
Poder Judiciário 

O Poder Judiciário interpreta a lei para conceder ou tirar a liberdade ou o patrimônio de todos nós, o que torna 

complicado apresentar opinião desabonadora de sua função. Quando os erros são apontados por pessoas de 

dentro do sistema jurídico (Advocacia, Ministério Público e Magistratura), entendemos que precisamos 

aperfeiçoar o serviço jurídico, mas quando eles são mostrados por pessoas de fora do sistema, é preciso 

refletir urgentemente. Abaixo trazemos algumas palavras de Zeina Latif, economista-chefe da XP 

Investimentos, retirado do "site" Infomoney (09/09/2016): 

 "A sociedade, não sem razão, se queixa do estado pesado, caro e ineficiente, que não consegue entregar 

serviços públicos de boa qualidade. Ainda que o alvo das críticas seja, geralmente, o Poder Executivo, o mal 

também acomete o Poder Judiciário. O sentimento com o Judiciário é dúbio. Por um lado, é visto por muitos 

como o principal pilar institucional do país. Por outro, é acusado de alimentar a insegurança jurídica do país, 

comprometendo o ambiente de negócios, gerando distorções alocativas na economia e nas políticas públicas. 

O custo do Judiciário no Brasil é extremamente elevado quando comparado a outros países de renda per 

capita similar, havendo pouco incentivo para os Tribunais controlarem os seus próprios gastos. Segundo 

Luciano Da Ros, o Poder Judiciário custa 1,3% do PIB, enquanto que Chile e Colômbia gastam pouco mais 

que 0,2% do PIB; Venezuela, 0,34% e Argentina, 0,13%. Já o sistema de justiça brasileiro, que inclui 

Ministério Público, Defensorias Públicas e Advocacia Pública, custa 1,8% do PIB, contra 0,37% em Portugal. 

Os números não são nada bons, e em tempos de grave crise fiscal, convém reavaliar o destino dos gastos 

públicos; especialmente diante do inoportuno ajuste de salários do Judiciário, enquanto a escalada do 

desemprego tira o sono de muitos. É verdade que há grande número de ações judiciais, justificando em 

alguma medida o elevado custo do Judiciário. O autor confirma a queixa dos magistrados de que o volume de 

trabalho os sobrecarrega. De qualquer forma, o indicador de novos processos por funcionário não seria 

elevado: 68,2 novos casos para cada funcionário no Brasil, contra 135,9 em Portugal.  

A ação do Judiciário, no entanto, acaba agravando o problema, em função do ativismo judicial, que se refere 

ao hiato entre a lei e a decisão de juízes. A lei, muitas vezes, tem servido para estabelecimento de 

discriminações e privilégios, não havendo imparcialidade por parte das instituições responsáveis por sua 

aplicação. Constroem doutrinas e atalhos de forma que a lei seja aplicada de forma seletiva. Esta é uma 

crítica ao comportamento de juízes que substituem os ditames constitucionais pela sua própria subjetividade. 

Muitas vezes, ao invés de cumprirem a lei, proferem sentenças com base em suas próprias convicções, 

muitas vezes estranhas à própria lei. 

Além disso, muitas vezes o sistema judiciário gera constrangimentos à gestão pública, como é o caso da 

ação dos tribunais de contas nas decisões de investimento em infraestrutura, e na concessão de benefícios 



sociais de forma generosa. Outro exemplo de ativismo é a do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na edição 

de súmulas. Trata-se de deliberação dos ministros – e não é lei aprovada no Congresso que está acima de 

decisão das partes envolvidas. Súmulas que geram custos elevados e que acabam gerando insegurança 

jurídica. 

Não se trata de colocar toda a responsabilidade da confusão jurídica do país no colo do sistema Judiciário. 

Afinal, há um emaranhado de leis e jurisprudência, e mudanças excessivas de regras, muitas vezes sem 

critérios. Mas isso não tira a responsabilidade do sistema judiciário por piorar a alocação de recursos na 

economia públicos e privados, e alimentar a insegurança jurídica no Brasil, peça quebrada que atrapalha o 

bom funcionamento das válvulas da economia." A escrita de Zeina é um importante indicador de que a 

sociedade não consegue entender o sistema jurídico brasileiro, sendo justo e necessário reformar o Judiciário 

e suas mentes. 
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