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RESUMO
O artigo tem como objeto o processo de cobertura do Poder Judiciário brasileiro, em um panorama
que mapeia dois momentos-chaves: a CPI do Judiciário (1999) e a Reforma do Judiciário
(Tramitação da Emenda 45, nos anos de 2003 e 2004. Nessa perspectiva, analisamos a pauta do
“controle externo” defendida pela mídia durante a Reforma do Judiciário e a posterior defesa do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como órgão contrário ao nepotismo como estratégia midiática
de defesa institucional. Dois sentidos do mesmo fenômeno que mostram a construção de uma nova
relação entre mídia e Sistema de Justiça, que ganha gradual autonomia em relação à cobertura
política. Assim, mídia e Sistema de Justiça criam uma relação que se estreita ora com tensões e ora
com coesões dentro de um processo em curso que passa a afetar o escopo institucional brasileiro.
Palavras-chaves: Poder Judiciário brasileiro, Reforma do Judiciário e cobertura da imprensa.

1 Introdução:
Ao final da década de 1980, diversos países da América Latina iniciaram um processo
de abertura política. No caminhar da democratização, Executivo e Legislativo estavam no centro da
retomada dos direitos políticos plenos e, dessa forma, foram os primeiros poderes a sofrerem uma
transformação do seu escopo institucional, um maior controle social e ampla cobertura midiática.
Com o fim das ditaduras militares, era natural que os poderes eletivos ganhassem destaque na
retomada do Estado Democrático de Direito.
Contudo, durante a década de 1990, as atenções voltam-se para as instituições ligadas
ao Sistema de Justiça2. O ideário de reforma do Estado que atingiu o arcabouço legislativo desses
países, via de regra com a promulgação de novas constituições, aspectos de gestão pública e a
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regulação de negócios na esfera civil esbarravam em um Poder Judiciário ainda atrelado ao regime
ditatorial. Então, constatamos que, na América Latina, a reformulação do Sistema de Justiça não
pode ser desvinculada de um contexto histórico de democratização.
Obviamente, o processo democrático ganha contornos próprios em cada país,
obedecendo a uma cronologia e a um arranjo político-social particular a cada realidade. Não
obstante, não existe antagonismo nos processos, essa particularização deriva de uma conjuntura
maior. Não à toa, em 1995 e 1996, o Banco Mundial3 publica três Documentos Técnicos (World
Technical Paper) abordando a necessidade de se reformular as instituições jurídicas. O primeiro
deles é o WTP280, de 1995, uma coletânea dos debates realizados na “Conferência sobre Reforma
do Judiciário na América Latina e Caribe” (World Bank Conference on Judicial Reform in Latin
America and the Caribbean) que ocorreu em Washington, em junho de 1994. O segundo, WTP350,
também de 1995, concentra-se nas Reformas do Judiciário realizadas na Argentina e no Equador. O
terceiro, WTP319, de 1996, elenca pontos de atuação e propõe uma espécie de manual para a
Reforma do Judiciário.
Neste contexto, é preciso entender a Reforma do Judiciário na America Latina como um
amplo processo com medidas que visavam organizar, modernizar, dar previsibilidade e produzir
dados sobre a Justiça. Em termos gerais, a Reforma do Judiciário estava atrelada a criação de
Conselhos da Magistratura, no cerne de mudanças institucionais e legislativas. No presente artigo,
analisaremos o processo de aproximação entre a mídia e o Sistema de Justiça, em espacial o
movimento duplo que se dá quando a imprensa cobre a Reforma do Judiciário, fazendo a defesa
editorial de um dos seus pontos, a criação de um órgão de controle do Judiciário e, a posteriori,
como este órgão – o Conselho Nacional de Justiça – usou a imprensa, através da pauta do combate
ao nepotismo, como parte de uma estratégia de defesa institucional.
Nesta investigação, estes dois movimentos foram vistos sob a ótica dos profissionais do
Direito e também daqueles que produzem o discurso da imprensa. Foram delimitados dois grupos
de fontes, observadores privilegiados deste processo: os operadores do Sistema de Justiça
(magistrados, defensores, membros do Ministério Público e advogados) e os jornalistas
especializados na cobertura do Judiciário. Assim, tendo como base uma análise de cunho
qualitativo, amparada em entrevistas feitas por um questionário semiaberto com estes dois grupos
de fontes.
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2 Mídia e Justiça: a história de um do processo
2.1 CPI do Judiciário: o primeiro debate público
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Judiciário brasileiro teve seu
primeiro momento de exposição midiática organizada com a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) proposta em 1999 pelo então senador Antônio Carlos Magalhães (PFL – BA). Até este
momento, a Justiça brasileira havia ficado distante de um debate público maior que, durante a
transição democrática, recaiu sobre o Executivo e o Legislativo. Na questão conjuntural, a CPI do
Judiciário foi de extrema importância para chamar atenção da opinião pública para o funcionamento
da Justiça brasileira, embora as motivações e os efeitos da discussão não sejam consenso. Em todo
caso, o debate posto serviu de prévia para as discussões que seriam aprofundadas durante a
tramitação da Reforma do Judiciário.
Pouco antes da CPI, no final dos anos 1990, vários episódios desgastaram a imagem da
magistratura brasileira. Entre estes episódios, se destacam a descoberta do desvio de recursos
públicos que seriam utilizados na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo pelo
desembargador Nicolau dos Santos Neto, o Lalau. O desvio ocorreu entre 1994 e 1998, veio à tona
naquele último ano e foi um dos fatos motivadores da instalação da CPI do Judiciário no Congresso
Nacional, em 1999. Assim, a CPI foi o momento inicial de visibilidade do Judiciário pósConstituição de 1988 porque colocou em uma arena política inédita uma discussão pública sobre o
controle e o papel do Judiciário, ainda que naquele momento sem maiores efeitos legislativos e
institucionais.
Na visão de Marcelo Semer4, a CPI foi transformada em “espetáculo” público:
Acho que a CPI do Judiciário ajudou muito nessa ideia de que era preciso reformar,
acredito que ela foi como um combustível para a Reforma, pois ela expôs as mazelas do
Judiciário de forma genérica. Ela foi criada sem um fato determinado. Houve os problemas
do juiz Nicolau, problemas de outros juízes, outros problemas e uma série de coisas, até
que virou um palco de imprensa para quem queria falar mal do Judiciário, mesmo porque
não faltavam coisas para falar mal. E aquilo criou uma sensação de “do jeito que está, não
pode ficar”. E quando essa percepção chega à sociedade, via de regra, o parlamento é
suscetível e achou que tinha que se fazer alguma coisa para por uma pedra nessa situação.
Foi criada uma sensação de urgência e, nesse sentido, os partidos acabaram aderindo. Eles
constataram essa percepção social de que “olha, tem que resolver mesmo esse problema”.
[...]É difícil dizer isso, mas houve interesses contrariados, uma sensação de inoperância,
essa ideia de que todas as instituições se abriram, mas o Judiciário ainda não. E vai
acumulando coisas positivas e negativas. Criou-se um espetáculo. (Informação verbal)5
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A discussão gerada pela CPI acaba por resvalar, dentro do próprio Congresso Nacional,
em uma retomada da tramitação da Reforma do Judiciário, que havia começado seu caminho
legislativo em 19926, com o nome de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 96 e que, em 1999,
encontrava-se parada. Como lembra Roesler, a Reforma do Judiciário volta à berlinda a reboque da
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Poder Judiciário.
Durante o mês de março de 1999 Magalhães empenhou-se em buscar indícios de corrupção
no Judiciário e em 08 de abril, apesar da opinião contrária de boa parte da comunidade
jurídica, iniciaram-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito por ele proposta
cujo objetivo era apurar os indícios de corrupção no Poder Judiciário brasileiro. Diante da
controvérsia gerada pelas denúncias de corrupção que estavam sendo apuradas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu-se retornar à discussão da PEC 96/92.
(ROESLER, 2007, p. 11).

Após a CPI, deve-se destacar o episódio da prisão de magistrados envolvidos na
operação “Anaconda” da Polícia Federal, em 2003. Dentre os detidos na operação “Anaconda”,
sobressai o ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mattos, preso desde 2003 por envolvimento em
um esquema de venda de sentenças da Justiça Federal de São Paulo. Diante desses casos, a
discussão sobre o controle da magistratura em sua atividade fim e na gestão dos processos ganhou
ampla repercussão nacional. Estes casos contribuíram para a crise de imagem do Judiciário que teve
papel conjuntural, acelerando a tramitação da Reforma, momento que esta atenção inicial ganha
uma cobertura mais organizada pontuada por uma crise de imagem do Poder Judiciário. Eis um
momento de tensão deste processo incompleto em que Sistema de Justiça e mídia passam a se
relacionar ora com aderências, ora com conflitos.

2.2 Reforma do Judiciário: a cobertura organizada
Um dos momentos importantes em que os holofotes da mídia voltaram-se para a Justiça
foi o da Reforma do Judiciário. Ela representa, do ponto de vista da cobertura jornalística, o período
em que começa a ser organizado um número mais expressivo de veículos e profissionais voltados
para a cobertura dos eventos que envolviam a cúpula do Judiciário em Brasília, Distrito Federal.
Além, da questão da cobertura, merece destaque a série de estratégias utilizadas pelo Executivo
para pautar a Reforma, mobilizando a opinião pública, criando um contexto favorável às mudanças
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estruturais – no caso, a aprovação da Emenda Constitucional 45. Vale lembrar que a Reforma do
Judiciário, cuja tramitação iniciou-se em 19927, estava na agenda do Governo Luis Inácio Lula da
Silva como parte de uma série de Reformas do Estado que foram iniciadas com a Reforma da
Previdência, promulgada em 2003.
Dois pontos de atuação do Executivo, durante o primeiro mandato do governo Lula,
merecem destaque no sentido de fomentar condições para que a Reforma ganhasse apoio popular. O
primeiro, de cunho técnico, foi a divulgação por parte da Secretaria da Reforma do Judiciário, em
agosto de 2004 – com dados relativos à 2003, do “I Diagnóstico do Poder Judiciário” (BRASIL,
2004) que colheu informações de questionários enviados a 96 tribunais do país, além de dados do
Banco Mundial, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho de Justiça Federal. Antes deste
levantamento, o último estudo semelhante realizado no Brasil data de 19758, durante o Governo
Geisel, demonstrando a imensa lacuna de informações sobre a Justiça brasileira.
O primeiro “Diagnóstico do Poder Judiciário” (BRASIL, 2004) tinha a primazia de sair
das repetitivas discussões legalistas, sobre os aspectos da norma, e ser justificada ou motivada pela
primeira análise quantitativa e qualitativa sobre o Poder Judiciário e a efetividade do seu alcance. A
exposição destes dados era ímpar pelo seu ineditismo e pelo controle social que sua apresentação
passou a estimular.
Claro que as especificidades e o caráter técnico das informações as deixam bem
distantes de ser algo palatável ao senso comum. Porém, sua repercussão na imprensa e em
Organizações Não-Governamentais, como a Transparência Brasil, compunham o primeiro rastilho
de pólvora, embasado de forma científica, para que o Poder Judiciário fosse colocado na berlinda
das discussões nacionais. Posteriormente, com a implantação do CNJ, a cada ano há a divulgação
de um estudo semelhante chamado “Justiça em Números”, com um grande demonstrativo de
informações sobre o funcionamento dos diversos ramos da Justiça. Contudo, nos idos de 2004, a
divulgação do “Diagnóstico do Poder Judiciário” (BRASIL, 2004) foi impactante por revelar o
desconhecimento que o próprio Judiciário tinha sobre si.
Esta lacuna na produção de dados não se restringia ao Judiciário. A Defensoria Pública
e o Ministério Público também não possuíam nenhuma compilação de informações dessa natureza,
que foram divulgadas em dois diagnósticos realizados pela Secretaria da Reforma do Judiciário,
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respectivamente, em dezembro de 2004 e outubro de 2006. Contudo, pelo protagonismo do
Judiciário e por ser este o responsável por todo o andamento processual, os dados de seu primeiro
diagnóstico tiveram uma repercussão em larga escala se comparados aos estudos sobre as outras
instituições, divulgados posteriormente. Em todo caso, a Secretaria da Reforma, sob o comando do
Executivo, inaugurava uma nova lógica de percepção e produção de dados sobre o Sistema de
Justiça.
Outro ponto ligado ao Executivo que ajudou a fomentar a Reforma pela ampla
repercussão popular foi a emblemática declaração do ex-presidente Lula que comparava o
Judiciário a uma “caixa-preta”. No dia 22 de abril de 2003, em discurso durante a assinatura de um
convênio entre o governo federal e o governo do Espírito Santo para um programa de Segurança
Pública, Lula declarou que era preciso saber como funciona a caixa preta desse Poder que se
considera intocável. O presidente ainda afirmou que as instituições foram feitas para servir às
pessoas e não se servir das pessoas. As palavras contundentes de Lula causaram reação em todos os
setores do Judiciário, mas seu efeito sobre a opinião pública foi importante no sentido de expor um
Poder há muito resguardado sob o manto da neutralidade e da imparcialidade. Em termos de
comunicação, pode-se dizer que o presidente criou uma espécie de slogan ou bordão que teve
imensa aderência pelo processo de exposição e desgaste de imagem que o Judiciário passou a ter,
principalmente, após a CPI do Judiciário, em 1999.
Contudo, mesmo antes de promulgada a Emenda 45, o Judiciário e demais componentes
do Sistema de Justiça passaram (e continuam passando) por um processo de exposição na impressa
proveniente, entre outros fatores, da própria abertura política e das novas atribuições geradas pelos
direitos sociais instituídos pela Constituição de 1988. Desta maneira, pode-se dizer que ampliação
da cobertura do Sistema de Justiça faz parte de um processo histórico. As declarações do expresidente Lula, a pautas das reformas, a falta de credibilidade do Poder Judiciário e a própria
conjuntura internacional de estimulo a uma nova organização estatal foram elementos que se
somaram ao processo histórico e ajudaram a agendar a Reforma. Chega a ser irônico movimento
visto no contexto atual em que processos como o da Lava Jato parecem inverter a ordem das coisas
ao colocar o Judiciário em um plano e o Executivo em outro mas invertendo os polos entre o Poder
que demanda mudanças e o que deve reorganizar-se. Em todo caso, ao se observar a relação entre
mídia e Justiça, ainda que sob o foco da atual crise brasileira, é importante colocá-la em
perspectiva. Nesse sentido, o presente artigo recupera um momento inicial dessa relação mostrandoa como um processo de quase duas décadas e não como algo repentino.

Um fato que ratifica essa nova relação com a mídia é o aumento das Assessorias de
Comunicação nos Tribunais, nas Procuradorias9 etc. A imprensa, tradicionalmente concentrada no
Executivo e no Legislativo, passa a cobrir o Judiciário motivando a criação de uma resposta
institucional por parte do Sistema de Justiça. Nos anos 2000, instituições ligadas ao Judiciário,
começam um processo de investimento pesado em comunicação. Usando uma expressão weberiana,
é um processo de burocratização da comunicação10 dentro do Poder Judiciário que se segue em
paralelo ao aumento da cobertura.
A criação da TV Justiça (em 17 de maio de 2002) constitui um mecanismo fundamental
para divulgar as ações do Sistema de Justiça. Também é possível observar o papel dos assessores de
Comunicação do setor. Em 27 de março de 2002, ao final do III Encontro Nacional dos Assessores
de Comunicação do Poder Judiciário e do Ministério Público, foi instituído formalmente o Fórum
Nacional de Comunicação & Justiça (FNCJ). Ambos os casos os casos ilustram bem o fato de que,
ao contrário do que ocorria até o período de redemocratização, o Sistema de Justiça e, sobretudo o
Judiciário, ganha os holofotes da mídia, cria suas ferramentas de comunicação e refina seu discurso.
Assim, é possível perceber que a Reforma do Judiciário não se restringe a uma reformulação
interna; está inserida em uma nova relação entre a mídia e as instituições jurídicas. Do ponto de
vista histórico, após o momento inicial de cobertura da CPI do Judiciário, a Reforma consistiu em
um período de organização da cobertura do Sistema de Justiça.
3 Conselho Nacional de Justiça: a relação entre mídia e Sistema de Justiça
3.1 CNJ: o “controle externo” do Judiciário – uma pauta defendida pela imprensa
O controle do Poder Judiciário é uma questão subjacente que liga o período anterior a
CPI do Judiciário – é possível encontrá-la mesmo durante a Constituinte de 198711 - ao debate atual.
Ainda que esmaecida em tempos da Operação Lava Jato, permanece a necessidade de um debate
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sério entre a independência do Judiciário e instâncias de controle sobre sua atuação. Durante a
Reforma, o “controle externo” 12 do Judiciário destaca-se por ser um tema que não apenas ganhou
repercussão como parte de um debate público, bem como foi o único ponto defendido
publicamente, em editoriais, pelo veículos que faziam a cobertura da Reforma do Judiciário.
Portanto, em nossa hipótese, ele é um marco dessa nova relação que passa a se estabelecer entre a
mídia e o Sistema de Justiça. Além disso, demonstra como o Sistema de Justiça começa a se
descolar da cobertura política ganhando um espaço próprio.
Vale lembrar que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº. 96, de 1992, que
iniciou o trâmite legislativo da Reforma do Judiciário, não tocava em questões célebres elencadas
na Emenda 45, como a criação de um órgão de controle do Judiciário, o CNJ. O assunto que,
mesmo sem encaminhamentos efetivos esteve presente na Constituinte, entra novamente na pauta
legislativa quando o projeto de Reforma estava na Câmara13 dos Deputados e a ideia de um
Conselho da Magistratura ganha fôlego, em 1999, sob a articulação do senador Antônio Carlos
Magalhães. Neste ponto, inicia-se um debate público que associa a Reforma a algum instrumento de
controle da Justiça.
Paralela a uma discussão normativa, o chamado “controle externo” do Poder Judiciário
vira pauta no debate sobre a Reforma do Judiciário. Um dos resultados apontados durante a
pesquisa mestrado intitulada “A Reforma do Judiciário no Brasil: o processo político de tramitação
da Emenda 45”, é de que ao pautar os assuntos relativos ao Sistema de Justiça, a imprensa
influenciou no modelo de Reforma por possibilitar que esta não se restringisse a uma discussão
burocrática. Contudo, na leitura dos operadores do Sistema de Justiça e dos jornalistas
especializados na área, essa influência foi além, sendo possível identificar pontos, presentes na
Emenda 45, que foram defendidos pela imprensa.
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Silvana de Freitas14 ratifica a importância da cobertura do Judiciário e cita propostas
defendidas pela mídia, como a criação do CNJ:
O aumento da cobertura do Judiciário decorreu do protagonismo desse Poder nas relações
políticas a partir da Constituição de 1988. [...] A imprensa despertou interesse pelo tema a
partir de 2003 e defendeu particularmente a criação do CNJ. Essa defesa foi fundamental,
porque havia forte lobby das associações de classe, que viam nessa iniciativa uma ameaça à
independência do Poder (Informação verbal).15

Sobre os pontos defendidos, Haidar16 destaca o “controle externo”: 17
Principalmente o controle externo. Que foi a única coisa que saiu, né? Na verdade, virou
um controle interno. Eu lembro que se falava em controle externo do Judiciário todo dia,
isso era pauta para absolutamente tudo. Um juiz não podia – e eu não tô falando que isso é
ruim, isso tinha de acontecer, mas não só isso, se focou demais nisso e se esqueceu o resto
– não podia dar um passo torto ou andar com um sapato com furo que os caras falavam: “ó,
isso fere o código de ética da magistratura, por isso que precisa de controle externo, assim,
assim, assado e tal”. Então, o foco eu acho que foi muito direcionado para cima disso e
acabou se desviando um pouco do resto (Informação verbal).18

Em uma outra perspectiva, Juliano Basile19 fala sobre o lado positivo da cobertura da
imprensa:
A imprensa foi muito atrás dos problemas. Ela não se acostumou, digamos, a dar só notícia
boa. É preciso apontar onde que está errado para que isso possa ser consertado. E eu acho
que isso a imprensa fez, na época. [...] Ela (a imprensa) pôs o Judiciário em foco, o
Judiciário passou a não ser mais visto como um poder localizado e passa a ser visto como
um poder que interfira no país e, por isso, precisa ser visto e revisto. Na época, a imprensa
focou muito nisso. E eu acho que isso faz bem para o Judiciário (Informação verbal).20

Não se pode constatar um consenso sobre a avaliação da cobertura, mas a opinião da
maioria dos entrevistados convergia no sentido de colocar o CNJ e a ideia de controle externo do
Judiciário como ponto de defesa da maioria dos veículos. Ao mesmo tempo deixava claro que além
de pautar o tema, a imprensa construía um discurso sobre ele, ainda que diante desta afirmativa seja
necessário colocar a ressalva de ser preciso observar as peculiaridades das diversas linhas editoriais
envolvidas na cobertura da Reforma.
Mesmo que com dados preliminares, uma amostragem das matérias produzidas pelo
jornal Folha de São Paulo com os temas propostos pela Reforma do Judiciário, de junho a dezembro
de 2004, mostram como os pontos relativos ao controle da magistratura e do MP são os mais
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numerosos quando comparado aos demais assuntos. Ainda que dispersos em termos diferentes (ex:
Conselho da Magistratura, Controle Externo etc) ao serem agrupados eles totalizam pontos
presentes em 51 matérias, sobrepondo-se à sumula vinculante que aparece em “2o lugar”, num total
de 45 matérias. Questões como a quarentena dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e
autonomia da Defensoria Pública, elencadas na Reforma, sequer aparecem na amostragem. Assim,
os dados ajudam a ratificar o que foi coletados nas entrevistas.

Diante das várias abordagens possíveis, é fato que a crescente cobertura do Sistema de
Justiça após a CPI do Judiciário (1999) e do período de trâmite final da Reforma do Judiciário
(2003 e 2004) demonstram uma relação mais estreita, embora nem sempre harmônica, entre mídia e
Sistema de Justiça. Neste lapso temporal, a ideia de “controle externo” do Judiciário, ganhou
contornos institucionais no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Então, desde o início desse
processo de criação de um campo de cobertura mais focado no Judiciário, o CNJ se coloca como
uma baliza.
O caso da defesa do “controle externo” é importante na reconstrução desse processo por
ser representativo do agendamento da Reforma como estratégia para fomentar sua aprovação. Indo
além, demarca um momento ímpar em que os veículos que cobriam o Judiciário passam a defender
um ponto de interferência estrutural. Em outras palavras, é a primeira vez que entre mídia toma para
si a defesa de pontos relativos ao funcionamento do Sistema de Justiça.
3.2 A pauta do nepotismo e a defesa pública do CNJ

Resultado de um acordo minucioso urdido ao longo de 12 anos, com costuras mais
minuciosas nos anos finais, 2003 e 2004, a Reforma do Judiciário ao tratar de mecanismos de
controle do Poder Judiciário, em simetria do Ministério Público, trazia em si uma pauta indigesta.
Se a cobertura elencava o “controle externo” como ponto de defesa editorial, esta não era uma
questão de fácil aceitação por parte do corpo dos magistrados e membros do Parquet. Diversas
manobras sobre a composição e competência do CNJ, em especial, dá mostras como esta era uma
proposta incomoda do ponto de vista corporativo.
Em um breve retrospecto legislativo, observamos que durante os meses de março e abril
de 2004, a CCJ do Senado analisou um total de 175 destaques ao relatório do senador José Jorge.
No entanto, os pontos centrais que vieram da Câmara dos Deputados permaneceram no texto base,
dentre eles a criação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a
federalização de crimes contra os direitos humanos, a autonomia da Defensoria Pública dos Estados
e a súmula vinculante. Além desses pontos, José Jorge instituía medidas como uma quarentena para
que juízes aposentados voltassem a advogar na mesma corte em que atuaram como magistrados. À
época, José Jorge declarou:
Quase todos os pontos são de consenso. A súmula vinculante é um ponto polêmico, mas o
líder Aloizio Mercadante (PT-SP) vai defendê-la, está no meu relatório e acho que não
haverá dificuldade. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, o único aspecto ainda em
dúvida é a possibilidade de perda do cargo de juiz, que eu retirei do relatório e que o
governo, através do líder Mercadante, vai apresentar num destaque para que volte ao texto.
(CCJ..., 2004, online)

Mantidos os elementos básicos de maior impacto no Sistema de Justiça, na CCJ, os
destaques dos senadores versavam sobre questões mais técnicas como a quarentena para juízes e a
extinção dos tribunais de alçada. Na prática, ao longo da tramitação na Comissão foram aparadas
questões acessórias que circundavam os pontos centrais vindos da Câmara. Por exemplo, mantevese a composição do CNJ e do CNMP instituída pelos deputados, porém eliminando a possibilidade
destes órgãos determinarem a perda de mandato de magistrados e membros do Ministério Público.
Politicamente, o que ocorreu na CCJ foi um entendimento entre as bancadas para se preservar os
pontos fundamentais e para que as discussões sobre as questões acessórias não alterassem os
dispositivos em seu texto-base, o que implicaria em reenviar o mesmo à Câmara para uma nova
apreciação.
Reitera-se que este não foi um processo fácil. Nesse processo de acomodação de
interesses o Executivo fazia valer sua influência no Legislativo através do conjunto de votos da base
aliada e da articulação do líder do governo, Aloizio Mercadante. A fim de agilizar a tramitação na

CCJ e evitar adendos polêmicos, Mercadante garantiu apoio ao senador Demóstenes Torres (PFLGO) em uma PEC específica sobre nepotismo. Em troca, Torres, autor de várias propostas, retirou
um destaque sobre a vedação à contratação de parentes de membros do Judiciário e do Ministério
Público no âmbito das respectivas instituições.
Os esforços da base aliada para passar a PEC nº 29/2000 pela CCJ terminaram no dia
seis de abril, quando a votação dos 175 destaques apresentados ao relatório do senador José Jorge
condensou a matéria que separadamente representava um total de 17 Propostas de Emendas
Constitucionais em apenas quatro proposições: dois textos substitutivos e duas novas PECs. Assim,
o parecer da CCJ foi encaminhado para votação.
Na verdade, as discussões sobre os pontos tocados neste processo de costura legislativa
e política estavam apenas começando. A questão do nepotismo no âmbito do Judiciário, por
exemplo, acabou sendo resolvida a posteriori, como resultado direto da Emenda 45, mas,
ironicamente, sem constar dos itens elencados em seu dispositivo legal. Isto ocorreu porque a
proibição ao nepotismo, embora não constasse formalmente da Emenda aprovada, foi o tema de
uma das primeiras ações do Conselho Nacional de Justiça – este sim, criado pela Emenda
Constitucional. Sendo mais precisa, o CNJ editou no dia 18 de outubro de 2005 a Resolução n° 7,
que vetou o emprego no Judiciário de pessoas com qualquer relação familiar com juízes e
servidores dirigentes, excluindo-se apenas parentes admitidos por concurso público ou por processo
de seleção devidamente regulamentado. Politicamente, esta foi uma bandeira abraçada por Nelson
Jobim que, inclusive, ajudou a referendar o CNJ junto à opinião pública.
A querela sobre as atribuições do CNJ, sobretudo no que toca ao poder correicional,
demonstra que os incômodos em relação ao controle da magistratura não se findaram após a
Reforma. Exemplo patente ocorreu em 2012, quando o Supremo Tribunal de Justiça (STF) se
debruçou sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.638, proposta pela Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), questionando a competência de investigação concorrente do
CNJ em relação às Corregedorias estaduais. A discussão em torno do tema gerou polêmicas
declarações do então presidente do Supremo e do CNJ, Cezar Peluzo, e da então Corregedora do
CNJ, Eliana Calmon. Ao final, o julgamento do Supremo, com ampla repercussão na imprensa,
garantiu que o Conselho tivesse um poder de investigação não atrelado a investigações prévias das
Corregedorias estaduais. Esta foi a segunda investida sobre as atribuição do CNJ feita pela AMB

que, no momento inicial da criação do Conselho, ingressou com uma ação questionando a natureza
do “controle” 21 que o órgão teria sobre a magustratura.
O exemplo citado nos ajuda a entender como o Conselho ainda passa por uma fase de
afirmação institucional e de que maneira, à época de sua criação, diante da investida da Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº3.367-1,
que questionava a constitucionalidade do órgão, a medida de combate ao nepotismo adotada pelo
CNJ ajudou em sua afirmação perante à opinião pública.
Juliano Basile fala da importância do então presidente do STF, à época da implantação
do Conselho, ministro Nelson Jobim, para encampar a questão do nepotismo como primeira
bandeira pública do órgão e garantir o espaço para suas primeiras sessões:
O Jobim foi fundamental para criar o CNJ. (...) Ele foi fundamental, porque uma vez que o
CNJ estava criado pela Emenda, ele tinha que ser instalado e o Jobim logo providenciou
local. Ele pegou o andar onde funcionava, antigamente, o gabinete do presidente, que era o
sexto andar do anexo 2 do Supremo e mandou liberar um vasto espaço, pôs mesa e cadeira
e, assim que os conselheiros foram nomeados, ele já começou a fazer as sessões e havia
muita resistência do próprio Judiciário e dos próprios juízes ao CNJ. O Jobim foi muito
sábio ao colocar como primeiro grande caso da pauta do CNJ o nepotismo no Judiciário,
porque, ao fazê-lo, ele mostrou que o Judiciário realmente tem problemas, tem que resolvêlos, pois são graves, nepotismo é um problema grave. Então, ele colocou esse tema e o
Conselho começou a funcionar. Ele foi uma peça chave. (Informação verbal).22

Assim, a questão do nepotismo tornou-se um importante anteparo para o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) em um momento inicial. A pauta de adesão com interesse público ajudou
a blindar o CNJ em relação às demandas corporativas para esvaziá-lo. A questão do combate ao
nepotismo juntamente com a ideia da criação de uma instância de controle do Judiciário, ainda que
sem um maior debate público sobre a quem caberia controlar a Justiça ou sobre como esse controle
se daria, foram um importante ponto de inflexão para colocar o CNJ em pauta. Assim, numa via
reversa do que ocorreu quando a imprensa defendeu a criação do “controle externo” do Judiciário
durante a tramitação da Reforma, agora era o próprio Sistema de Justiça que se utilizava da mídia
para fazer sua defesa institucional frente a opinião pública. Uma espécie de face oposta da moeda,
demonstrando como esta nova relação entre Sistema de Justiça e mídia causa interferências mútuas
e nada ingênuas entre as partes.
4 Efeitos da relação entre mídia e Justiça: a pauta do controle do Judiciário e a importância
de um debate além dos muros institucionais
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Segundo Peter Hall,23 há gradações de mudanças políticas, desde as mais limitadas e
rotineiras, nas quais a função técnica do burocrata ganha espaço e influência nas decisões, àquelas
mais significativas e paradigmáticas, que envolvem “tanto a mudança dos instrumentos de política,
quanto das metas e do próprio sistema de ideias e padrões que orientam a abordagem da realidade
dos especialistas” (ROCHA, 2005, p. 19).
As mudanças paradigmáticas na classificação de Hall se assemelham ao que Theodor
Lowi chama, em sua tipologia das políticas públicas, de políticas constitutivas ou estruturadoras,
pois atingem a espinha dorsal do sistema, ao alterarem a própria concepção do processo político,
como ocorre, por exemplo, ao se mudar o sistema eleitoral, a forma de governo ou criar e remodelar
instituições centrais no jogo político. Klaus Frey (2000) as denomina de “políticas estruturadoras do
sistema”, portanto, para o autor, que esta expressão traduz mais adequadamente que estas políticas
não têm por objetivo a mera manutenção ou conservação do sistema existente, mas sim sua
alteração mais profunda no sistema político.
Há aqui uma diferença fundamental a ser levantada em relação à Reforma do Judiciário
e a pauta de criação de um órgão de controle do Judiciário em relação à maioria das reformas
estruturadoras: seu impacto para além dos muros institucionais. Frey (2000) cita exemplo do
plebiscito sobre o sistema de governo no Brasil que, em 2004, a despeito das campanhas
publicitárias realizadas, não conseguiu despertar interesse na população e na mídia. Contudo, a
Reforma do Judiciário e a criação do CNJ é um caso de mudança estrutural atípica. Uma série de
fatores contribuíram para agendar o Judiciário como um tema atinente à toda a sociedade e não
apenas a um setor especifico.
Essa amplitude do tema se reflete no processo decisório de forma imediata, pois retira a
discussão de um âmbito restrito, inclusive tornando relativo o poder da classe burocrática, uma vez
que a questão perde contornos meramente setoriais e técnicos para ganhar uma dimensão valorativa
que atinge diretamente a opinião pública. Ao longo da sua tramitação, o processo de Reforma as
discussões sobre o Judiciário avolumaram-se, deixando de ser uma discussão interna corporis, sob
este ou aquele aspecto da estrutura hierárquica do Poder Judiciário, para se tornar uma discussão
sobre o modelo de Justiça brasileiro, sua eficiência e sua imagem junto à sociedade civil.
Em seu trabalho, Frey (2000) cita como o surgimento de uma consciência ambiental
modificou a relação entre os processos políticos (politics) e seus resultados:
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O exame da vida de certas políticas setoriais, sobretudo as de caráter mais dinâmico e
polêmico, não deixa dúvidas referentes à interdependência entre os processos e os
resultados das políticas. A evolução histórica da política ambiental, por exemplo, mostra de
forma nítida como ambas dimensões têm se influenciado de forma recíproca e permanente.
As constelações de atores, as condições de interesse em cada situação e as orientações
valorativas – elementos que podem ser considerados condicionantes do alto grau de
conflitos reinantes nos processos políticos – sofreram modificações significativas à medida
que se agravaram os problemas ambientais e se consolidou um novo campo da política
(FREY, 2000, p. 219-220).

Ao observar as peculiaridades de cada setor, e sem querer fazer uma comparação rasa
entre as questões ambientais e o Sistema de Justiça, pode-se dizer, contudo, que quando um tema
extrapola uma discussão segmentada ou, pelo menos, no momento em que esta discussão deixa de
ser percebida e influenciada por grupos restritos, a relação entre os processos políticos (politics) e
os conteúdos de política (policy) mudam e interferem nos resultados das políticas pretendidas.
Quando um assunto é agendado, ou seja, passa a despertar o interesse da opinião
pública, o processo decisório e o próprio conteúdo das políticas sofrem influência deste
agendamento24. Desta maneira, a ampliação da cobertura do Sistema de Justiça foi alimentada pela
própria Reforma do Judiciário e pela pauta do controle externo da Justiça. Inclusive, pode-se
afirmar que, num lapso temporal maior, de meados da década de 1990 até a implantação de pontos
da Emenda, como se vê atualmente na discussão sobre as atribuições do CNJ, o processo amplo de
Reforma do Judiciário ocorre em paralelo a uma ampliação da cobertura jornalística sobre o tema, o
qual, a cada dia, ganha espaço junto à sociedade civil. Assim, a relação entre Sistema de Justiça e
mídia é entendida como um processo inacabado, ora com tensões e ora coesões, que tem efeitos
institucionais (como podemos ver na defesa das atribuições de controle do Conselho Nacional de
Justiça). Ao se levar um debate até então restrito aos muros institucionais para uma espaço público,
a discussão reverbera influenciando o próprio Sistema de Justiça.
Quando se examina o processo de Reforma do Judiciário e o debate inicial sobre o
“controle externo” do Judiciário, deve-se atentar para o fato de que, quanto maior a repercussão do
tema junto à opinião pública, menor foi capacidade de o corpo burocrático tratar a questão como
algo restrito à administração estatal. Por exemplo, quando o tema do controle externo do Poder
Judiciário passa a ser amplamente divulgado e entendido como uma ferramenta pela qual um Poder
da República presta contas à sociedade, reduz-se a capacidade de negociação “silenciosa” dos
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magistrados em aceitar ou não este controle ou mesmo interferir em seu modelo de funcionamento.
Não queremos entrar no mérito do que se entendia por controle externo e sua posterior conformação
na composição e nas atribuições do CNJ, mas mostrar que a exposição do tema como algo de
interesse direto da sociedade mudou a condução do processo decisório e a interferência da
burocracia estatal. Com a chamada “crise do Judiciário”,25 a discussão sobre este ou aquele aspecto
da lei não mais se restringe a um segmento e a própria atuação da burocracia passa também a ser
divulgada:
A situação brasileira recente difere de todo o período anterior em pelo menos dois aspectos:
1) a justiça transformou-se em questão percebida como problemática por amplos setores da
população, da classe política e dos operadores do Direito, passando a constar da agenda de
reformas; 2) tem diminuído consideravelmente o grau de tolerância com a baixa eficiência
do sistema judicial e, simultaneamente, aumentando a corrosão no prestígio do Judiciário.
[...] Mesmo os operadores do sistema de justiça, tradicionalmente mais reservados em suas
apreciações e vistos como portadores de forte espírito corporativo, têm reconhecido que as
condições presentes são desfavoráveis. Magistrados, Promotores e Procuradores da
República têm se mostrado sensíveis à existência de uma crise na justiça. Sublinhe-se,
inclusive, que os operadores do Direito têm sido chamados a interferir no debate e suas
associações representativas têm tido participação ativa quer propondo mudanças, quer
impedindo que certas alterações sejam aprovadas (SADEK, 2004, p. 84).

Assim, mesmo sem detalhar os impactos desse agendamento em um estudo aplicado a
um veículo específico, atesta-se a importância da imprensa no processo de Reforma do Judiciário.
Isto porque, ao pautar o Sistema de Justiça, a imprensa interferiu no processo decisório relativo à
Emenda 45, dando a ela uma dimensão que ultrapassou os muros institucionais, o que influenciou
seu formato. Em outro turno, pautas com apelo específico como a criação do CNJ, instituição a qual
se atribuía uma instância de controle do externo do Judiciário, servia como ponto de aderência da
sociedade a uma discussão que não mais se restringia a questões técnicas e burocráticas.
5 Conclusão:
Nesta etapa da pesquisa ainda não é possível chegar a conclusões definitivas, no
entanto, parcialmente pode-se afirmar que, em uma visão panorâmica, pelo material colhido nas
entrevistas há dois momentos-chaves que marcam esta nova relação entre o Sistema de Justiça e a
mídia: a CPI do Judiciário (1999) e a Reforma do Judiciário (Tramitação da Emenda Constitucional
45, anos de 2003 e 2004). Sendo que o primeiro momento marca o início de uma cobertura do
Judiciário, à época relacionada a uma crise de imagem, e o segundo momento, delimita uma maior

25
Há diversas interpretações para a chamada “crise do Judiciário”, mas é de entendimento comum que no final dos anos 1990 vários
episódios desgastaram a imagem da magistratura brasileira. Entre estes episódios, se destacam a descoberta do desvio de recursos
públicos que seriam utilizados na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo pelo desembargador Nicolau dos Santos Neto, o
Lalau. O desvio ocorreu entre 1994 e 1998, veio à tona naquele último ano e foi um dos fatos motivadores da instalação da CPI do
Judiciário no Congresso Nacional, em 1999. Outro fato que contribuiu para o desgaste na imagem da magistratura, além da própria
CPI, foi a prisão de magistrados envolvidos na operação “Anaconda” da Polícia Federal, em 2003. Entre os presos pela operação
“Anaconda”, sobressai o ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mattos, preso desde 2003 por envolvimento em um esquema de venda
de sentenças da Justiça Federal de São Paulo. Diante desses casos, a discussão sobre o controle da magistratura em sua atividade fim
e na gestão dos processos ganhou ampla repercussão nacional.

organização de jornalistas especializados cobrindo a cúpula do Judiciário. Do ponto de vista de
organização dos profissionais e espaços destinados à cobertura da imprensa, estes eventos
antecedem a Ação Penal 470, conhecida como “mensalão”, e mesmo a Operação Lava Jato, que
podem ser vistos como pontos extremos desta relação entre Sistema de Justiça e mídia.
Ao longo deste panorama, destaca-se dois eventos em que esta relação entre mídia e
Sistema de Justiça são exemplificados: a defesa por parte da imprensa do “controle externo” do
Judiciário durante a tramitação da Reforma (neste ponto é a mídia a interferir no Sistema de Justiça)
e, posteriormente, do Conselho Nacional de Justiça se colocando diante da mídia como órgão
contrario ao nepotismo como forma de criar uma bandeira de apoio institucional junto à opinião
pública (neste ponto é o Sistema de Justiça que utiliza ferramentas midiáticas para sua defesa).
Assim, temos um processo que combina momentos de tensão e coesão em uma relação incompleta,
ainda em curso.
Por fim, também se observa que esta relação entre mídia e Sistema de Justiça ocorre em
paralelo a um deslocamento do Sistema de Justiça da cobertura politica. Cada vez mais, o Poder
Judiciário ganha espaço próprio. Esta relação com a mídia ajuda a legitimar o Sistema de Justiça
como ator político autônomo e tem efeitos institucionais. Na medida em que ganha os holofotes, as
decisões do Sistema de Justiça passam a sofrer uma influência fora dos “muros institucionais” que
tem impactos no seu funcionamento.
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