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ABSTRACT 

 

Following general belief that its first colonizers were of noble descent, the 

proud Estate of São Paulo developed by cherishing nobility, family, religion, bravery 

and autonomy, values that mirrored the virtues required from its magistrates. Since the 

Colonial period, with its complex structure of juxtaposing jurisdictions, judges were 

required to be impartial, honest and devoted to work. Correctional Power aimed at 

punishing corruption and public misbehavior. In spite of the structural changes ensuing 

the 1822 Independence of Brazil and the 1889 Proclamation of Republic, these 

traditional values persisted, so much so that the main Courthouse of São Paulo, its 

Tribunal of Justice, still calls itself “Justiça Bandeirante”. The last decades, however, 

have brought substantial change: judges are now expected to be proactive and to adopt 

management techniques to increase the number of cases solved. In an era where 

productivity supersedes the traditional values, there’s a risk that the Correctional Power, 

sometimes misrepresented as “guidance”, might attempt to coerce the judicial 

independence for the sake of the political ideologies of the moment.   

 



RESUMO 

 

 

De acordo com a crença de que seus primeiros colonizadores tinham ascendência nobre, 

o orgulhoso Estado de São Paulo se desenvolveu cultivando valores como nobreza, 

família, religião, bravura e autonomia, os quais se refletiram nas virtudes exigidas de 

seus magistrados. Desde o período Colonial, com sua complexa estrutura de jurisdições 

justapostas, exigia-se dos juízes que fossem imparciais, honestos e devotados ao 

trabalho. O Poder Correicional se ocupava de punir corrupção e mau comportamento 

em público. Apesar das mudanças estruturais que se seguiram à Independência em 1822 

e à Proclamação da República em 1890, esses valores tradicionais persistiram, tanto 

assim que a principal Corte de São Paulo, seu Tribunal de Justiça, ainda se refere a si 

própria como “Justiça Bandeirante”. As últimas décadas, no entanto, trouxeram 

mudança substancial: espera-se agora dos juízes que sejam proativos e que empreguem 

técnicas de administração para aumentar o número dos processos julgados. Numa época 

em que a produtividade triunfa sobre as virtudes tradicionais, há risco de que o Poder 

Correicional, algumas vezes travestido de “orientação”, tente coagir a independência 

judicial para servir às ideologias políticas do momento.  

 



CONCLUSÕES 

 

No período colonial, a concepção de que o rei, órgão máximo da administração 

da justiça, era subordinado a Deus; e, portanto, não era absolutamente livre para criar o 

direito, mas estava limitado pelo direito natural e pela lex aeterna, permitia que a 

disciplina da magistratura fosse objeto da teologia moral, da qual receberam influência 

diversos dispositivos legais. E mesmo quando não positivados, os desenvolvimentos dos 

moralistas continuavam a ser o critério último para avaliação da conduta dos juízes. Isso 

porque não havia a pretensão de tipificar todas as condutas indesejáveis, e aquelas que 

chegavam a ser tipificadas eram exemplificativas de valores subjacentes. 

A partir da mentalidade que alimentou a Revolução Francesa e seus 

movimentos subsequentes, a doutrina da disciplina da magistratura passou a ser 

examinada sob o prisma das garantias constitucionais à imparcialidade dos julgamentos. 

A oscilação entre a flexibilização dessas garantias, que caracterizou todos os regimes 

autoritários, e a quase intangibilidade delas, nos momentos de maior apreço pela 

democracia, revelam o papel do Poder Judiciário no funcionamento dos diversos 

regimes políticos. Quando o Estado se arroga ao papel de criar o direito ex nihilo, a 

disciplina da magistratura pode se se vincular a fins políticos a ponto de a 

“incompatibilidade com o regime” e situações congêneres se transformarem em 

infrações. 

É absolutamente legítimo e necessário que o Poder Judiciário disponha de um 

ou mais órgãos incumbidos do exercício do poder disciplinar sobre os juízes. Porém, 

para a salvaguarda da independência funcional, as hipóteses autorizadoras do exercício 

desse poder não podem ser concebidas por esses órgãos disciplinares, nem pelo poder 

executivo. Quanto ao poder legislativo, ao prever tais hipóteses, deve se fundamentar 

naquelas consagradas pela nossa cultura jurídica, tal como se desenvolveram 

historicamente até os nossos dias. 

É constante no Brasil a tensão entre a tendência à autonomia das Capitanias, 

Províncias e Estados e o fortalecimento do Poder Central, seja ele a Metrópole, a Coroa 

ou a União. Por contingências históricas, dos primórdios da Capitania de São Vicente à 

Revolução Constitucionalista de 1932 os paulistas estiveram à frente das pretensões por 

maior autonomia. E a disputa pela titularidade do exercício do poder disciplinar em 



relação aos juízes teve e tem significativa importância nesse conflito. A presença de 

Ouvidores, Ouvidores Gerais e das Relações, no período colonial, foi indicativa de uma 

tendência centralizadora, a qual foi mantida nos primeiros anos de vigência da 

Constituição Imperial. Porém, a partir do Ato Adicional de 1834, que concedeu maior 

autonomia às Províncias, inclusive transferindo para elas o poder de punir juízes de 

primeira instância, teve início o processo de descentralização, cujo ápice será o período 

de vigência da Constituição de 1891. Com o golpe de Getúlio Vargas, em 1930, a 

tendência centralizadora novamente se impôs, não sem retrocessos, como em 1934 e em 

1946, mas fortalecendo-se depois deles, como em 1937, 1967 e 1969. Em cada um 

desses momentos, a tendência vitoriosa assumiu o controle do poder disciplinar dos 

juízes. Nesse contexto, a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 2005, representou 

um triunfo do ideário centralizador. 

O juiz deve ser um homem virtuoso; essa ideia é uma constante na história do 

Poder Judiciário. Aliás, parece que essa associação entre judicatura e virtude – chame-se 

por outro nome, reputação ilibada – é um dos elementos que, ao lado de outros como o 

notório saber jurídico, legitimam o poder do juiz, que não lhe é dado pelas urnas. 

Nosso trabalho procurou demonstrar que as diversas legislações, sob os mais 

diversos nomes – capacidade moral, reputação ilibada etc.-, jamais prescindiram da 

virtude, e sempre se mostraram aparelhadas para punir o seu oposto, isto é, o vício nos 

juízes. Porém, a par disso, a partir da terceira década do século passado, foi tendência 

constante dos regimes autoritários a tentativa de incluir entre os motivos para a punição 

dos juízes a não compatibilidade com os valores do grupo que se assenhoreou do poder. 

Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com o regime militar, e continuou assim com a 

ascensão da esquerda ao governo do Brasil, a qual criou um órgão centralizado de 

controle do judiciário. 

Não está no propósito deste trabalho fazer uma crítica à existência do Conselho 

Nacional de Justiça. Admitindo-se que algumas Corregedorias da Justiça não cumpriam 

bem o seu papel, a existência desse órgão estaria, em princípio, justificada. Todavia, na 

medida em que esse órgão centralizador, que de fato quebrou uma tradição federativa 

mais que centenária, e cujo processo de escolha de seus membros mostra claramente a 

intenção nesse sentido, se propõe a estabelecer parâmetros de comportamento para os 

juízes, claro está o risco à independência funcional. 



Não é legítimo que a “improdutividade”, que não é vício, seja utilizada para 

punir algum juiz por infração disciplinar. A desídia, sim, é vício e sempre foi motivo 

para punição. Também não é legítima a punição de um juiz por incompatibilidade com 

qualquer outro “valor” de algum grupo político que tenha assumido ou venha a assumir 

o poder político no Brasil. 

A “produtividade” é valor apenas para o fordismo e outras correntes político-

ideológicas que nele se inspiraram. Com a alternância de grupos no poder que é 

praticamente uma exigência histórica, algum dia a “produtividade” não fará mais 

sentido e outros modismos poderão lhe ocuparão o lugar. “Metas de produtividade”, 

“criatividade,” “inovação”, “recusa ao formalismo” etc. são os nomes atuais da 

compatibilidade com o regime dos partidos políticos que hoje governam o país. Punir 

juízes que não se enquadrem no perfil desenhado pelos ideólogos que atualmente detém 

o poder é repetir erros do passado. 

As orientações, metas, normas e outras atualmente expedidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça, quando desvinculadas da moral ou da ética, nada mais são do que 

mal disfarçada tentativa de dar à magistratura um perfil alinhado a determinada política. 

Nesse conjunto se insere o culto à produtividade, o ativismo etc. 

A percepção de que a independência funcional, ao contrário, é um valor 

permanente para o exercício da judicatura exige que tudo aquilo que lhe represente uma 

ameaça seja objeto de preocupação. 

Que os juízes viciosos, tanto no exercício de suas funções quanto na vida 

pessoal, sejam punidos, é uma necessidade inquestionável. Porém, que os juízes possam 

ser punidos por inconveniência com qualquer regime político é inadmissível. 

A sociedade brasileira atravessa uma crise profunda. Este trabalho não tem a 

pretensão de apontar remédios para essa crise, contenta-se em alertar para que, a 

pretexto de remediá-la, não se cometam erros que a agravem ainda mais. 
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