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Destaque dos pontos mais relevantes da Reforma
do Judiciário – PEC nº 358, de 2005

A presente nota técnica tem como escopo resumir os pontos mais

relevantes da segunda parte da Reforma do Judiciário em tramitação na Câmara dos

Deputados (PEC nº 358, de 2005).

Merece especial registro, por ser tema muito polêmico, a modificação

de dispositivos relativos ao foro especial por prerrogativa de função, com extensão para os ex-

detentores de cargos públicos e abrangendo a ação de improbidade (art. 97-A e art. 29, X).

Destacam-se, dentre os temas objeto de alteração constitucional, a

autonomia das Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal nos moldes da autonomia

das Defensorias Estaduais (EC nº 45); a criação das súmulas impeditivas de recursos no

Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior do Trabalho; e a ampliação do objeto da

Ação Declaratória de Constitucionalidade, permitindo sua propositura em face da legislação

estadual.

A seguir, enumeramos as principais modificações constitucionais

propostas pelo Substitutivo da Comissão Especial destinada a dar parecer à PEC nº 358, de

2005:

- Art. 21, XIII; art. 22, XVII; art. 48, IX; art. 134, §§ 1º e 3º -

Autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. A União deixa de ter a

competência para manutenção da Defensoria Pública do DF, assim como a competência

privativa para legislar sobre esse órgão. A União conserva a competência de organizar e

manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do DF. A União mantém, ainda, a

competência privativa para legislar sobre organização judiciária e do Ministério Público do

DF, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União.

- Art. 93, III - O acesso aos tribunais de segundo grau obedecerá

às disposições constantes do inciso II do art. 93, que estabelece as normas para promoção por

merecimento e antiguidade.

- Art. 93, XVI - Vedação do nepotismo no âmbito do Poder

Judiciário. A PEC atingia os parentes até o segundo grau. O Substitutivo adotado pela

Comissão Especial estendeu a vedação aos parentes até o terceiro grau, nos moldes de

Resolução do CNJ. (Resolução n.º 7)1

                                                          
1 Ver Súmula Vinculante n.º 13 do STF.
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- Art. 95, I - O prazo para a aquisição da vitaliciedade é ampliado

de dois para três anos. O Conselho Nacional de Justiça passa a ter competência para, pelo

voto de três quintos de seus membros, representar ao Ministério Público para a abertura de

processo visando à perda do cargo de magistrado vitalício. O inciso I estabelece algumas

hipóteses nas quais poderá haver representação ao MP: negligência e desídia reiteradas no

cumprimento dos deveres do cargo; arbitrariedade ou abuso de poder; procedimento

incompatível com o decoro de suas funções; infração do disposto no parágrafo único do art.

95, que enumera cinco atividades vedadas aos magistrados (texto que já está em vigor), entre

elas, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos

do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

- Art. 96, I, a - Eleição dos órgãos diretivos dos tribunais. O

dispositivo estabelece que o quorum será de maioria absoluta, mediante voto secreto. Permite a

recondução dos dirigentes de tribunal, vedando tão-somente a reeleição para mandato

subsequente. Essas matérias têm natureza estatutária. O dispositivo deixa expresso que os

tribunais terão a competência para dispor sobre a criação e a composição de seus órgãos.

- Art. 96, I, b - Competência privativa dos tribunais de organizar sua

polícia, como já ocorre com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal (arts. 51, IV, e 52,

XIII).

- Art. 98, I – Dispositivo relativo aos juizados especiais. As turmas

recursais serão compostas por juízes de primeiro grau, integrantes, sempre que possível, do

sistema dos juizados especiais.

- Art. 98, § 3º - O dispositivo constitucionaliza o juízo arbitral. A

Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) foi considerada constitucional pelo STF, decidindo a

Homologação de Sentença Estrangeira – SE 5206.

- Art. 99, § 2º, I – Encaminhamento de proposta orçamentária.

Competência do Conselho Nacional de Justiça constante da LDO - parecer de mérito do

Conselho Nacional de Justiça.

- Art. 99, § 6º - A abertura de créditos adicionais está condicionada a

prévio parecer de mérito do CNJ, excetuada a situação do Supremo Tribunal Federal.

Competência do Conselho Nacional de Justiça constante da LDO.
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- Art. 102, I, a e art. 102, § 2º - Amplia o objeto da Ação

Declaratória de Constitucionalidade, permitindo sua propositura para questionamento de

legislação estadual.

- Art. 102, § 3º - Repercussão geral no STF. O Substitutivo

suprime a fixação de quorum para a inadmissão de recurso extraordinário pelo STF. O quorum

aprovado pela EC nº 45, de 2004, é de dois terços dos membros do STF.

- Art. 103-B - Segundo o Substitutivo, o Conselho Nacional de

Justiça passa a ter dezesseis membros, com o ingresso de um Ministro do STM.

- Art. 103-B, I - O Presidente do STF passa a ser membro nato do

CNJ. A Emenda Constitucional n.º 61, de 11.11.2009 alterou o art. 103-B, I, § 1º e § 2º.

- Art. 103-B, VI e art. 107 - Alteração da denominação dos juízes do

TRF. Os juízes dos TRFs passam a ser chamados desembargadores federais.

- Art. 103-B, VIII e art. 115, caput - Alteração da denominação dos

juízes do TRT. Os juízes dos TRTs passam a ser chamados desembargadores federais do

trabalho.

- Art. 103-B, § 10 - Dispositivo alterado pelo Substitutivo para que os

membros do CNJ tenham as garantias e vedações da magistratura.

- Art. 104, p.u., I – No Substitutivo, na composição do STJ, um

terço dentre desembargadores federais dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre

desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio

Tribunal, não precisam ser oriundos da carreira da magistratura, como pretendia o texto

original da PEC. A expressão “oriundos da carreira da magistratura” foi suprimida por força

da aprovação da Emenda nº 1 da CCJC.

- Art. 105, §§ 2º e 3º - Competência do STJ para definir  a

competência do foro nas ações civis públicas e nas ações propostas por entidades associativas

na defesa dos direitos de seus associados. O alcance territorial da decisão poderá ser

restringido pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando-se a magnitude da lesão.

- Art. 105, § 4º - Inadmissibilidade de recurso especial. A lei

preverá as hipóteses em que os recursos não serão apreciados pelo STJ por inadmissibilidade.

Trata-se de mecanismo de filtragem de recursos a ser definido em lei.
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- Art. 105-A – Criação da súmula impeditiva de recursos do

Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de mecanismo que impede a interposição de recurso

contrário a decisão judicial que aplica súmula do STJ.

- Art. 107, II - O Substitutivo prevê a promoção de juízes federais

para os TRFs, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Aplica-se a regra do art. 93, II,

b, da CF, não alterada pelo Substitutivo (primeira quinta parte).

- Art. 111-A, II – Dispositivo sobre a composição do TST. Hoje, o

TST é composto de quatro quintos de juízes dos TRT, oriundos da magistratura de carreira.

Supressão da expressão “oriundos da magistratura de carreira” pelo Destaque nº 35. A

expressão foi suprimida do art. 104, p. u., I, pela Emenda nº 1 da CCJC.

- Art. 111-A, § 1º - Lei disporá sobre a competência do TST para a

reclamação para preservação de sua competência. Quanto ao STF, por exemplo, tal

competência está prevista no art. 102, I, alínea l, da Constituição Federal.

- Art. 111-B – Criação da súmula impeditiva de recursos do TST.

Trata-se de mecanismo que impede a interposição de recurso contrário a decisão judicial que

aplica súmula do TST.

- Art. 114, I – Na competência da Justiça Laboral, o dispositivo

contempla ressalva quanto ao julgamento de causas relativas aos servidores públicos da

Administração direta, autárquica e fundacional. Essas causas continuarão a ser julgadas pela

Justiça Federal.

- Art. 116-A - A lei criará órgãos de conciliação e mediação, de

acesso facultativo, sem caráter jurisdicional e sem ônus para os cofres públicos, com

representação de trabalhadores e empregadores, que terão competência para conhecer de

conflitos individuais de trabalho e tentar conciliá-los.

- Art. 123 - O STM passa a contar com onze membros. Hoje,

são quinze. O número de membros militares cai de dez para sete. Já o número de civis

diminui de cinco para quatro.

- Art. 124 - Competência da Justiça Militar da União para o processo

e julgamento das punições disciplinares aplicadas aos membros das Forças Armadas. A

Justiça Militar estadual já tem a competência para as ações judiciais contra atos disciplinares

militares (art. 125, § 4º).
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- Art. 125, § 2º - Ação de inconstitucionalidade e de

constitucionalidade no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. O Substitutivo inclui o

Distrito Federal e a possibilidade de impugnação de legislação distrital.

- Art. 125, § 8º - Criação de ouvidorias de justiça pelos Tribunais

de Justiça. O Substitutivo acrescenta competência do CNJ ao qual caberá a atribuição

avocatória e revisional dos atos das mencionadas ouvidorias de justiça.

- Art. 128, § 1º - O chefe do Ministério Público da União será

escolhido dentre os integrantes do Ministério Público Federal. Fica permitida uma única

recondução.

- Art. 128, § 5º, I, a - O prazo para a aquisição da vitaliciedade pelo

membro do Ministério Público é ampliado de dois para três anos. O Conselho Nacional

do Ministério Público passa a ter competência para, pelo voto de três quintos de seus

membros, representar ao Ministério Público para a abertura de processo visando à perda do

cargo.

- Art. 129, § 6º - Denominação dos membros dos Ministérios

Públicos dos Estados e do Distrito Federal é modificada. Passam a ser chamados Promotores

de Justiça.

- Art. 129, § 7º - Denominação dos Procuradores-Gerais de Justiça

dos Estados e do Distrito Federal é alterada. Passam a ser chamados Promotores-Gerais de

Justiça.

- Art. 132. Além dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, os

Procuradores Municipais também serão organizados em carreira, na qual o ingresso

dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação  da Ordem dos

Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria

jurídica das respectivas unidades federadas.

- Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues

até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art.

165, § 9º. Inclusão no dispositivo das Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito

Federal.
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Art. 3º do Substitutivo - Revoga o inciso X do art. 52 da

Constituição Federal. Supressão da competência do Senado Federal para suspender a

execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do

Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade.


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: DESTAQUE DOS PONTOS MAIS RELEVANTES  DA REFORMA DO JUDICIÁRIO - PEC Nº 358, DE 2005
	Nome do autor: Regina Maria Groba Bandeira
	Data: 2010


