estreita m ento proces
sual esse idealizado e regu
lamentado pelo próprio 
STF, para não afoga-lo ain
da mais sob uma avalan
cha de processos. Tais re
cursos são decididos quase 
que secretamente, sem a 
necessária motivação e 
fundamentação, de forma 
autocrática, possível no 
sistema judiciário em vi
gor somente porque no 
período em que foram in
ventadas o País vivia sob o 
regime autoritário, e isso 
era pouco para o que se viu 
então. 

Ora, de uma parte, o 
substitutivo já atribui ao 
Superior Tribunal de Justi
ça a competência para jul
gar esses recursos de for
ma tão completa quanto 
necessária, o que encerra
ria as instâncias. Mas não é 
isso o que se vê. 0 STF 
também quer. para si 

diciário mais ágil 
mesmas'tais questões de 
relevância. E as reivindica 
como uma quarta e inusita
da instância! Veja-se o pa
radoxo: os recursos espe
ciais chamados de questões 
de relevância foram intro
duzidos para a apreciação 
rápida e informal de maté
rias de relevância federal. 
0 resultado prático dessa 
dupla aplicação, isto é, o 
STF julgar causas julgadas 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça, é que às três ins
tâncias, para apreciação 
de questões federais, junta-
se uma quarta, absoluta
mente desnecessária e pre
judicial instância. Perde 
com isso o cidadão e perde
rá a Justiça do País quan
do, postos em prática esses 
dispositivos, as questões 
judiciais se perderem em 
rabilongos recursos pro-
crastinatórios sem solução. 

Essa complicação desne
cessária que paralisará de
finitivamente o Poder Judi
ciário é agravada pela 
criação de um Conselho 
Nacional de Justiça, ideali
zado para controlar o Po
der Judiciário por mem
bros do Poder Legislativo. 
Com isso a repartição tri-
partite das funções do "po
der político" de Montes-
quieu fica curiosamente 
inovada: passa a ser duas 
funções e meia. Uma exe
cutiva, uma legislativa e 
meia judiciária, fiscaliza

da esta pelo Congresso Na^~ 
cional. Se hoje a indepen
dência e harmonia dos três 
poderesjâ se faz com o sa
crifício daquela em nome 
desta, o que tem tornado 
árdua, quando não nula, a 
conquista ao reconheci
mento de direitos contra 
abusos do Executivo que le
gisla desnecessariamente 
por decretos-leis para su
prir seus déficits de caixa 
com o atropelo da Consti
tuição em vigor, agora com 
essa subordinação não se 
deve esperar que as coisas 
melhorem. 

Se o presente substitutivo 
se livrou das tolices impu-
blicáveis da versão origi
nal, ele está longe de ser 
um primeiro instrumento 
em torno do qual se possa 
trabalhar. Há que se elimi
nar as grandes contradi
ções frontais suprimindo 
inicialmente a quarta ins
tância pela simples abla-
çâo do item "a " do inciso 
IV do artigo 121 do substitu
tivo, que já encontra no in
ciso III do artigo 124 total 
coerência com a segurança 
e a presteza na prestação 
jurisdicional. Completan-
do-se a supressão da absur
da tutela legislativa do ar
tigo 144. Depois, no sentido 
do todo coerente, proceder 
à sintonia fina do conjunto. 

(•)' Advogado no tio do Jo-
noiro. 
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