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A OAB e o nosso apoio

A população, com essa atuação independente, 
tinha inteiro conhecimento de que, apesar da quebra 
dos direitos e garantias fundamentais, a OAB jamais 
faltava aos perseguidos, aos desaparecidos e a suas 
respectivas famílias. 

Curioso notar que a OAB cresce muito no concei-
to popular quando a repressão é aguda, quando o Es-
tado de Direito está cerceado e as prerrogativas cons-
titucionais começam a desaparecer. Por outro lado, 
quando a normalidade democrática está presente, 
a OAB procura atuar com outros brasileiros, mais 
sempre com o entendimento de que, para conseguir 
a restauração das liberdades democráticas, somente 
com a cidadania política se reorganiza a sociedade.

Por outro lado, ao tomar conhecimento da 
entrevista do Presidente Lamachia, o leitor verá que 
a OAB, felizmente, continua sendo uma instituição 
que não tem conotação político-partidária, apesar 
de alguns de seus membros pertencerem a partidos 
políticos diferentes. É aí que se encontra a sua 
força moral, quando a OAB toma uma posição – 
sempre voltada para o Estado de Direito – procura 
demonstrar o ponto de equilíbrio entre os seus 
integrantes, ficando a sua imagem sempre respeitada.

A par disso, a respeitabilidade da OAB não reside 
no perfil de quem esteve ou estará no seu comando, 
uma vez que é impossível imaginar possa ser alguém 
que não tenha envergadura moral e ética e que esteja 
subordinado a qualquer outro segmento da sociedade.

Essa a razão do apoio que Orpheu Salles sempre 
dedicou à OAB e que nós, os seus seguidores, 
seguiremos na trilha que ele nos legou.

Esta edição traz nas suas páginas a entrevista 
com o atual presidente da OAB Nacional, 
Cláudio Lamachia, abordando o momento 
político por que passa o Brasil, o pedido do 

impeachment do presidente Temer, a crise de repre-
sentatividade das instituições democráticas, a mu-
dança no número de cargos com proteção de foro e 
os eventuais abusos cometidos pela Lava-Jato contra 
o exercício da advocacia.

A OAB, desde os tempos do nosso saudoso fundador, 
Orpheu Salles – perseguido e encarcerado nos tempos 
da ditadura – sempre mereceu o reconhecimento 
da nossa Revista, sobretudo por ter enfrentado, com 
estoicismo, os anos de chumbo da ditadura militar, 
passando pelas idas e vindas dos processos de abertura e 
de redemocratização, tempo em que o país precisava sair 
da excepcionalidade institucional em que se encontrava 
para o reordenamento constitucional. 

Foi, sem dúvida, um dos períodos mais tensos 
da história republicana, uma vez que a OAB tinha 
sentido na própria estrutura o terrorismo e qual 
era o seu objetivo: – estancar, de qualquer modo, o 
processo de abertura. O exemplo gritante ocorreu 
com o atentado na sua sede – ainda estava no Rio de 
Janeiro – com a morte de dona Lyda Monteiro, em 
1980, funcionária com mais de 40 anos de serviço e 
que era tida como a memória viva da Instituição.

E, logo a seguir, no final do mês de abril de 1981, 
outro atentado violento, ocorrido no Riocentro, 
quando a OAB liderou, mais uma vez, a denúncia 
do local onde provavelmente teria partido a autoria 
intelectual: “dos jardins do Palácio do Planalto”.

E ditorial

A Diretoria

XXVII TROFÉU
DOM QUIXOTE
DE LA MANCHA
E SANCHO PANÇA
Lançado há mais de 400 anos, o livro
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de
La Mancha”, do escritor espanhol Miguel
de Cervantes, tornou-se o mais traduzido
depois da Bíblia.

A obra conta a história de um personagem
que busca combater as injustiças do mundo.
Inspirada nesse clássico da literatura, a Revista 
Justiça & Cidadania instituiu há 18 anos
o Troféu Dom Quixote de La Mancha, conferido 
às personalidades que a cada ano se destacam 
na Justiça brasileira.

Magistrados, Juristas e Cidadãos receberão
o Troféu em solenidade especial no dia
16 de agosto, no auditório da 1ª Turma
do Supremo Tribunal Federal, em Brasília.
A eles o reconhecimento pela luta por um 
mundo mais justo.
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Fora da lei não há solução!
Da Redação

Quando assumiu a presidência do Conselho Federal da OAB, em fevereiro de 
2016, Claudio Lamachia não imaginou que em menos de um ano e meio de 
gestão enfrentaria a maior crise política vivida pelo país, levando a entidade a 
protocolar dois pedidos de impeachment em curto período — pouco mais de 

um ano —, assim como o pedido de afastamento de um presidente da Câmara dos Deputa-
dos, além de colocar a entidade em rota de colisão contra instâncias de poder.

O tom de forte contrariedade com o ambiente político presente em Brasília pôde ser 
constatado logo em sua posse, quando levou o Conselho Federal da OAB a recomendar 
o pronto afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, o então todo-poderoso 
Eduardo Cunha.

Menos de dois meses depois de sua posse, Lamachia protocolava na Câmara dos 
Deputados o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Ao mesmo tempo em que posiciona a maior e mais importante entidade de classe 
brasileira na linha de frente do combate à corrupção e à impunidade, Lamachia vem 
administrando com maestria as pautas da advocacia, como o amplo direito de defesa e o 
respeito às prerrogativas profissionais.

Ele é taxativo ao falar sobre a crise política e os abusos que têm sido verificados no 
desenrolar dos fatos: “Fora da lei não há solução”, dispara. Também chama a atenção para os 
perigos de soluções mágicas e superficiais que possam ser vendidas como panaceia para uma 
crise que classifica como antes de tudo moral, com graves reflexos políticos, econômicos e 
sociais. “O Brasil só escapará a essa tragédia, que as pessoas sensatas têm o dever de evitar, 
se não descuidar do único antídoto capaz de debelá-la: a Justiça”, recomenda.

Confira a entrevista de Claudio Lamachia:

Justiça e Cidadania – Como o senhor enxerga esse momento político que vive o Brasil?
Claudio Lamachia – O Brasil passa por mudanças e tem a oportunidade de estabelecer em 
seus sistemas democrático, político e eleitoral e do ponto de vista ético um novo patamar. A 
grave crise é reflexo da ruína de um sistema eleitoral permeado pela corrupção endêmica. A 
corrupção é a chaga de maior gravidade no Brasil; suga recursos fundamentais para saúde, 
educação, segurança, justiça e desenvolvimento social. Os fatos demonstram o péssimo nível 
de setores da classe política, mas é preciso celebrar a chance de defender nossa democracia, 
valorizando a importância dos bons políticos. 

C apa, entrevista com o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia

Foto: Eugênio N
ovaesClaudio Lamachia, presidente nacional da OAB
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defensores dos presidentes fizessem uso da palavra. 
Demos o mesmo espaço de defesa para ambos, mas 
temos de lembrar que o devido processo legal e o 
contraditório pleno vão se realizar no Congresso 
Nacional.

Justiça e Cidadania – O Brasil enfrenta hoje 
uma crise de representatividade das instituições 
democráticas?
Claudio Lamachia – O Brasil tem uma democracia 
consolidada, com instituições sólidas. A crise, antes 
de ser política ou econômica, é ética e moral. As 
turbulências que enfrentamos podem estar mais 
fortes neste momento em razão de uma conduta 
nada elogiável de setores do Poder Legislativo. 
Lamentavelmente, o presidente da Câmara dos 
Deputados se recusa a analisar os pedidos de 
impeachment, atrasando a vida do país e agravando 
a crise, que prejudica a sociedade. As instituições 
precisam ser rigorosas, e a aplicação da lei, seja pela 
Câmara ou por qualquer outra instituição, não pode 
ter cores ou paixões partidárias. Quem exerce mandato 
eletivo precisa ter compromisso com a sociedade. Do 
contrário, se o compromisso maior for com alianças 
políticas ou grupos de amizade, é preciso pedir para 
sair e deixar a vaga para quem está comprometido 
com o trabalho em favor da causa pública.

Justiça e Cidadania – O senhor diria que estamos 
vivendo o fim da era da impunidade?
Claudio Lamachia – Vivemos, sem dúvida 
nenhuma, um período de depuração, com exemplos 
claros de que uma mudança salutar está ocorrendo. 
No entanto, precisamos de uma mudança urgente 
no número de cargos com proteção de foro. Como 
bem lembrou o ministro Luís Roberto Barroso, da 
maneira atual o foro de prerrogativa redunda na 
impunidade. Tornou-se ao longo dos anos um mero 
privilégio, um escudo que cria uma casta de cidadãos 
privilegiados perante a Justiça à custa da sobrecarga 
dos tribunais e em detrimento dos interesses da 
sociedade. Fato incontroverso dessa realidade é a 
constante preocupação dos governos em proteger 
seus aliados com o intuito de preservação não 
apenas destes, mas em inúmeras vezes de si. Não 
se trata aqui de expor os tribunais superiores ou 
desqualificá-los; trata-se apenas de uma constatação 
óbvia de que o tamanho da demanda é muitas vezes 
superior à capacidade de efetivar os julgamentos 
em tempo hábil, o que gera algo extremamente 
perigoso: a impunidade. Uma alternativa à farra 
atual é que seja estabelecido um mecanismo de 
proteção às instituições democráticas que confira 
prerrogativa de foro às poucas pessoas que 
realmente necessitem dela. A proteção deve ser ao 

Presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, entra com pedido de impeachment do Presidente Temer

Foto: Lula M
arques/Agência PT

Justiça e Cidadania – A OAB está em posição de 
destaque, o que, claro, a coloca também como 
alvo. Um dos exemplos é a constante tentativa de 
classificar toda manifestação da OAB como um ato 
vinculado a ideologias políticas. Como o senhor 
percebe essas tentativas?
Claudio Lamachia – A Ordem dos Advogados do 
Brasil não se movimenta de acordo com paixões 
políticas ou partidárias. Aliás, tenho afirmado que o 
partido da OAB é o Brasil e sua ideologia deve ser a 
Constituição Federal. Desqualificar a outra parte é uma 
estratégia antiga e normalmente acaba revelando mais 
sobre quem se utiliza dessa prática, expondo a falta de 
argumentos robustos para uma defesa mais efetiva. 
Quando assumi a OAB, a entidade era considerada 
de esquerda. Quando protocolamos o impeachment 
da presidente Dilma, fomos chamados de “golpistas” 
e de “reacionários”. Quando pedimos o impeachment 
de Temer, voltamos a ser chamados de petistas e 
comunistas. Essa é uma tese sem lastro moral, de 
fundo meramente utilitário, que, levado ao extremo, 
revoga o artigo 5º da Constituição, segundo o qual 
“todos são iguais perante a lei”. A crise que já há alguns 
anos sacode o país, antes de ser política, econômica 
e social, é moral. A profusão de agentes públicos 
envolvidos em ilícitos, como jamais se viu em qualquer 
tempo, distanciou a sociedade daqueles cuja missão 
institucional é representá-la. Quando isso acontece, 
tem-se a desordem, e o descrédito das instituições leva 
à anomia e, por essa via, à desobediência civil, ao caos. 
O Brasil só escapará a essa tragédia, que as pessoas 
sensatas têm o dever de evitar, se não descuidar do 
único antídoto capaz de debelá-la: a Justiça, e isso 
deve ser feito sem messianismos de qualquer espécie, 
respeitando princípios constitucionais muito caros 
para todos nós, como o devido processo legal, a ampla 
defesa e o direito ao contraditório. Sem isso, não 
haverá justiça, mas justiçamento. A tentativa de dar 
cunho ideológico, partidário ou corporativo a esse 
processo de saneamento moral não faz sentido, venha 
de onde vier. Moral não tem lado, nem ideologia 
— tem princípios. Justiça não é de direita, nem de 
esquerda; simplesmente é, nos termos da lei. Ela está 
acima do conflito das partes, do duelo dos partidos 
e das ideias, exatamente por ter a missão de garanti-
los mediante regras claras e universais — ou as regras 
valem para todos, ou não valem para ninguém —, 
e é isso que queremos, que elas sejam para todos, 
independentemente da sua posição no cenário atual.
 
Justiça e Cidadania – O senhor recebeu críticas 
por uma suposta pressa no trâmite do pedido 
de impeachment do presidente Temer. A OAB se 
precipitou?

Claudio Lamachia – Não nos precipitamos em 
momento algum. 

A celeridade dada ao caso, que é muito grave e 
envolve a mais alta autoridade do país, é a mesma 
dada na situação semelhante, ocorrida em 2016, 
quando a OAB discutiu o pedido de impeachment 
de Dilma Rousseff. No caso da ex-presidente Dilma, 
o ministro Teori Zavascki, do STF, retirou sigilo 
da delação de Delcídio do Amaral em 15/3/2016. 
No dia 17/3/2016, a OAB convocou a reunião 
extraordinária para o dia 18/3/2016. Também 
no dia 17, as seccionais se reuniram para debater 
o impeachment. Os pedidos de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel 
Temer possuem muita similitude no processo 
interno da instituição. Para analisar ambos, a 
OAB requereu ao STF o levantamento do sigilo 
das ações em curso. Nos dois casos, as seccionais 
da OAB nos estados consultaram seus conselhos 
sobre o posicionamento a ser tomado e reunião 
extraordinária foi convocada para que o Conselho 
Federal analisasse os pedidos de impeachment. As 
votações foram semelhantes. No caso de Dilma, 
26 das 27 bancadas (cada bancada representa um 
estado) aprovaram o pedido de impeachment. Com 
Temer, por 25 votos e uma ausência (do Acre), 
ocorrida por falta de voo. Abrimos espaço para que 
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cargo, não a seus ocupantes temporários. É preciso 
que as deformações causadas pelo atual modelo, que 
incentiva a impunidade, sejam corrigidas. 

Justiça e Cidadania – O senhor acredita que a 
democracia brasileira está em risco?
Claudio Lamachia – O momento é delicado por 
inúmeros fatores. O colapso dos sistemas partidário 
e eleitoral brasileiros precisa ser analisado e tratado 
com enorme cuidado por todos nós. A ameaça mais 
evidente ao Estado Democrático de Direito que 
percebo é a possibilidade de ocupantes momentâneos 
do poder usarem as instituições para se proteger das 
denúncias de que são alvo e fazer alterações perenes 
no arranjo institucional com o único objetivo de 
resolver problemas pessoais e do presente. Outra 
grave ameaça à democracia decorre indiretamente 
das falhas no sistema representativo e está atrelada à 
sensação de impunidade predominante na sociedade. 
É preciso refletir e atuar contra o impulso de 
algumas autoridades públicas que caem na tentação 
de agir à margem da lei durante a mais grave crise 
institucional vivida pelo país desde o fim da ditadura 
militar. Não existe fim nobre capaz de justificar a 
tomada de decisões contrárias à legislação, como 
é o descumprimento de regras estabelecidas para 
a persecução penal. A lei existe para todos e assim 
deve ser aplicada. Qualquer proposta divergente 
desse valor republicano apenas contribui para jogar 
o Brasil no mais do mesmo da lama que nos trouxe 
até aqui. O Brasil é um país profundamente agredido 
pela corrupção e pelos desvios cometidos por parte 
dos detentores do poder e de funções públicas.

Justiça e Cidadania – A Operação Lava-Jato tem 
cometido abusos? A advocacia, de maneira geral, 
tem sido alvo de abusos?
Claudio Lamachia – Em mais de uma oportunidade, 
a OAB foi a público e aos tribunais manifestar de 
forma veemente contrariedade ao desrespeito às 
prerrogativas da advocacia, por exemplo. Por isso é 
pauta prioritária da OAB aprovar lei que penalize 
o desrespeito das prerrogativas constantes na Lei 
8.906, de 1994. Além de uma pauta corporativa, a 
defesa irrestrita ao devido processo legal, ao direito 
de defesa e à presunção de inocência são princípios 
imperativos e inegociáveis para a advocacia e 
o Estado Democrático de Direito. Mais do que 
uma convicção, é nosso papel constitucional fazer 
essa defesa com clareza. Por esse motivo, a OAB 
apresentou ao STF uma Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) contra o uso 
indiscriminado das conduções coercitivas sem 
que antes haja sequer uma intimação. Nenhum 
cidadão pode ser submetido a medidas ilegais e de 
tamanho constrangimento sem que haja rigoroso 
cumprimento da lei. Qual o sentimento de um 
cidadão de bem frente a seu círculo social quando 
retirado de sua casa na madrugada e conduzido 
coercitivamente a uma delegacia para prestar 
depoimento? O que pensarão aqueles que assistiram 
a esse ato? É evidente o sentimento de condenação 
em relação à opinião pública! Não se combate 
um crime cometendo outro crime. Ninguém, 
inclusive as autoridades do estado, pode agir contra 
a lei. São inúmeras, também, as ocorrências de 
constrangimentos impostos aos advogados com 
o objetivo de enfraquecer a representação de seus 
clientes — grampos telefônicos em conversas 
sigilosas entre advogados e clientes são recorrentes. 
É preciso que as autoridades dos mais altos escalões 
deem o exemplo para que esse tipo de situação 
pare de acontecer no cotidiano do país. Do mesmo 
modo como deve ser combatido o assalto aos 
cofres públicos, é preciso também combater a 
corrupção dos que promovem um ataque ao Estado 
Democrático de Direito se colocando em posição 
de criar e aplicar as próprias leis, à margem da 
Constituição e do arcabouço legal oficial. Todos nós 
queremos combater a corrupção e a impunidade, 
mas o futuro de nossa sociedade depende da 
preservação das instituições e do sistema de direitos 
e garantias. Do contrário, quando a crise acabar, 
estarão em escombros as instituições que servem 
de pilar para o desenvolvimento do Brasil. Nesse 
caso, a imprevisibilidade será perene, e não apenas 
momentânea, como é hoje. Fora da lei não há 
solução!

 Todos nós queremos 

combater a corrupção e a 

impunidade, mas o futuro de nossa 

sociedade depende da preservação 

das instituições e do sistema de 

direitos e garantias. Do contrário, 

quando a crise acabar, estarão 

em escombros as instituições 

que servem de pilar para o 

desenvolvimento do Brasil.”
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O poder e o saber 

Antonio Carlos Martins Soares Subprocurador-geral da República 

A grande preocupação de Napoleão com a 
promulgação do célebre Code Napoléon, 
de 1808, era impedir que em sua 
aplicação pudessem os juízes alterá-lo 

por obra da interpretação. Pouco antes disso, logo 
após a Revolução Francesa de 1879, um decreto 
aprovado em 1790 obrigava os juízes, em caso de 
dúvida quanto ao sentido da lei, dirigirem-se ao 
Legislativo para que este interpretasse o texto legal 
indicado como duvidoso. Pretendia-se, com isso, 
evitar que os juízes pudessem alterá-lo, violando, 
segundo pensavam, o princípio da separação de 
poderes. Nessa época, foram tantas as consultas 
ao Legislativo, que o princípio invocado acabou 
consumando uma nova ameaça ao indigitado 
princípio da separação dos poderes: ao invés de os 
juízes se imiscuírem na função dos legisladores, 
foram estes que se transformaram em juízes, 
usurpando a função judicante.

Diante disso, ao perceberem o retumbante absur-
do, essa regra restou revogada, passando a vigorar 
com o Código de Napoleão, disposição segundo a 
qual o juiz fica obrigado a proferir sentença em todos 
os casos que lhe são submetidos, ainda que a lei apre-
sente obscuridade ou se mostre lacunosa.

De lá para cá, evoluímos para a concepção de que 
a interpretação não se limita à mera compreensão 
dos textos e dos fatos. Ela parte da compreensão dos 
textos normativos e dos fatos, passa pela produção 
das normas que devem ser ponderadas para a solução 

da lide e finda com a opção de uma determinada 
solução, consignada na norma de decisão (EROS 
GRAU).

Assim, o produto da interpretação é a norma 
que resulta do processo de construção realizada pela 
interpretação. Vivemos, hoje, o apogeu da interpre-
tação — tudo se interpreta. O brocardo latino “in 
claris cessat interpretatio” e a repulsa à interpretação 
literal constituem, na atualidade, a unanimidade da 
doutrina. Já entre os nossos clássicos, Carlos Maxi-
miliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, edição 
Forense) e Alípio Silveira (Hermenêutica no Direito 
Brasileiro, edição RT), em obras escritas no início do 
século passado, apresentam essa modalidade inter-
pretativa como insuficiente e superada.

Por outro lado, para saber se o texto é claro, 
por si só já se torna imprescindível interpretar a 
lei, consistindo essa apuração em uma verdadeira 
operação de hermenêutica.

Fizemos essas considerações introdutórias para 
demonstrar o escandaloso e intolerável retrocesso 
que nos ameaça o Projeto de Lei no 280 da autoria do 
senador R. Calheiros, em sua versão original, e o PLS 
no 85/17 da relatoria do senador Requião, que pune 
os crimes de abuso de autoridade, ora em discussão 
no âmbito do Congresso Nacional. 

Diz o texto do projeto, em sua versão original: 
“§ 1o Constitui abuso de autoridade a interpretação 
divergente da lei e da jurisprudência dos Tribunais 
Superiores.”

Após as inúmeras críticas a esse dispositivo, ele restou 
alterado, passando a contar com a seguinte redação: 
Art. 1o Esta Lei define os crimes de abuso de autorida-
de, cometidos por agente público, servidor público ou 
não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exer-
cê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 2o A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas, necessariamente razoável 
e fundamentada, não configura, por si só, abuso de 
autoridade.

Com efeito, a divergência na interpretação da lei ou 
na avaliação dos fatos e das provas deve ser resolvida 
com o manejo dos recursos processuais cabíveis e 
jamais com a criminalização da hermenêutica ou 
com o atentado às garantias constitucionais dos 
magistrados e dos membros do Ministério Público.

Mas não é só. Padece, também, da eiva de incons-
titucionalidade o disposto no art. 3o do suprarreferi-
do projeto, ao admitir a legitimidade concorrente do 
ofendido para o exercício da ação penal privada.

Como se sabe, a legitimidade concorrente no nosso 
sistema processual penal limita-se aos crimes contra 
a honra. Somente nesses casos é que se admite a 
legitimidade concorrente da vítima quando há inércia 
do órgão do Ministério Público (Súmula 714, STF).

Diz a súmula 714 do excelso STF: “É concorrente 
a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do 
Ministério Público, condicionada à representação 
do ofendido, para a ação penal por crime contra a 

honra de servidor público em razão do exercício de 
suas funções”. Frise-se: somente contra a honra de 
servidor público no exercício de suas funções.

Isso decorre do entendimento segundo o qual 
à medida que a relevância do bem jurídico tende 
a diminuir ou aumentar a sua disponibilidade, 
condiciona-se o exercício da ação à representação 
do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. 
Assim, preserva-se o exercício da ação penal 
privada à iniciativa do ofendido, naqueles casos 
em que o bem jurídico protegido atinge mais a 
esfera privada da pessoa, como ocorre nos crimes 
contra a honra. Ao contrário, nos crimes de abuso 
de autoridade o bem jurídico tutelado é a garantia 
regular do funcionamento da administração pública 
e, portanto, indisponível. Vindo a prevalecer a 
versão do aludido projeto, estar-se-á desfigurando a 
disciplina normativa e dogmática desse tipo penal. 
Basta lembrar a incidência do art. 107 do Código 
Penal, que prevê, entre outras causas de extinção 
da punibilidade, a renúncia do direito de queixa, o 
perdão e a retratação do agente (incisos VI e VI).

Outra consequência desastrosa dessa legitimação 
concorrente seria a multiplicidade de ações penais 
deflagradas contra promotores, procuradores e juízes 
toda vez que a pessoa denunciada ou condenada se 
sentisse prejudicada. Esse sentimento de repulsa e 
inconformismo acabaria por minar a segurança e a 
estabilidade indispensáveis à atuação do Ministério 
Público e do Judiciário.

Foto: Arquivo pessoal
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Consequências práticas sobre a 
nova interpretação no STF para 
o foro privilegiado

Doorgal Borges de Andrada Desembargador do TJMG

O Supremo Tribunal Federal começou 
a discutir uma nova interpretação 
para aplicação do foro por prerroga-
tiva de função – o foro privilegiado 

– de um modo mais restritivo, retirando os cri-
mes comuns cometidos por parlamentares, ma-
gistrados, membros do MP, ministros de estado, 
governadores, etc.

Alguns pontos negativos advirão dessa mu-
dança. Primeiramente é de se ressaltar que o 
“foro por hierarquia da função” existe por ra-
zões históricas, sociológicas, jurídicas e filo-
sóficas, e não é uma invenção brasileira, mas 
fruto de uma evolução jurídica ao longo de 
séculos na Europa, onde, aliás, todos os 28 paí-
ses praticam o foro especial de forma ampla, 
como de resto todos países da América do Sul. 
Ainda agora o Ministério Público francês está 
a solicitar do Parlamento Europeu sediado em 
Estrasburgo autorização para poder processar 
criminalmente a conhecida deputada Marine 
Le Pen. Além do foro privilegiado o parlamen-
tar na Europa também tem imunidade parla-
mentar.

Outros argumentam que o Supremo não 
possui estrutura material e já conta quase 500 
processos criminais sobre foro privilegiado. 
Cada ministro tem então cerca de 45 processos. 
Ocorre que, com a restrição ao foro os processos 
dos crimes comuns cometidos pelas autoridades 

irão para a 1a instância onde as varas criminais estão 
com mais de 3 ou 4 mil processos, cabendo depois 
inúmeros recursos. A morosidade será bem maior 
que no STF. Ora, quantos juízes de direito também 
desejam – como o STF discute – diminuir o serviço 
e o número de processos sobre suas mesas? Devem 
ser milhares ... Aliás, o juízo federal de Curitiba-PR 
que julga a “Lava Jato” foi obrigado a paralisar todo o 
seu trabalho para ficar por conta daquele processo e 
recebe ajuda de vários juízes-cooperadores.

Quanto a alegada necessidade de alteração por-
que “todos somos iguais perante a lei” parece ser 
uma argumentação sem consistência jurídica. Sem-
pre somos julgados igualmente pela mesma lei, pois 
respondemos igualmente pelos crimes previstos no 
mesmo código penal, pela mesma lei do direito de 
família, as mesmas regras do direito de proprieda-
de, a mesma CLT, etc. , seja o processo iniciado nos 
Tribunais, seja no foro da justiça federal, ou, mesmo 
no STF. 

A prevalecer esse entendimento equivocado de 
falta de igualdade ante a diferença da competên-
cia, então, talvez, até teríamos que extinguir – por 
exemplo, toda a Justiça Federal: ora, por que o ho-
micídio cometido por servidor público federal pode 
ser julgado no Tribunal do júri na justiça federal, 
e não no Tribunal do júri da justiça comum? Seria 
isso uma desigualdade? Evidente que não. Do con-
trário, a própria competência originária do STF não 
poderia existir, afinal, tudo e todos teriam que ser 

julgados sempre e apenas pelo juiz de 1o grau da jus-
tiça comum.

Essa novel alteração nos levará a fatos curiosos: 
os magistrados dos Tribunais poderão ser denun-
ciados pelo Promotor de Justiça da comarca de qual-
quer cidade e citado para lá ser interrogado. E, caso 
venha a ser condenado pelo juiz local a uma pena 
maior que dois anos de prisão ou detenção (em re-
gime aberto ou sursis) perderá o cargo de ministro, 
seja do STF, STJ, TST, STM, TSE, os desembargado-
res, membros do MP estadual ou federal – o PGR – 
deputados, senadores, governadores, etc. Se alguns 
cidadãos se sentirem ofendidos ou difamados por 
um discurso ou entrevista concedida pelas autori-
dades acima, poderão processá-las em diversas ci-
dades ao mesmo tempo, oferecendo queixas-crime 
e/ou com abertura de inquéritos policiais.

Juízes irão julgar os promotores de justiça que 
atuam na mesma comarca. Os promotores de jus-
tiça terão poder para denunciar juízes da comarca, 
desembargadores, ministros, etc. O delegado de po-
lícia da comarca poderá requerer a prisão do juiz ou 
do promotor com quem trabalha. Tudo bem pró-
prio de uma anarquia hierárquica. No interior do 
país, um policial que tenha antipatia por um juiz, 
promotor, desembargador ou ministro, ou que seja 
desafeto político-ideológico de um deputado, go-
vernador ou senador, poderá encontrar razões para 
legalmente dar voz de prisão em flagrante delito, 
inúmeras vezes, para aquelas pessoas.

Foto: TJM
G

 Neste momento tormentoso por que passa o 

país, não seria desejável nem razoável que o STF venha 

abandonar o ônus/incômodo de julgar plenamente os 

homens poderosos da República.“
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B A S I L I O
A D V O G A D O S

Por analogia, essa inversão jurídica da hierarquia 
funcional (competência) poderá contaminar e se es-
tender à administração pública – direito administra-
tivo disciplinar – com grandes novidades: o modesto 
funcionário de repartição pública terá direito a abrir 
um processo administrativo e aplicar pena no seu Su-
perior; o agente de polícia civil poderá presidir pro-
cedimento administrativo e punir o Chefe de Polícia; 
o Tenente da PM (ou do Exército) terá direito a apli-
car punição administrativa num Major ou General, 
e, o chefe da garagem do BNDES abrirá investigação 
administrativa contra o Diretor do banco.

Neste momento tormentoso por que passa o país, 
não seria desejável nem razoável que o STF viesse a  
abandonar o ônus/incômodo de julgar plenamente 
os homens poderosos da República. O direito é tam-
bém uma luta pela implantação da paz social, por 
uma sociedade justa, feliz, organizada, igualitária, 
com progresso, porém, isso jamais deve ser cedido 
ou confundido com anarquismo administrativo, o 
populismo jurídico e a submissão de magistrados 
aos desejos da mídia leiga.

Sobre esse “foro especial abrasileirado” (foro 
privilegiado restrito), se de fato for criado ofen-
dendo toda a história universal da evolução do di-
reito constitucional dos países que adotam a Civil 
Law, pergunta-se: o juiz de uma vara única com 
o promotor de justiça, numa cidade carente e po-
bre numa remota comarca – por exemplo – qua-
se incomunicável do interior dos grandes estados 
do Centro Oeste, do Nordeste, ou da Amazônia, a 
conviver com elevado índice de mortes por “enco-
menda” e tristes cenas de “matadores de aluguel”, 
etc..., terá melhores recursos materiais ou maior 
força político-institucional, maior presença e 
apoio da polícia federal ou estadual, sofrerá menor 
pressão ... do que os membros do STF, para julgar 
um governador do Estado, um ministro de Estado, 
um Procurador, um senador da República ou um 
empresário milionário que supostamente mandou 
invadir e furtar centenas de cabeças de gado, numa 
atuação junto com maus políticos poderosos? Essa 
proposta de mudança discutida no STF será me-
lhor para o país?

Foto: Divulgação 
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Rodrigo Tavares Maciel e Bruna Celeste Celeste

almejados. Logo, a proposta do licitante é realizada 
de acordo com as condições previstas no instrumen-
to convocatório e na situação econômica e de merca-
do vigente à época de seu lançamento.

Não obstante, é normal, em especial nos contratos 
de longa duração, que a situação econômica e de mer-
cado seja alterada com o passar do tempo, o que, natu-
ralmente, acaba por impactar as relações e as condições 
contratuais. Nesse sentido, em razão de o contrato ser 
comutativo, devem existir mecanismos que garantam o 
equilíbrio entre as obrigações avençadas, de modo que 
sejam protegidos os interesses das partes, assim como 
os princípios da razoabilidade e, principalmente, da se-
gurança jurídica. Naturalmente, essa ideia de respeito 
ao equilíbrio contratual está intrinsicamente ligada ao 
princípio da justiça contratual, que deve existir da rela-
ção jurídica, sendo aquele uma espécie deste.

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias e 
Nelson Rosenvald3:

Já percebemos a maior amplitude do princípio da 
justiça contratual em cotejo com o do equilíbrio 
contratual. Esta ideia especifica aquela, afinal é a 
imprescindibilidade da justiça contratual que leva 
o magistrado a conceder um equilíbrio mínimo en-
tre as prestações cambiadas pelas partes. Por outro 
lado, é pelo equilíbrio contratual que se alcança a 
finalidade de circulação de riquezas de forma justa. 
No estudo restrito do equilíbrio contratual, preva-
lece a equivalência material, jungida pela igualdade 
de encargos e benefícios nas prestações correlatas.

Sendo assim, cabe ao Poder Concedente manter as 
condições previamente acertadas para a manutenção 
da devida prestação do serviço público, ou, na 
hipótese de desequilíbrio, deve ser utilizada medida 
permissiva de reequilíbrio diante do rompimento da 
equação econômico-financeira do contrato.

Vale lembrar que, em observação ao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, o edital 
é a lei interna da licitação que deve ser respeitada 
pelo poder público e pelos licitantes não só durante 
a fase da concorrência, como também ao longo da 
vida do contrato4. Como ensina José Cretella Júnior, 
“vincula-se o contrato às normas contidas no Edital, 
dando agasalho à proposta vencedora, integralmente, 
para a garantia de ambas as partes”5.

Nesse sentido, julgou o Superior Tribunal de 
Justiça: 

ROMS. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULA-
ÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO 
DISPOSTO NO EDITAL PELA EMPRESA RECOR-
RENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERI-
DA SOB O CRIVO DA LEGALIDADE.
I - O edital é elemento fundamental do procedimento 
licitatório. Ele é que fixa as condições de realização 
da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 
garantias e os deveres de ambas as partes, regulando 
todo o certame público.
II - Se o Recorrente, ciente das normas editalícias, não 
apresentou em época oportuna qualquer impugnação, 

Os impactos das alterações das 
condições econômicas e de 
mercado vigentes à época do 
Edital de Concorrência

Ao decidir participar de uma concorrência 
pública para prestação de serviço público, 
a empresa privada assume integralmente o 
risco de execução do serviço adequado al-

mejando um determinado lucro. Para tanto, são rea-
lizados estudos detalhados de mercado, incluindo as 
condições do momento do certame e as perspectivas 
futuras, que justificam a participação do particular e 
dão base às propostas apresentadas.

No caso do setor de transporte, os participantes 
do certame concorrem com o objetivo de serem 
delegatários da operação do serviço público de 
transporte de passageiros de uma determinada 
região por longo período, em média são contratos de 
25 anos, que pressupõem robustos investimentos em 
contrapartida da demanda existente e da sua previsão 
de crescimento (lembrando que o concessionário é 
remunerado pela tarifa pública paga pelo usuário).

Nos últimos anos, tem-se observado completo 
desrespeito pelo Poder Concedente aos concessio-
nários de serviço público em geral, seja pela falta de 
previsibilidade das políticas públicas, seja pela inob-
servância aos contratos de concessão, o que leva a um 
perigoso ambiente de insegurança das relações con-
tratuais, em especial aos contratos celebrados com o 
poder público. Esses contratos, chamados de “contra-
tos administrativos”, possuem regras rígidas que res-
tringem a readequação das condições contratuais e 
são detentores de cláusulas exorbitantes.

Diante desse cenário de instabilidade política 
e econômica, fica evidente a preocupação com 

as possibilidades de manutenção da prestação 
do serviço público pelo concessionário, que vem 
sofrendo de forma severa com as modificações 
impostas pelo Estado ao ponto de, em casos mais 
críticos, inviabilizar a prestação do serviço e gerar o 
encerramento das atividades de muitas empresas.

Tem-se como regra que as concessões são con-
tratos de natureza tipicamente administrativa, por 
meio dos quais a Administração (Poder Conceden-
te) transfere a um particular (concessionário) a rea-
lização e a exploração, por sua conta e risco, de uma 
obra ou serviço público, cabendo a este o direito de 
remunerar-se por meio da cobrança de uma tarifa 
paga pelo usuário do serviço, sendo o valor fixado 
pelo Poder Concedente de acordo com as premissas 
estabelecidas no Edital de Licitação1. Assim, é papel 
preponderante do Poder Concedente, sempre na me-
dida do possível, manter as condições da época do 
Edital de Licitação que levaram as empresas privadas 
a concorrer e a apresentar propostas que tivessem 
como fundamentos estudos financeiros que justifi-
cassem a operação do serviço público. 

É de conhecimento geral que as contratações pelo 
poder público são, como regra, precedidas de licita-
ção pública2, uma vez que é obrigação do adminis-
trador público buscar a melhor proposta à plena sa-
tisfação do interesse público. Assim, os interessados 
que almejam contratar com a Administração Pública 
devem estudar minuciosamente o edital para analisar 
a viabilidade de sua participação no certame e men-
surar os custos com a execução do serviço e os lucros 
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tenha ocasionado uma álea econômica extraordiná-
ria (elevação dos custos que extrapolam a situação de 
normalidade) e extracontratual (não pode ser prati-
cada por qualquer uma das partes do contrato).

Nesse sentido, em relação aos contratos de concessão 
de transporte público, a decisão do Poder Concedente em 
aumentar a oferta de serviços à população, por exemplo, 
a inclusão de outros modais de transporte que atendam o 
mesmo público que, na época do certame licitatório, era 
direcionado ao modal que participou da concorrência, 
gera, de forma inquestionável, mudanças nas condições 
do contrato. Isso porque diminuirá a receita do conces-
sionário, já que afetará diretamente a quantidade de pas-
sageiros que fazem uso dos seus coletivos.

Verifica-se, portanto, uma hipótese de revisão do 
contrato pela ocorrência do fato de a Administração, 
porquanto o Poder Concedente, embora não como 
“parte” do contrato, praticar ato que repercuta dire-
tamente no lucro calculado pelas concessionárias no 
momento em que ofereceram sua proposta no cer-
tame licitatório, porque diminui o número de pas-
sageiros do coletivo. Em que pese a lei citar que “os 
contratos poderão prever mecanismos de revisão das 
tarifas”, a interpretação mais adequada é que se trata 
de um poder-dever, tendo em vista determinação 
constitucional de manutenção do reequilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato (art. 37, inciso XXI). 

A diminuição da receita devido ao número inferior 
de passageiros transportados, portanto, é suficiente 
para comprovar a existência de fatores externos com 
impacto direto nas condições pactuadas no contrato 
e grave risco à sua execução, sendo tal comprovação 
fundamental para o eventual reconhecimento pelo 
Poder Judiciário da revisão do contrato.

Sendo assim, diante de uma decisão como a 
mencionada, ou seja, modificação do cenário de 
forma unilateral pelo próprio Poder Concedente 
da época da publicação do Edital de Licitação e da 
efetiva execução do contrato, é necessário utilizar-
se de mecanismos que visam evitar o desequilíbrio 
contratual, como é o caso da revisão.

No entanto, a revisão do contrato de concessão 
nem sempre tem o poder de garantir seu equilíbrio 
econômico-financeiro, uma vez que o impacto cau-
sado pode ter o potencial de inviabilizar a própria 
prestação do serviço concedido de forma rentável ao 
concessionário. Assim, cabe ao Estado manter a via-
bilidade da prestação do serviço público garantindo a 
manutenção das políticas públicas, a segurança jurí-
dica e as condições vigentes à época do Edital.

Ao promover uma mudança no cenário que tenha 
potencial de impactar a prestação dos serviços pú-
blicos previamente autorizados, o Poder Concedente 
deve promover estudos e ampla discussão técnica de 

ao deixar de atendê-las incorreu no risco e na possibi-
lidade de sua desclassificação, como de fato aconteceu.
III - Recurso desprovido.6

Na mesma linha de raciocínio, prevê o artigo 
41 da Lei no 8.666/93: “A Administração não pode 
descumprir as normas e condições do Edital ao qual 
se acha estritamente vinculada.”

Assim, o Estado deve pesar entre o interesse pú-
blico e a manutenção e o respeito aos contratos ad-
ministrativos celebrados. No caso específico do setor 
de transporte, ao alterar a organização do transporte 
público de uma localidade, criando novos modais 
ou ampliando o número de competidores para aten-
der ao mesmo público, não restará dúvida de que as 
condições vigentes à época da licitação serão modi-
ficadas e, assim, poderão causar desequilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato de concessão celebrado 
ou, até mesmo, inviabilizar a própria prestação do 
serviço público pelo concessionário afetado.

Por outro lado, a implantação de mudanças pelo 
Poder Concedente ao longo da execução de um con-
trato de longo prazo de prestação de serviço público 
pode acontecer, inclusive, para viabilizar o crescimen-
to e o desenvolvimento da própria região que abrange 
a concessão. Não há, portanto, qualquer tipo de opo-
sição às mudanças e à própria evolução do Estado, ga-
rantida pelo Poder Concedente a toda população, so-
mente pelo fato de haver um contrato administrativo 
em curso com previsão diversa. No entanto, é essencial 
que o Estado, da mesma forma que planejou as modi-
ficações em benefício da própria sociedade, também 
avalie os impactos e garanta a viabilidade da presta-
ção do serviço concedido para exercício do particular 
e promova a devida revisão contratual em observação 
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Nesse contexto, no ordenamento jurídico existem 
instrumentos que podem e devem ser utilizados como 
forma de dar efetividade ao texto constitucional quando 
assegura às partes de um contrato administrativo a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato celebrado entre o poder público e o particular, 
dando ênfase ao instituto da revisão contratual.

A revisão, prevista nos artigos 58, § 2o, 65, II, “d” e 
§ 5o e § 6o, da Lei no 8.666/93 e no artigo 9o, § 4o da Lei  
no 8.987/95, deve ser considerada como o instrumento 
de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato incidente sobre fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, não im-
putáveis ao contratado. Essa é a principal caracterís-
tica que a distingue do reajuste, pois este decorre de 
evento previsível, de impactos calculáveis pelas partes, 
que é justamente a variação inflacionária. A revisão 
do contrato, conforme anteriormente esclarecido, é 

decorrente de fato imprevisível ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis.

Cumpre ressaltar que a revisão do contrato 
prescinde de previsão no edital ou no contrato, vez 
que seu fundamento decorre do texto constitucional 
que assegura a manutenção das condições efetivas da 
proposta no momento da licitação.

Além disso, também não é preciso que se respeite 
periodicidade mínima para a revisão, bastando assim 
a ocorrência do fato gerador que tenha causado álea 
extraordinária. Diante dessa característica, ainda que 
o pedido da contratada e a aceitação da Administração 
ocorram tempos depois, sua concessão terá efeitos 
retroativos, retrocedendo à data da realização do 
evento fato gerador.

É certo que no direito brasileiro consagrou-se a 
máxima do princípio da pacta sunt servanda, o qual im-
põe aos contratados executar suas obrigações nos exa-
tos termos estabelecidos no instrumento contratual7. 
Todavia, tal regra não pode ser interpretada de forma 
absoluta, devendo assim conjugá-la com outros institu-
tos jurídicos, entre eles a cláusula rebus sic stantibus, que 
determina às partes a obrigatoriedade de execução das 
obrigações contratuais enquanto perdurarem as condi-
ções existentes no momento da contratação. 

É importante destacar que a revisão pode 
ser decorrente de ato ou fato da Administração 
contratante, assim como por vontade alheia às partes. 
Desse modo, não obstante à causa que tenha gerado o 
desequilíbrio na relação entre as partes, a revisão do 
contrato é uma consequência inafastável. 

Conquanto a Administração, em razão das cláu-
sulas exorbitantes, tenha a faculdade de alterar uni-
lateralmente o contrato8, a Lei no 8.666/93 estabelece 
que, em tais situações, deve haver revisão do contrato, 
de modo que seja mantido seu equilíbrio econômico-
-financeiro9.

Nos casos em que as condições contratuais sofrem 
alteração por vontade alheia às partes, ocorre a cha-
mada “teoria da imprevisão”, consagrada na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666/9310, que 
pode se dar por motivo de caso fortuito ou de força 
maior (parágrafo único do art. 393 do Código Civil); 
decorrente do fato do príncipe (oriundo de determi-
nação geral que onera excessivamente uma das partes 
do contrato), fato da Administração (praticado pela 
autoridade não como “parte” no contrato, mas como 
autoridade pública que, como tal, pratica ato que, re-
flexamente, repercute sobre o contrato)11. 

Destarte, para a concessão da revisão, que pode 
ser econômica ou sobre as condições do contrato, 
não basta a mera ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, mas de consequências incalculáveis. De 
acordo com a lei, é imprescindível que o fato gerador 
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forma a garantir a viabilidade dos serviços públicos 
previamente concedidos ao setor privado, bem como 
assegurar a preservação do equilíbrio econômico-
-financeiro dos contratos pactuados.

Nesse sentido, o Poder Concedente, ao permitir, 
ainda que de forma precária, a circulação de milhares 
de veículos de transporte alternativo na mesma 
área de atuação de linhas de ônibus anteriormente 
licitadas, promovendo uma sobreposição dos veículos 
de transporte e contração de demanda, sem realizar 
estudos e avaliações sobre os impactos na prestação 
dos serviços anteriormente licitados, onera de forma 
considerável e imprevisível o concessionário de 
transporte público de passageiros e, inclusive, coloca 
em risco a própria manutenção dos serviços.

Tal prática, ademais, é antagônica ao dever do 
Poder Concedente, estabelecido na Constituição 
Federal e na Lei da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, Lei no 12.587/2012, de organizar os serviços 
de transporte público de passageiros de forma a 
garantir suas eficiência, eficácia e efetividade, a saber:

Art. 5. A Política Nacional de Mobilidade Urbana está 
fundamentada nos seguintes princípios: 
[...]
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 
serviços de transporte urbano; 
Art. 18. São atribuições dos Municípios: 
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade 
urbana, bem como promover a regulamentação dos 
serviços de transporte urbano; 
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão asso-
ciada, os serviços de transporte público coletivo urba-
no, que têm caráter essencial; 
III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vin-
culadas à política de mobilidade urbana do Município. 

Portanto, não resta dúvidas de que é papel do Poder 
Concedente ser moderador e equalizar os interesses 
da sociedade e o direito dos concessionários de prestar 
serviço adequado mediante lucro razoável. Assegurar 
a perenidade das políticas públicas é essencial para 
a preservação do investimento privado, assim como 
garantir a segurança jurídica nas relações contratuais, 
inclusive nos contratos administrativos.

A segurança jurídica, como princípio constitucio-
nal e preocupação do legislador infraconstitucional no 
ordenamento jurídico pátrio, deve ser observada pelo 
Poder Concedente, pelos concessionários de serviço 
público e pela própria sociedade, ao exigir do Estado a 
prestação do serviço público adequado, conforme pre-
visto nos contratos administrativos, sem a interferência 
de decisões políticas que possam gerar prejuízos não só 
aos concessionários, mas também a toda a população, 
destinatária final dos serviços públicos.
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Arne Næss) se estabelece. O psicólogo e pedagogo 
francês Pierre Weil a descreveu como “Roda da 
Paz”. Em ambos os casos, trata-se de uma visão 
de ecologia que se contrapõe à antropocêntrica 
“ecologia rasa” (segundo o mesmo Arne Næss). A 
Ecologia Profunda possui três pontos equidistantes 
e pode ser sucintamente descrita como: i) viver em 
paz consigo mesmo; ii) (com)viver em paz com a (e 
em) sociedade; e iii) (com)viver em paz com o meio 
ambiente, o planeta Terra e seus recursos e fontes. 
Todos os atuais conceitos de “sustentabilidade”, 
incensados pelo direito, pela administração, pela 
economia, pela estatística, pela pedagogia, pela 
epistemologia etc., fincam-se nesse conceito e 
naqueles que o ecoam e complementam em seu 
aporte centrado na ecologia (profunda) e em suas 
implicações mediatas e imediatas. Como se vê, trata-
se de um conceito mais abrangente de ecologia, que 
engloba o indivíduo, sua vida em sociedade e sua 
participação na sustentação do meio ambiente.

No entanto, esse modo de perceber a realidade, 
embora universalista em essência, e fundamental 
para a própria subsistência da raça humana, requer 
que se desperte no ser humano a consciência 
gradativamente crescente de que a justiça, identificada 
com a harmonia na Ecologia Profunda ou na “Roda 

A ética é um dos pilares humanos mais enfa-
tizados pela filosofia e por tantos quantos 
se responsabilizem pelas reflexões sobre 
justiça. Na verdade, só para ficarmos na 

Grécia, desde a phýsis dos pré-socráticos, passando 
pelo idealismo platônico e pelo empirismo aristo-
télico, e daí em diante, a ética nunca deixou de ser, 
de alguma forma, o centro das engrenagens que mo-
vimentam sistemicamente os pensamentos — que 
buscam refletir-se nas atitudes — do ser humano. 

Qualquer prática desvestida de ética carregará 
consigo potenciais sombras perniciosas. Um cientista, 
como lembra o físico austríaco Fritjof Capra, não é 
responsável apenas pela invenção que atiladamente 
engendrou e patenteou, mas também, e sobretudo, é 
moralmente e eticamente responsável pelo impacto 
que sua maravilha venha a ocasionar ao planeta. 
São proverbiais as palavras de Oppenheimer, um 
dos inventores do Projeto Manhattan, cujo produto 
final foi a conhecida bomba atômica: “Hoje [agosto 
de 1945], a ciência, que tem se pautado num 
parâmetro de ceticismo e absenteísmo quase absoluto, 
experimentou, como nenhum outro ser piedoso 
jamais o fez, o verdadeiro sentido da palavra ‘pecado’.”

Ética perlustra e anima o ser humano sempre 
que a “Ecologia Profunda” (cf. o filósofo norueguês 
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da Paz”, não necessariamente se manifesta de forma 
automatária, mas pressupõe um trabalho contínuo de 
desenvolvimento e conscientização em seu favor. Para 
esse processo, são indispensáveis a epistemologia (ou 
filosofia da ciência), que deve abarcar a ecologia em 
toda a sua tessitura; a pedagogia, refletida no direito 
desde a formação do futuro operador até um senso 
de justiça que em todas as instâncias tome a Ecologia 
Profunda como baliza; e a ciência investigativa de 
novas soluções sociais pautadas em padrões éticos 
que “sustentem as atuais gerações sem comprometer 
as futuras”, nas palavras de Lester Brown, que 
pioneiramente definiram “sustentabilidade”. 

Com essa acepção — da Ecologia Profunda, cujo 
porto seguro é a ética e a justiça — é que se desenvolveu 
o conceito de Ecoética, que basicamente reverte (ou 
transmuta) uma visão e um conjunto de valores cujo 
paradigma era exclusivamente autoafirmativo (ana-
lítico, linear, competitivo, fragmentário, dominador, 
quantitativo etc.), para um paradigma em que as bases 
se assentam sobre valores também integrativos (sin-
téticos, não lineares, cooperativos, sistêmicos, imbuí-
dos de parcerias, qualitativos etc.). Convergem com 
essa postura pensadores como Albert Einstein, Erwin 
Schrödinger, Monique Thoenig, Jean-Yves Leloup, 
Pierre Weil, Fritjof Capra, Roberto Crema, Francesc 

Torralba, Edgar Morin, Jean Piaget, Maria Montesso-
ri, Ilya Prigogine, Humberto Maturana e outros. Não 
seria anacrônico ou dissonante se citássemos, no mes-
mo diapasão, Friedrich Nietzsche, Wilhelm von Hum-
boldt e Arthur Schopenhauer, verdadeiros profetas do 
quanto aqui se esboça.

Esses princípios são transpessoais (e transnacio-
nais) e existem desde a noite dos tempos, embora te-
nham sido fragmentados por um pujante paradigma 
(e aparato) tecnocrático cartesiano-newtoniano que 
parecia precisar turvá-los a fim de afirmar-se com 
seus conceitos e métodos subjugadores (e “tortura-
dores”, como Francis Bacon expressou explicitamen-
te) da Terra e da natureza. Põe-se em xeque, portan-
to, um paradigma cuja “constelação de valores” (cf. 
Thomas Kuhn) derrete como um boneco de neve aos 
primeiros gorjeios da primavera.

Vêm à luz princípios naturalmente e necessaria-
mente ancorados na pedagogia da transdisciplina-
ridade, oriunda dos chamados “Estudos da comple-
xidade” e do “Pós-estruturalismo”, a qual opera de 
modo a ampliar as fronteiras da chamada “ciência 
moderna” (autoafirmativa) — que de certa forma 
relegava a ecologia e depreda sem consciência (e 
sem ética) o planeta — em direção à chamada “Nova 
Ciência” (integrativa), esta última a que se percebe 
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como importante contribuinte, mas não “impera-
triz”, da filosofia, da arte e das tradições sapienciais. 
Nesse ponto (que, para os antigos pesquisadores 
das ciências exatas, psicológicas e sociais, poder-se-
-ia parecer diante de uma esfinge ou de um tabu), 
cria-se uma interseção entre o que podemos chamar 
de ponto de vista ético e o que os antropólogos cha-
mam de ponto de vista êmico, que leva em conside-
ração os saberes milenares e atávicos inscritos nas 
culturas humanas mundo afora. E essa interseção, 
longe de ser estéril ou condenável, configura ponto 
fulcral de uma nova abordagem das ciências jurídi-
cas, arquitetada sabiamente na epistemologia (como 
o faz Luigi Ferrajoli), na pedagogia e nas ciências 
humanas em geral, incluída aqui a diplomacia, que 
trabalha com o conceito de bem-estar socioambien-
tal em seu repertório.

Descendo a um particular, a ética, para 
alguém que pensa sobre o pensamento e suas 
formas de aplicação social, deve ocorrer sempre, 
irrestritamente, de modo consciente e autocrítico, 
pois, ao tornar-se partícipe do diálogo com outrem, 
na policomunicação que Bateson e a “Escola de Palo 
Alto” tão bem descrevem em sua “Sociolinguística 
Interacional”, haurida da Pragmática wittgensteiniana 
e da Sociolinguística laboviana, é necessário que o 
dialogante estabeleça uma abertura, uma escuta e 
uma percepção capazes de amparar não apenas o 
que é empiricamente perceptível (quantitativo), mas 
também o que, nos passos da transdisciplinaridade, 
está entre, através e além (qualitativo) do que se “vê” 
ou “ouve”. Como Bateson afirma sabiamente, não 
trocamos informações ao dialogarmos, trocamos 
comunicações; modificamo-nos uns aos outros em 
nossos contatos expressivos. Na teia das vozes e dos 
interesses, cabe ao direito a refinada tarefa de colocar-
se como partícipe ético e êmico do que se passa, e ao 
juiz ser o primus inter pares capaz de localizar, com 
participação atenciosa e não passiva, sensibilidade, 
argúcia e compromisso com a Ecoética profunda, o 
ponto de equilíbrio entre possíveis dialogantes que se 
desavierem e que a ele recorrerem.

Nesse sentido é que todas as pessoas, por, de 
alguma forma, serem sempre dialogantes umas com 
as outras, devem buscar o pensamento reflexivo 
profundo e comprometido com o que é justo, uma 
vez que a justiça é um dos princípios universais, 
herdados nos genes humanos, o que é comprovado 
pela neurociência. A Justiça, enquanto instituição 
representada pelo Judiciário, possui, entre outros, 
este papel pedagógico em seu modus sciendi. A 
procura e a prática do que é ético e justo perfazem 
parte essencial da “Roda da Paz” ou da Ecologia 
Profunda, e certamente estão na força centrípeta 

maior do propósito da Justiça, parte intrínseca à sua 
infinita lemniscata. Não se pode viver nem conviver 
bem (com a sociedade ou com o meio ambiente) 
sem terem-se como norte e orientação os princípios 
baseados na justiça, na equanimidade, na superação 
de conflitos éticos por meio dos veículos da reflexão, 
na criativa busca por estratégias que resolvam antigos 
e novos enigmas deste grande mistério que são a vida, 
a sociedade e sua comunicação tão fértil e complexa, 
dependentes de um meio ambiente saudável e 
harmônico.

A ética e a justiça, portanto, embora superficial-
mente aparentem ser relativísticas (parecem soar 
como meros “parâmetros”), sujeitas à mudança 
com o tempo e o espaço, erguem-se, em um nível 
profundo e até metafísico, sobre raízes solidamente 
plantadas no terreno “do indispensável e do absolu-
to” (para lembrar o pensador dinamarquês Kierke-
gaard). Em outras palavras, ética e justiça são prin-
cípios universais, muitas vezes, lamentavelmente, 
nublados por interesses e práticas técnico-tecnoló-
gicas alienantes e fragmentários, que obedecem a 
“lógicas” nem sempre afins ao bem-estar dos seres 
humanos e da Terra, como a “lógica” do mercado 
nas indústrias da “saúde” e da “educação”, para dar 
apenas dois exemplos. 

Para haver a harmonia que a “Nova Ciência” 
(guiada pela Ecologia Profunda) requer, assim sen-
do, é fundamental que todos se tornem cada vez 
mais conscientes da necessidade da onipresença da 
ética e da justiça. Que mais uma vez se recorra à 
transdisciplinaridade, em sua metodologia pedagó-
gica de operar com rigor, abertura e tolerância/acei-
tação, ciosa da necessidade de lidar com a comple-
xidade dinâmica de um mundo que deve realmente 
começar a levar em consideração a transcendência 
(não a subjugação) das dialéticas e das lutas, com 
o “terceiro incluído” e a constatação irrevogável da 
existência de diferentes níveis de consciência, o 
que vem a retornar mais uma vez sobre o princípio 
de Ecologia Profunda. 

Nessa equação, e talvez somente nela mesma, a 
ética e a justiça poderão trazer à luz o que sua raiz 
indispensável e absoluta arraiga em nossa helicoidal 
sequência cósmica de aminoácidos, que biofísicos 
chamaram poeticamente de “DNA”: a busca por 
um planeta sustentável e harmônico, cuja ecologia 
integrativa (e profunda) não seja encarada pelos seres 
humanos nem como escrava, nem como algoz; uma 
epistemologia e uma pedagogia — um paradigma, 
enfim — que repousem serenamente na emanação 
dos princípios ecológicos profundos, que trazem 
consigo a presença do respeito, da conscientização, 
da ética, da justiça — e da paz.
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Regulamentação dos drones e  
a proteção de dados pessoais

No dia 3 de maio, entraram em vigor as nor-
mas da Anac regulamentando o uso civil 
de drones no Brasil. Uma primeira versão 
do regulamento foi publicada em 2015 e 

submetida a uma consulta pública. Desde então, de 
dois anos para cá, setores empresariais que vêm ex-
plorando essa tecnologia vinham aguardando ansiosa-
mente a publicação do texto final. 

Finalmente, essas empresas podem respirar ali-
viadas, tendo em vista que até então não havia muita 
segurança jurídica para a operação de drones no país. 
Havia risco para investir nesse tipo de tecnologia, fosse 
para desenvolver um negócio próprio ou para contratar 
o serviço de empresas especializadas. O mercado 
também tinha receios de que a regulamentação fosse 
criar mais burocracia do que necessário, engessando 
a inovação no setor. Isso não aconteceu. Para operar 
aeronaves com menos de 25 quilos — as mais comuns 
no mercado civil —, as únicas exigências são que o 
operador tenha mais de 18 anos, não voe acima de 
120 metros e que o drone seja registrado no sistema da 
Anac, em um processo relativamente simples.

Pedro Augusto Pereira Professor da FGV Direito Rio

Talvez o único ponto que vá gerar uma readequa-
ção substancial por parte de empresas que já vinham 
oferecendo diversos serviços com uso de drones seja a 
limitação imposta aos voos acima de pessoas que não 
consentirem com a operação. Nesses casos, os drones 
só poderão sobrevoar áreas distantes de terceiros, o 
que significa uma distância mínima de 30 metros hori-
zontais de qualquer pessoa que não estiver relacionada 
à operação do drone em questão. Na prática, isso gera 
uma série de efeitos. A proibição provavelmente não 
vai prejudicar uma empresa que utilize drones para 
fazer imagens de pequenos eventos — como festas 
de casamento, por exemplo —, tendo em vista que é 
mais fácil obter autorização dos convidados em casos 
como esse. Contudo, a operação de drones em grandes 
eventos esportivos, shows e manifestações públicas, 
tais como as que se tornaram comuns no país desde 
2013, fica inviabilizada, ao menos para uso por parte 
da imprensa e de empresas civis. A Anac reconhece, 
no próprio preâmbulo do regulamento, que essa é uma 
restrição operacional notável, mas que ela visa garantir 
a segurança das pessoas e do patrimônio de terceiros 
em solo. A ideia é experimentar ao longo dos próxi-
mos anos para, posteriormente, verificar como vem 
sendo a integração dessas aeronaves no cotidiano a fim 
de, eventualmente, reavaliar as restrições. 

No entanto, mesmo considerando as intenções de 
proteger a integridade física das pessoas, um problema 
ainda persiste. Se por um lado a regulamentação 
proporciona mais segurança para o mercado, a população 
ainda não conta com instrumentos apropriados para 
garantir sua privacidade diante do uso crescente dos 
drones. Como tecnologia, há muito potencial a ser 
explorado com as aeronaves não tripuladas, mas não 
podemos nos enganar quanto ao fato de que elas ainda 
são essencialmente dispositivos de monitoramento. 
Com poucas exceções, drones são equipados com 
sensores capazes de captar diferentes tipos de dados. Os 
mais simples costumam possuir câmeras, enquanto os 

mais sofisticados podem ser equipados com radares de 
abertura sintética, sistemas de interceptação de sinais de 
celulares e scanner laser. Recentemente, durante a última 
edição do Xponential — um dos maiores eventos sobre 
veículos não tripulados —, o CEO da Intel afirmou que 
logo mais o desempenho dos drones não será o aspecto 
mais importante, mas sim os dados que eles serão 
capazes de coletar e processar1.

O documento publicado pela Anac menciona a 
importância da inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas, mas para 
por aí. Não há nenhuma disposição mais detalhada. 
É evidente que não cabe à Anac se aprofundar nessas 
questões. Sua principal preocupação é garantir a segu-
rança da aviação civil e a integridade física de pessoas 
e objetos em solo. Nesse sentido, a regulamentação é 
mais do que bem-vinda e cumpre seu papel. 

O que preocupa é que, enquanto avançamos na re-
gulamentação do uso dessas ferramentas, estamos cui-
dando apenas de um lado dessa questão, aumentando a 
distância entre uma realidade na qual os drones são cada 
vez mais presentes e um arcabouço jurídico insipiente 

no que tange à privacidade e à proteção de dados. Na 
prática, o que temos agora é um incentivo ao uso dos 
drones, com maior segurança jurídica para seus opera-
dores, e pouquíssimos parâmetros sobre como os dados 
captados por esses dispositivos podem ser usados. 

Conforme o uso de dados começa a se transformar 
em um aspecto transversal da economia contemporâ-
nea e novas tecnologias vão permitir que estes sejam 
captados em qualquer lugar, a necessidade de apro-
vação de uma lei geral de proteção de dados pessoais 
no Brasil é urgente. A insegurança jurídica expressada 
pela ausência de uma lei desse tipo é muito maior do 
que aquela que preocupava o mercado de drones. A 
Anac cumpriu seu papel ao publicar as regras sobre o 
uso desses dispositivos, agora cabe agora ao Congresso 
Nacional avançar com a discussão do Projeto de Lei no 
4.060 para preencher essa lacuna.

1 Disponível em: http://www.auvsi.org/blogs/auvsi-news/2017/05/09/
intel-wows-xponential-with-hard-facts-helpful-robots-entertaining-
drones. 

Notas

Foto: Divulgação/FGV
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Princípio da dignidade da 
pessoa humana na temática  
da pessoa transexual

Antes de iniciar a abordagem deste tema, 
admito polêmico, é preciso um exercício 
de afastamento de nossas convicções 
pessoais sobre moralidade e religião, 

fincando nossa análise em uma direção estritamente 
jurídica, sob as luzes, principalmente, da Constituição 
Federal.

Para o magistrado paulista Luis Fernando Cirillo, 
a interpretação é entendida como obtenção do 
sentido verdadeiro, ou seja, como a apresentação 
de sinônimos ou a descoberta de uma verdade 
representativa, e, citando Carlos Maximiliano, afirma 
que a hermenêutica é entendida como sistema de 
interpretação. É apresentada como a teoria científica 
da arte de interpretar, subordinada ao direito 
como ciência geral, e, com o auxílio da sociologia 
e da filosofia jurídica, oferece os processos de 
interpretação articulados em um sistema.

Nessa quadra, inegavelmente estamos vivenciando 
uma revolução — não de armas, mas de conceitos. 
Proposições antigas cedem espaço a uma nova 
realidade, agora alicerçada no direito fundamental à 
diferença.

Peço licença para citar um trecho de voto do 
ministro do Supremo Tribunal Federal Aliomar 
Baleeiro, proferido no ano de 1968: 

(...) mas o conceito de “obsceno”, “imoral”, “contrário 
aos bons costumes” é condicionado ao local e à 
época. Inúmeras atitudes aceitas no passado são 
repudiadas hoje, do mesmo modo que aceitamos 
sem pestanejar procedimentos repugnantes às 
gerações anteriores. A polícia do Rio há 30 ou 40 

anos não permitia que um rapaz se apresentasse 
de busto nu nas praias e parece que só mudou 
de critério quando o ex-rei Eduardo VIII, então 
príncipe de Gales, assim se exibiu com o irmão em 
Copacabana. O chamado bikini (ou duas peças) seria 
inconcebível em qualquer praia do mundo ocidental 
há 30 anos. Negro de braço dado com branca em 
público, ou propósito de casamento entre ambos, 
constituía crime e atentado aos bons costumes em 
vários estados norte-americanos do sul até tempo 
bem próximo do atual (...) 

É de se anotar que nesta fase de transição entre 
realidades diferentes não se consegue identificar 
o exato momento da ruptura; as alterações são 
contínuas, de modo que haverá um tempo em que 
ambas conviverão, fazendo aflorar, em maior escala 
no início da transição e em menor escala em seu 
final, momentos de conflito entre ambas.

Avançando, pois, na análise jurídica do tema, 
afasto de início a ideia de que haveria uma lacuna 
no sistema capaz de não reconhecer os direitos 
perseguidos legitimamente pelos transexuais. A 
Constituição Federal fornece, com sobras, o suporte 
necessário para amparar a tese. No entanto, tendo 
como ponto de partida a Constituição, afigura-se fora 
de dúvida o predomínio da ideia de dignidade como 
autonomia. Dentro de uma perspectiva histórica, 
a Carta de 1988 representou uma ruptura com o 
modelo ditatorial, intervencionista, constituindo 
o marco inicial da reconstrução democrática do 
Brasil. Daí sua ênfase nas liberdades pessoais, parte 

Frederico dos Santos Messias Juiz de Direito do TJSP

essencial de um longo elenco de direitos individuais 
e garantias procedimentais.

Em seu preâmbulo, há afirmação expressa de 
que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, 
tendo como um valor supremo a sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos. Ainda, a dignidade 
da pessoa humana é fundamento da República, 
conforme artigo 1o da Constituição Federal.

Na lição do Ministro Luís Roberto Barroso, a 
dignidade da pessoa humana funciona, assim, 
como fator de legitimação das ações estatais e 
vetor de interpretação da legislação em geral. Tais 
considerações não minimizam a circunstância de 
que se trata de uma ideia polissêmica, que funciona, 
de certa maneira, como um espelho: cada um 
nela projeta a sua própria imagem de dignidade, 
e, muito embora não seja possível nem desejável 
reduzi-la a um conceito fechado e plenamente 
determinado, não se pode escapar da necessidade 
de lhe atribuir sentidos mínimos. Onde não há 
consenso, impõem-se escolhas justificadas e 
convenções terminológicas.

E continua o professor para dizer que, na sua 
expressão mais essencial, a dignidade exige que 
toda pessoa seja tratada como um fim em si mesmo, 
consoante uma das enunciações do imperativo 
categórico kantiano. A vida de qualquer ser humano 

tem uma valia intrínseca. Ninguém existe no 
mundo para atender aos propósitos de outra pessoa 
ou para servir a metas coletivas da sociedade. O 
valor ou princípio da dignidade da pessoa humana 
veda, precisamente, essa instrumentalização ou 
funcionalização de qualquer indivíduo. Outra 
expressão da dignidade da pessoa humana é a 
responsabilidade de cada um por sua própria vida, 
pela determinação de seus valores e objetivos. 
Como regra geral, as decisões cruciais na vida de 
uma pessoa não devem ser impostas por uma 
vontade externa a ela. No mundo contemporâneo, a 
dignidade humana tornou-se o centro axiológico dos 
sistemas jurídicos, fonte dos direitos materialmente 
fundamentais.

Para arrematar, o mestre afirma com precisão que 
integram o conteúdo da dignidade a autodetermina-
ção individual e o direito ao igual respeito e conside-
ração. As pessoas têm o direito de eleger seus projetos 
existenciais e de não sofrer discriminações em razão 
de sua identidade e de suas escolhas.

Mais à frente, em seu artigo 3o, inciso IV, a 
Constituição Federal estabelece como objetivo 
fundamental da República promover o bem de todos, 
sem preconceitos, entre outros, de sexo, terminando 
com a cláusula aberta “quaisquer outras formas de 
discriminação”.

FOTO
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É de se lembrar, também, que a Constituição 
Federal é, na sua essência, um diploma normativo 
inclusivo, do qual não se deve admitir qualquer 
interpretação de seu texto capaz de reconhecer e 
admitir alguma forma de discriminação, protegendo 
o cidadão de sofrimentos evitáveis na sua esfera 
social de relacionamentos cotidianos.

É importante perceber que o princípio da 
dignidade da pessoa humana, erigido, como vimos, 
em pilar do eixo central de garantias da Constituição 
Federal, comporta uma dimensão existencial capaz 
de permitir que os cidadãos busquem a própria 
felicidade, fazendo livremente as escolhas que lhes 
pareçam mais acertadas.

Aliás, a evolução da doutrina dos direitos huma-
nos caminha para reconhecer sujeitos específicos de 
direitos, dando ao indivíduo uma visão particulariza-
da, o que importa, como consequência, na hipótese 
de ocorrência de alguma violação dos seus direitos, 
em uma resposta individual, própria para uma de-
terminada categoria tida como vulnerável no meio 
social, as chamadas minorias.

Então, cabe indagar: quem é o transexual? Quem é 
essa pessoa que está a merecer essa especial proteção 
do Estado enquanto integrante de uma minoria, 
exigindo uma visão particularizada no meio social 
em que vive?

O transexual é o indivíduo que nasceu homem ou 
mulher, segundo os critérios então vigentes para a 
definição do sexo, porém cresceu e se desenvolveu no 
seu íntimo como um indivíduo do sexo oposto, com 
hábitos, reações e aspecto físico diversos do seu sexo 
morfológico.

Ser transexual no Brasil atualmente é pertencer 
a um grupo invisível ou cuja visibilidade é ínfima. 
Transexuais são, na maioria das vezes, subcategoriza-
dos por meio de conceitos ligados à orientação sexual 
(como gay ou homossexual) que não se mostram ap-
tos a enquadrá-los. O termo define identidade de gê-
nero, mas as confusões conceituais são significativas, 
dada a falta de conhecimento que os indivíduos da 
sociedade em geral possuem acerca das pessoas tran-
sexuais. No âmbito jurídico, trata-se de pessoas que, 
muito embora se identifiquem como homens ou mu-
lheres, não são vistas da forma como se apresentam. 
O binarismo baseado na genitália (possuir pênis para 
ser identificado como homem e vagina para ser iden-
tificada como mulher) acarreta consequências signi-
ficativamente negativas na vida de tais indivíduos.

Há, no indivíduo transexual, e isso se revela 
extremamente importante, um repúdio ao sexo 
morfológico. Inclusive, o transexual não se enxerga 
como uma pessoa homossexual. Ele estranha o 
próprio corpo que a natureza lhe deu ao nascer, 

gerando uma perigosa frustação, um desconforto 
que conduz à automutilação e ao autoextermínio.

A ambiguidade sexual decorrente do fenômeno 
da transexualidade é meramente biológica, porque, 
no sentido psicossocial, o transexual tem a convicção 
de pertencer ao sexo oposto, com sentimentos, 
percepções, índole e conduta assim condizentes, em 
contraposição à sua genitália, que avilta o seu espírito.

Avançando na ideia de reconhecimento de direi-
tos ao transexual, em que pese tratar-se de forma-
lidade administrativa que não interfere no direito 
constitucional de escolha do seu projeto de vida, o 
registro público torna-se importante ante a sua natu-
reza jurídica.

Registro é o conjunto de atos autênticos tendentes 
a ministrar prova segura e certa do estado das pessoas. 
Ele fornece meios probatórios fidedignos, cuja 
base primordial descansa na publicidade que lhe é 
imanente. Essa publicidade de que se reveste o registro 
tem função específica: provar a situação jurídica do 
registrado e torná-la conhecida de terceiros.

A Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973), 
cuja finalidade é conferir autenticidade, segurança 
e eficácia aos atos jurídicos da vida civil, adotou 
como critério distintivo dos sexos a conformação 
da genitália, ou seja, pênis para o sexo masculino e 
vagina para o sexo feminino.

Esclarece Walter Ceneviva, sobre esse ponto, que 
a autenticidade é qualidade do que é confirmado por 
ato de autoridade. A segurança, como libertação de 
riscos, é, em parte, atingida pelos registros públicos. 
Eficácia é a aptidão de produzir efeitos jurídicos 
calcada na segurança dos assentos, na autenticidade 
dos negócios e nas declarações para eles transpostos.

Ocorre, porém, que, nos dias atuais, o critério do 
sexo aparente estabelecido pela Lei de Registro Públicos 
não é suficiente para a definição do gênero, impondo-se 
a consideração das condições psicológicas e sociais do 
indivíduo, definidoras da sua real sexualidade.

O transtorno de identidade sexual é doença ca-
talogada na 10a Revisão da Classificação Internacio-
nal de Doenças da Organização Mundial de Saúde 
(CID10), tendo a cirurgia de redesignação de sexo 
como solução terapêutica para esses casos.

Aqui, cabe abrir um parêntese para afirmar que, 
em que pese à catalogação da OMS servir como 
fundamento para a superação do óbice previsto no 
artigo 13 do Código Civil, que somente autoriza a 
disposição de parte do próprio corpo por exigência 
médica, ouso dizer que: 1) não estamos diante de 
hipótese patológica; 2) o procedimento médico não 
é ato essencial para a definição do gênero.

A identidade sexual integra, ao meu sentir, os 
direitos da personalidade. Afirmar a dignidade 

humana significa para cada um manifestar sua 
verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento 
da sua real identidade sexual, em respeito à pessoa 
humana como valor absoluto.

Nesse diapasão, é absolutamente irrelevante 
para a definição do direito de alterar o gênero e o 
prenome que constam do registro civil a realização 
do procedimento cirúrgico de redesignação sexual. 
O transexual já sente, em seu íntimo, pertencer ao 
sexo oposto, de modo que a realização ou não do 
procedimento de redesignação sexual se mostra 
irrelevante para a definição do gênero e, por 
consequência, do direito à alteração do prenome.

O Poder Judiciário avançou bastante no tema, 
mesmo que o caminho ainda seja longo para a 
integral concretude dos direitos dos transexuais. 
Walter Ceneviva, citando decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, lembra que o Poder Judiciário 
bandeirante decidiu ser impossível retificar assento 
de nascimento para o fim de ficar constando 
mudança de sexo decorrente de ato cirúrgico errado, 
quiçá até criminoso, para atribuir ao interessado sexo 
que na realidade não tinha, nem poderá jamais ter. 
Prossegue o autor para dizer que o caso cuidou de 
pessoa registrada, ao nascer, como do sexo masculino. 
Todavia, os órgãos genitais caracterizadores de 
tal sexo ficaram atrofiados. Passou a ter mamas 
salientes e outros sinais femininos. Submetido a 
exames e tratamento psicoterápico, mais tarde veio 
a ser operado, quando lhe foram tirados aqueles 
órgãos, abrindo-se-lhe espécie de vagina, embora 
não tivesse útero nem ovários. O processo decorreu 
de seu pedido de retificação do registro a fim de 
ficar constando que seu sexo era o feminino. Por 
fim, afirma que concluiu o acórdão ser lamentável a 

situação criada pela operação, mas afirmou não ser 
possível dar-lhe sexo que não tem e que poderá levar 
pessoas a se unirem, em matrimônio, ao apelante 
quando um dos fins do enlace (a procriação) jamais 
poderá ser atingido. Aliás, tivesse tido o apelado 
tratamento adequado, em tempo mais remoto, e 
poderia, tudo faz crer ter chegado a ser um homem 
praticamente normal.

É importante lembrar que, para os casos de 
indivíduos transexuais que realizaram a cirurgia 
de redesignação, a jurisprudência aceita com certa 
tranquilidade, quiçá de forma pacífica, as alterações 
do gênero e do prenome, inclusive com dois 
precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

Em ambos os casos, o fundamento usado para 
permitir as alterações do registro civil, na essência, 
foi a desconformidade entre o sexo biológico imposto 
ao nascer (critério legal) e o psicológico, que vive no 
íntimo do indivíduo.

Nessa quadra, ao meu sentir, não há fundamento 
jurídico outro que possa impedir a autorização para as 
mudanças de sexo e de prenome para os transexuais 
não operados.

Não há, portanto, adotando-se o fundamento 
utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão 
jurídica diversa que possa obstar o mesmo direito 
para os indivíduos transexuais não operados, 
pois estes também se sentem no seu íntimo como 
pertencentes ao sexo oposto.

A cirurgia de redesignação, na minha visão, é 
mera etapa complementar de todo um procedimento 
que inclui também, por exemplo, outras espécies 
de procedimentos cirúrgicos e a terapia hormonal. 
Não é demais lembrar vários casos de pessoas que 
não podem se submeter ao ato cirúrgico ou que 
são temerosas em relação a qualquer espécie de 
intervenção médica.

Além disso, some-se que a redesignação do sexo 
feminino para o masculino constitui procedimento 
não comum e sujeito a maiores riscos do que a 
redesignação do sexo masculino para o feminino, 
além do que a eficácia do membro construído ainda 
é duvidosa no primeiro caso.

Lembro, por oportuno, que no caso da redesigna-
ção do sexo feminino para o masculino até mesmo o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aceita a 
realização do procedimento. Havendo, assim, e desta 
exigência não há como se afastar, laudo técnico psi-
cológico que ateste a condição de transexual (convic-
ção íntima de pertencer ao sexo oposto), tal prova já 
é suficiente para permitir as alterações do gênero e do 
prenome, independentemente do ato cirúrgico.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça, em sede de decisão monocrática, amparada 

 A vingar a tese de que 

se pode admitir nas certidões 

do registro público qualquer 

referência, ainda que genérica, 

sobre a alteração do gênero e do 

prenome, estar-se-ia perpetuando 

o constrangimento, em clara 

afronta ao princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana.”
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na jurisprudência dominante da Corte, homologou 
sentença estrangeira que havia reconhecido o direito 
às alterações de gênero e de prenome de pessoa 
transexual.

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
é verdade, ainda refratário às alterações do gênero 
e do prenome sem a realização da cirurgia, há três 
importantes precedentes em sentido oposto.

Em Apelação da Relatoria do Desembargador 
Donegá Morandini, foi autorizada a alteração 
somente do prenome.

Mais abrangente, na Apelação de Relatoria do 
Desembargador Vito Guglielmi e na Apelação da 
Relatoria do Desembargador Beretta da Silveira, o 
Tribunal admitiu, além do prenome, a alteração do 
gênero.

Consta da primeira Apelação a observação no 
sentido de que a alteração deverá ser averbada no 
registro civil, informando que se deu por decisão 
judicial. Na visão da 6a Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, de um lado assegura-
se o direito de terceiros, pois não há rompimento com a 
vida civil anterior e, de outro, preservam-se a dignidade 
e a privacidade do interessado, pois a informação não 
constará dos documentos de uso diário, constando, 
segundo a decisão, apenas da certidão de nascimento.

Sobre esse ponto, penso que melhor se revela 
o decidido pela 3a Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que 
a informação seja anotada no livro registral, ao 
exclusivo conhecimento do interessado ou constando 
apenas das certidões de inteiro teor, somente 
expedidas com autorização judicial, nos moldes do 
que já acontece com os casos de adoção.

A vingar a tese de que se pode admitir nas certidões 
do registro público qualquer referência, ainda que 
genérica, sobre as alterações do gênero e do prenome, 
estar-se-ia perpetuando o constrangimento, em clara 
afronta ao princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana.

Nessa mesma linha, em sede do Recurso Especial, 
com origem em Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, o ministro Marco Buzzi decidiu que: 

1. Quanto à averbação, no livro cartorário, à mar-
gem do registro, de que a retificação do prenome e 
do sexo da requerente se deu em virtude de decisão 
judicial, infere-se que a temática já foi objeto de ma-
nifestação por esta Corte, orientando-se no sentido 
da tese defendida pelo ora recorrente, com as devidas 
mitigações. Nesse contexto, destacam-se os seguintes 
julgados, o primeiro, ressalte-se, colacionado como 
paradigma no presente apelo extremo, e cujo entendi-
mento fora mitigado pela jurisprudência mais recen-
te da Segunda Seção desta Corte: Mudança de sexo. 

Averbação no registro civil. 1. O recorrido quis seguir 
o seu destino, e agente de sua vontade livre procurou 
alterar no seu registro civil a sua opção, cercada do 
necessário acompanhamento médico e de interven-
ção que lhe provocou a alteração da natureza gerada. 
Há uma modificação de fato que se não pode com-
parar com qualquer outra circunstância que não te-
nha a mesma origem. O reconhecimento se deu pela 
necessidade de ferimento do corpo, a tanto, como se 
sabe, equivale o ato cirúrgico, para que seu caminho 
ficasse adequado ao seu pensar e permitisse que seu 
rumo fosse aquele que seu ato voluntário revelou para 
o mundo no convívio social. Esconder a vontade de 
quem a manifestou livremente é que seria preconceito, 
discriminação, opróbrio, desonra, indignidade com 
aquele que escolheu o seu caminhar no trânsito fugaz 
da vida e na permanente luz do espírito. 2. Recurso 
especial conhecido e provido. (REsp no 678.933/RS, 
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, 3a 
Turma, DJ 21/5/2007). REGISTRO PÚBLICO. MU-
DANÇA DE SEXO. EXAME DE MATÉRIA CONS-
TITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME 
NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 
REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PRENOME E 
DO SEXO. DECISÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO. LI-
VRO CARTORÁRIO. 1. Refoge da competência ou-
torgada ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em 
sede de recurso especial, a interpretação de normas 
e princípios de natureza constitucional. 2. Aplica-
-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a 
questão suscitada no recurso especial, não obstante 
a oposição de embargos declaratórios, não foi apre-
ciada pela Corte a quo. 3. O acesso à via excepcio-
nal, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito da 
oposição de embargos de declaração, não regulariza a 
omissão apontada, depende da veiculação, nas razões 
do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 4. 
A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 
6.015/73 confere amparo legal para que transexual 
operado obtenha autorização judicial para a alteração 
de seu prenome, substituindo-o por apelido públi-
co e notório pelo qual é conhecido no meio em que 
vive. 5. Não entender juridicamente possível o pedido 
formulado na exordial significa postergar o exercício 
do direito à identidade pessoal e subtrair do indiví-
duo a prerrogativa de adequar o registro do sexo à 
sua nova condição física, impedindo, assim, a sua 
integração na sociedade. 6. No livro cartorário, deve 
ficar averbado, à margem do registro de prenome e 
de sexo, que as modificações procedidas decorreram 
de decisão judicial. 7. Recurso especial conhecido em 
parte e provido. (REsp 737.993/MG, Relator Minis-
tro João Otávio Noronha, 4a Turma, DJe 18/12/2009; 

grifou-se). Acerca do tema e perfilhando do mesmo 
entendimento, destaca-se ainda a decisão unipessoal 
proferida em sede de homologação de sentença es-
trangeira (SE no 4179/IT), da lavra do Ministro Cesar 
Asfor Rocha, publicada em 15/4/2009, de cuja par-
te dispositiva assim constou: Posto isso, homologo o 
título judicial estrangeiro, observando, no entanto, 
que, conforme ressaltado em precedente desta Corte 
(REsp 678.933/RS) e nos termos dos parágrafos 4o e 
6o do art. 109 da Lei 6.015/1973, deverá ficar consig-
nado às margens do registro civil do requerente que 
as modificações do nome e do sexo decorreram de 
decisão judicial. Expeça-se a carta de sentença. O en-
tendimento acima explicitado [possibilidade de aver-
bação] fundamenta-se na necessária correlação entre 
o teor do registro e a realidade/veracidade fática, con-
forme destacado pelo Ministro Carlos Alberto Mene-
zes de Direito, no precedente supramencionado: Não 
se pode esconder no registro, sob pena de validarmos 
agressão à verdade que ele deve preservar, que a mu-
dança decorreu de ato judicial, nascida da vontade do 
autor e que tornou necessário ato cirúrgico complexo. 
Trata-se de registro imperativo e com essa qualidade 
é que se não pode impedir que a modificação da na-
tureza sexual fique assentada para o reconhecimento 

do direito do autor. (cf. REsp no 678.933/RS). E ainda, 
segundo o Ministro João Otávio Noronha: Vale res-
saltar que os documentos públicos devem ser fiéis aos 
fatos da vida, além do que deve haver segurança nos 
registros públicos. Dessa forma, no livro cartorário, à 
margem do registro das retificações de prenome e de 
sexo do requerente, deve ficar averbado que as modi-
ficações procedidas decorreram de sentença judicial 
em ação de retificação de registro civil. Tal providên-
cia decorre da necessidade de salvaguardar os atos 
jurídicos já praticados, objetiva manter a segurança 
das relações jurídicas e, por fim, visa solucionar even-
tuais questões que sobrevierem no âmbito do direito 
de família (casamento), no direito previdenciário e 
até mesmo no âmbito esportivo. (Cf. REsp 737.993/
MG). Neste particular, portanto, merece acolhimento 
a pretensão recursal, com as ressalvas a seguir expos-
tas. 2. No que concerne ao teor das futuras certidões, 
requer o Ministério Público Estadual, ora recorren-
te, que sejam expedidas com a menção genérica da 
existência de elementos de averbação à margem do 
termo, que somente poderão ser solicitadas median-
te requerimento do interessado ou por requisição da 
autoridade judicial (fl. 207, e-STJ). No entanto, refe-
rido entendimento não merece prosperar, porquanto 
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não encontra respaldo na jurisprudência desta Cor-
te, orientada em sentido oposto. A fim de ilustrar, 
cumpre transcrever excerto do voto do Ministro João 
Otávio Noronha, ao enfrentar questão idêntica a que 
ora se analisa, em precedente cuja ementa foi acima 
transcrita: [...] tal averbação deve constar apenas do 
livro de registros, não devendo constar nas certidões 
do registro público competente nenhuma referência 
de que a aludida alteração é oriunda de decisão ju-
dicial, tampouco que ocorreu por motivo de cirurgia 
de mudança de sexo, sob pena de manter a exposição 
do indivíduo a situações constrangedoras e discrimi-
natórias. (cf. 737.993/MG). Nesse sentido se destaca, 
outrossim, o acórdão proferido no julgamento do 
REsp no 1.008.398/SP, de Relatoria da Ministra Nancy 
Andrighi (3a Turma, DJe 18/11/2009), cuja discussão 
se referia à hipótese muito semelhante ao presente 
caso, em que se determinou [...] que das certidões do 
registro público competente não conste que a referida 
alteração é oriunda de decisão judicial, tampouco que 
ocorreu por motivo de redesignação sexual de tran-
sexual. Ademais, no caso em tela, consoante se de-
preende dos autos, houve a apresentação de certidões 
expedidas por diversos órgãos estaduais e federais, 
de modo a resguardar eventuais direitos de terceiro. 
Desse modo, embora se admita a averbação, no livro 
cartorário e à margem do registro, de que alteração 
se deu em função de decisão judicial, a existência da 
mencionada averbação não deverá constar das futu-
ras certidões do registro público, como imperativo da 
proteção à intimidade. 3. Do exposto, com fulcro no 
artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dou 
parcial provimento ao recurso especial, a fim de auto-

rizar a averbação, apenas no livro cartorário e à mar-
gem do registro, de que a retificação do prenome e do 
sexo da requerente é oriunda de decisão judicial, sen-
do vedada, nos termos da fundamentação, qualquer 
menção a este fato nas certidões do registro público. 

Por fim, cabe dizer que, sobre esse tema, estamos 
atrasados, ao menos no aspecto legislativo. É que, 
enquanto em países como a Alemanha há legislação 
que permite aos pais, quando do nascimento do filho, 
adotar o sexo como indefinido e a Argentina, que 
editou a Lei de Identidade de Gênero, no Brasil não 
há qualquer perspectiva nesse sentido.

O Brasil ainda sedimenta seu caminho, em passos 
lentos, com o reconhecimento por órgãos estatais 
do direito ao uso do nome social, ou seja, aquele 
pelo qual o transexual pretende ver-se chamado no 
meio social em que vive, sem alteração no assento de 
nascimento.

Algumas entidades de caráter privado, caso de es-
colas e universidades, avançam ao criar banheiros sem 
identificação de gênero ou extinguindo comemora-
ções ligadas ao gênero, substituindo, por exemplo, o 
Dia das Mães e o Dia dos Pais pela festa da família.

Não há mais espaço para meia dignidade: ou 
aplicamos a Constituição Federal em sua inteireza 
ou rasgamos o seu texto. Não se pode admitir mais 
que o cidadão transexual seja colocado à margem da 
sociedade. 

O Poder Judiciário, atento à evolução do fato 
social, tem cumprido o seu papel. Cabe agora ao 
legislador, representante dessa sociedade plural, 
fazê-lo.
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Devido Processo Legal x Due 
Process of Law
(Transação penal x Plea bargaining)

Certa vez, em Barcelona, o Ministério Públi-
co denunciou o réu pela prática do crime de 
homicídio, pedindo, ao início do processo, 
a imposição da pena de 30 anos de prisão. 

Na sessão de julgamento, o promotor de justiça se re-
tratou e passou a pedir a imposição de uma pena de 
apenas seis anos de prisão, com o que, naturalmente, 
concordou o acusado. É certo que o Tribunal se negou 
a homologar tal acordo extravagante, mas o que mar-
cou o episódio foi a reação dos parentes da vítima, que, 
inconformados, partiram do local em que estavam na 
direção do acusador com o propósito de agredi-lo, 
vendo-se este obrigado a fugir pela porta dos fundos 
do Tribunal para evitar a agressão.1

Essa história é verdadeira. Com ela, objetiva-se 
ressaltar a necessidade de a importação de institutos 
estrangeiros ser feita da maneira mais cuidadosa 
possível, não se podendo ter a ilusão de que todos os 
institutos possam ser aplicados com êxito em todos os 
países. Se tal facilidade existisse, a Justiça funcionaria 
de forma muito melhor em todo o mundo. Em verdade, 
não se pode deixar de considerar as semelhanças — e, 
principalmente, as dessemelhanças — existentes entre 
os países para que, então, se verifique a viabilidade da 
aplicação de institutos estrangeiros. 

No caso do Brasil, o número cada vez maior 
de processos em curso tem provocado grande 
preocupação em todos aqueles que pretendem ver o 
Poder Judiciário cumprindo a função constitucional 
de resolver os conflitos de interesses que sejam 
levados à sua apreciação. Tal missão tem sido, como 
é de conhecimento geral, prestada de forma muito 
precária em função de diversos fatores, entre os quais 
o enorme número de processos.

É certo que ao acervo processual exagerado se 
somam outros motivos igualmente importantes 
na análise do nosso sistema judiciário. A má 
remuneração dos serventuários da Justiça, a 
baixa qualidade dos cursos jurídicos, a corrupção 
endêmica e a falta de responsabilidade social de 
muitos magistrados também contribuem para o 
estado atual das coisas.2 

No entanto, neste artigo, o que se pretende é 
enfatizar os seguintes pontos: (i) o exagerado número 
de processos pendentes de julgamento; (ii) a demora 
na sua solução; (iii) a necessidade de aplicação de 
institutos capazes de resolver a crise judiciária atual; 
(iv) o cuidado que se deve ter na importação de 
institutos, atentando-se para as diferenças culturais 
existentes entre os países envolvidos.

Marco Couto Juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro

Foto: Arquivo pessoal

Nesse panorama, por força da pequena extensão 
destas linhas, será feita a análise mais específica 
do instituto da transação penal, que, para muitos, 
encontra sua inspiração no chamado plea bargaining 
norte-americano.3

Veja-se que a importação do plea bargaining será 
utilizada nesta análise apenas com o propósito de 
exemplificar a influência norte-americana no sistema 
brasileiro. Não é novidade ressaltar o encurtamento 
cada vez maior da distância entre os países da civil law 
e os países da common law. Todavia, tal aproximação, 
embora salutar, há de ser feita paulatinamente, sem a 
esperança no sentido de que, de uma hora para outra, 
os graves problemas que atingem a grande maioria 
dos países sejam solucionados.

Embora o Brasil tenha herdado a legislação 
portuguesa a partir das Ordenações Filipinas, sendo 
inserido, desde o início, no chamado civil law, há 
algumas décadas a influência norte-americana em 
nosso sistema processual tem se mostrado presente, o 
que, aliás, é importante para o seu desenvolvimento. 
Assim como não se podem importar os institutos 
norte-americanos com os olhos fechados, também 
não é correto criar um bloqueio no sentido de não os 
admitir de forma pouco reflexiva.

O plea bargaining norte-americano e a transação 
penal partem da premissa segundo a qual é salutar a 
solução do processo sem o enfrentamento do mérito 
do conflito de interesses propriamente dito. São muitos 
os fatores que sugerem tal medida, destacando-se, 
entre eles, a celeridade e a não interposição de recurso, 
já que, ao menos no campo das ideias, há um acordo 
justo decorrente da livre manifestação dos envolvidos.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, “há quem 
pense que, se todos os processos penais tivessem 
de chegar até o trial, a máquina judiciária norte-
americana sofreria verdadeiro colapso”, o que torna, 
em alguma medida, compreensível a afirmação já 
feita pela Suprema Corte daquele país no sentido 
de que o instituto do plea bargaining é essencial ao 
funcionamento da Justiça penal dos Estados Unidos.4

Mas por que são distintos a transação penal e o 
plea bargaining?

Um esclarecedor caminho para traçar as 
diferenças entre os citados institutos é observar os 
seus personagens. Em outras palavras, é importante 
realçar os papéis do juiz, do acusador, do defensor e 
do réu em ambos os sistemas, sendo certo que será 
possível perceber as gritantes diferenças entre os 
sistemas em destaque.



2017  Julho | Justiça & Cidadania    4342                            Justiça & Cidadania | Julho 2017

Não é novidade lembrar que a atuação do juiz 
na condução do processo, sobretudo no que tange à 
produção probatória, muito bem revela o sistema em 
que ele está inserido. No sistema norte-americano, 
tem-se um juiz inerte, quase desinteressado no 
processo, cujo papel praticamente se reduz a 
fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos. No 
sistema brasileiro, é possível que o juiz tenha atuação 
determinante na produção das provas.

No Brasil, a situação é outra. Não se desconhece 
o fato de muitos operadores do Direito aderirem ao 
chamado “garantismo penal”, inspirados em um dos 
aspectos da obra de Luigi Ferrajoli. Segundo tal ótica, 
caberia ao juiz deixar que as partes produzissem as 
provas que pudessem, sem haver intromissão do 
magistrado nesse aspecto. Assim, não haveria nada de 
estranho em transformar o processo em verdadeiro 
vale-tudo, deixando as partes livres para buscar o 
reconhecimento de seus direitos.

No que tange ao acusador, as diferenças existentes 
entre os Estados Unidos e o Brasil são ainda mais 
perceptíveis. Na maioria esmagadora dos estados 
norte-americanos, o prosecutor é eleito para mandato 
de quatro anos, o que apenas não ocorre em New 
Jersey, Connecticut, Rhode Island e Delaware, locais 
em que o provimento ocorre por nomeação. No 

Brasil, como é de conhecimento geral, os integrantes 
do Ministério Público, por força de norma 
constitucional, são submetidos a rigoroso concurso 
de provas e títulos e, uma vez nomeados, gozam de 
garantias, entre as quais a vitaliciedade (art. 128, § 5o, 
I, “a”, e art. 129, § 3o, ambos da CF).

Não é preciso muito esforço para concluir que 
são bem distintas as perspectivas dos acusadores 
norte-americanos e brasileiros. O elemento político 
inserido no contexto norte-americano impõe um 
esforço ao prosecutor que não existe no Brasil. O 
acusador eleito presta contas à sociedade e, em 
muitos casos, utiliza a sua atuação como trampolim 
para atingir outros cargos eletivos. O número de 
vezes em que obtém o plea bargaining é importante, 
porque passa a impressão de que o prosecutor teve 
atuação efetiva. De seu lado, no Brasil, o acusador 
não tem a mesma preocupação, o que em muito 
distingue a sua atuação.

A situação do réu norte-americano é muito diferente 
da situação do acusado brasileiro. A amplitude do plea 
bargaining confere a percepção no sentido de que, 
uma vez ocorrendo o julgamento, o acusado fica em 
situação verdadeiramente vulnerável. Veja-se que o 
acusador, dependendo do caso, sequer fica restrito aos 
limites impostos pela moldura penal alusiva ao delito, 

em tese, praticado. Isso ocorre no chamado charge 
bargaining, no qual as possibilidades de alteração da 
imputação são praticamente ilimitadas.

Vale recordar o caso Bordernkirsher vs. Hayes. 
Nesse episódio, o Ministério Público ofereceu ao réu 
uma pena de cinco anos de prisão pelo fato de ele ter 
falsificado um cheque no valor de US$ 88,30. Para 
convencê-lo a aceitar a sua proposta, o acusador ressal-
tou que, caso não concordasse com o plea bargaining, 
em razão da sua reincidência, proporia a aplicação de 
uma pena de prisão perpétua. A Suprema Corte norte-
-americana, de maneira excepcional, declarou inváli-
do o plea bargaining por considerar que, nesse caso es-
pecífico, a adesão do réu ao acordo não foi voluntária, 
tendo ocorrido verdadeira ameaça acusatória.5

No Brasil, a situação é outra. A transação penal 
não tem a mesma extensão do plea bargaining, seja 
no que atine aos delitos que a admitam, seja no que 
se refira à atuação do Ministério Público. O legislador 
constitucional limitou a aplicação da transação penal 
àquelas infrações de menor potencial ofensivo, as 
quais foram definidas pelo legislador ordinário como 
sendo as contravenções penais e os crimes com pena 
até dois anos de prisão (art. 98, I, da CF, e art. 61 da 
Lei no 9.099/95).

O acusado brasileiro fica muito mais à vontade 
para se manifestar quanto à transação penal quando 
percebe que o Parquet não pode extrapolar a moldura 
legal da imputação, quando informado de que se 
trata de um benefício cuja aceitação não significa 
o reconhecimento de sua culpa e, por fim, quando 
sabe que a proposta, por força de lei, apenas pode se 
referir à aplicação de uma pena restritiva de direito 
ou de multa (art. 76 da Lei no 9.099/95).

Diante dos aspectos expostos até este momento, 
a conclusão à qual se chega é no sentido de que 
a comparação entre a transação penal e o plea 
bargaining apenas serve para realçar profundas 
diferenças. Cabe registrar que os personagens 
envolvidos — juiz, acusador, defensor e acusado — 
atuam em circunstâncias completamente díspares.

Em linhas gerais, pode-se afirmar o seguinte: o 
juiz norte-americano tem atuação discreta, enquanto 
o brasileiro pode (em verdade, deve) ter atuação 
efetiva na produção das provas; o acusador norte-
americano, sem qualquer dúvida, tem preocupações 
políticas que caracterizam a sua atuação, ao contrário 
do brasileiro; o defensor norte-americano não 
tem interesse no julgamento, seja por questão de 
celeridade, seja pelo seu despreparo, o que não ocorre 
com o brasileiro; o réu norte-americano tem medo 
das (quase ilimitadas) possibilidades acusatórias, 
enquanto o brasileiro sabe os limites da resposta 
penal que lhe pode ser imposta caso não haja acordo.

Feitos tais registros, convém verificar a compa-
tibilidade do plea bargaining e da transação penal, 
respectivamente, com as constituições norte-ame-
ricana e brasileira, sem que se pretenda, evidente-
mente, esgotar o tema por força da limitada abran-
gência deste artigo.

Quanto ao sistema norte-americano, é preciso 
ressaltar que o plea bargaining teve a sua constitu-
cionalidade questionada em diversas ocasiões, sendo 
certo que a Suprema Corte dos Estados Unidos sem-
pre reconheceu a compatibilidade do aludido institu-
to com a sua constituição.

Como é sabido, a constituição norte-americana 
possui apenas sete artigos e 27 emendas, justificando-
se a existência de poucos dispositivos com a 
sistemática própria do common law, de acordo com 
a qual têm destaque os precedentes jurisprudenciais.

No entanto, ainda assim, a constitucionalidade do 
plea bargaining já foi questionada à luz das emendas 
IV, V, VI e XIV, o que demonstra que se trata de 
instituto verdadeiramente prestigiado pela Suprema 
Corte norte-americana. Apenas para exemplificar, 
cabe destacar o teor da emenda VI.

A aludida emenda assim dispõe:
Em todos os processos criminais, o acusado terá 
direito a um julgamento rápido e público por um 
júri imparcial do estado e distrito onde o crime tiver 
sido cometido, distrito esse que será previamente 
estabelecido por lei; de ser informado sobre a natu-
reza e a causa da acusação; de ser acareado com as 
testemunhas de acusação; de fazer comparecer, por 
meios legais, testemunhas de defesa e de ser defen-
dido por um advogado.

Portanto, o teor da emenda VI, em uma primeira 
leitura, revela que o plea bargaining seria incompatí-
vel com a constituição norte-americana, já que, por 
meio de tal instituto, o acusado não é julgado por um 
júri imparcial e não tem a possibilidade de produzir 
provas por meio das quais pretenda ver reconhecida 
a sua inocência.

Contudo, não se pode negar que a Suprema Cor-
te norte-americana também levou em consideração, 
para declarar a constitucionalidade do plea bargaining, 
aspectos de ordem prática. Veja-se que, nos anos 60 do 
século passado, ocorreu a chamada crime wave, o que 
causou a multiplicação por oito do número de crimes, 
acabando por protagonizar a possibilidade de acordo 
entre a acusação e o réu, já que era inegável o dispên-
dio de tempo e de dinheiro provocado pela situação.

De outro lado, cabe examinar a nossa transação 
penal destacando algumas de suas principais carac-
terísticas e examinando-a à luz de alguns dos mais 
significativos princípios consagrados na constituição 
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Notas

brasileira, sem que se tenha, por óbvio, a pretensão 
de esgotar o tema.

Ao contrário do que ocorre no sistema norte-
americano no qual o plea bargaining é aplicado, 
inclusive em crimes graves, a transação penal tem 
aplicação restrita, basicamente incidindo nas infrações 
de menor potencial ofensivo, as quais, conforme já 
explicitado, abrangem as contravenções penais e os 
crimes cuja pena máxima não extrapole o patamar de 
dois anos (art. 98, I, da CF, e art. 61 da Lei no 9.099/95).

Tal peculiaridade — a aplicação restrita do 
instituto sob análise — parece demonstrar certa 
preocupação do legislador brasileiro quanto ao 
acerto da importação do instituto norte-americano 
ou, em uma perspectiva mais otimista, a sua prudente 
cautela no sentido de inseri-lo apenas aos poucos no 
sistema processual brasileiro.

Veja-se que o art. 76 da Lei no 9.099/95 salienta 
que, não sendo caso de arquivamento, deverá o 
Ministério Público propor a aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multa. Em verdade, 
o legislador utiliza o verbo “poderá”, e não o verbo 
“deverá”, mas sedimentou-se o entendimento 
segundo o qual o autor do fato tem direito subjetivo 
à aplicação de tal benefício caso observados os 
requisitos legais. Nesse sentido, Geraldo Prado 
afirma que “a formulação da proposta de transação 
penal, pelo Ministério Público, quando presentes os 
requisitos legais, é obrigatória”.6

O princípio da inocência impõe grave reflexão. 
Há mais de duzentos anos, o art. 9o da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 dispõe que 

todo homem é considerado inocente até o momen-
to em que reconhecido como culpado, e, se for in-
dispensável a sua prisão, todo rigor desnecessário, 
empregado para efetuá-la, deverá ser severamente 
reprimido pela lei. (tradução nossa)7

Também de seu lado, o art. 11 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948, 
dispõe que

qualquer pessoa acusada de uma ofensa penal tem 
o direito de ser considerada presumidamente ino-
cente até que se prove culpada de acordo com a lei 
e com um processo público com todas as garantias 
necessárias para a sua defesa. (tradução nossa)8

No Brasil, como é de conhecimento de todos, a 
nossa constituição, de forma taxativa, afirma que 
ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória. Portanto, 
a transação penal, ao impor ao autor do fato uma 
pena (repita-se: o art. 76, da Lei no 9.099/95, utiliza 
a palavra “pena”) sem que haja a natural produção 

probatória, com o escopo de abreviar o processo 
e diminuir o acervo brasileiro, é, no mínimo, de 
duvidosa constitucionalidade (art. 5o, LVII, da CF).

Diante de tudo o que foi exposto neste artigo, a 
título de conclusão, é importante elencar os pontos 
mais significativos, nos seguintes termos:

(i) no Brasil, existe um enorme número de 
processos que devem ser levados a julgamento, 
o que impõe a adoção de medidas buscando 
acelerar seu trâmite;

(ii) uma das alternativas é a importação de institu-
tos estrangeiros, cuja aplicação no Brasil deve 
ser feita de maneira cuidadosa, respeitando-se 
as diferenças entre os países envolvidos;(iii) 
a transação penal tem inspiração no instituto 
do plea bargaining norte-americano, mas as 
realidades existentes nos dois países são di-
versas em pontos fundamentais;(iv) a atuação 
dos operadores do Direito — juiz, acusador, 
defensor e réu — são muito diferentes nos 
Estados Unidos e no Brasil, o que não pode ser 
desconsiderado para a aplicação dos institutos 
em estudo;

(v) no Brasil, embora não se tenha notícia de o 
Supremo Tribunal Federal ter declarado a in-
constitucionalidade da transação penal, é pos-
sível questioná-la à luz de diversos princípios, 
entre os quais se destacam o contraditório e a 
presunção de inocência.
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Férias dos magistrados  
e o “novo” CPC
Inconstitucionalidades e contradições

Não obstante inexistir previsão na redação 
original da Constituição acerca do perío-
do de férias dos magistrados, verifica-se 
que o art. 66, §1o, da Lei Complementar 

no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) 
dispõe que, exceto os magistrados dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho, os demais membros dos Tribu-
nais gozarão de férias coletivas nos períodos de 2 a 
31 de janeiro e de 2 a 31 de julho, ocasião em que ha-
via juízes, desembargadores e ministros de plantão, 
atentando-se que, nesses períodos, não havia decurso 
de prazo para os advogados, o que possibilitava aos 
mesmos sair de férias com as suas famílias.

Pois bem. Em indubitável equívoco, os advogados 
buscaram junto ao Congresso Nacional a aprovação 
da Emenda 45/2004, com o fundamento na morosi-
dade do Judiciário, visando à alteração das férias dos 
magistrados. Desse modo, já no mês de janeiro de 
2005, o Poder Judiciário passou a funcionar normal-
mente, com exceção dos Tribunais Superiores, o que, 
de pronto, configura um tratamento desigual. 

Por outro lado, após a referida alteração, os ad-
vogados passaram a perceber que não mais podiam 
sair de férias com suas famílias nos meses de janeiro 
e de julho, uma vez que o Judiciário passou a funcio-
nar ininterruptamente, e, tanto fizeram, que o então 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça e à época 
Presidente do STF, Min. NELSON JOBIM, violando 
a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional, decidiu por paralisar o funcionamento 
do Judiciário a partir de 20 de dezembro de cada ano 
até 6 de janeiro do ano seguinte, como se legislador 
fosse, para que os advogados pudessem sair de férias.

O Congresso Nacional, em 2009, passou a 
analisar o Projeto de Lei do “Novo” CPC e, já no 
ano de 2015, fora aprovado num espaço de tempo 
por demais curto, quando bastaria apenas alterar o 
Código de 73 no que efetivamente fosse necessário. 
E, mais uma vez, e de forma inconstitucional, 
suspendeu o expediente forense no período de 20 
de dezembro a 20 de janeiro, sem que os prazos 
corressem para os advogados. Coisa de país 
subdesenvolvido!

Diante dessas inconstitucionais decisões, os pro-
cessos cada vez mais passaram a demorar a chegar ao 
seu término não só na primeira instância, como nas 
demais instâncias. Ressalta-se que, principalmente 
na segunda instância, a morosidade é ainda maior, 
uma vez que agora, tão somente de seis em seis meses 
– o que não acontecia antes –, as Câmaras se reúnem 
com seus cinco integrantes, em razão dos períodos 
diversos que cada magistrado adota para gozar de 
suas merecidas férias, o que dificulta o julgamento 
dos processos pela Câmara cheia.

Nesse panorama, julgo que as decisões do 
Min. Nelson Jobim e do Congresso Nacional são 
plenamente inconstitucionais. É dizer, se queriam 
alterar as férias da magistratura, antes deveriam ter 
alterado a LOMAN (Lei Complementar no 35, de 
14/3/79), recepcionada pelo STF e de iniciativa do 
STF. 

Assim, sem sombra de dúvida, o que restou deci-
dido revela um absurdo jurídico, uma afronta às nor-
mas vigentes, uma vez que, antes, deveria ser alterada 
a LOMAN, já que se trata de Lei Complementar à 
Constituição Federal de iniciativa do STF.

José de Anchieta da Mota e Silva Desembargador do TJMG

Conforme já delineado anteriormente, o 
“Novo” CPC prevê a suspensão das sessões no 
período de 20 de dezembro a 20 de janeiro para 
que os advogados possam sair de férias com suas 
famílias, o que representa um retrocesso enorme 
e, quer queiram quer não, a culpa também deve 
ser atribuída à OAB e ao Congresso Nacional, com 
o devido respeito, pois, consolidada essa alteração 
pelo CPC, ocasiona-se uma permanente a demora 
em demasia para que se dê o encerramento dos 
processos.

É imprescindível uma mudança radical no 
que toca às férias dos juízes em todo o Judiciário, 
não só na Constituição Federal, mas também no 
CPC, a fim de que se retorne o sistema anterior, 
mantendo os termos constantes na Lei Orgânica 
da Magistratura. 

A demora não estava e não está no sistema 
das férias. A verdade, como é sabida por 
todos, corresponde à enormidade de recursos 
protelatórios e inúteis, incluindo-se, agora, o 
acréscimo de dias dos prazos previstos no “Novo” 
CPC. Daí não há falar em prazo razoável.

Noutro norte, apenas para salientar as ditas 
inovações trazidas pela nova legislação processual 
civil, frisa-se que já existe a previsão na Constitui-
ção Federal da obrigatoriedade de o juiz de direi-
to fundamentar todas as suas decisões, de forma 
que repetir tal norma no CPC nada mais é do que 
pleonasmo e inutilidade manifesta. É notório que 
tal norma é de conhecimento de todo magistrado 
e, diante da sua inobservância, os Tribunais cas-
sam a decisão ou a sentença viciada. 

Nesse mesmo sentido, vê-se que decisão de 
teor repetitivo, súmulas vinculantes e repercussão 
geral já existiam no CPC de 73, em razão da 
alteração pelas Leis nos 11.276/2006, 11.277/2006, 
11.417/2006 e 11.418/2006.

O “novo” CPC e os embargos infringentes
Não é preciso ter doutorado e mestrado para 

se chegar à óbvia conclusão de que o “NOVO” 
CPC transformou os magistrados dos Tribunais em 
advogados. Sem sombra de dúvida, senão vejamos. 

Sem qualquer justificativa plausível, os Em-
bargos Infringentes deixaram de figurar no CPC. 
Contudo, mais uma vez, trocaram o seis por meia 
dúzia. Isto é, o fato de deixar de existir nominal-
mente, não quer dizer que pelo simples fato de o 
julgamento continuar não significa não haver di-
vergência de julgamento. O pior e o que é lamen-
tável, que a nova legislação leva o presidente da 
Câmara a marcar nova data para que o recurso 
de apelação seja reapreciado como se ele e todos 
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os demais membros da Câmara fossem advogados e 
pudessem recorrer do resultado, como se não tives-
sem satisfeitos com a decisão da maioria. Ademais, 
tal inovação corre contra o tempo, eis que impede o 
Judiciário de arrecadar suas custas. Lamentável. Em 
verdade, transformaram os desembargadores em ad-
vogados. Coisa de país subdesenvolvido!

Do agravo de instrumento
Pertinente aos prazos processuais, reitera-se que 

a nova legislação vai de encontro à duração razoável 
do processo.

Na hipótese do agravo de instrumento, o “Novo” 
CPC estendeu o prazo da sua interposição para 15 
(quinze) dias úteis. Nesse passo, considerado o prazo 
de resposta, tem-se mais de um mês, sem contar 
eventual interposição de agravo interno nos autos, o 
que também revela grande atraso na tramitação dos 
processos.

E o que dizer, então, do disposto no artigo 1.015 
do CPC, que, segundo entendimento de alguns, prevê 
rol taxativo (do qual discordo), e outros, pode ser 
considerado extensivo? Nesse específico, constatam-
se diversas inexatidões, senão vejamos. 

Na hipótese em que o juiz acolhe a exclusão de 
litisconsorte (art. 1015, VII), também não será 
admitido agravo de instrumento em face da decisão 
que acolhe a inclusão de litisconsorte, por ser o 
aludido rol considerado taxativo? 

Conforme prevê a nova legislação, neste caso, o 
autor não poderá recorrer, não sendo ainda cabimento 
de mandado de segurança. Daí, sobrevém a sentença. 
A parte recorre, requerendo a nulidade da decisão. 
Se reformada a decisão e a sentença pelo Tribunal, 
será determinado que o processo retorne à comarca 
de origem, com a cassação da decisão e da sentença, 
com a nulidade de todos os atos ali praticados, o que 
imputará enorme atraso.

Outros equívocos também se constatam nos 
casos da ausência de previsão quanto à negativa de 
produção de prova ou de incompetência do juízo. Em 
qualquer das hipóteses, o atraso será enorme. 

Esse é mais um exemplo deste “péssimo” Código, 
no dizer do saudoso Professor, Jurista e Desembarga-
dor JOSÉ MARRARA. 

O art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e o 
art. 85, e seus parágrafos inconstitucionais, do 
“novo” CPC 

O art. 7o e seu inciso IV, assim estão redigidos:
Art. 7o: São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
(...)

IV: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali-
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes perió-
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo; sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim. 

  
POIS BEM. Basta uma leitura atenta do artigo 

85 e seus parágrafos do CPC no que dizem 
respeito aos honorários dos advogados, nos casos 
que envolvem a Fazenda Pública, à evidência que 
contrariam a Constituição Federal, que dispõe que 
a vinculação do salário mínimo é “vedado para 
qualquer fim”. É dizer, a alegação de que se trata de 
mero cálculo não se sustenta. Isso, porque o salário 
mínimo está sendo tomado como base para se 
fixar o valor dos honorários dos advogados, como 
se depreende do inciso 1o do § 3o e o § 4o do art. 85, 
como se segue:

Art. 85. (...)
§ 3o: Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, 
a fixação dos honorários observará os critérios es-
tabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o e os seguintes 
percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento so-
bre o valor da condenação ou do proveito econômi-
co obtido até 200 (duzentos) salários mínimos.
§ 4o. (...) IV: será considerado o salário mínimo vi-
gente quando prolatada sentença líquida ou o que 
estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

  
COMO SE VÊ, nada mais é preciso dizer. O 

contido no inciso IV do parágrafo 4o do artigo 85 do 
“Novo” CPC é inconstitucional. Não houve revisão 
de direito.

As contradições do “novo” CPC. As contradições 
no que diz respeito à atuação dos juízes 

Para mim, tenho como “horroroso” o “Novo” CPC 
– com o devido respeito aos que pensam de forma 
diferente –, pois vejo que não houve séria e cautelosa 
revisão das normas, o que externou diversos artigos 
contraditórios. 

Em dois ou três artigos, ou quando muito, em 
quatro, tem-se que é vedado ao juiz decidir de ofício, 
sem que antes se abra vista às partes, mesmo a lei 
lhe conferindo o direito de agir de ofício. Já mais à 
frente, o Código permite ao juiz agir de ofício, o que 
evidencia que o “Novo” CPC foi sancionado com 
muita pressa e sem a devida revisão de direito.

Os artigos 9o e 10o proíbem que os juízes decidam, 
sem que antes os advogados sejam ouvidos. Muito 
bem. Acontece que, nos 34 artigos à frente, tem-se a 

permissão para que os juízes possam agir de ofício. 
Confiram-se os números dos artigos: 9o e 10o não 
permitem. Mas os artigos 63, § 3o, 64, § 1o, 78, § 2o, 
81 “caput”, 82, § 2o, 138, “caput”, 142, 190 § único, 
203, § 3o, 271, 288, 292, § 3o, 332, § 1o, 337, § 5o, 342, 
inciso II, 363, 370, 382, § 1o, 385, “caput”, 421, 461, 
“caput”, 464, § 2o, 480, 481,485, § 3o, 487, inciso II, 
622, “caput”, 712, 773, “caput”, 803, § único, 828, § 3o 
permitem.

Aliás, os artigos por último citados assim 
dispõem: “o juiz de ofício, ou a requerimento das 
partes”.

Como se vê, a uma leitura simples, é fácil cons-
tatar a contradição, dentre outras não citadas para 
não cansar o leitor. Assim, diante do comprovado, 
fácil concluir que tem total aplicação a lição da her-
menêutica jurídica quando ensina: “quando o legis-
lador proíbe determinado ato em uma norma, mas, 
mais à frente, outras normas permitem, é porque se 
esqueceu da primeira”. É o caso dos artigos acima 
apontados em que os dois primeiros artigos citados 
“proíbem”, mas os demais “permitem” ao juiz agir de 
ofício. Não poderia ser diferente; isso porque quem 
preside o processo é o juiz e quem julga é o juiz e não 
o advogado, com o devido respeito.

ALIÁS, não quero com isso dizer que o juiz não 
tenha a obrigação de “dar vista” ao advogado naque-
les casos normais para o andamento do processo 
durante a instrução, como vista para defesa, impug-
nação, juntadas de documentos, produção de pro-
vas, formação de litisconsórcio, audiência, depois 
de proferida a sentença e contrarrazões, etc. Mas, 
não, quando decide declarar a prescrição e a deca-
dência. De se destacar que estas matérias deveriam, 
inclusive, ser devidamente analisadas pelos advoga-
dos antes do ajuizamento da ação. E MAIS, quando 
o julgamento é unicamente de direito, prescinde a 
abertura de vista ao advogado. 

É um absurdo jurídico o juiz ter que dar vista 
ao advogado quando a prescrição e a decadência 
estão visíveis nos autos, o que levará tão somente 
a procrastinar o resultado útil do processo. O juiz 
não mudará a decisão que será proferida. E deixa de 
decidir de ofício. Coisa de país subdesenvolvido!

A lição da doutrina
O saudoso jurista CARLOS MAXIMILIANO 

(1979, p. 7), em sua conceituada obra HERMENÊU-
TICA E APLICAÇÃO DO DIREITO, ensina:

Mais de um preceito parece adaptável à hipótese em 
apreço; entre as regras que se confundem, ou coli-
dem, ao menos na aparência, de exclusão em exclu-
são se chegará, com o maior cuidado, à verdadei-
ramente aplicável, apropriada, preferível às demais.

Entre preceitos que promanam da mesma origem e 
se contradizem, cumpre verificar a data da publica-
ção, a fim de se saber qual o que revoga implicita-
mente o outro. Se os dois surgiram simultaneamen-
te ou pertencem ao mesmo repositório, procura-se 
conciliá-los quanto possível. Se, ao contrário, são de 
natureza diferente, faça-se prevalecer o estatuto fun-
damental sobre todos os ramos do Direito positivo, 
a lei sobre o regulamento, costume, uso, ou praxe.

 
O também saudoso jurista VICENTE RÁO (1976, 

p. 235), em seu conceituado O DIREITO E A VIDA 
DOS DIREITOS, assim leciona:

E DEL VECCHIO aqui acrescenta esse magistral 
conselho, tantas e tantas vezes esquecido pelos intér-
pretes e aplicadores da lei: “A harmonia das diversas 
partes componentes do sistema deve ser experimen-
tada e confirmada a cada instante, aproximando-se 
as regras particulares entre si e relacionando-as com 
os princípios gerais a que se prendem. Só assim po-
derá o jurista compreender o espírito do sistema e 
observá-lo em suas aplicações particulares, evitan-
do os erros que se produziriam se ele se contentasse 
em considerar, por um modo geral, apenas esta ou 
aquela regra em si mesma. O jurista e, especialmente 
o juiz, devem, tanto quanto possível, dominar e, por 
assim dizer, reviver o inteiro sistema, compenetran-
do-se de sua unidade espiritual, desde os princípios 
remotos e subtendidos, até às mínimas disposições 
de detalhe, como se fossem autores de todo.

Também o saudoso jurista explicita:
Disposição Geral e Disposição Especial. QUANDO 
RECIPROCAMENTE SE REVOGAM. – A disposi-
ção especial não revoga a geral, nem a geral revoga 
a especial, senão quando a ela, ou ao seu assunto, se 
referir, alterando-a, explicitamente ou implicitamen-
te. Em consequência, a lei nova que estabeleça dispo-
sições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior”. (RÁO, p. 297).

Diante disso, é evidente que, se duas ou três 
normas proíbem o juiz agir de ofício e mais duas 
dezenas de normas permitem, à conclusão lógica, de 
bom senso e de inteligência, é ignorar as que proíbem; 
isso, porque estas últimas demonstram ausência de 
bom senso.

Outro jurista de renome ALÍPIO SILVEIRA (1985, 
p. 141), em sua famosa obra HERMENÊUTICA 
JURÍDICA cita o ministro Hahnemann Guimarães 
em voto proferido no STF e em outra passagem o 
magistrado belga HENRI DE PAGE, na seguinte 
ordem de transcrição:    

Não se deve na interpretação da lei, observar estri-
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tamente a sua letra. A melhor interpretação, a me-
lhor forma de interpretar a lei não é, sem dúvida, a 
gramatical. A Lei deve ser interpretada pelo seu fim, 
pela sua finalidade. A melhor interpretação da lei é, 
certamente, a que tem em mira o fim da lei; é a in-
tepretação teleológica”. (Rec. Extr. 9189, acórdão de 
3.3.48, na Revista Forense. Editora Brasiliense vol. 2, 
no 4 págs. 39/40, 1a edição ano 1985).
Sem dúvida, o juiz, ao interpretar a lei, não pode to-
mar liberdades inadmissíveis com ela, mas não deve 
igualmente ficar surdo às exigências do Real e da 
vida. O direito é essencialmente uma coisa viva. Ele 
se destina a reger homens, isto é, seres que se mo-
vem, pensam, agem, mudam, se modificam. O fim 
da lei não deve ser imobilizar a vida ou cristalizá-
-la, mas ficar em estreito contato com ela, segui-la 
em sua evolução e adaptar-se-lhe. Daí resulta que o 
direito tem um fim social a preencher, o que o juiz 
deve participar dele, interpretando as leis não ape-
nas segundo seu texto e suas palavras, mas segundo 
as necessidades sociais que elas se destinam a reger, 
e segundo as exigências da justiça e da equidade que 
constituem seu fim, em outras palavras, a interpre-
tação das leis não deve ser ‘formal’; ela deve ser, an-
tes de tudo, ‘real’, humana, socialmente útil.

No mesmo trabalho, o referido jurista cita o Min. 
Mário Guimarães, que assim se manifesta:

No trabalho de adaptação é que se desenvolve o es-
forço ciclópico do juiz. Deve o magistrado manter-se 
fiel à lei, procurando, todavia, sem destruí-la, ajustá-
-la aos fatos sociais. Por essa forma, leis obscuras ou 
ambíguas, sob influxo da jurisprudência, perdem os 
vícios que lhe tolhiam o desenvolvimento, e tornam 
de plantas mofinas, em árvores frondosas. A ação do 
juiz as vivifica. (Autor e Obra citados, pág. 152, no 3, 
vol. 4, edição de 1985).

Posto isso, diante de normas contraditórias, 
devem prevalecer aquelas que objetivam finalizar 
o processo o quanto antes, conferindo-lhe maior 
celeridade e efetividade.

 
Atuação dos advogados e a parte “neófita” em 
matéria de direito

E mais, o “Novo” CPC com relação aos honorários 
de advogado, tão somente favorece ao profissional 
da advocacia em prejuízo da parte. É dizer, com 
o devido respeito. A bem da verdade, no caso de 
demandas protelatórias, não é a parte a responsável 
pelo ajuizamento da ação e da interposição de 
recurso (s), mas o advogado, que deveria estudar 
melhor a causa e não ajuizar a ação por ajuizar e 
recorrer por recorrer. A condução da defesa das 

partes é de inteira responsabilidade dos advogados. 
Quero dizer, a parte confia que o advogado sabe 
o que faz, e assim sendo, se faz errado deve pagar 
pelos seus erros. 

Julgo que o maior deles é a quantidade de 
recursos inúteis e protelatórios. Aliás, até porque 
em razão da repercussão geral, súmulas vinculantes, 
decisões repetitivas, cabe ao advogado não ajuizar 
ação que sabe que será julgada improcedente desde 
a primeira sentença até a última, quer no STJ quer 
no STF. Tal assertiva advém dos resultados dos 
recursos, cuja maioria é julgada improcedente ou 
mesmo inadmitida. Quem quiser perder tempo para 
confirmar o que digo, basta que faça uma pesquisa 
séria e chegará ao que agora é afirmado.

  
O “novo CPC dará mais agilidade à justiça”

 A frase acima é do Ministro Luiz Fux, do STF, em 
entrevista à Revista JUSTIÇA & CIDADANIA (2010, 
p. 11). 

No entanto, a “duração razoável do processo”, 
como afirmado por alguns juristas que já escreveram 
sobre o assunto, pelo menos até o presente momento, 
não se confirmou. É dizer, basta consultar o assunto 
desde a alteração do CPC de 1973. 

Aliás, como já dito acima, um mero recurso de 
agravo de instrumento leva mais de um mês, quase 
dois para ser julgado, e, sem contar com possível 
interposição de agravo interno, o que leva mais de 
três meses. Ora, hoje em dia, são 15 dias úteis para 
apelar e 15 dias úteis para agravar, sem contar o prazo 
em dias úteis para resposta e os dias sem expediente 
forense. 

POIS BEM. Se se quer que o processo termine em 
prazo mais do que razoável, que se reduza o número 
de recursos. E mais, o que deveria acontecer seria o 
seguinte: o juiz sentencia o feito; a parte sucumbente 
tem a oportunidade de recorrer uma vez. Nesse 
passo, se confirmada a sentença, o processo deveria 
se encerrar aí, não havendo qualquer razão para 
mais recursos, eis que obedecido o contraditório e as 
provas constantes dos autos.

E mais, para finalizá-los de uma vez por todas, 
o valor da condenação devidamente atualizado 
deveria ser depositado, sob pena de não ser 
conhecido o recurso, com decisão que impeça 
qualquer recurso.

São essas as considerações, com o devido respeito 
aos eminentes participantes da elaboração do CPC, 
compatíveis com a minha posição e que, com certeza, 
não agradará a todos. Isso, talvez porque tão somente 
quem está na condução de milhares de processos sabe 
a enorme dificuldade de proferir a última decisão e 
arquivado o processo em definitivo.

Ninguém faz tanto,
com tanta energia.

Recorde mundial de produção de energia em 2016:

103.098.366 MWh

itaipu.gov.br
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