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Esta edição estará circulando com o novo presidente, 
escolhido e sufragado nas urnas, em eleições regu
larmente realizadas. O eleito recebeu o sufrágio 
popular e independente da coloração partidária e 

ideológica de cada eleitor, governará a Nação a partir de 1 de 
janeiro de 2011, com os poderes e responsabilidades dispostos 
na Constituição Federal.

Juntamente com o Presidente da República e Vice, na mesma 
data, tomarão também posse os eleitos dos legislativos: Senado 
Federal; Câmara dos Deputados; assembleias legislativas dos 
Estados e distrital de Brasília. Infelizmente parte dos eleitos 
para os respectivos legislativos assumem seus mandatos já 
manchados e conspurcados com as vergonhosas e comprovadas 
ações de corrupção e crimes que praticaram contra a sociedade, 
o que, consequentemente continuará acontecendo, enquanto 
permanecer esse nauseabundo critério da escolha eleitoral, com 
o uso do poder econômico na compra de votos, e o abuso e 
influência do poder público como se constatou desabridamente 
nesta eleição.

Somente com a instituição do voto distrital, quando o eleitor 
ficará limitado a escolha de candidatos do seu meio, da sua 
região, a corrupção se tornará mais difícil, e a fiscalização mais 
fácil em razão da proximidade dos candidatos. Entretanto, isso 
é um sonho, uma ilusão, porque com esses legislativos agora 
eleitos, confraternizados com bandidos, criminosos, palhaços 
e efêmeros atores fora da ribalta, misturados com potentados 
endinheirados, dificilmente essa prática realmente democrática 
ou outra que se assemelhe será aprovada por esse Congresso 
mesclado com representantes de si próprios, ou de conhecidos 
grupos corporativistas.

Então! O que nos aguarda? É a esperança que todo 
brasileiro tem, acreditando ainda que Deus é brasileiro e 
poderá advir um milagre.

Entretanto, enquanto o milagre não se materializa, ficando 
na expectativa, vamos divagar com a realidade: o Brasil que 

editorial

 AS ESPERANÇAS COM O NOVO
CHEFE Da NaÇÃO

Seja quem for o vencedor 
a presidir os destinos da 

Nação, o que se espera são 
medidas vitais, práticas 
e imediatas para tentar 

aliviar a população desses 
problemas que são menores, 
diante da grandiosidade dos 
imensos empreendimentos 

e responsabilidades 
da administração 
governamental.
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felizmente, ainda, não conheceu os horrores de terremotos, 
maremotos, ciclones, vulcões em atividade, guerra civil, mas, 
que já conheceu e vivenciou algumas desgraças e horrores, 
como a escravidão, a febre amarela, a ditadura militar com 
mortes de todo tipo, inclusive com enforcamentos (Herzog), 
prisões, torturas, estupros, violências, desaparecimentos e 
tantas desgraças que atingiram principalmente jovens, homens 
e mulheres do povo. 

 Atualmente, convivemos ainda com grandes mazelas: as 
misérias das favelas, das palafitas, com cerca de vinte milhões 
da população vivendo em estado de miserabilidade, sofrendo 
com doenças endêmicas, analfabetismo, falta de assistência 
médica, enfermagem e leitos em hospitais públicos, falta de 
água e saneamento básico na metade das cidades, falta de 
segurança pública e garantia de ir e vir, combate eficiente e 
eficaz contra o tráfico de drogas e armas, falta de fiscalização nas 
fronteiras no combate ao contrabando, falta de escolas técnicas 
para oportunizar jovens ao trabalho e desviálos das drogas, 
além da monstruosidade que ocorre com o sistema prisional 
e carcerário, o que constitui uma horrorosa prática contra os 
direitos humanos, cuja desgraça é maior e muito superior aos 
horrores e crueldade que foram infringidos aos miseráveis 
escravos dos navios negreiros, cuja brutalidade vem sendo 
divulgada constantemente nos jornais e televisão, clamando aos 
céus por uma solução caridosa, sem que, entretanto, os órgãos 
públicos responsáveis e a sociedade ciente e estupefata, se 
comovam dessa desumana atrocidade cometida barbaramente 
contra indefesos seres humanos.

Seja quem for o vencedor a presidir os destinos da Nação, 
o que se espera são medidas vitais, práticas e imediatas para 
tentar aliviar a população desses problemas que são menores, 
diante da grandiosidade dos imensos empreendimentos e 
responsabilidades da administração governamental.

O que se deseja, é a concretude das afirmativas dos dois 
candidatos durante o proselitismo na campanha eleitoral, 

das intenções e propósitos difundidos aos eleitores, sobre 
os compromissos de atender com prioridade, as questões 
de saúde, educação, transporte, saneamento, segurança 
e habitação popular, e, inclusive, ordenamento financeiro 
e parcimônia com os gastos públicos, especialmente com  
obras faraônicas, com os vários atendimentos e assisten
cialismo ideológico, como o pretendido e absurdo pedido 
do Paraguai tentando romper unilateralmente o Tratado de 
Itaipu, para abocanhar dos cofres da Nação por mais 20 anos 
uma prenda de duzentos e quarenta milhões de dólares. 
Além desse despautério contra o tesouro nacional, temos 
também a previsão de um gasto nababesco de quatorze ou 
dezoito bilhões de reais para realização dos jogos olímpicos 
e a copa do mundo.

 A programação destes imensuráveis dispêndios, destinados 
a obras luxuriantes, constitui uma dolorosa hipocrisia contra 
uma população carente, que pervaga triste e abandonada por 
esse Brasil afora, em busca de água, alimentação e outros bens 
de primeira necessidade.

O que o povo esperançoso aguarda do presidente eleito é 
a continuidade de medidas contra a inflação, a intensificação 
da assistência social, o incremento aos meios de produção: 
indústria, comércio, agricultura, mineração, turismo e exportação, 
aproveitando com mais intensidade as oportunidades que os 
mercados mundiais têm proporcionado com reais benefícios 
para o Brasil.

Ainda vale sonhar com a esperança!

Orpheu Santos Salles
Editor
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A lEI dA fIChA lIMPA  
SOb a vISÃO DE UM JURISTa

O legislador complementar, ao aprovar a Lei Com
plementar 135, de 4 de junho de 2010, denomina
da “Lei da Ficha Limpa”, que tem origem em proje
to de iniciativa legislativa popular, conforme ficou 

consignado no acórdão recorrido e nos debates em Plenário, 
buscou proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato, bem como a normalidade e a 
legitimidade das eleições. Para tanto, criou novas causas de 
inelegibilidade, mediante critérios objetivos, tendo em conta 
a “vida pregressa do candidato”, com amparo no art. 14, § 
9º, da Constituição Federal, o qual, de resto, integra e com
plementa o rol de direitos e garantias fundamentais estabe
lecidos na Lei Maior.

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ademais, assen
tou, por maioria de 6 (seis) votos a 1 (um), que a citada Lei 
Complementar, ao estabelecer outras hipóteses de inelegibili
dade além daquelas já previstas no texto constitucional, teve 
em mira proteger valores que servem de arrimo ao próprio re
gime republicano adotado pela Constituição Federal.

 Na espécie, o recorrente, eleito para exercer mandato de 
Senador da República no período de 2007 a 2015, renunciou ao 
cargo em 4/7/2007, após a protocolização de representação, 
pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, perante a Mesa da 
Câmara Alta do Congresso Nacional, em 28/6/2007. 

Por essa razão, entendeu o TSE, ratificando decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que o registro de 
sua candidatura encontra óbice no disposto na alínea k do inciso 
I do art. 1º da LC 64/90, introduzida pela LC 135/2010. 

Na oportunidade, assentei, em resumo, que só se pode 
cogitar de afronta ao princípio da anterioridade quando 
ocorrer: i) o rompimento da igualdade de participação dos 
partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo 
eleitoral; ii) a criação de deformação que afete a normalidade 
das eleições; iii) a introdução de fator de perturbação do 
pleito, ou iv) a promoção de alteração motivada por propósito 
casuístico. 

Ora, no caso sob análise, é possível verificar que a LC 
135/2010, do mesmo modo, entrou em vigor em 7/6/2010, 
ou seja, antes das convenções partidárias para escolha dos 
candidatos que, segundo o Calendário Eleitoral das Eleições 

É irrelevante que o julgamento da Lei da Ficha Limpa 
(RE nº 630.147), esteja ainda pendente de um voto no  
Supremo Tribunal Federal. A publicação do resumo que fa
zemos, do voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, 
presidente do Superior Tribunal Eleitoral, representa e 
constitui uma didática aula de direito constitucional, avan
çando no tempo pela constatação que trazem de volta a 
discussão o papel do Poder Judiciário nas modernas de
mocracias, onde o “ativismo judicial” deve ser diferenciado 
da “judicialização da política”, fenômeno que indica a ex
pansão do Poder Judiciário no processo decisório das de
mocracias contemporâneas, conforme expressão original
mente utilizada por Carl Schmitt, na sua crítica ao controle 
de constitucionalidade de feição política, aceita e difundida 
pelo emérito constitucionalista, professor Luiz Roberto 
Barroso, em estudo feito sobre a judicialização da política 
e os riscos da hegemonia judicial, com o título genérico de 
“Direito e política no Brasil contemporâneo”

A erudita e esclarecida explanação jurídica do voto do 
ministro Lewandowski, com minucioso estudo sobre as 
controvérsias semânticas incidentes sobre o entendimento 
judicial da emaranha questão, e atentando também ao fato 
da origem legislativa popular da Lei Complementar 135, de 
04 de junho de 2010, torna presente, no dizer do professor 
Barroso, o pensamento do constitucionalista alemão 
Peter Häberl, diretor do Instituto de Direito Constitucional 
Europeu e Cultura Jurídica de Bayreuth, que dá como 
exemplo a Corte Suprema alemã: “O Tribunal Constitucional 
Federal alemão procede de maneira pragmática e desde há 
muito tempo outorga a palavra a grupos pluralistas, como 
sindicatos, organizações empresariais, a Igreja em alguns 
processos judiciais importantes, em audiências públicas” 
, elogiando como referência a adoção do Brasil da mesma 
sistemática, valendo lembrar ainda o pensamento do 
professor Barroso: que a jurisdição constitucional “não deve 
suprimir nem oprimir a voz das ruas, o movimento social e os 
canais de expressão da sociedade, Nunca é demais lembrar 
que o poder emana do povo, não dos juízes”. 

Nota do editor

Enrique Ricardo Lewandowski
Ministro do STF
Presidente do TSE
Membro do Conselho Editorial



Ministro Ari Pargendler, Presidente do STJ

Foto: Gil Ferreira SCO/STF

Ministro Enrique Ricardo Lewandowski
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2010, aprovado pela ResoluçãoTSE 23.089/2010, ocorreriam 
a partir de 10/6/2010. Assim, pelas mesmas razões, e por 
coerência, penso que não há falar em alteração do processo 
eleitoral, pois não se registrou nenhum casuísmo ou rompimento 
da chamada “paridade de armas” que pudesse acarretar alguma 
deformação do processo eleitoral.

Entendo que não se pode cogitar da incidência do art. 16 
da Constituição no caso de criação, por lei complementar, 
de novas causas de inelegibilidades. É que, nessa hipótese, 
não há o rompimento da igualdade das condições de disputa 
entre os contendores, ocorrendo, simplesmente, o surgimento 
de novo regramento normativo, de caráter linear, ou seja, de 
disciplina legal que atinge igualmente todos os aspirantes a 
cargos eletivos, objetivando atender, repito, o disposto no art. 
14, § 9º, da mesma Carta.

Na verdade, existiria rompimento da denominada “paridade 
de armas” caso a legislação eleitoral criasse mecanismos que 

importassem em um desequilíbrio na disputa, prestigiando 
determinada candidatura, partido político ou coligação em 
detrimento dos demais. Isso porque o processo eleitoral é 
integrado por normas que regulam as condições em que se trava 
o pleito, não se incluindo entre elas os critérios de definição 
daqueles que podem ou não apresentar candidaturas.

Não se contesta que a modificação das regras relativas às 
condições regedoras da disputa eleitoral, aprovada no ano em 
que ocorre o pleito, poderia dar azo a uma eventual quebra da 
isonomia entre os candidatos. Tal não ocorre, todavia, com a 
alteração das normas que definem os requisitos para o registro 
de candidaturas. Neste caso, elas direcionamse a todas as 
candidaturas, sem fazer distinção entre os vários postulantes, 
motivo pelo qual não têm o condão de afetar a igualdade que 
deve reger a disputa eleitoral.

Lembro, ainda, que no julgamento da ADPF 144/DF, 
Rel. Min. Celso de Mello, pelo STF, no qual se assentou a 

Foto: Nelson Jr. SCO/STF

Ministro Enrique Ricardo Lewandowski
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impossibilidade de definirse, como causa de inelegibilidade, 
a mera instauração, contra candidatos, de procedimentos 
judiciais sem trânsito em julgado, consignei que, em Roma 
antiga os candidatos a cargos eletivos trajavam uma toga 
branca como forma de identificálos e distinguilos dos demais 
cidadãos. Nesse sentido, destaquei que a palavra “candidato” 
vem do latim candidatus, que significa “aquele que veste roupa 
branca”, representando a pureza, a honestidade, a idoneidade 
moral para o exercício do cargo postulado.

Entendo, desse modo, que a LC 135/2010, ao estabelecer 
novos casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação, 
determinando, ainda, outras providências, teve como escopo 
proteger valores constitucionais que servem de arrimo ao 
próprio regime republicano, além de integrar e complementar 
o rol de direitos e garantias fundamentais estabelecidos na 
Carta Magna.

Em conclusão, forte nos precedentes firmados por esta 
Suprema Corte, assento que lei complementar que disponha 
acerca de inelegibilidades, a qual tenha entrado em vigor antes 
de 5 de julho, pode ser aplicada às eleições do mesmo ano, tal 
como ocorre no caso sob exame.

Não vejo, pois, como dar guarida à alegada inconstituciona
lidade do art. 5º da LC 135/2010 por ofensa ao disposto no art. 
16 da Constituição.

Da alegada impossibilidade de retroação da LC 135/2010 
Uma instigante questão suscitada por aqueles que 

combatem a “Lei da Ficha Limpa” consiste em saber se os 
efeitos da LC 135/2010 podem ou não retroagir para alcançar 
situações pretéritas, em face da mudança de redação de alguns 
de seus dispositivos, operada no Senado Federal.

A aprovação do projeto pelo Senado, de fato, suscitou 
certa perplexidade por conta de uma emenda de redação 
proposta pelo Senador Francisco Dornelles (PPRJ), acatada 
pelo Relator, Senador Demóstenes Torres (DEMGO), que 
alterou os tempos verbais em cinco situações. Em todos os 
casos, substituiuse a construção “tenham sido condenados” 
pela expressão “que forem condenados”, nas alíneas e, h, j, l 
e n do art. 1º da LC 64/1990.

Conforme esclareceu o Senador Demóstenes Torres, em 
interpretação autêntica, o Senado introduziu no texto apenas 
uma emenda de redação, com o objetivo de uniformizar 
e harmonizar os tempos verbais utilizados nos vários 
dispositivos do projeto.

Por tratar-se de mera emenda de redação, forçoso é 
concluir que o texto não sofreu nenhuma modificação em seu 
sentido original, pois se tal fosse o caso, o projeto teria sido 
devolvido à Câmara dos Deputados.

Concluo que a expressão “os que forem condenados” não 
exclui do alcance da LC 135/2010 os candidatos já apenados, 
pois lei eleitoral nova que altere as causas de inelegibilidade – 
ampliando ou não seu gravame – aplicase imediatamente. 

Não se trata, pois, nessas hipóteses ou em outras 
contempladas na LC 135/2010, em especial aquela objeto 
de discussão nestes autos, a meu ver, de hipótese de 

retroatividade. Isso porque, por ocasião do registro, 
considerada a lei vigente naquele momento, é que são 
aferidas as condições de elegibilidade e as causas de 
inelegibilidade. São, portanto, levados em linha de conta, 
no momento oportuno, fato, ato ou decisão que acarretem a 
impossibilidade de o candidato obter o registro.

 Também não se pode perder de vista que, nos termos da 
jurisprudência desta Suprema Corte e do TSE, as normas que 
alteram ou impõem inelegibilidades não têm caráter penal, 
como também não configuram sanção. Constituem regras de 
proteção à coletividade, que estabelecem preceitos mínimos 
para o registro de candidaturas, tendo em mira a preservação 
dos valores republicanos.

Vêse que as causas de inelegibilidade, enquanto normas 
de ordem pública, aplicamse a todos indistintamente, 
contemplando, inclusive, situações jurídicas anteriores à 
publicação da LC 135/2010, cabendo à Justiça Eleitoral 
verificar – no momento do pedido de registro de candidatura – 
se determinada causa de inelegibilidade prevista em abstrato 
na legislação incide ou não em uma situação concreta, tal como 
sempre ocorreu em todos os pleitos.

Os recorrentes fundamentam o seu inconformismo também 
na premissa de que a renúncia consubstanciaria ato jurídico 
perfeito do qual somente se poderiam extrair os efeitos 
previstos na legislação vigente à época em que praticado o 
ato. Sustentam que a LC 135/2010, na verdade, previu a sua 
inelegibilidade como “efeito futuro da renúncia”, o que violaria o 
art. 5º, XXXVI, da Constituição.

Entendo, porém, equivocada a premissa na qual se assenta 
a tese dos recorrentes. Com efeito, penso que a inelegibilidade 
não constitui efeito futuro do ato de renúncia, tratandose, ao 
revés, de hipótese que incide sobre a condição de elegibilidade 
do recorrente no tempo presente.

Na verdade, o que cabe indagar na espécie é se a 
elegibilidade que o recorrente possuía quando renunciou 
deve ou não ser assegurada após o advento da LC 135/2010.

É saber se o recorrente tem ou não direito adquirido à 
elegibilidade, considerando que, no momento de sua renúncia, 
esse ato não se encontrava no rol das causas de inelegibilidade.

Ora, tratandose de condições de elegibilidade ou causas de 
inelegibilidade, esses requisitos se perfazem no momento do 
registro da candidatura. 

No mesmo sentido, o STF já assentou não haver direito 
adquirido à reeleição, pois aplicamse às candidaturas as 
regras de elegibilidade vigentes no momento do registro.

 De todo modo, seria suficiente considerar o fato de que não 
há direito adquirido a regime jurídico para atribuir resposta 
negativa à pretensão do recorrente neste aspecto.

Reconhecendo, todavia, a tensão que se estabelece entre 
os valores “estabilidade” e “justiça”, não tenho maiores dúvidas 
em rejeitar a ideia de que as normas de ordem pública são 
infensas à regra que protege o direito adquirido. Alinhome, 
contudo, à jurisprudência do STF que, sem negar a incidência 
do direito adquirido às regras de ordem pública, atribui-lhe 
alcance mais restritivo.
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 É que a incidência irrestrita do direito adquirido, em se 
tratando de regime jurídico público levaria, nas palavras da 
Min. Cármen Lúcia, a uma condição de “inércia a estagnar a 
dinâmica jurídica das normas fundamentais”. 1

Diante desse quadro, estou convencido de que não há 
falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, 
ambos abrigados no art. 5º, XXXVI, da Constituição, uma vez 
que as condições de elegibilidade ou causas de inelegibilidade, 
estabelecidas na LC 64/90, são verificadas no momento do 
registro de candidatura.

Da inexistência de violação do art. 55, II, III, e §§ 2º e 4º, 
da Constituição Federal 

De fato, nos termos do art. 55, § 2º, da Constituição, cabe 
ao Senado a decisão a respeito da perda do mandato de 
Senador acusado de infringir o disposto no art. 55, I, II e VI, da 
Carta Magna.

Todavia, a alínea k contestada neste recurso requer, 
apenas, que a representação proposta perante a Câmara 
dos Deputados ou o Senado Federal tenha o potencial ou a 
capacidade de autorizar a abertura do processo contra o 
parlamentar. Ora, não há dúvida de que a análise do referido 
potencial ou capacidade não está relacionada ao mérito da 
representação ou da petição, uma vez que este exame — é 
certo — cabe apenas às Casas que integram o Congresso 
Nacional. Convém recordar, no entanto, que o próprio texto 
constitucional elenca objetivamente os requisitos que revelam 
esse potencial, quais sejam, a finalidade do pedido e a 
legitimidade do representante.

Significa dizer que a renúncia oferecida após a abertura 
do processo não impede o seu processamento, de modo 
que o congressista acabará sendo julgado por seus pares. 
Consequentemente, apenas a renúncia apresentada antes que 
o parlamentar seja acusado é que impedirá o curso do processo 
e a inelegibilidade decorrente de eventual condenação.

Justamente nesse ponto reside a finalidade da norma sob 
exame. Partindo do pressuposto de que eventual condenação 
leva não apenas à perda do mandato, mas também à 
inelegibilidade, a LC 135/2010 veio suprir uma lacuna 
decorrente de renúncia com o propósito de contorná-la.

A nova disposição legal, com efeito, impõe a inelegibilidade 
justamente àqueles que abdicam do mandato, antes da 
instauração do processo, de modo a impedir eventual 
inelegibilidade que poderia advir de uma futura condenação.

Em outras palavras, a citada alínea k, ao invés de fazer 
oposição ao dispositivo constitucional em tela, acaba por 
prestigiálo. Penso ser essa a interpretação mais consentânea 
com o objetivo colimado pelo texto constitucional. 

Da ausência de afronta aos postulados da presunção de 
inocência e do devido processo legal

Quanto à suposta violação do princípio da presunção de 
inocência, destaco, inicialmente, que a LC 135/2010, como 
já dito, buscou resguardar a “probidade administrativa, a 
moralidade para o exercício do mandato, considerada a 

vida pregressa do candidato”, valores constitucionais do 
mais alto quilate.

Com efeito, em uma necessária ponderação de valores, 
penso que a presunção de não culpabilidade, em se tratando de 
eleições, cede espaço – sem ser, evidentemente, desprezada 
– aos valores constitucionais estabelecidos no art. 14, § 9º, da 
Constituição.

Nada impede, a meu ver, que o legislador complementar 
defina outras hipóteses de inelegibilidade, como a renúncia 
ou a condenação por órgão colegiado, sem trânsito em 
julgado, em homenagem aos princípios da probidade admi
nistrativa e da moralidade para o exercício do mandato. Em 
outras palavras, em se cuidando de postulantes a cargos ele
tivos, o interesse público sobrepõese aos interesses exclu
sivamente privados.

Convém destacar que os valores constitucionais estam
pados no art. 14, § 9º, da Carta Magna são exigidos  
não apenas daqueles que almejam cargo eletivo no Poder 
Executivo e no Poder Legislativo, mas também – e nem po
deria ser diferente – daqueles que querem ingressar nos tri
bunais do País.

Dito de outro modo,ficou decidido que o Tribunal competente, 
mediante critério objetivo e motivado, pode e deve recusar o 
nome de candidato a membro do Poder Judiciário mesmo que 
este esteja apenas respondendo a processo criminal.

Pergunto, então, poderia o mesmo cidadão pleitear um 
cargo eletivo, por exemplo, o de Governador de uma unidade da 
Federação? A resposta, para mim, é claramente negativa. Com 
efeito, a LC 135/2010, a partir dos vetores constitucionais que 
devem balizar o ingresso em todo e qualquer cargo público, definiu 
novas hipóteses de inelegibilidade, mediante critérios objetivos e 
razoáveis (prazo de 8 anos de inelegibilidade e possibilidade de 
sustar a decisão judicial que acarreta a restrição).

Não há falar, portanto, em violação do princípio da não 
culpabilidade, nessas situações.

Do suposto abuso no poder de legislar e da alegada 
afronta ao princípio da proporcionalidade 

Não verifico, porém, a ocorrência de ofensa a tais princípios, 
porque ausente qualquer abuso legislativo. Com efeito, não 
identifico nenhuma desproporção ou exagero na LC 135/2010, 
seja na classificação dos atos considerados impeditivos do 
registro de candidaturas, seja na cominação de novos prazos de 
inelegibilidade, sobretudo porque ela mesma prevê a sustação 
judicial de seus efeitos. 

Ressalto, por fim, que não há falar em critério desproporcional 
na fixação de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, uma 
vez que esse tempo, a meu ver, é o mínimo que o legislador 
poderia ter estabelecido.

Isso porque o prazo de 8 (oito) anos coincide: i) com o 
mandato de Senador da República; ii) com o tempo em que o 
Chefe do Executivo pode permanecer no poder, contando com a 
reeleição; e iii) com a “inabilitação, por oito anos, para o exercício 
de função pública” como consequência de impeachment, 
prevista no art. 52, parágrafo único, da Constituição.
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NOTAS

Na redação anterior do art. 1º, I, da Lei de Inelegibilidades, 
as alíneas b, c, d, e, e h estabeleciam o prazo de 3 (três) 
anos de inelegibilidade, a alínea f, fixava 4 (quatro) anos, e a 
alínea g, previa 5 (cinco) anos. Entretanto, na realidade, esses 
prazos eram praticamente inócuos. Isso porque o estado 
de inelegibilidade, na maioria dos casos, cessava antes 
mesmo do término do mandato.

Na antiga dicção da alínea d, por exemplo, a inelegibilidade 
era estabelecida para “os que tenham contra sua pessoa 
representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, 
transitada em julgado, em processo de apuração de abuso 
do poder econômico ou político, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados”, bem como para as que 
se realizassem nos três subsequentes. Desse modo, como se 
sabe, os políticos em tal situação livravamse da inelegibilidade 
no terceiro ano de seu mandato e podiam concorrer até mesmo 
à reeleição. 

Na verdade, a referida alínea d jamais teve efetividade na 
história da Justiça Eleitoral. É que, além de ser completamente 
inócuo o prazo de inelegibilidade fixado em 3 (três) anos, 
contado do início do mandato, a exigência do trânsito em 
julgado tornava o dispositivo letra morta.

Isso posto, conheço dos recursos extraordinários, mas 
nego-lhes provimento para manter, na íntegra, o acórdão 
emanado do Tribunal Superior Eleitoral.

1 ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia. O princípio do direito adquirido no 
direito constitucional. Revista Forense. v. 308, outdez. 1989. pp. 311.

Convém destacar que os valores 
constitucionais estampados no 

art. 14, § 9º, da Carta Magna são 
exigidos não apenas daqueles 
que almejam cargo eletivo no 

Poder Executivo e no Poder 
Legislativo, mas também – e 
nem poderia ser diferente – 

daqueles que querem ingressar 
nos tribunais do País.

Foto: Nelson Jr. SCO/STF

Ministro Enrique Ricardo Lewandowski
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AI dE MIM, AI dE TI, hAITI

símbolo da liberdade, ausência de limites. No azul intensíssimo 
do Caribe, a experiência haitiana mostra sinais de limites de 
variado matiz. Parece que ali o mar é sussurro permanente a 
lembrar que viver é preciso, navegar...

E segue o mundo surfando em águas nem sempre amenas, 
deslembrandose de que a internacionalização das relações 
políticas põe à vista que estamos todos no mesmo barco. Não 
há sobreviventes isolados, ou, pelo menos, não há garantia de 
que, se uma parte do mundo for bem, obrigada, a outra pode 
ser desprezada.

Na mundialização econômica e política atual, nem ao 
menos uma ilha é uma ilha. Os que não sucumbimos em 
terremotos, nem dormimos sob o signo do medo dos ventos, 
somos iguais aos que não podem adormecer com calma. 
Como diria Sartre, como toda a humanidade, somos metade 
vítimas, metade culpados.

O Haiti é um povo ferido pela ganância insensata dos homens 
e pela revolta incompreensível da natureza. Melhor é saber que, 
mesmo poucos, muitos dos quais brasileiros, há quem esteja a 
ajudar, quando a solidariedade nem sempre atravessa a soleira 
da porta da maioria.

Os haitianos não parecem cansados de lutar. Seguem 
varrendo os destroços de construções arrasadas como quem 
ara a terra do que passou para dar espaço à semeadura nova. 
Parecem cultivar a certeza de que serão os jardineiros da safra 
que os alimentará no futuro.

Aprendi que, pessoal ou socialmente, felicidade não é 
destino, é construção. Se um homem não é uma ilha e uma ilha 
não é um isolamento humano, é imperioso que a construção ou 
a reconstrução seja plural. Se não for por benquerença, seja 
por sensatez: de mãos dadas a caminhada é mais fácil, mesmo 
quando os pés se esfolam pela aridez da trilha. E ai de mim, 
ai de ti, Haiti, se não estivermos juntos para construir o que 
queremos que venha. Pode ser, então, que a sorte afunde no 
azul intenso de um mar qualquer e que, assim afogada, ela faça
nos náufragos da aventura humana mais benfazeja.

Nenhum homem é uma ilha, repetese. Mesmo uma 
ilha pode não ser uma ilha, digo. O ilhamento de um 
homem é tristeza; o de um povo, um perigo. A onda 
que arrasta o outro pode ser a mesma que me afogará 

amanhã. O que derruba alguém pode ser o anúncio do terremoto 
que me abaterá amanhã. O outro é aquele que passa antes, às 
vezes, o que poderá ser meu sofrimento depois. E, se assim não 
for, o sofrimento mesmo dele já é uma ferida que me dói.

O Haiti não é apenas uma ilha, linda ilha que, ao olhar que 
deito do sobrevoo em sua proximidade, me faz pensar que 
o céu se derramou naquela amplidão. O Haiti é um povo em 
permanente estado de luta contra adversidades impostas pelos 
colonizadores de antes, o descaso, depois, e um certo sentido 
de comiseração, mais que de compaixão. É desse, no entanto, 
que todos nós precisamos.

Os revolucionários oitocentistas fizeram do azul a cor

Chamado à atenção por Bernardo Cabral, li, enlevado, 
a magnífica crônica da ministra Carmen Lúcia, sob o título 
acima, publicada no jornal “O Globo” de 6 de setembro.

É incrível pelo inusitado, mas também emocionante 
que — no burburinho e agitação das responsabilidades 
que lhe chegam às mãos no STF todo dia, colocando na 
sua mesa de trabalho, para decisão, questões e assuntos 
os mais díspares e controversos, que demandam acurado 
estudo e difíceis soluções sobre conflitos de grande 
importância transitando pela alta Corte de Justiça — 
essa delicada e gentil operadora do Direito encontre 
ainda tempo e oportunidade para expressar sentimentos 
com tanto amor e humanismo.

A ministra Carmen Lúcia deixanos mais uma lição de 
pureza, solidariedade e esperança. 

Cármen Lúcia Antunes Rocha
Ministra do STF e do TSE

Nota do editor
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O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei com
plementar de iniciativa popular denominado “ficha 
limpa”. O projeto tramitou célere. Os parlamentares 
perceberam que a sociedade tem fome de ética e 

quer que políticos que tenham vida pregressa irregular sejam 
afastados. Registrese que o art. 41A, da Lei 9.504, de 1997, 
que pune com rigor o candidato que de qualquer modo tenta 
corromper o eleitor, para obterlhe o voto, foi introduzido pela 
Lei 9.840, de 1999, também de iniciativa popular.

O projeto foi encaminhado ao Presidente da República, 
para sanção. Ele altera a Lei Complementar nº 64, de 1990, 
acrescentando inelegibilidades no rol daquela lei e amplia o 
tempo destas. Exigiu, ademais, condenação criminal por tribunal 
de 2º grau para o fim de gerar inelegibilidades. 

Três questões polêmicas surgiram.
A primeira delas relacionase com a interpretação gramatical 

de alguns artigos do projeto. É que o texto aprovado pelo Senado 
diz que são inelegíveis “os que forem condenados”. Em alguns 
dispositivos, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados dizia: 
“os que tenham sido condenados.” O Senado substituiu, então, o 
tempo do verbo: “os que tenham sido condenados”, que está no 
pretérito perfeito composto. Os tempos compostos referemse 
a uma ação passada. Já o verbo — “os que forem condenados” 
— está no futuro do subjuntivo. Diz respeito, portanto, a uma 
ação futura. Alguns, interpretando literalmente tais dispositivos, 
sustentam que somente condenações proferidas após a 
promulgação da lei é que originariam inelegibilidade.

Esclareçase, entretanto, que interpretação literal, grama
tical, não constitui interpretação. É mera leitura do texto, me

O PROjETO “fIChA lIMPA”
QUESTõES POlêMICaS

Carlos Mário da Silva Velloso
Membro do Conselho Editorial
Ex-presidente do STF e do TSE
Professor emérito da Universidade de Brasília – UnB e da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG
Advogado

Esclareça-se, entretanto, 
que interpretação literal, 
grama tical, não constitui 

interpretação. É mera leitura 
do texto, medida preliminar 

para a interpretação 
sistemática, que levará à 

compreensão da finalidade 
da lei. No caso, se fizermos 
interpretação sistemática do 
projeto, concluiremos que o 
tempo do verbo empregado 

não é relevante.
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dida preliminar para a interpretação sistemática, que levará à 
compreensão da finalidade da lei. No caso, se fizermos inter
pretação sistemática do projeto, concluiremos que o tempo do 
verbo empregado não é relevante. É que o projeto acrescen
tou o art. 26C, à LC 64, a estabelecer que poderá o Tribunal  
Superior, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sem
pre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que 
expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião 
da interposição do recurso. E acrescenta, ao final, no art. 3º, 
que os recursos interpostos antes de sua vigência poderão ser 
aditados para o fim de ser pedido o efeito suspensivo indicado 
no art. 26C. Referese o dispositivo, está claro, a condenações 
passadas, pendentes de recursos. A interpretação sistemática 
revela a finalidade da lei: afastar do pleito os que estão conde
nados em 2º grau e que, por isso mesmo, não ostentam vida 
pregressa adequada.

A segunda questão concerne à presunção de não culpabilidade 
inscrita no art. 5º, LVII, da Constituição. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADPF 154, Relator o Ministro Celso 
de Mello, decidiu pela impossibilidade de “definirse, como 
causa de inelegibilidade, (...) quando inocorrente condenação 
criminal transitada em julgado.” Todavia, a questão voltará 
ao Supremo Tribunal. E penso que a Suprema Corte poderia 
reverter o seu entendimento, forte em dois argumentos básicos: 
(i) a Constituição consagra presunção de não culpabilidade e 
não certeza. (ii) E a Constituição estatui que lei complementar 
estabelecerá outros casos de inelegibilidade, além dos que estão 
nela inscritos, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do 

mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Ora, uma 
condenação em 2º grau de jurisdição terá, no mínimo, abalado, 
seriamente, a presunção de não culpabilidade e a vida pregressa 
do candidato, que a Constituição quer que seja boa, a fim de 
proteger a probidade administrativa e a moralidade para o 
exercício do mandato. E quem está condenado, em 2º grau, por 
exemplo, pelo tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, 
peculato ou crime hediondo, não tem vida pregressa regular. 
Há de ser considerado, ademais, que os recursos interpostos, 
a partir do 2º grau, são recursos puramente jurídicos, nos quais 
não se analisam as provas, onde, portanto, não se examina 
a justiça da decisão. E restará, por fim, o pedido cautelar de 
suspensão da inelegibilidade, a que já nos referimos, sempre 
que existir plausibilidade da pretensão recursal.

A terceira questão diz respeito ao princípio da anualidade 
aplicável às leis que alteram o processo eleitoral (CF, art. 16). 
Indagase: as novas inelegibilidades constituem alteração ao 
processo eleitoral? Quando foi editada a Lei Complementar 
64, de 1990, o TSE decidiu pela negativa. Mas o Supremo 
Tribunal, em 2006, afastou a aplicação, naquele ano, da 
Emenda 52, que tratava da verticalização das coligações. 
Ora, é sabido que o processo eleitoral se inicia com o 
registro das candidaturas e se encerra com a diplomação dos 
eleitos. As coligações dizem respeito ao registro, o mesmo 
ocorrendo com as inelegibilidades. Não há como, portanto, 
deixar de observar, no caso, o princípio da anualidade inscrito 
no art. 16 da Constituição. Hoje, a observância do princípio 
causa desagrado. Amanhã, poderá ocorrer o contrário. Dos 
princípios jamais devemos nos afastar.

Foto: SCO/STF
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A hIPOCRISIA AMBIENTAl
(EM POUCaS PalavRaS)

Reis Friede
Desembargador Federal do TRF da 2ª Região

termoelétricas à base de carvão por estações de energia 
eólica” (“O Globo”, 19/11/2009, p. 38), defendendo, por fim, 
o maior acesso das mulheres a métodos contraceptivos, ao”  
planejamento familiar e à educação, como formas efetivas de 
se combater o denominado aquecimento global.

Ainda assim, a mesma UNFPA, em aparente contradi
ção, deixa claro ser contra a imposição de uma consistente 
política de controle populacional, concluindo que a decisão 
quanto ao número de filhos continua sendo um direito ina
lienável de cada mulher, ainda que reconheça que 35% das 
gestações nos Países em desenvolvimento, simplesmente, 
não são desejadas.

Curioso observar, em necessária adição contextual, que há 
sempre um demógrafo de plantão, preocupado, muito mais, 
em nos alertar dos supostos riscos inerentes a uma política de 
planejamento familiar (com a consequente alteração da pirâ
mide etária), — ignorando, de forma irresponsável, os conse
quentes efeitos do aumento da expectativa de vida em todo o 
mundo e do próprio prolongamento da vida útil humana, como 
bem assim dos extraordinários avanços da tecnologia aplicada 
ao trabalho e à produção econômica —, do que propriamente 
das terríveis consequências de uma total (e irresponsável) au
sência de uma mínima preocupação (e consequente ação) a 
respeito do tema.

Neste sentido, não nos parece plausível (por imperiosa 
ausência de razoabilidade) cobrar um verdadeiro sacrifício 

Ouvimos todos os dias, a toda hora e — por que não 
dizer —, com irritante insistência, que caminhamos, a 
passos largos (e para os mais pessimistas, de forma 
irreversível), para retirar o planeta da excepcional 

estabilidade ambiental em que se encontra há mais de 10 mil 
anos, com consequências simplesmente impensáveis.

Não obstante não se possa negar a relativa veracidade 
do autêntico “alerta geral” que vem sendo constantemente 
consignado, particularmente, pela mídia — inclusive com 
a persistente notícia no que concerne ao rompimento do 
equilíbrio de três dos nove “limiares planetários” (a mudança 
climática, a perda da biodiversidade e a alteração no ciclo do 
nitrogênio) —, continua a existir uma autêntica e lamentável 
conspiração, por parte dos políticos e, em alguma medida, 
também por parte dos principais estudiosos sobre o tema, 
no sentido de que a solução definitiva do problema deve se 
apoiar sobre o sinérgico combate aos efeitos do epigrafado 
imbróglio ambiental e não propriamente sobre as causas 
primárias que conduzem (e historicamente vêm conduzindo) 
à origem do mesmo, qual seja, o contínuo e descontrolado 
crescimento populacional, notadamente nos Países 
subdesenvolvidos.

A própria ONU, através de relatório editado pelo seu 
Fundo de População (UNFPA), vem reconhecendo que 
“frear a expansão demográfica teria o mesmo impacto, em 
termos de redução de emissões, que substituir todas as 
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de todos, — em efetivo desfavor da merecida qualidade de 
vida e do próprio direito ao bem-estar que cada um de nós 
legitimamente almeja como detentores da cidadania —, sem 
qualquer contrapartida com uma política global de planejamento 
familiar (e correspondente controle de natalidade) que 
permita, no longo prazo, verdadeiramente restabelecer o 
equilíbrio ambiental desejado (potencialidade de oferta de 
recursos planetários versus consumo quantitativo e qualitativo 
projetado), debelando, de modo pleno e definitivo, os riscos 
mbientais que supostamente ameaçam a própria sobrevivência 
da espécie humana a longo prazo.

Entender de forma diversa — insistindo em apenas e tão 
somente restringir emissões de carbono na atmosfera, ou 
outras providências assemelhadas — não nos parece uma 
solução adequada, até porque, a toda evidência, não ataca 
diretamente o problema (em suas causas primárias) e, sim, 
apenas o que alude aos seus efeitos observáveis, posto que 
não seria minimamente sensato restringir, por um lado, o 
direito inalienável de cada ser humano buscar melhorias no 
que concerne à sua existência no planeta (o que implica, ainda 
que indiretamente, em aumento pela demanda de recursos 
naturais), enquanto, por outro, manter a contínua (e sem 
qualquer controle) procriação irresponsável, ampliando, em 
última análise, a dimensão do próprio problema.

Oportuno consignar, neste contexto analítico, que ROBERT 
ENGELMAN, vicepresidente do Instituto Worldwatch, 

não obstante afirmar ser “quase impossível não relacionar 
crescimento da população e mudanças climáticas”, — 
reconhecendo, inclusive, que muito provavelmente já sejamos 
insustentáveis com os atuais 6,8 bilhões de habitantes (as 
projeções para 2050 apontam um mínimo de 7,95 bilhões de 
habitantes com uma taxa anual de fecundidade de 1.54 e o 
máximo de 10,46 bilhões de habitantes, com uma taxa anual de 
fecundidade de 2.5) —, ainda assim descarta o planejamento 
familiar como uma ação efetiva (e de curto prazo) para conter 
emissões de carbono na atmosfera.

Também, há de se estabelecer, dentro do escopo 
do pensamento dominante das principais organizações 
ambientais, um mínimo de coerência lógica no que alude 
ao assunto em epígrafe; ou seja: se procriar deve ser uma 
decisão livre de cada casal, mudar o estilo de vida (outra 
causa incisivamente apontado como fonte originária do 
aquecimento global), igualmente, não pode ser apontada 
como uma solução derradeira, — a ser necessariamente 
imposta a todos —, para debelar, em definitivo, o complexo 
problema ambiental.

Devemos, portanto, o mais rápido possível, pensar 
seriamente sobre a raiz matricial do presente desafio, deixando 
de lado a autêntica hipocrisia ambiental que tanto nos tem 
desviado das verdadeiras (e difíceis) soluções que devem ser 
implantadas em nome da necessária (e almejada) continuação 
do pleno florescimento de nossa Civilização.
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seu, independentemente de haver previsão legal específica 
impondolhe essa obrigação.

É desse dever que surge a necessidade de se processualizar 
a produção de normas regulatórias, não apenas para preservar 
o interesse individual daqueles a serem afetados pela regulação, 
como também o interesse público, garantindo que os demais 
princípios constitucionais que regem a atuação da Administração 
Pública sejam observados. 

Em última análise, independente da existência ou não de 
previsão legal expressa, o devido processo administrativo na 
regulação — que possibilita a concretização do exercício de 
garantias constitucionais —, deve sempre ser respeitado, sob 
pena de o ato regulatório constituirse sob vício de validade 
formal. É nesse contexto que as audiências e consultas públicas 
tornamse importantes instrumentos nas hipóteses em que o 
ato normativo extrapole matérias interna corporis da agência 
reguladora, impactando direitos materiais e obrigações dos 
agentes e usuários do setor regulado.

Limites Constitucionais ao Exercício da Atividade 
Regulatória

As agências reguladoras, ao expedirem uma norma, ainda 
que criadora de direitos e obrigações, na realidade não atuam 
no mesmo patamar do legislador ordinário, mas sim em nível 
hierárquico inferior e, portanto, se subordinam não apenas 
à legislação que as instituiu, mas a toda estrutura superior 
do ordenamento jurídico, nela incluídos, logicamente, os 

A intervenção estatal na economia pelo mecanismo 
das agências reguladoras foi uma importante etapa 
da reforma do Estado brasileiro promovida a partir 
de 1995. Sua implementação visava promover 

uma despolitização do processo decisório na disciplina de 
setores econômicos estratégicos, como os ligados à energia, 
à telefonia e ao petróleo. Um dos objetivos da reforma era 
atrair investimentos privados, com a criação de um ambiente 
regulatório menos influenciado pela lógica políticoeleitoral 
e mais voltado para uma gestão técnica e imparcial. A ideia 
era de que o Estado atuaria de forma mais eficiente como 
regulador do que como executor direto da atividade econômica. 
Posteriormente, o modelo das agências independentes também 
foi adotado para a regulação de outros setores relevantes, a 
exemplo da saúde suplementar e da vigilância sanitária.

No entanto, apesar de a pretendida autonomia ser salutar 
e até mesmo necessária, o exercício da função normativa 
pela Administração Pública, notadamente pelas agências 
reguladoras, encontra limites e condições, de ordem formal 
e material. Como um dos requisitos formais de validade 
do ato regulatório, pode se sustentar, com base no direito 
constitucional ao contraditório e nas normas gerais do processo 
administrativo, que qualquer entidade da Administração 
Pública, em todas as esferas de governo (federal, estadual, 
municipal e distrital), tem o dever de possibilitar a 
manifestação prévia de todos aqueles que tenham direitos ou 
interesses substancialmente afetados por um ato normativo 

Cesar Luis Pereira de Campos
Procurador Federal
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princípios constitucionais. Ou seja, para serem válidas, as 
normas regulatórias precisam respeitar, além da legislação 
específica que lhes é aplicável, as normas constitucionais e 
infraconstitucionais pertinentes ao exercício geral da atividade 
administrativa, bem como aos regulamentos expedidos pelo 
Chefe do Executivo.

Subsidiariedade
Dentre os princípios que orientam a intervenção econômica 

estatal, destacase o da subsidiariedade. Derivado dos princípios 
da proporcionalidade e da ponderação, a subsidiariedade prega 
o caráter excepcional da intervenção do Estado na economia. A 
Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso IV, trata a livre 
iniciativa — juntamente com os valores sociais do trabalho 
—, como um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil. Portanto, a restrição desse valor fundamental pela 
regulação estatal somente pode ocorrer, segundo o princípio 
da subsidiariedade, de forma supletiva, i.e, se a intervenção do 
Estado for estritamente necessária para que sejam alcançados 
os demais valores perseguidos na Constituição, diante da 
incapacidade da iniciativa privada em efetiválos.

Eficiência
O exercício da atividade regulatória também sofre influência 

do princípio constitucional da eficiência, pressupondo o 
melhor alcance de resultados com os recursos disponíveis. 
Ou seja, envolve a utilização racional de recursos, bem como 

preocupação com a efetivação das finalidades propostas, 
associandose à noção de rendimento, de produtividade. 
Nesse contexto, destacase, por exemplo, a Análise de 
Impacto Regulatório (AIR) como um importante instrumento 
(meio) para se obter maior eficiência e proporcionalidade na 
produção regulatória, na medida em que procura antever, por 
meio de estudos técnicos, os efeitos da regulação pretendida 
prevenindo potenciais danos à economia.

Proporcionalidade
No âmbito da regulação econômica, o princípio da 

proporcionalidade também adquire relevância ao pressupor que, 
para a validade da norma regulatória, ela deve ser: (i) necessária, 
promovendo a menor restrição possível da liberdade privada 
para alcançar as finalidades fixadas nos regulamentos, nas leis 
e na Constituição; (ii) adequada, como numa relação de causa e 
efeito, a norma deve ser apta a alcançar as finalidades exigidas 
pelo interesse público; e (iii) proporcional em sentido estrito, i.e, 
o custo da implementação da regulação deve ser menor que os 
benefícios esperados com a sua efetivação.1

Porém, somente por meio de um devido processo 
administrativo que, sob a ótica da intervenção do Estado 
na economia, corresponde à processualização da atividade 
regulatória, é que a Administração Pública atenderá a 
proporcionalidade e os demais princípios incidentes sobre o 
exercício dessa função normativa, garantindo a efetividade das 
normas constitucionais que regem a sua atuação.

Foto: Rosane Naylor
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O Devido Processo Administrativo na Regulação
A possibilidade de participação de qualquer interessado 

no processo administrativo e o desenvolvimento de instrumen
tos que permitam o diálogo e a consensualidade nas decisões 
estatais assumem grande expressão no Estado contemporâ
neo. O fenômeno processual expandese a todas as funções 
que exprimem a manifestação da vontade estatal, não mais 
se restringindo exclusivamente à função jurisdicional. O exer
cício do poder passa, assim, a vincularse à existência de uma 
processualidade administrativa na qual estejam preservados 
princípios, preceitos e garantias apropriadas às relações inter
subjetivas que se formam no processo.

Esse exercício também se encontra limitado pelos fins 
previstos no ordenamento jurídico, “implica deveres, ônus, 
sujeições, transmuta-se em função, o que leva o ordenamento 
a determinar o filtro da processualidade em várias atuações 
revestidas de poder”,2 como ocorre, por exemplo, na atividade 
regulatória, na qual uma entidade da Administração Pública 
indireta cria normas para determinado setor da economia, 

restringindo a livre iniciativa dos agentes nele atuantes em prol 
do interesse coletivo.

Se a própria produção legislativa submetese a um 
procedimento previsto em leis e na Constituição como requisito 
formal de validade, com muito mais razão o exercício da atividade 
regulatória necessita ser devidamente processualizado. Esse 
também é o posicionamento de Marçal Justen Filho que, 
inclusive, já ressaltou em mais de uma oportunidade que a 
procedimentalização da atividade administrativa “deriva da 
Constituição Federal e da sua condição de instrumento inafastável 
de realização de garantias constitucionais democráticas”.3

É, portanto, na formação do ato administrativo que o contra
ditório ganha relevo como instrumento de promoção da impesso
alidade inerente à Administração Pública, pavimentando um dos 
caminhos para a redução do subjetivismo da vontade estatal.

Quem ataca a função normativa da agência reguladora 
habitualmente argumenta com a arbitrariedade e a falta de 
legitimidade das decisões por ela proferidas. Uma decisão 
que seja fruto de um processo administrativo que tenha 
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observado os princípios constitucionais supera esses vícios 
e, provavelmente, obterá maior efetividade e legitimidade 
perante os agentes regulados, com menor chance de 
impugnação judicial. Permitese, dessa forma, que o regulado 
não seja limitado a uma postura passiva, de mera sujeição, 
e tornese um partícipe ativo do processo regulatório, 
participando e contribuindo com a sua experiência prática 
para o aperfeiçoamento da decisão estatal. Desse modo, a 
processualização da atividade normativa confere à entidade 
reguladora maiores subsídios para a defesa de seus atos e 
transparência para o controle social e judicial.

Aliás, um processo decisório mais transparente e aberto 
à participação social é essencial à regulação econômica, pois 
desenvolve um ambiente onde a consensualidade, legitimidade 
e razoabilidade promovem a estabilidade e a redução do 
chamado “risco regulatório”, que é um dos custos considerados 
na avaliação de novos investimentos privados em determinado 
setor econômico.

Os Direitos Básicos da Lei n.º 9.784/99: Normas Gerais 
para a Administração Pública 

No âmbito da Administração Pública Federal, o processo 
administrativo é disciplinado pela Lei n.º 9.784/99. Apesar de 
seu artigo 1º restringir sua aplicação à “Administração Pública 
Federal direta e indireta”, suas normas gerais e princípios 
também devem ser observados pelas Administrações Públicas 
das demais esferas de governo (estadual, municipal e distrital). 
Marçal Justen Filho, partindo da premissa de que a União detém 
competência privativa para legislar sobre direito processual (art. 
22, I, CF) e concorrente para tratar de ritos procedimentais (art. 
24, XI, CF), também coaduna dessa opinião, ao afirmar que “as 
normas gerais e os princípios fundamentais contemplados na 
Lei federal n. 9.784/99 são de observância obrigatória para 
todos os entes federativos”.4

A Lei n.º 9.784/99 traz diversas normas gerais que 
concretizam direitos constitucionais fundamentais, as quais não 
podem, portanto, ser restringidas somente ao âmbito federal, 
ainda mais se considerarmos que a intervenção estatal na 
economia pode ocorrer nas quatro esferas de governo e o fato 
de muitos municípios e estados possuírem (quando as possuem) 
leis sobre processo administrativo descompassadas com a 
evolução do direito constitucional.

O Direito Básico de Formular Alegações e Têlas Apreciadas
Acerca do direito de participação no processo administrativo 

de produção de normas regulatórias, merecem destaque 
as normas gerais contidas nos artigos 2º, 3º e 9º da Lei n.º 
9.784/99.

O artigo 2o, que positivou um rol de princípios norteadores 
do processo administrativo, é expresso ao determinar que 
a Administração Pública deve: (i) atuar conforme a lei e o 
Direito; (ii) divulgar oficialmente os seus atos; (iii) promover 
a adequação entre meios e fins, vedando a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

(iv) indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam 
a decisão; (v) observar as formalidades essenciais à garantia 
dos direitos dos administrados; (vi) adotar formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 
e respeito aos direitos dos administrados; e (vii) garantir os 
direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 
produção de provas e à interposição de recursos.

O inciso II do artigo 9º confere a quem tenha direitos ou 
interesses que possam ser afetados por uma decisão da 
Administração — mesmo que essa decisão se materialize 
num ato normativo — legitimidade para atuar no processo 
como interessado, possibilitando, desse modo, o exercício do 
contraditório pelos direitos insculpidos no artigo 3º da Lei.

Esse terceiro enunciado, por sua vez, estabelece importantes 
direitos dos administrados, a exemplo de (i) “ter ciência da 
tramitação dos processos administrativos em que tenha a 
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos, conhecer as decisões proferidas”; e, 
(ii) em especial, “formular alegações e apresentar documentos 
antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo 
órgão competente”.

Para viabilizar o exercício desses direitos básicos, a realização 
de audiências e consultas públicas tornase um importante 
instrumento, pois permite que as partes tenham ciência prévia 
do teor da regulação e possam formular alegações, contribuindo 
para o processo decisório. Em suma, constituem um rito para o 
exercício dos direitos insculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei n.º 
9.784/99.

 
Audiências e Consultas Públicas: sua Importância para um 
Contraditório Efetivo

Apesar de alguns sustentarem a inexistência de lei geral 
obrigando à realização de audiências e consultas públicas5 no 
processo de produção regulatória, defendendo ser facultativa 
a oitiva dos interessados na ausência de lei específica — 
muito embora a legislação instituidora de algumas agências 
estabeleça esse dever —, a Lei n.º 9.784/99 confere a 
qualquer administrado que venha a ter direitos ou interesses 
substancialmente afetados pela regulação criada por entidades 
de qualquer esfera de governo os direitos previstos nos incisos do 
seu já mencionado artigo 3º que, basicamente, instrumentalizam 
a garantia constitucional do contraditório.

Assim, não se pode condicionar a existência do direito 
ao contraditório à previsão legal das audiências e consultas 
públicas, uma vez que o contraditório pode ser exercido sob 
variadas formas. Em outras palavras, a existência de um direito 
não se condiciona à existência de previsão legal expressa de 
procedimento para seu exercício.

Outro ponto que merece esclarecimento é a identificação de 
duas partes distintas nas audiências e consultas públicas. De 
acordo com o artigo 31, §2º da Lei n.º 9.784/99, a participação 
na consulta pública é aberta não apenas aos interessados, mas a 
qualquer terceiro que queira dela participar, o que a lei ressalta, 
aliás, não lhe conferir, por si só, a condição de interessado 
no processo. Pode haver, portanto, dois atores distintos nas 
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consultas e audiências públicas: (i) os interessados, que são 
aqueles que possuem direitos ou interesses a serem diretamente 
impactados pela futura decisão administrativa e que participam 
com fundamento não apenas no direito à participação social, 
mas também com base na garantia do contraditório e nos 
direitos previstos no artigo 3º c/c 9º da Lei n.º 9.784/99; e 
(ii) os terceiros, não afetados diretamente pela futura decisão, 
que participam da consulta ou audiência pública meramente 
contribuindo para sua instrução, numa atuação semelhante ao 
do amicus curiae do processo judicial.

A abertura do processo administrativo à participação de 
terceiros, sim, é facultativa no procedimento de consulta 
pública previsto na Lei n.º 9.784/99. Por sua vez, a abertura 
do processo administrativo à manifestação dos interessados 
— ou seja, daqueles que serão diretamente afetados pela 
decisão administrativa — é obrigatória e fundamentase não 
apenas no direito à participação social, mas também no direito 
constitucional ao contraditório e no disposto no artigo 3º c/c 9º 
da Lei n.º 9.784/99.

Tratase de uma noção mais ampla de contraditório, que 
supera a tradicional associação à relação tripartite do processo 
jurisdicional. A própria legislação mais recente coadunase com 
essa postura ao reconhecer o contraditório na formação do ato 
regulatório. Por exemplo, a Lei n.º 11.182/2005, que criou a 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), estabelece em seu 
artigo 26 que: “O processo decisório da ANAC obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade 
e publicidade, assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.”

Mas como o contraditório se manifesta no processo 
administrativo regulatório? Para responder a essa indagação, 

precisamos lembrar que a regulação geralmente importa 
numa restrição da livre iniciativa, mediante a criação de 
deveres aos agentes econômicos. Conforme já mencionado, 
a atividade regulatória encontrase adstrita ao princípio da 
proporcionalidade, que pressupõe a necessidade, adequação 
e proporcionalidade stricto sensu da decisão a ser tomada. 
O contraditório a ser formado no processo regulatório 
normalmente abrangerá um ou alguns desses três aspectos 
da proporcionalidade. E isso valerá tanto para os agentes 
econômicos do setor regulado, quanto para os usuários desse 
setor. De um lado, teremos a agência reguladora propondo uma 
minuta de normatização, na qual poderão ser criados direitos 
e obrigações tanto para os agentes econômicos, quanto para 
os usuários. Do outro, geralmente em posições contrapostas, 
teremos figurando essas duas outras partes, as quais possuem 
o direito de questionar a proporcionalidade da regulação a ser 
instituída, demonstrando, por exemplo, que existem alternativas 
menos restritivas ou custosas àquela proposta pela agência 
reguladora, ou questionando a própria adequação da norma 
para alcançar os fins por ela almejados.

Por conseguinte, nessas situações em que a regulação 
estabelece direitos e/ou obrigações, diante do espaço 
discricionário gerado para atuação da função administrativa 
normativa, encontraremos campo para um conflito dialético 
entre os interesses público e privado, exercido sob o prisma da 
proporcionalidade, da subsidiariedade e da eficiência, atraindo 
para sua composição a garantia constitucional do contraditório.

Devese ainda considerar que o ato administrativo  
normativo — que normalmente se origina de uma decisão 
colegiada da agência reguladora — pode produzir efeitos 
socioeconômicos amplos e afetar interesses individuais, coletivos 

Se a própria produção legislativa submete-se a um procedimento 
previsto em leis e na Constituição como requisito formal 

de validade, com muito mais razão o exercício da atividade 
regulatória necessita ser devidamente processualizado.
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NOTAS

e difusos, resultando num grande número de pessoas e 
associações juridicamente interessadas, que podem participar 
do processo regulatório com fundamento nos incisos III e IV  
do artigo 9º da Lei n.º 9.784/99, e na garantia constitucional 
do contraditório.

Diante do grande número de partícipes, se faz necessário um 
rito que garanta aos interessados a oportunidade de exercerem 
efetivamente o contraditório, preservando, ao mesmo tempo, 
a celeridade e a economicidade do procedimento. Tendo em 
vista as limitações temporais e de custo enfrentadas pela 
Administração Pública nessas situações, as audiências ou 
consultas públicas, tornamse uma alternativa viável para lidar 
com essa espécie de litisconsórcio multitudinário no processo 
administrativo.

As regras para a execução desses procedimentos administra
tivos devem ser positivadas pela autoridade reguladora, mesmo 
que internamente. Além disso, o procedimento deve ser regido 
por regras simples e suficientes para propiciar adequado grau 
de certeza, segurança e, principalmente, respeito aos direitos 
dos administrados, conforme orienta expressamente o artigo 2º, 
VI, da Lei n.º 9.784/99.

O artigo 27 da Lei de criação da ANAC, por exemplo, 
talvez por ter sido a última das agências a ser criada no âmbito 
federal, já sob uma concepção mais amadurecida, prevê a 
realização de audiência pública sempre que a regulação afetar 
direitos dos agentes econômicos, constituindo um importante 
parâmetro para demais entidades que pretendam regulamentar 
internamente seu processo decisório, verbis: “As iniciativas ou 
alterações de atos normativos que afetem direitos de agentes 
econômicos, inclusive de trabalhadores do setor ou de usuários 
de serviços aéreos, serão precedidas de audiência pública 
convocada e dirigida pela ANAC”. 

Verificase, portanto, que a processualização da produção 
normativa não é um empecilho à atuação regulatória. Pelo 
contrário. O agente público necessita ter consciência do 
caráter legitimador que ele confere ao seu ato, bem como da 
efetiva contribuição que pode colher da oitiva dos partícipes 
e usuários do setor econômico sob o qual sua atuação incide. 
Não deve ser tratada como uma mera formalidade, mas sim 
como um direito de o interessado ter suas considerações 
efetivamente apreciadas e respondidas pela autoridade 
competente, conforme preceitua a parte final do inciso III do 
art. 3º da Lei n.°9.784/99. 

A própria noção de regulação econômica está ligada 
a uma atuação mais consensual do Poder Público. Aliás, 
essa evolução na atitude da Administração Pública foi 
bem identificada por Diogo De FigueireDo Moreira neto: “A 
participação e a consensualidade tornaramse decisivas 
para as democracias contemporâneas, pois contribuem para 
aprimorar a governabilidade (eficiência); propiciam mais 
freios contra o abuso (legalidade); garantem a atenção a todos 
os interesses (justiça); proporcionam decisão mais sábia e 
prudente (legitimidade); desenvolvem a responsabilidade 
das pessoas (civismo); e tornam os comandos estatais mais 
aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem)” 6.

Conclusão
Os limites ao exercício da atividade regulatória e os princípios 

constitucionais atinentes à função administrativa atraem as 
garantias constitucionais do devido processo legal, obrigando 
à processualização e à abertura da produção normativa à oitiva 
das pessoas interessadas.

Nessas situações, a Administração Pública deve instituir um 
procedimento que respeite tais garantias e princípios, permitindo 
que atue de forma mais legítima, proporcional e eficiente.

A eventual ausência de norma expressa prevendo o direito 
de participação social na produção de normas reguladoras não 
pode servir de escusa para que a Administração Pública vede 
a manifestação das pessoas que terão direitos e interesses 
substancialmente afetados por aquelas normas, ou deixe de 
apreciar, de forma efetiva, tais manifestações, sob pena de 
constituir um ato com vício formal de validade.

As normas gerais da Lei n.º 9.784/99 concretizam as 
garantias constitucionais do devido processo legal e do direito 
de petição; e, nesse sentido, tornamse uma importante diretriz a 
ser seguida pelas entidades de todas as esferas de governo, nas 
hipóteses em que as iniciativas regulatórias que, ao alterarem 
ou criarem direitos e obrigações, impactem substancialmente os 
agentes e usuários do setor regulado.

Sem prejuízo de uma abordagem jusfilosófica, baseada na 
democracia deliberativa de Habermas e no direito à participação 
social, é a partir desse arcabouço legislativo e principiológico 
constitucional que o processo para a formação do ato 
administrativo normativo e o direito de manifestação das partes 
interessadas tornamse requisitos para a validade da decisão a 
ser tomada.

Diversas agências reguladoras — como a ANATEL, ANAC 
e ANP — instituíram procedimentos que, em linha com as 
normas gerais da Lei n.º 9.784/99, observam essas garantias, 
constituindo um exemplo que pode ser seguido por outras 
entidades das quatro esferas de governo para uma atuação 
mais democrática.
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QUESTõES RElEVANTES  
NO TRaNSPORTE COlETIvO

Escolhi essa imagem da revista The Economist, “Brazil 
takes off”, ou “O Brasil decola”. Simbolicamente, o Rio está 
“decolando” também. E o transporte está inserido nessa 
mudança, nessa decolagem que vai acontecer na cidade 
e no País. Haverá investimentos em diversas áreas, como 
infraestrutura e segurança, e eu diria que a área jurídica vem 
tendo avanços constantes e permanentes. Temos aqui hoje 
juristas que são referência no País. Se estamos atualizando 
outras áreas, a Justiça já estava na nossa frente há muitos anos.

A necessidade de melhoria é evidente. Vou apresentar agora 
alguns números que nos mostram a necessidade de construir um 
planeta mais inteligente. Por exemplo, só nos EUA, 170 bilhões 
de Kw/hora são desperdiçados a cada ano por consumidores, 
devido à insuficiência de informações sobre o uso de energia. O 
impacto anual de vias congestionadas gera, apenas naquele país, 
3,7 bilhões de horas perdidas e 2,3 bilhões de galões de gasolina 
perdidos no trânsito, por falta de uma mobilidade inteligente. 

No Brasil, o tempo médio para exportar um contêiner no Porto 
de Santos, maior do País, é de 18 dias, enquanto em Hong Kong é 
de 5 dias. O tempo médio de espera anual nos portos brasileiros é 
de 20 horas, enquanto que em outros países é de 6 horas. O custo 
médio por dia de um navio à espera para descarga é de R$40 mil, 
gerando um custo anual pago pelas empresas brasileiras, devido 
ao tempo de espera, na ordem de R$480 milhões. As perdas 
anuais estimadas para o agronegócio brasileiro, devido à falta de 
eficiência de portos, chegam a R$2,7 bilhões.

Gostaria de convidálos a uma reflexão sobre o que 
está acontecendo hoje no País, especificamente na 
cidade do Rio de Janeiro, em relação ao transporte 
e à mobilidade. Temos tido ao longo dos anos na 

cidade do Rio, e também no País e no mundo, uma série de 
transformações que nos impõem uma nova agenda. A realidade 
dessas mudanças nos leva a fazer algumas reflexões. 

Estamos iniciando um novo tempo, uma nova era no Rio de 
Janeiro, particularmente no transporte, iniciando a fase de uma 
mobilidade inteligente. Uma série de fatores concorrem para 
essas mudanças. É sobre isso que pretendo refletir hoje.

Essas alterações são, na realidade, parte de uma 
mudança maior que tem acontecido no mundo inteiro. Estive 
recentemente no congresso “IBM Fórum 2009”, que, como 
grande empresa que é, tem feito estudos sobre a importância 
de se ter um planeta inteligente, sem desperdício, sem 
grandes diferenças sociais, ambientalmente sustentável, 
sem que deixemos para as próximas gerações perdas que 
comprometam o futuro delas.

Para fazer um planeta inteligente, precisamos construir na 
cidade onde vivemos uma realidade amigável, agradável, em 
que possamos ter prazer em viver. A nossa cidade depende 
da qualidade de vida, do ambiente em que estamos. E a nova 
agenda do Rio de Janeiro está condicionada a grandes eventos 
e à mobilidade inteligente, uma grande transformação na forma 
como as pessoas irão se movimentar na cidade.

Lélis Teixeira
Presidente da Fetranspor

Custos com congestionamentos

CIDADE TEMPO POLUIÇÃO

Rio de Janeiro

Total

110.996.936,21

433.991.942,36

54.878.146,63

350.727.110,24

14.988.080,10

89.080.418,31

7.313.330,70

204.304.732,89

188.176.493,64

São Paulo 322.995.006,15 295.848.963,61 74.092.338,21 196.991.402,19 889.927.710,16

1.078.104.203,80

TOTAL GERALSISTEMA VIÁRIO
CONSUMO 

COMBUSTÍVEL

Palestra proferida no VI Seminário – Questões Jurídicas 
Relevantes no Transporte Coletivo, realizado pela Emerj
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Indo para a área de transporte urbano, as perdas anuais, 
somente para a economia de São Paulo, devido a estradas 
congestionadas, atingem R$18 bilhões. As despesas anuais das 
empresas brasileiras em reparos de veículos, devido à condição 
de estradas, somam R$435 milhões. Há uma correlação enorme 
entre atividade econômica, qualidade de vida e a falta de uma 
infraestrutura adequada. No entanto, entendo que estamos 
transformando essa realidade através de uma série de medidas 
das quais vou tratar agora.

Vejamos agora outros números, para mostrar a importância 
que tem a mobilidade, para que a cidade tenha um planejamento 
urbano e de transportes que melhore a qualidade de vida 
das pessoas. Apenas no Rio de Janeiro, os custos com 
congestionamentos (tempo perdido, consumo de combustível, 
poluição e sistema viário ineficiente) chegam a R$188 milhões. 
A Coppe/UFRJ estima que o Rio de Janeiro tem uma perda 
anual de R$12 bilhões (10% do PIB local). Outros estudos 
apontam que um profissional que faça deslocamentos diários 
de 1h30min, perderá 3 anos de sua vida em congestionamentos, 
considerando 35 anos de trabalho. As cidades com boa qualidade 
de vida não têm essas perdas. A solução é uma grande mudança, 
com investimentos em transporte coletivo, como acontece nas 
principais cidades do mundo. 

Como solucionar esse problema? Quais são as propostas, 
quais são as mudanças, em que essa realidade do crescimento 
econômico, do desenvolvimento do Estado, das mudanças 
políticas, do investimento em grandes eventos, irá contribuir? E 
qual será o resultado dessa mudança para o setor de transportes?

As cidades são as mais antigas organizações humanas. 
Elas se adaptam, mudam. A cidade de Jericó tem mais de 
10 mil anos, Jerusalém 5 mil anos. As universidades mais 
antigas, mil anos. E as empresas, apenas 700 anos. O que 
propomos é uma adaptação aos novos tempos. E qual é  
essa realidade?

Estamos vivendo uma mudança de ciclo na história da 
humanidade. A ONU apontou que até 2008, mais da metade 
da população mundial ainda vivia no campo, mesmo após a 
Revolução Industrial. Em 1970, quando o Brasil tinha 90 milhões 
habitantes, 60% viviam na zona rural. Hoje, 83% dos brasileiros 
moram em cidades. Há uma demanda grande por todo o tipo 
de serviço público, infraestrutura, saúde, educação, justiça e 
também transporte.

E qual é o nosso desafio? O Brasil tem mais de 20 cidades 
com mais de um milhão de habitantes. Temos duas grandes 
megalópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, a primeira com 18 
milhões de habitantes na região metropolitana, e a segunda com 
11 milhões. Isso traz desafios para nós do setor de transportes, 
temos a responsabilidade de contribuir para essas mudanças. 

O Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana, é, 
segundo a ONU, a 14ª maior megacidade do mundo. Como 
aproveitar a oportunidade para mudar? Temos uma agenda 
de transformações, com grandes eventos como a Copa do 
Mundo, os Jogos Olímpicos, que terão um impacto muito forte 
na economia. Não são apenas as semanas em que se realizam 
os jogos que divulgam o País para o mundo, antes há um efeito 
catalisador, o País se mobiliza para realizar bem aquele evento. 

Escolhi essa imagem da 
revista The Economist, 

“Brazil takes off”, 
ou “O Brasil decola”. 

Simbolicamente, o Rio está 
“decolando” também. E 

o transporte está inserido 
nessa mudança, nessa 

decolagem que vai acontecer 
na cidade e no país. 
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Foto: Jorge dos Santos/Fetranspor

A China, para as Olimpíadas de Pequim, preparou não apenas 
um projeto para os jogos, mas um projeto de país para ser 
mostrado ao mundo. Isso traz investimentos em infraestrutura 
e fica como legado para a cidade, como em Barcelona. Temos 
também exemplos contrários, como Atlanta, onde nada ficou 
para a cidade. São necessários projetos estruturantes para 
organizar bem os eventos e para que haja um legado para toda 
a população.

Já realizamos grandes eventos. O Carnaval todos os anos 
atrai 735 mil visitantes, o Réveillon reúne 2 milhões. Já tivemos 
o show dos Rolling Stones com 1 milhão de pessoas, entre 
outros. Se não houver um sistema de transporte adequado, 
fica quase impossível realizar esses grandes eventos. Com a 
mobilidade inteligente, teremos, depois de muito tempo, uma 
prioridade para o setor de transportes no Rio de Janeiro, uma 
infraestrutura adequada, a partir de uma nova realidade jurídica 
que começou a ser construída pela Prefeitura.

Em 1908, o então prefeito Souza Aguiar concedeu a primeira 
permissão para a importação de ônibus e para a inauguração 
das primeiras linhas. Esse foi o primeiro grande marco histórico. 
Depois, o governo Lacerda, nos anos 60, reorganizou o sistema 
com as lotações, promovendo uma grande transformação. 
Cabenos agora fazer um rito de passagem para o futuro, com o 
novo sistema em que a prioridade para o transporte foi definida 
na aprovação do projeto para as Olimpíadas. Teremos uma 
melhoria da qualidade de vida na cidade e a construção de uma 
infraestrutura adequada.

Teremos, interligando toda a cidade, uma rede de transporte 
coletivo de grande capacidade. Ouviremos falar muito do BRT, o 
Bus Rapid Transit, como usado em Curitiba há 25 anos. Procurou
se “metronizar” o transporte por ônibus, ou seja, aproveitar 

as características positivas do metrô no sistema de ônibus. 
Primeiro, porque há uma via única, de corredores de transporte, 
que dá rapidez ao deslocamento. Não há sobreposição de linhas, 
as estações de pagamento são retiradas de dentro dos ônibus e 
colocadas nos terminais, há mais acessibilidade, monitoramento 
por GPS e câmeras de vídeo.

O transporte se define pela capacidade que possui de levar 
passageiros. Um ônibus normal consegue transportar 6 mil 
pessoas por hora; um trem, no sistema antigo, 12 mil; e o metrô, 
até 45 mil. O sistema inteligente do BRT transporta essa mesma 
quantidade de passageiros, só que com um custo por Km2 até 
10 vezes menor. Com o mesmo investimento, que possibilita 
fazer 426 km do sistema BRT, podese construir apenas 40 km 
de Veículo Leve sobre Trilhos; 14 km de trem e 7 km de metrô.

Por isso, a opção pelo projeto moderno do BRT, com ônibus 
melhores, articulados, com suspensão a ar, GPS, televisão e 
outros fatores de modernidade e conforto. Através do BRT, 
temos a possibilidade de reorganizar a cidade. Nos grandes 
eixos como a Av. Brasil, o novo sistema irá liberar gabaritos, 
adensando a ocupação da área em torno do eixo para aproveitar 
a qualidade do transporte. Curitiba fez isso há anos, e deu certo.

O público não percebe que a quantidade de ônibus necessária 
para transportar passageiros a 20 km/h é a metade do número 
necessário quando a velocidade comercial é apenas 10 km/h. 
São projetos estruturantes, para os quais nos reunimos, 
contratamos consultorias, participamos de um processo de 
licitação acreditando que o futuro da cidade passa por um novo 
projeto que trará mais qualidade de vida para as pessoas que 
moram na cidade.

Isso não é novo no Brasil, Curitiba já tem isso há 25 anos. 
Mesmo cidades como Nova Iorque e Paris estão construindo 

Rede integrada de transporte na cidade do Rio de Janeiro
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grandes corredores para ônibus. O BRT já é realidade em dezenas 
de cidades dos cinco continentes, e em todo o mundo temos 83 
cidades com o sistema em fase de implantação. Portanto, o Brasil 
não está “inventando”, está buscando uma solução de qualidade 
com boa relação custobenefício. É uma nova agenda, uma nova 
realidade no transporte, que vai permitir mais qualidade de vida.

Nós, que representamos as 222 empresas de ônibus do 
Estado, nas quais trabalham 102 mil funcionários, temos 
a responsabilidade de ajudar nessa transformação. Os 
investimentos serão elevados, e as empresas terão que se 
preparar. Para isso, a Prefeitura criou uma nova realidade 
jurídica, a fim de garantir que os investimentos em infraestrutura 
fossem acompanhados pelo sistema de transporte. Foi feita 
uma licitação esse ano, que atraiu investidores brasileiros 
e estrangeiros, e a cidade foi dividida em quatro áreas de 
planejamento. Foi exigido dos consórcios vencedores que se 
comprometessem com a implantação do bilhete único para 
integrar o sistema. Isso muda as características do transporte, 
os ônibus passarão a ter a mesma identidade visual, operando 
em redes integradas, evitando linhas superpostas, com ganho 
para a população. É uma nova lógica, preparando a cidade 
para o BRT, que deverá ficar pronto em 2012. Um sistema 
planejado racional, inteligente, e que mudará a mobilidade da 
cidade e da região metropolitana.

Outro ponto são os terminais que nós teremos a obrigação de 
operar. São investimentos vultuosos, mas houve essa exigência 
no edital de licitação e nós aceitamos o desafio. E começa 
agora, em outubro, a implantação do Bilhete Único Carioca, 
que terá uma característica mais abrangente, permitindo duas 
viagens em um período de duas horas, com uma única tarifa de 
R$2,40, sem subsídio. Isso mudará a vida de muitas pessoas. A 
redução de gastos vai gerar uma economia de 600 reais/ano, 
o que será praticamente outro salário para algumas pessoas, 
representando um 14º salário. E posteriormente, haverá a 
integração com o Bilhete Único Estadual.

A Fetranspor teve a honra de criar a Riocard, com 
equipamentos de grande capacidade, que conseguem monitorar 
diariamente as operações de transporte, fazendo a prestação de 
contas online ao governo do Estado. Essa economia aumenta 

inclusive a empregabilidade de quem mora longe, resultado desse 
projeto do qual participamos. É uma referência em tecnologia, 
“case” internacional citado pela IBM em seus congressos 
mundiais pela abrangência, rapidez, segurança e transparência.

A partir de 30 de outubro, os ônibus já começam a alterar 
a identidade visual. Com padronização por área, pelas cores a 
população saberá para onde irá o ônibus. A Prefeitura assim 
exigiu, e o transporte não é das empresas, é um serviço 
público, pelo qual a Prefeitura é responsável. Até 2014, 
todos os ônibus terão elevadores para acessibilidade. Serão 
veículos articulados, com grande capacidade de passageiros, 
semelhante à do metrô. O sistema de monitoramento por 
GPS, com fiscalização por parte da Prefeitura em tempo real, 
também entra em vigor agora. O sistema de câmeras de vídeo, 
em todos os ônibus, terá ligação direta com a Secretaria de 
Segurança. Os investimentos serão altos, no total de 1 bilhão 
e 803 milhões de reais, o que só é possível no quadro de 
segurança jurídica que está sendo criado.

Também estamos investindo em pesquisas para uso do 
biodiesel, com baixo índice de emissão de poluentes. Criamos 
um programa de responsabilidade ambiental chamado “selo 
verde”, que produz ônibus sem emissão de poluentes. Temos 
ainda o desenvolvimento de um ônibus híbrido, com energia 
elétrica e solar, e ainda ônibus movido a hidrogênio com pilha 
combustível, ambos em parceria com a Coppe/UFRJ.

Mas nada disso se faz sem bons profissionais. Você pode ter 
a melhor infraestrutura, os melhores ônibus, alta tecnologia, mas 
sem pessoas capazes, educadas e com bom treinamento, não 
vamos conseguir. O desafio é tão grande, que elaboramos uma 
resposta à altura: a Universidade Corporativa do Transporte, 
que funciona na Rua da Assembleia, inclusive com uma TV 
para ensino à distância, e oferece cursos para funcionários 
e executivos das empresas de transporte, em parceria com 
universidades e centros de pesquisa.

Se as empresas tiverem condições de acompanhar o 
poder público nessas transformações, com segurança jurídica, 
nós certamente teremos um transporte melhor e uma melhor 
qualidade de vida para a população da nossa cidade.

Muito obrigado.
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A IMPORTâNCIA dE AdVOgAR A 
IMagEM DaS EMPRESaS JUNTO aO 

JUDICIÁRIO E SEUS REFlEXOS
Paulo Henrique Barros Bergqvist
Advogado

Hoje, a preocupação com a imagem e com a reputação 
das empresas é uma tendência mundial. Na sociedade 
de consumo globalizada, a informação se multiplica e 
circula cada vez mais rapidamente, e consumidores e 

usuários estão cada vez mais cientes de seus direitos. No século 
XXI, o cidadão tem mais acesso à informação, e dispõe de vários 
meios para divulgar suas opiniões e críticas aos diversos serviços 
prestados à sociedade. A própria mídia exerce papel de fiscaliza
dora dos serviços públicos, o que confere à questão da imagem o 
status de elemento prioritário na política de uma empresa.

No Brasil, com a ampliação do acesso ao Judiciário nas 
últimas décadas, aliada à criação dos juizados especiais e à 
maior consciência dos direitos fundamentais, as empresas estão 
suscetíveis, como nunca, aos mais variados tipos de processos 
judiciais. A própria advocacia viuse obrigada a mudar de perfil, 
buscando uma postura mais ativa e célere na defesa e na 
captação de ações. Tudo isso, por óbvio, aumentou em larga 
escala o número de ações judiciais no país.

Ampliação do acesso à justiça no Brasil e a importância 
da advocacia da imagem das empresas como instrumento 
de redução das condenações de um modo geral

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, foi ampliado 
o conceito de assistência jurídica integral e gratuita a cargo 
do poder público, que está entre os direitos e as garantias 
fundamentais dos cidadãos assegurados na Constituição (art. 
5º, LXXIV). 

Temos hoje 86,6 milhões de ações em tramitação no Brasil, 
conforme revelou o levantamento estatístico do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) sobre o Poder Judiciário divulgado 
em setembro de 2010. Apenas em 2009, mais de 25 milhões de 
ações novas foram propostas, e somente 29% desses processos 
foram decididos. No caso dos juizados do Rio de Janeiro, por 
exemplo, o percentual de ações não decididas chegou a 97%.

Essa quantidade crescente de ações judiciais criou uma 
situação para as empresas, até então inexistente e sequer 
previsível.

Foto: Rosane Naylor
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Hoje, salvo melhor juízo, o mais importante para uma 
empresa que atende a uma base ampla de clientes é a 
advocacia da imagem, não só na propaganda veiculada na 
mídia, mas também no investimento dessa imagem junto ao 
Poder Judiciário.

Indubitavelmente, sempre ocorrerão problemas na prestação 
de um ou de outro serviço, ou na comercialização de produtos, 
pois esses são inerentes a qualquer atividade empresarial 
(risco do negócio). Ocorre que, com essa ampliação expressiva 
das demandas judiciais, chamada de “advocacia de massa”, 
não basta para essas sociedades comerciais terem em Juízo 
uma simples e descaracterizada representação formal, mediante 
a apresentação de defesa padrão, feita por computadores de 
última geração e entregue por advogados que sequer conhecem 
as instituições para as quais trabalham. Os departamentos 
jurídicos destas grandes empresas devem levar aos acionistas 
a urgente necessidade da mudança na forma de encarar o 
Poder Judiciário.

O jurídico das empresas deve ser visto como 
investimento e não como custo

Por que quando se gastam milhões em marketing ou pro
moções, os presidentes das empresas falam em investimen
tos, mas quando contratam escritórios de advocacia falam  
em custo?

Será que ter um bom advogado, uma defesa de boa 
qualidade, profissionais compromissados com o cliente e com 
o resultado, tudo isso aliado à lisura no enfretamento dos 
problemas empresariais junto ao Poder Judiciário, não é um 
bom investimento?

Por que ninguém tem a ousadia ou a curiosidade de fazer 
essa conta: quanto vale o desgaste de deixar os clientes (ex
adversos) irritados por defesas cínicas? E os juízes, que têm 
neste volume gigantesco de idênticas ações um trabalho 
descomunal de julgar processos quase sempre iguais e de 
mesma solução? Qual a imagem que essa empresa leva ao meio 
jurídico, notadamente um formador de opinião?

É evidente que uma empresa que defende sua imagem não 
só nas televisões e jornais, mas também no Judiciário, terá bons 
resultados financeiros, pois terá o respeito dos órgãos julgadores. 
Terá a admiração dos que lidam com o processo no dia a dia.

Da necessidade da relativização dos números  
das ações em juízo

Outro fator importantíssimo que deve nortear os operadores 
do Direito, e também ser levado ao Judiciário como estratégia 
de defesa da imagem das empresas, referese à necessidade 
de relativização dos números de ações judiciais em face da 
quantidade das relações jurídicas travadas pelas empresas com 
ampla base de clientes.

Vamos supor, uma empresa que atenda a 500 mil usuários 
por dia, e que enfrente cerca de 100 ações judiciais/ano. Pode
se dizer que essa empresa enfrenta muitos processos? Ou seja, 
se apenas 0,0002% dos usuários sentese lesado de alguma 
maneira e busca reparação judicial?

A partir deste conceito de que o jurídico deve ser tratado 
como investimento, essas questões operacionais, mais 
relacionadas com o operacional das empresas, devem estar 
bem alinhadas para que os advogados, conhecedores do cliente, 
possam levar ao Judiciário a boa imagem da instituição.

A advocacia da imagem, portanto, ganha cada vez mais 
peso. Um dos pontos mais importantes da advocacia das 
empresas nesse novo cenário é que é preciso fazer a defesa não 
apenas em relação ao fato em si, mas sim em relação ao todo. 
É crucial, para essa defesa da imagem, que haja na instituição 
uma visão mais moderna do jurídico, que deve ser o portavoz da 
companhia, sabedor de todos os problemas e soluções — para, 
aí sim, com a sua expertise, fazer a melhor defesa.

Por dever de ofício, os advogados defendem as empresas 
institucionalmente, não apenas em relação a algum eventual 
dano causado a terceiros. Sejam esses danos decorrentes de 
acidentes naturais ou de eventuais erros e falhas humanas, 
isso é da natureza dos negócios que atendem milhares ou até 
milhões de pessoas. Mas o importante é também perceber que 
a imagem das empresas deve ser algo inatacável, fora do fato 
originário do incidente, objeto do processo em discussão.

É preciso que os empresários entendam que algumas 
decisões judiciais podem servir, inclusive, como parâmetros para 
melhorias na prestação deste ou daquele serviço. Reconhecer 
a responsabilidade devida diante dos fatos gera uma boa 
imagem, e pode gerar até mesmo uma redução nos eventuais 
prejuízos. O conceito de corporate social responsibility, ou de 
responsabilidade social das empresas, é hoje um parâmetro 
mundial de qualidade em qualquer atividade econômica. 

O investimento na advocacia institucional junto à mídia é 
essencial, assim como a promoção de seminários que ponham em 
pauta essa nova realidade e, obviamente, uma mudança no perfil 
dos advogados e advogadas, para que entendam a necessidade 
da defesa da imagem da empresa. Se há muitos processos, é 
possível que valha a pena “transigir” em uma ação para preservar 
a imagem da empresa. É preciso que as empresas e também 
os seus advogados se sensibilizem diante dessa constatação. 
Devem pensar na defesa “macro”, na visão do todo social em que 
a empresa está inserida, na redução de prejuízos. 

O administrador precisa fazer do advogado um defensor 
da imagem da empresa, como um executivo de marketing. É 
necessária, ainda, uma interação entre o departamento jurídico e 
o departamento de marketing, para a criação de uma estratégia 
conjunta de construção e defesa da imagem, da reputação 
social da empresa.

Alguns dizem que um advogado que transige em alguns 
casos não está “brigando pela empresa”. Eu discordo. Os 
colegas podem e devem propor a realização de reuniões e 
seminários em suas empresas. Os advogados são os porta
vozes judiciais das empresas e têm o direito de exigir que se 
discuta essa nova realidade. É preciso afastar os aventureiros 
que (sobre)vivem da má imagem das empresas, uma verdadeira 
indústria dos abutres da imagem negativa das empresas junto 
ao Judiciário e, até mesmo, junto à sociedade.

Ou alguém tem dúvida disso?
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§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I  ter sido o autor da infração condenado, pela prática 
de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva;
II  ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo 
de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, 
nos termos deste artigo;
III  não indicarem os antecedentes, a conduta social e 
a personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da 
medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu 
defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita 
pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva 
de direitos ou multa, que não importará em reincidência, 
sendo registrada apenas para impedir novamente o 
mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a 
apelação referida no art. 82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo 
não constará de certidão de antecedentes criminais, 
salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não 
terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação 
cabível no juízo cível.

Esta transação deve ser proposta antes do oferecimento 
da denúncia. E sua aceitação não pode ser considerada 
reconhecimento de culpa ou de responsabilidade civil sobre o 
fato. Dessa forma, a mesma não pode ser utilizada para fins 
de reincidência e não consta de fichas de antecedente criminal. 
O fato só é registrado para impedir que o réu se beneficie 

O Novo Código Brasileiro de Justiça Desportiva trouxe, 
como uma de suas principais novidades, a busca por 
maior celeridade, no sentido de “desafogar” os Tribu
nais Desportivos no Brasil, com uma ênfase no Fute

bol, haja vista ser o que gera o maior número de processos, bem 
como o principal norteador e formador de decisões nesta esfera.

Dessa forma, podese dizer que uma das maiores inovações 
deste código é a possibilidade de haver uma Transação 
Disciplinar Desportiva, gerando assim a esperada redução de 
julgamentos que, em virtude do grande número de campeonatos 
hoje em dia disputados, vêm aumentando substancialmente.

Antes de se adentrar ao tema da Transação Disciplinar 
Desportiva, se faz imperioso dissertar acerca de suas raízes 
provenientes da Transação Penal.

Em nosso ordenamento jurídico criminal, os delitos 
considerados de menor potencial ofensivo (pena inferior a 
dois anos) seguem o procedimento sumaríssimo do JECRIM. 
Sendo que, dependendo de fatores legalmente previstos no art. 
76 da Lei 9.099/95, pode o Ministério Público transigir com o 
acusado. Ou seja, é uma espécie de acordo entre a acusação 
e a defesa pra evitar que o processo corra, poupando o réu, 
o Estado e a própria Justiça de todo o trâmite natural de um 
processo criminal.

Senão, vejamos o artigo supramencionado:
Art. 76. Havendo representação ou tratandose de crime 
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso 
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 
multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única 
aplicável, o Juiz poderá reduzila até a metade.

A TRANSAÇÃO dISCIPlINAR 
DESPORTIva

Antonio Vanderler de Lima
Presidente do Tribunal de Justiça Deportivo do Rio de Janeiro
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novamente do instituto antes do prazo de cinco anos definidos 
na lei supracitada.

Ainda nesse sentido, essas propostas podem abranger só 
duas espécies de pena: multa e restritiva de direitos. A primeira 
é obviamente pecuniária, a segunda pode ser prestação de 
serviços à comunidade, impedimento de comparecer a certos 
lugares, etc., dependendo assim dos promotores que na sua 
grande maioria utilizamse do pagamento de cestas básicas.

Se o acusado estiver dentro dos parâmetros elencados na lei, 
quais sejam, não ter sido condenado anteriormente por crime que 
preveja pena restritiva de liberdade, não houver transacionado nos 
últimos cinco anos e outros requisitos relativos a características 
pessoais, o Ministério Público pode oferecer a transação.

No entanto há quem defenda que o Ministério Público é 
obrigado a oferecer tal proposta quando o acusado possui todos 
esses requisitos, uma vez que se trata de direito subjetivo do 
acusado, não podendo assim o Réu depender da boa vontade 
do promotor. Nesta corrente prevêse que caso o Réu se 
enquadre nos ocorrências previstas em Lei e o MP não ofereça 
a transação, o juiz deverá chamar para si o processo e ele 
mesmo propor um acordo ao réu.

Dessa forma, quando o legislador introduziu no novo Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva a questão da Transação 
Disciplinar Desportiva, tomou como base a Transação Penal 
acima explanada, usando o art. 76 da Lei 9.099/95, a fim de 
servir de modelo para a criação do art. 80A do CBJD.

Partindo agora para uma análise deste novo artigo, vejamos:
Art. 80A. A Procuradoria poderá sugerir a aplicação 

imediata de quaisquer das penas previstas nos incisos II a IV 
do art. 170, conforme especificado em proposta de transação 
disciplinar desportiva apresentada ao autor da infração.

§ 1º A transação disciplinar desportiva somente poderá 
ser admitida nos seguintes casos:
I  de infração prevista no art. 206, excetuada a hipótese 
de seu §1º;
II  de infrações previstas nos arts. 250 a 258C;
III  de infrações previstas nos arts. 259 a 273.
§ 2º Não se admitirá a proposta de tramitação disciplinar 
desportiva quando:
I  o infrator tiver sido beneficiado, no prazo de trezentos 
e sessenta dias anteriores à infração, pela transação 
disciplinar desportiva prevista neste artigo;
II  o infrator não possuir antecedentes e conduta 
desportiva justificadores da adoção da medida;
III  os motivos e as circunstâncias da infração indicarem 
não ser suficiente a adoção da medida.
§ 3º A transação disciplinar desportiva deverá conter ao 
menos uma das penas previstas nos incisos II a IV do 
art. 170, que poderão ser cumuladas com medidas de 
interesse social.
§ 4º Aceita a proposta de transação disciplinar 
desportiva pelo autor da infração, será submetida à 
apreciação de relator sorteado, que deverá ser membro 
do Tribunal Pleno do TJD ou STJD competente para 
julgar a infração.
§ 5º Acolhendo a proposta de transação disciplinar 
desportiva, o relator aplicará a pena, que não importará 
em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente a concessão do mesmo benefício ao infrator 
no prazo de trezentos e sessenta dias.
§ 6º Da decisão do relator que negar a transação 
disciplinar desportiva acordada entre Procuradoria e 

Foto: Arquivo JC
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infrator caberá recurso ao Tribunal Pleno. (Incluído pela 
Resolução CNE nº 29 de 2009).
§ 7º A transação disciplinar desportiva a que se refere 
este artigo poderá ser firmada entre Procuradoria e 
infrator antes ou após o oferecimento de denúncia, 
em qualquer fase processual, devendo sempre ser 
submetida à apreciação de relator sorteado, membro 
do Tribunal Pleno do TJD ou STJD competente para 
julgar a infração, suspendendose condicionalmente o 
processo até o efetivo cumprimento da transação. 
§ 8º Quando a denúncia ou o recurso já houver sido 
distribuído, o relator sorteado, membro do Tribunal 
Pleno do TJD ou STJD competente para julgar a 
infração, será o competente para apreciar a transação 
disciplinar desportiva.

Logo, através de uma rápida consulta ao novo artigo, é 
visível a semelhança com o artigo previsto na Legislação Penal, 
sendo este novo instrumento na verdade a sua transposição 
para a esfera desportiva. 

Inicialmente, é importante frisar que, quando da propositura 
da referida transação, as únicas penas a serem propostas 
pela Procuradoria são as de multa, suspensão por partidas e 
suspensão por prazo. Não criando assim a possibilidade de 
cumprimento através de medidas de interesse social, como é de 
praxe no âmbito criminal.

Esta transação deve ser feita diretamente ao denunciado, 
sendo necessária assim que a proposta seja trazida aos autos 
junto com a denúncia. Dessa forma, quando houver a intimação 
do autor do fato para comparecer ao julgamento, o mesmo 
poderá imediatamente, através de uma petição, ou através de 
seu comparecimento ao julgamento, informar se concorda ou 
não com os termos da transação.

No entanto, quando se tratar de Associação no polo passivo, 
o advogado, desde que devidamente substabelecido nos autos, 
poderá aceitar ou não a transação, uma vez que o mesmo servirá 
como preposto do clube na lide. 

Tendo em vista os três tipos de penas possíveis a serem 
aplicadas quando da Transação, a mesma ficou restrita a artigos 
cujas penas fossem da mesma espécie que as previstas no 
caput do art. 80A do CBJD, delimitando assim a necessidade 
da denúncia ser em um dos artigos previstos nos incisos I, II e III 
do §1º do artigo supracitado.

Todavia, é necessário observar que no §2º o legislador 
deixa elencados os casos em que há a impossibilidade de se 
transacionar, e mais uma vez vemos o traço da Transação Penal 
presente.

Logo em seu inciso I, resta evidenciada esta semelhança, uma 
vez que traz como requisito de admissibilidade a necessidade do 
infrator não ter sido beneficiado com a transação no prazo de 
trezentos e sessenta dias, prazo esse que levou em consideração 
o mesmo do art. 180 inc. IV do CBJD, que trata da primariedade 
como atenuante da pena.

Já no que se refere ao inciso II, há de se destacar que 
quando o legislador menciona que é necessário que o infrator 
não possua antecedentes e conduta desportiva justificadores 

da adoção da medida, podemos ter um primeiro entendimento 
que a aplicabilidade deste inciso estaria intrinsecamente ligada 
à questão da primariedade ou não do atleta.

Todavia, quando é mencionado que não fará jus à transação o 
denunciado que não possuir antecedente justificador da adoção 
da medida, não necessariamente quis dizer da obrigatoriedade 
do mesmo ser primário.

Como exemplo, podemos citar um árbitro que culposamente 
incorreu em alguma omissão em sua súmula e tenha sido 
apenado em razão disso, ou um atleta que ao comemorar um 
gol tira a sua camisa e, por conseguinte, receba o segundo 
cartão amarelo, sendo expulso e apenado em razão disso, ou até 
mesmo um clube que por algum motivo tenha atrasado apenas 
um minuto para a partida, sendo assim condenado no art. 206 
do CBJD. 

Nesse sentido cumpre indagar, apesar de reincidentes à 
luz do Código podemos afirmar que os mesmos apenas por 
terem cometido ínfimas infrações não possuem antecedentes 
justificadores de adoção de tal medida?

A resposta é não; pois, uma vez que o Código deixa na 
subjetividade tal critério, o mesmo deve ser avaliado caso a caso 
e não apenas baseandose na Primariedade ou Reincidência do 
denunciado.

Já em relação ao inciso III o mesmo também se demonstra 
subjetivo, levando à interpretação de que, em casos de 
extrema gravidade ou de uma complexidade ímpar, não seja 
possível a adoção da Transação Disciplinar. Todavia, quando a 
Procuradoria entender tratarse de caso previsto neste inciso, a 
mesma deverá apontar os motivos que a levaram a rechaçar a 
hipótese de uma transação.

Na medida em que o Código restringe as penas a serem 
aplicadas em caso de transação àquelas previstas nos incisos 
II a IV do art. 170 do CBJD, ele inclui no §3º do art. 80A, a 
previsão de se aplicar cumulativamente a estas penas medidas 
de interesse social. 

Tal possibilidade servirá principalmente para os casos em 
que a transação seja de apenas uma partida, que já teria sido 
cumprida, face uma possível detração da suspensão automática. 
Neste caso, como caráter pedagógico ao atleta que na prática 
não teria que cumprir nenhuma partida a mais do que a já 
prevista pela regra do jogo, aplicarseia, cumulativamente com 
a pena proposta, a referida medida de interesse social.    

Talvez a maior polêmica quanto a este novo instituto 
do Direito Desportivo seja o §4º do artigo 80A. O referido 
parágrafo prevê que em caso de aceitação da transação, a 
mesma deverá ser homologada por um auditor do Tribunal Pleno 
do TJD ou STJD competente para julgar a infração.

A polêmica quanto ao referido parágrafo seria uma suposta 
supressão de instâncias, uma vez que o processo não teria uma 
decisão da Comissão Disciplinar, ou seja, em primeira instância, 
haja vista a homologação ter sido efetuada diretamente por 
membro do Tribunal Pleno.

Todavia, neste caso, há de se levar em consideração que tal 
fato não criou qualquer empecilho para o transcorrer natural do 
processo, e tal medida serviu para preservar as partes, uma vez 
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que em caso de homologação esta decisão será terminativa em 
relação ao processo, que por sua vez restará suspenso até o 
efetivo cumprimento da transação. 

Há de se destacar também que, como essa proposta pode 
ser feita em qualquer fase do processo, conforme dispõe o §7º 
do artigo, tornase imperiosa a presença do denunciado, tanto 
no julgamento na Comissão Disciplinar, para que este aceite ou 
não a transação, quanto para um possível julgamento em grau 
de Recurso, razão pela qual, em ambos haveria o sorteio de um 
relator proveniente do Tribunal Pleno. 

Nos casos em que a competência seja a do Tribunal Pleno, ou 
quando o processo encontrarse em fase de Recurso, o próprio 
Auditor sorteado como relator do processo será o competente 
para apreciar a transação disciplinar acordada, conforme versa 
o artigo em seu parágrafo sexto.   

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de celeridade 
nos processos desportivos, tornase extremamente importante 
também que a Procuradoria faça as respectivas propostas 
quando do momento da intimação do denunciado, para que a 
resposta não importe em um adiamento ao processo. Uma vez 
que com a proposta em mãos o denunciado pode de plano aceitá
la através de uma petição, afastando assim a necessidade da 
inclusão do referido processo na pauta de julgamentos.

A possibilidade prevista no parágrafo sétimo, de que a 
transação poderá ser firmada a qualquer fase do processo, vem 
também no sentido de gerar maior celeridade ao processo, uma 
vez que permite à Procuradoria transacionar, por exemplo, em 
caso em que já se tenha decisão de Primeiro Grau, impedindo 
assim o prosseguimento de um processo que poderia se 
estender em face da incidência de possíveis recursos.

Tal possibilidade também é importante, posto que com 
uma possível desclassificação da conduta do infrator quando 
da decisão de Primeiro Grau, o mesmo poderá alcançar 
os requisitos para fazer jus ao benefício que quando no 
momento da denúncia não fazia. Como exemplo, podese 
citar o clube que se encontrava denunciado no art. 206, §1º, 
e teve sua conduta desclassificada para a prevista no art. 
206, passando assim a fazer jus ao benefício da Transação 
Disciplinar Desportiva.

Todavia, caso o relator sorteado negue a transação acordada 
entre as partes, desta decisão caberá Recurso ao Tribunal 
Pleno, conforme dispõe o §6º do artigo debatido, ou, em caso 
de as partes optarem por não recorrer o processo retornará à 
sua origem para o prosseguimento do julgamento.

Cabe ressaltar que face às restrições no que tange à 
aplicabilidade das penas e aos artigos susceptíveis à Transação, 
esperase que decisões denegando tais acordos serão 
extremamente raras e ocorrerão em sua maioria quando do 
termo apresentado houver erro quanto à sua forma.

O principal benefício para os denunciados quando da 
Transação Disciplinar Desportiva e que se tornou o ponto 
nodal para aceitação desta Transação é o que trouxe o §5º 
de seu artigo. Ao infrator não restará qualquer reincidência 
quando da aceitação do benefício, restando consignada em 
sua ficha de antecedentes apenas a concessão do benefício, 
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que por sua vez não poderá ser concedido em um prazo de 
trezentos e sessenta dias.

Neste sentido, mais uma vez resta clara a incidência do 
Direito Penal no âmbito do Direito Desportivo, posto que a 
aceitação do benefício da Transação Disciplinar não indica um 
reconhecimento de culpa do suposto infrator.

Acerca da Transação Penal, Sérgio Turra Sobrane a define como:
“O ato jurídico através do qual o Ministério Público 
e o autor do fato, atendidos os requisitos legais, e 
na presença do magistrado, acorda em concessões 
recíprocas para prevenir ou extinguir o conflito 
instaurado pela prática do fato típico, mediante o 
cumprimento de uma pena consensualmente ajustada.” 
(SO BRA NE, Sérgio Turra. “Transação Penal”. São 
Paulo: Saraiva, 2001.)

Portanto, os protagonistas desta Transação Disciplinar 
Desportiva, com base no acerto de vontades, buscam evitar o 
processo. De um lado a Procuradoria abre mão da persecução 
e de outro lado o autor do fato evita o processo, preferindo se 
sujeitar à medida que, em sendo cumprida, permitirá a extinção 
da punibilidade.

A pena aplicada na transação disciplinar desportiva não 
tem caráter de punição, mas sim de uma medida aceita 
voluntariamente pelo autor do fato para evitar o processo, sem 
admissão de culpa.

Dessa forma, o parágrafo quinto foi perfeito ao não vincular 
a transação realizada à reincidência, posto que, conforme 
amplamente explanado acima, a mera aceitação do benefício 
não indica a culpa do denunciado.

Por fim, há de se destacar que, assim como mencionado 
anteriormente, quando o suposto infrator fizer jus ao benefício 
da Transação Disciplinar Desportiva, a Procuradoria deverá 
oferecêla ao denunciado, caso contrário o Relator do processo, 
em analogia ao art. 28 do Código de Processo Penal, remeterá 
os autos ao Procurador Geral, para que este apresente proposta 
de Transação.

Vale destacar que, caso o Procurador Geral também não 
o faça e não justifique o não oferecimento, o Relator poderá 
de ofício propor a Transação, uma vez que a forma não pode 
se tornar mais importante que a substância, portanto, não se 
pode proibir que o denunciado se beneficie com a transação, 
porque a Procuradoria subjetivamente não entendeu como caso 
de oferecimento de transação.

Da privatividade da procuradoria desportiva para a 
propositura da transação penal em sede do novo CBJD

Sem prejuízo do que já foi exposto, cumpre observar que 
a fundamentação das decisões proferidas pelos magistrados 
não encontrará amparo na jurisprudência consolidada de nossos 
Tribunais, se não fundamentadas.

Foto: Fotolia
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Por outro ângulo, é de importância ressalvar que é 
prerrogativa exclusiva do Ministério Público a iniciativa para 
a proposta de suspensão condicional do processo, sendo 
descabida a sua realização pelo Julgador.

Com efeito, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
por inúmeras vezes, já teve a oportunidade de decidir que, a 
transação penal é prerrogativa ministerial, não podendo o juiz 
se imiscuir em sua atribuição, quando muito, remetemse os 
autos ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça para que dirima a 
controvérsia, com fincas no artigo 28, do Código de Processo 
Penal, por analogia.

Outra não é a tese esposada pelo Pretório Excelso e pelo E. 
STJ, entendendo que o âmbito de atuação do parquet não pode 
ser invadido por decisão do juiz, no que tange à propositura ou não 
da suspensão condicional do processo, ou seja, o chamado sursis 
processual. Em se negando o órgão ministerial à formulação de 
proposta, deve o feito ser remetido ao chefe institucional.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI 
9.099/95, ART. 89. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. TITULARIDA-
DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANA-
LÓGICA DO ART. 28 DO CPP. OFERECIMENTO DA 
PROPOSTA APÓS A SENTENÇA QUE DESCLAS-
SIFICA O CRIME. INVIABILIDADE.
A Egrégia Terceira Seção desta Corte assentou o 
entendimento de que a suspensão condicional do 
processo não é direito subjetivo do acusado, mas uma 
faculdade do titular da ação penal pública, devendo, 
todavia, eventual divergência entre o Parquet e o Juiz 
acerca do cabimento da proposta ser resolvida à luz 
do mecanismo estabelecido no art. 28, do Código de 
Processo Penal. (E. Resp nº 185.187/SP, de que fui 
relator, DJ de 22.11.99).
É inviável — porque já ultrapassado o momento 
processual adequado — a proposta de sursis processual 
após a sentença que desclassifica o delito capitulado na 
denúncia para condenar o réu por outro crime cuja pena 
mínima viabilizaria, em tese, a concessão do benefício. 
Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.” (STJ – 
5ª Turma  Resp. 253935/MG – Min. José Arnaldo da 
Fonseca, 10/10/2000)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPE-
CIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCES-
SO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). INICIATIVA DA 
PROPOSTA. DIVERGÊNCIA ENTRE AGENTE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E JUIZ DE DIREITO.
I  O juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em 
princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099/95 c/c os 
arts 129, inciso I da Carta Magna e 25, inciso III, da 
LONMP, que venha a oferecer o sursis processual ex 
officio ou a requerimento da defesa. II  A eventual 
divergência entre o órgão de acusação e o órgão 
julgador acerca da concessão do sursis processual 
se resolve, na hipótese de recusa de proposta, pela 

aplicação do mecanismo previsto no art. 28 do CPP 
(precedentes do Pretório Excelso e do STJ). Recurso 
provido.” (STJ – 5ª Turma  Resp. 225864/PR – Min. 
Felix Fisher, 19/6/2001)

PENAL. PROCESSUAL LEI 9099/95. ART. 89. MINISTÉ
RIO PÚBLICO. PROPOSTADE SUSPENSÃO CONDI
CIONAL DO PROCESSO. ATRIBUIÇÃO INSTITUCIO
NAL. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. PENA MAIOR. RECURSO ESPECIAL.
1. O Ministério Público tem, nos termos da Lei 9.099/95, 
art. 89, a atribuição de se pronunciar pela suspensão ou 
não do processo, desde que o faça fundamentadamente.
2. Havendo divergência entre o Promotor e o Juiz, é de 
ser aplicado o disposto no CPP, art. 28. (STJ – 5ª Turma 
– Resp. 177407/PR – Min. Edson Vidigal, 8/8/2000)

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. LEI Nº 9.099/95. 
PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. TITULARIDA DE DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO. DIVERGÊNCIA. ART. 28 DO CPP. RECUR-
SO CONHECIDO E PROVIDO.
I. É prerrogativa exclusiva do Ministério Público a 
iniciativa para a proposta de suspensão condicional do 
processo, sendo descabida, em tese, a sua realização 
pelo Julgador.
II. Divergindo o Juiz e o Representante do Parquet, 
quanto à proposição da benesse legal, os autos devem 
ser encaminhados ao ProcuradorGeral de Justiça, por 
aplicação analógica do art. 28 do Diploma Processual 
Penal.
III. Recurso conhecido e provido para que, cassado o 
acórdão recorrido, seja adotado o procedimento do art. 
28 do CPP. (STJ – 5ª Turma – Resp. 218115/PR – Min. 
Gilson Dipp, 8/6/2000)

Portanto, como se pode perceber de inúmeros arrestos, 
a prerrogativa de concessão dos benefícios do novo CBJD 
é da Procuradoria Desportiva. Havendo divergência entre o 
Procurador e o Juiz Auditor, essa se resolve à luz do artigo 
28 do Código de Processo Penal, permanecendo, contudo, no 
âmbito da própria Procuradoria Desportiva.

Concluindo, na questão prática, se a transação for utilizada 
da forma esperada, o natural é que ela seja o elemento capaz 
de reduzir a quantidade de processos a serem julgados pelos 
Tribunais Desportivos, separando assim os casos em que “já se 
sabe o resultado” tendo em vista a simplicidade dos mesmos, 
dos casos em que de fato é necessária toda a instrução 
probatória, as sustentações e os debates para que se obtenha 
a decisão final. 

Caso essa forma seja respeitada, o objetivo a que se 
propôs o legislador ao incluir o referido artigo no novo Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva terá sido alcançado, mas 
ressaltando que somente o uso desse novo instrumento é que 
indicará suas possíveis falhas e divergências, bem como a 
forma mais correta de utilizálo.
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A tutela jurisdicional efetiva

A outorga da tutela jurisdicional exige o respeito a 
determinados princípios fundamentais ou gerais 
do Direito Processual Civil, muitos deles alçados à 
categoria constitucional.

Partindose desses princípios, divisase uma tutela 
constitucional do processo, cujo significado e escopo são os 
de assegurar a conformação dos institutos processuais aos 
postulados que advêm da órbita constitucional.

As modernas correntes de filosofia do Direito procuram 
mostrar que a atividade de aplicação da lei pelo juiz implica, de 
certo modo, também uma função criadora de direito, na medida 
em que o preceito legal abstrato como ele é, em sua formulação 
genérica, não passa de um projeto de norma reguladora da 
conduta da pessoa (natural ou jurídica), projeto que o julgador 
deve completar na sentença, de modo a concretizálo no caso 
particular submetido a seu julgamento.

Por outro lado, absolutamente de nada adianta a prestação 
da jurisdição, como atuação concreta da lei por intermédio do 
órgão do Poder Judiciário competente, se essa atividade carecer 
de efetividade, ou seja, se for inócua para aquele que é o titular 
do direito material invocado.

Essa preocupação já era manifestada por CHIOVENDA, ao 
asseverar que “o processo deve dar a quem tem um direito tudo 
aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter” 
(“Dell’azione nascente dal contratto preliminare”. Rivista del 
diritto commerciale, v. 9, p. 1).

Nessa perspectiva, foi abandonada pela ciência processual a 
vetusta ideia no sentido de que a simples prestação jurisdicional, 

A ANTECIPAÇÃO dE TUTElA 
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EFETIvIDaDE E DE ISONOMIa

Nelson Luiz Pinto
Professor de Direito Processual da UERJ e da Universidade Cândido Mendes

A noção de tutela 
pode dizer respeito, 

amplamente, às regras 
de conduta que compõem 
um ordenamento jurídico 

(direito objetivo), visto que 
ele deve encontrar atuação 
nos fatos, proporcionando 
a passagem do abstrato 

para o concreto, do dever 
ser para o ser.



2010  OUTUBRO | JUSTIÇA & CIDADANIA   39

consubstanciada em uma sentença de mérito, seria suficiente 
para caracterizar a outorga da tutela almejada pela parte, 
passando a agregar a esse conceito as noções de utilidade e 
efetividade como elementos dessa tutela.

Entendemos, assim, a tutela jurisdicional como sendo o 
pronunciamento judicial emanado da autoridade competente 
dado a favor de quem esteja amparado no plano do direito 
material, de modo a ser útil e efetivo, assegurandolhe a sua 
existência e o seu exercício.

A noção de tutela pode dizer respeito, amplamente, às 
regras de conduta que compõem um ordenamento jurídico 
(direito objetivo), visto que ele deve encontrar atuação nos 
fatos, proporcionando a passagem do abstrato para o concreto, 
do dever ser para o ser.

Em sentido mais restrito, a mesma expressão pode referir
se a situações jurídicas concretas, que devem ser garantidas 
por critérios adotados pelo ordenamento jurídico, motivo 
pelo qual parece correto admitir maior abrangência à locução 
examinada — tutela jurisdicional —, para com ela designar 
não apenas o resultado do processo, mas igualmente os meios 
ordenados e predispostos à obtenção desse mesmo resultado, 
devendo ser consideradas, neste aspecto, as chamadas tutelas 
diferenciadas.

A regra contida no § 5o do artigo 461 do Código de Processo 
Civil é bastante expressiva neste aspecto e estabelece, para a 
prestação da tutela específica concernente ao resultado prático 
almejado, uma série de medidas de suporte, algumas delas 
atuando indiretamente e outras proporcionando diretamente o 
bem da vida postulado pelo demandante.

Impende dizer, diante disso, que a tutela jurisdicional não 
é apenas o pronunciamento judicial dado em favor daquele 
que afirma ser titular de um direito subjetivo desrespeitado 
por outrem, mas também um pronunciamento efetivo e útil, 
sob pena ser frustrada a pretensão daquele que, em face da 
violação de seu direito, busca guarida e proteção junto ao 
Poder Judiciário.

Diante disso é inexorável a conclusão de que a eficiência 
da justiça civil, como valor a ser defendido e preservado, 
encontra amparo no princípio constitucional da efetividade da 
tutela jurisdicional e constitui elemento essencial do Estado 
Democrático de Direito.

As regras que compõem o devido processo constitucional 
destinamse a estabelecer as bases do modelo processual 
brasileiro, conferindolhe efetividade, ou seja, aptidão para 
produzir resultados úteis a todos os que necessitam recorrer à 
atividade jurisdicional do Estado.

O processo, como instrumento de realização do direito material 
e dos valores sociais mais importantes, deve proporcionar esse 
resultado com rapidez, sob pena de tornarse inútil.

Daí decorre a ideia de efetividade como garantia fundamental 
do processo, a ser extraída dos princípios constitucionais que 
alicerçam os fundamentos do sistema processual brasileiro. Não 
basta assegurar, portanto, a existência de mecanismo adequado 
à solução de controvérsias, se as pessoas não tiverem efetivo 
acesso a ele.

Em razão disso, a inafastabilidade do processo não deve 
representar garantia formal de exercício do direito de ação, 
absolutamente o contrário é que deve ocorrer, no sentido de que 

Foto: Arquivo Pessoal
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sejam oferecidas e deferidas condições reais para a utilização 
desse instrumento, sempre que necessário.

Absolutamente nada adianta assegurar contraditório, 
ampla defesa, juiz natural e imparcial, se a garantia de 
acesso ao processo não for efetiva, ou seja, não possibilitar 
realmente a todos a utilização dos meios suficientes para 
superar eventuais óbices existentes ao pleno exercício dos 
direitos em juízo.

Do mesmo modo, também de nada adianta possibilitar o 
acesso ao Poder Judiciário daqueles considerados hipossufi
cientes, se não tiverem condições plenas para o exercício da 
postulação ou da defesa em juízo, por carecerem de recursos 
financeiros suficientes para sustentar a questão levada a juízo.

Com o intuito de dar efetiva aplicação à garantia 
constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 
5o, inciso LV), dando a cada uma das partes mecanismos 
processuais que as coloquem numa situação de igualdade, é 
que a Lei n. 8.978, de 11 de setembro de 1990 prevê, por 
exemplo, em seu artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de 
inversão do ônus da prova, com o fim de facilitar a defesa do 
consumidor em juízo, pois não teria ele condições econômicas 
para arcar com o custo para a produção de determinada prova.

A efetividade da tutela jurisdicional pressupõe, conforme 
será observado mais adiante, um tratamento igualitário entre 
as partes que estão litigando, em consonância com o princípio 
constitucional da isonomia (CF, artigo 5o, caput).

Tratamento igualitário não significa, evidentemente, 
tratamento idêntico, até porque, em determinados casos, uma 
das partes apresentase em posição muito mais vantajosa 

do que a outra, como ocorre, por exemplo, nas relações de 
consumo, motivo pelo qual é necessária uma intervenção legal, 
a fim de que a igualdade seja estabelecida ou mantida.

Ressaltase, desta forma, que isonomia não significa 
colocar em confronto as partes litigantes, de forma direta, 
pura e simplesmente, até porque cada uma delas possui 
uma realidade diferente da outra, particularmente quando 
há evidente desequilíbrio econômico entre elas, de modo 
que reduzilas à mesma condição processual significaria, na 
verdade, colocar um dos litigantes em posição de extrema 
vantagem em relação ao outro.

Por esse motivo, as normas jurídicas de direito material e 
processual possuem uma ratio legis voltada para a tutela de 
interesses sociais, conferindo ao Poder Judiciário mecanismos 
que restabeleçam o equilíbrio processual, levando em 
consideração, dentre outros, o princípio da proporcionalidade, 
conforme será observado mais adiante.

2. Os modos pelos quais pode ser veiculada a tutela 
jurisdicional

Efetividade da tutela jurisdicional significa que todos devem 
ter pleno acesso à atividade jurisdicional estatal, sem qualquer 
óbice; ter a seu dispor meios adequados para a obtenção de 
um resultado útil do processo, isto é, suficiente para assegurar 
aquela deterzminada situação da vida reconhecida pelo 
ordenamento jurídico material.

O direito de agir em juízo, assegurado em sede constitucional, 
não se exaure em si mesmo, devendo ser examinado em 
função da tutela pretendida, que deve ser efetiva, real, útil. O 

O modelo processual estabelecido pela Constituição Federal 
inclui, sem qualquer margem para a dúvida, a garantia das tutelas 

cautelar e antecipatória, ao estabelecer a inafastabilidade  
da atividade jurisdicional do Estado para as hipóteses de lesão  

e ameaça a direito (CF, artigo 5o, inciso XXXV).
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que interessa para o destinatário da prestação jurisdicional é a 
possibilidade concreta de obter proteção ao direito substancial 
afirmado, e não, ao contrário, ser indenizado em razão 
das lesões sofridas, particularmente quando essas lesões 
são pulverizadas em função do grande número de pessoas 
atingidas, como, por exemplo, os consumidores, destinatários 
finais que são de produtos ou serviços, hipótese em que até 
a pretensão de ressarcimento é, muitas vezes, impossível, na 
medida em que é praticamente inviável a identificação de cada 
uma das pessoas que tenham sofrido prejuízo, bem como a 
aferição da extensão desse prejuízo.

Essa visão da garantia constitucional da ação leva à conclusão 
de que o Estado deve colocar à disposição das pessoas meios 
adequados para concreta e integral satisfação dos direitos. É 
necessário proporcionar acesso à tutela jurisdicional efetiva.

O instituto da antecipação de tutela, previsto no Código de 
Processo Civil em seus artigos 273 e 461, possui origens que 
remontam à Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965 — Lei da Ação 
Popular —, à Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 — Lei da Ação 
Civil Pública — e possui nítida influência da Lei n. 8.978, de 11 de 
setembro de 1990 — Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A antecipação de tutela tem por objetivo a imediata 
outorga de parte dos efeitos práticos que somente seriam 
alcançados com a edição da sentença de mérito, via de regra 
após o seu trânsito em julgado. Essa tutela diferenciada pode 
ser deferida em razão da urgência na obtenção do resultado 
prático postulado pela parte, e que somente seria alcançado 
na sentença, ou em função do abuso do exercício do direito de 
defesa da parte contrária, e destinase à própria satisfação da 
pretensão deduzida em juízo, no plano do direito material.

Ademais, conforme foi observado alhures, ainda que não 
se expressasse previsão legal no sentido de ser possível a 
concessão de tutela provisória, quer no âmbito cautelar, quer no 
âmbito da antecipação de tutela, ainda assim poderseia cogitar 
a outorga de provimento jurisdicional equivalente, em função 
das regras pertinentes à inafastabilidade do Poder Judiciário 
quanto à apreciação de lesão ou ameaça de direito (CF, artigo 
5o, inciso XXXV) e à garantia do exercício constitucional de 
petição, nele incluído o exercício do direito de ação (CF, artigo 
5o, inciso XXXIV, letra “a”), invocando, inclusive, os princípios 
constitucionais da isonomia, assim entendido como o de 
paridade de armas para que haja igualdade processual e, ainda, 
o princípio da proporcionalidade, na medida em que não seria 
razoável sacrificar o direito daquele que tem razão, apenas e tão 
somente para se prestigiar o formalismo processual.

A garantia constitucional do direito de ação, portanto, 
não está limitada às tutelas definitivas e satisfativas. A tutela 
cautelar e as chamadas tutelas diferenciadas, merecendo 
destaque a antecipação de tutela, estão incluídas no âmbito 
de proteção que a Constituição Federal defere ao direito de 
ação, que, em última análise, é direito de acesso às garantias do 
devido processo legal ou devido processo constitucional.

A possibilidade de o juiz determinar medidas provisórias, 
cautelares ou antecipatórias de tutela, está ligada ao poder 
geral de cautela do julgador.

O modelo processual estabelecido pela Constituição Federal 
inclui, sem qualquer margem para a dúvida, a garantia das tutelas 
cautelar e antecipatória, ao estabelecer a inafastabilidade da 
atividade jurisdicional do Estado para as hipóteses de lesão e 
ameaça a direito (CF, artigo 5o, inciso XXXV).

A previsão no sistema normativo de medidas processuais 
adequadas e úteis para a efetividade do processo, para com isso 
garantir a existência do próprio direito material, além de afastar 
o perigo de ineficácia decorrente da demora da prestação 
jurisdicional, constitui componente inafastável do próprio direito 
constitucional à ampla defesa.

3. O conteúdo jurídico dos princípios da isonomia e da 
proporcionalidade em relação à prestação da tutela 
jurisdicional

As discussões travadas em torno do princípio da isonomia têm 
ocupado lugar de destaque entre os filósofos, filósofos do direito, 
processualistas, constitucionalistas, enfim, entre os juristas que 
se preocupam não apenas com o direito no seu aspecto formal, 
mas também e principalmente com seu aspecto de Justiça.

Durante muito tempo foi corrente a acepção ditada por 
ARISTÓTELES de que isonomia seria tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais, com a qual, de modo geral, 
concordavam os juristas, sem, contudo, se aperceberem de 
que haviam apenas transferido para outro patamar o grau da 
discussão, sem resolver a questão de se saber, efetivamente, o 
que seria isonomia.

Isso porque é necessário identificar as pessoas que 
seriam consideradas iguais daquelas que seriam consideradas 
desiguais, para, a partir daí, outorgarlhes tratamento diferente. 

Ademais, tanto aqueles que estariam encartados numa 
posição de igualdade como aqueles numa posição de desi
gualdade possuiriam entre si peculiaridades que os tornariam 
diferentes uns dos outros, motivo pelo qual é pragmaticamente 
impossível darlhes um tratamento igualitário ou diferenciado, 
sem que, adotando uma ou outra posição, houvesse o risco de 
se causar prejuízos a uns ou a outros decorrentes de uma injusta 
discriminação.

Enfim, quem são os iguais e quem são os desiguais?
Uma solução para essa questão é encontrada na 

Constituição Federal vigente, observada em Cartas anteriores, 
que determina: “todos são iguais perante a lei (...)”.

Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “o 
princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme às 
pessoas. Sem embargo, consoante se observou, o próprio 
da lei, sua função precípua, reside exata e precisamente em 
dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais 
nada mais fazem que discriminar situações à moda que as 
pessoas compreendidas em uma ou outras vêm a ser colhidas 
por regimes diferentes. Donde, a algumas são deferidos 
determinados direitos e obrigações que não assistem a outras, 
por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente 
plexo de obrigações e direitos. Exemplificando, cabe observar 
que as sociedades comerciais guardam, por lei, prerrogativas 
e deveres diferentes dos que pertinem às sociedades civis; 
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aos maiores é dispensado tratamento inequiparável àquele 
outorgado aos menores; aos advogados se deferem certos 
direitos e encargos distintos dos que calham aos economistas 
ou aos médicos, também diferenciados entre si no que concerne 
às respectivas faculdades e deveres” (“Conteúdo jurídico do 
princípio da igualdade”, pp. 12 e 13, 3. ed. 5a triagem. São 
Paulo: Malheiros, 1998).

Concluise, diante disso, que somente a lei pode apresentar 
elementos válidos de discriminação entre as pessoas, recipro
camente consideradas, bem como em relação às coisas e aos 
fatos juridicamente relevantes.

Tal discriminação legal, entretanto, não é absoluta, pois 
encontra limite na própria Constituição Federal e aos princípios 
por ela adotados, conforme se depreende dos termos do §2o 
do artigo 5o.

Evidentemente que o princípio da isonomia deve ser 
considerado não apenas pelo legislador, no momento da 
elaboração da norma jurídica, mas também e principalmente pelo 
Poder Judiciário, que tem a função fundamental de interpretar 
a norma jurídica e aplicála, de acordo com a finalidade social a 
que se destina.

É preciso, ainda, considerar que o legislador, ao editar uma 
norma reguladora de condutas humanas, o faz sempre em 
atenção a uma finalidade específica, mesmo que esta não esteja 
previamente fixada na Constituição, porém nunca contrária a 
ela. O fim pretendido pela lei tem de ser obtido por um processo 
de interpretação no momento em que ela é questionada.

Sob esse enfoque, o problema da igualdade é solucionado 
pelo princípio da proporcionalidade, que, segundo SUZANA 
DE TOLEDO BARROS, “foi cunhado como forma de limitação 
do poder de polícia, no âmbito administrativo, para coibir 
medidas excessivamente gravosas aos direitos dos cidadãos 
(...). Tem por conteúdo os subprincípios da adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Entendido 
como parâmetro a balizar a conduta do legislador quando 
estejam em causa limitações a direitos fundamentais, a 
adequação traduz a exigência de que os meios adotados 
sejam apropriados à consecução dos objetivos pretendidos; 
o pressuposto da necessidade é que a medida restritiva seja 
indispensável à conservação do próprio ou de outro direito 
fundamental e que não possa ser substituída por outra 
igualmente eficaz, mas menos gravosa; pela proporcionalidade 
em sentido estrito, ponderase a carga de restrição em função 
dos resultados, de maneira a garantirse uma equânime 
distribuição de ônus (“O princípio da proporcionalidade e o 
controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais”, p. 210, 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. 
Destaques do original).

Diante do princípio da proporcionalidade, extraído da 
Constituição Federal de seus artigos 1o, inciso III; 5o, caput, 
e incisos II, XXXV e LIV, e seus §§1o e 2o; 60, §4º, inciso IV, 
correlato dos princípios da isonomia e da reserva legal, para 
a verificação do respeito de uma lei ou decisão judicial ao 
postulado da isonomia, estas devem ser analisadas nos seus 
aspectos intrínsecos, em consonância com a mens legis.

Com efeito, constatase o respeito, ou não, aos princípios 
da isonomia e da proporcionalidade quando se analisa a 
decisão judicial confrontandoa com os aspectos fáticos da 
causa e com a qualificação jurídica que lhes foi dada, em outras 
palavras, se foi correto o procedimento de subsunção dos 
fatos à norma jurídica aplicável, ou que deveria ser aplicada 
ao caso concreto.

Havendo conflito aparente de normas, posto que é 
extremamente raro o conflito real (antinomia de segundo grau), 
é preciso definir qual delas deve prevalecer para ser aplicada 
ao caso concreto, sendo que essa definição é atingida mediante 
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

Esse procedimento é imprescindível em relação àquelas 
hipóteses em que dois interesses juridicamente tutelados, 
mas conflitantes entre si, são colocados um diante do outro, 
sendo que apenas um deles poderá ser prestigiado pelo Poder 
Judiciário, circunstância que implicará, evidentemente, no 
sacrifício do outro interesse.

Reconhecese que o legislador possui uma ampla liberdade 
de valorar as situações da vida, as relações entre as pessoas 
e coisas, estabelecendo regras diversas de distribuição de 
vantagens e ônus, segundo as notas características colhidas e 
o fim por ele eleito para a satisfação de necessidades práticas.

Esta liberdade de conformação ampla deve guiarse 
pela Constituição, sopesar os valores e metas eleitos como 
fundamentais e, também, realizar o programa ideológico nela 
contido, relevando destacar o respeito ao princípio da isonomia 
acima mencionado e, caso haja eventual colidência de interesses 
juridicamente tutelados, deve ser tutelado aquele cujo sacrifício 
seja de difícil ou impossível reparação.

A antecipação de tutela apresentase, neste aspecto, não 
apenas como um meio para assegurar o resultado efetivo e 
satisfatório da prestação jurisdicional, mas também como forma 
de assegurar o equilíbrio, a igualdade processual, a identidade 
de armas e de poderes, visando propiciar um verdadeiro 
contraditório, sem que uma das partes se veja impossibilitada 
de litigar, assegurando o resultado do processo em razão 
da desproporcionalidade de condições e de poderes entre 
os litigantes, em decorrência, principalmente, de pressões 
econômicas e de ameaças, verdadeira coação do litigante “mais 
forte” sobre o “mais fraco”.

Também em relação à antecipação de tutela, esta sempre 
poderá acarretar risco de irreversibilidade no plano empírico. 
Esse risco, entretanto, pode decorrer tanto do deferimento, 
como do indeferimento da tutela antecipada. De qualquer 
forma, quer seja deferida, quer seja indeferida a antecipação 
de tutela, o juiz ou tribunal estará beneficiando uma das partes 
da demanda, em detrimento da outra. Nesses casos, atua o 
princípio da proporcionalidade, devendo o juiz ou o tribunal evitar 
o risco ou o prejuízo maior, protegendo aquela parte da demanda 
processual considerada mais fraca, cujo interesse prepondera 
em relação ao da outra parte, por ter menor possibilidade de 
suportar o risco da irreversibilidade.

O Poder Judiciário, por conseguinte, aparelhado com leis 
que viabilizam uma rápida e eficaz proteção àquelas pessoas que 
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se encontram em situação de desvantagem econômica, ou em 
relação a bens e interesses relevantes para a sociedade, assim 
considerada em seu conjunto, não deve vacilar em outorgar a 
tutela jurisdicional almejada. 

4. Conclusões
O processo, como instrumento de realização do direito material 

e dos valores sociais mais importantes, deve proporcionar esse 
resultado com rapidez, sob pena de tornarse inútil.

Absolutamente nada adianta assegurar contraditório, ampla 
defesa, juiz natural e imparcial, se a garantia de acesso ao 
processo não for efetiva, ou seja, não possibilitar realmente a 
todos a utilização dos meios suficientes para superar eventuais 
óbices existentes ao pleno exercício, garantia de existência e 
utilidade dos direitos postos em discussão em juízo.

Do mesmo modo, também de nada adianta possibilitar o acesso 
ao Poder Judiciário daqueles considerados hipossuficientes, se 
não tiverem condições plenas para o exercício da postulação 
ou da defesa em juízo, por carecerem de recursos financeiros 
suficientes para sustentar a questão levada a juízo. 

Somente a lei pode apresentar elementos válidos de discrimi
nação entre as pessoas, reciprocamente consideradas, bem como 
em relação às coisas e aos fatos juridicamente relevantes.

A discriminação legal não é absoluta. Encontra limite na 
própria Constituição Federal e nos princípios por ela adotados.

Havendo conflito aparente de normas, posto que é 
extremamente raro o conflito real (antinomia de segundo grau), 
é preciso definir qual delas deve prevalecer para ser aplicada 
ao caso concreto, sendo que essa definição é atingida mediante 
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da isonomia.

A antecipação de tutela apresentase, portanto, não apenas 
como meio de assegurar o resultado efetivo e satisfatório 
da prestação jurisdicional, mas também como forma de 
assegurar o equilíbrio, a igualdade processual, a identidade 
de armas e poderes, visando propiciar um litígio autêntico, 
com verdadeiro contraditório, sem que uma das partes se 
veja impossibilitada de litigar e de assegurar o resultado do 
processo em razão da desproporcionalidade de condições e 
de poderes entre os litigantes; em razão principalmente de 
pressões econômicas e de ameaças, verdadeira coação do 
litigante “mais forte” sobre o “mais fraco”. Estes aspectos 
também justificam não apenas a concessão, mas também a 
manutenção da antecipação de tutela.

A antecipação de tutela sempre poderá acarretar risco 
de irreversibilidade no plano fático, material. Esse risco pode 
decorrer tanto da concessão, como também da não concessão 
da antecipação de tutela.

Na verdade, tanto ao deferir como ao indeferir ou revogar 
a antecipação de tutela, o juiz estará beneficiando um polo 
da relação processual em detrimento do outro, gerando uma 
situação de perigo às vezes irreversível.

Nestes casos, ante o princípio da proporcionalidade, 
devendo o juiz ou tribunal evitar o risco maior, deverá proteger 
aquele polo da relação processual considerado mais fraco, ou 
cujo interesse prepondera em relação a outro, posto que terá 
menos condições de suportar o risco da irreversibilidade.

Assim, concluímos que existem hipóteses em que a 
antecipação de tutela se impõe, não apenas como garantia de 
efetividade do processo, mas também e principalmente como 
condição de estabelecimento da isonomia processual.

Absolutamente nada adianta assegurar contraditório, ampla 
defesa, juiz natural e imparcial, se a garantia de acesso ao 

processo não for efetiva, ou seja, não possibilitar realmente a 
todos a utilização dos meios suficientes para superar eventuais 
óbices existentes ao pleno exercício, garantia de existência e 

utilidade dos direitos postos em discussão em juízo.
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EM dEfESA dA SOCIEdAdE

Mozart Valadares Pires 
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

domicílio, o dever de residir na sede de sua comarca, a dedicação 
exclusiva com proibição de exercício de outras atividades 
profissionais, a vedação de atividade políticopartidária, a 
reserva social e a conduta social e pessoal irrepreensíveis, 
as limitações ao direito de expressão e a sujeição diuturna à 
fiscalização, entre outras.

Tantas especificidades exigem a instituição de um regime de 
previdência próprio, adequado às necessidades desses agentes 
políticos, mas com aptidão para carrearlhes, em contrapartida 
àqueles rigores e privações atrativos, como a vitaliciedade, a 
integralidade de proventos e a redução do tempo de serviço  
que são prerrogativas, e não privilégios.

Entretanto, ao longo de sucessivas reformas previdenciárias 
e emendas constitucionais, observouse uma drástica redução 
nos proventos de aposentadoria dos magistrados em desrespeito 
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Portanto, a 
PEC nº 46, que retoma o texto originário da Constituição, tem 
o propósito único de restaurar a liberdade e a independência 
funcionais que são inatas ao bom funcionamento da Justiça e ao 
Estado Democrático de Direito, para salvaguardar as garantias 
dos magistrados.

A garantia de uma justa remuneração aos integrantes 
do Poder Judiciário e do Ministério Público jamais 
deve ser confundida com privilégio, uma vez que o juiz 
imparcial e imune a pressões políticas e econômicas 

representa uma garantia para a democracia e para toda a 
sociedade brasileira.

A função de julgar somente pode ser exercida por um Poder 
do Estado cercado de garantias constitucionais que assegurem 
a independência de seus membros, uma vez que o juiz decide 
sobre os direitos e deveres inerentes ao convívio humano e 
social, notadamente sobre a liberdade humana e a tutela dos 
direitos subjetivos. 

Cercado dessas garantias, o Magistrado está protegido 
de pressões do poder econômico e político, podendo dedicar
se exclusivamente à apreciação das causas e à aplicação 
destemida da Constituição e da Lei, sem preocupações com a 
conservação do cargo e com seus rendimentos. 

Essa dedicação funcional exclusiva encontra justificativa 
na relevante missão e nas complexas questões que são 
levadas a julgamento, o que exige dos juízes abnegação, zelo e 
compromisso extremo para com sua função.

Por isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
defende a aprovação da PEC nº 46/2008, em tramitação no 
Senado Federal. A integralidade dos proventos da Magistratura 
e sua paridade com os valores pagos aos ativos são 
desdobramentos lógicos das garantias necessárias e suporte da 
independência do Poder Judiciário.

Os mesmos fundamentos que autorizam aposentadorias 
diferenciadas aos servidores públicos militares justificam um 
tratamento distinto aos membros do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, pois eles são agentes políticos, cuja condição 
jurídica não pode ser comparada à dos servidores públicos em 
geral (incluídos os militares). 

Retirarlhes garantias típicas da carreira como a irredu
tibilidade de subsídios e a aposentadoria com proventos 
integrais representa ameaça imediata à qualidade dos 
quadros técnicos do Poder Judiciário e do Ministério Público 
e, a médio e longo prazo, fissuras nos próprios pilares do 
Estado Democrático de Direito, em face da deterioração 
paulatina do funcionamento da Justiça.

Há de se ter em conta que as carreiras típicas de Estado, 
como são a Magistratura e o Ministério Público, exigem de seus 
agentes privações e rigores, como a alteração frequente de 
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“O gOVERNO jOÃO gOUlART”
OITava EDIÇÃO  

de janeiro. É um sucesso vigoroso”. Durante vários meses “O 
governo João Goulart” esteve em primeiro lugar na lista dos 
Bestsellers (não ficção), e mais de quarenta mil exemplares 
foram vendidos. Seu lançamento, em 1977, representou um 
desafio, um modo para forçar a abertura política.

O historiador e pesquisador Luiz Alberto Moniz Bandeira 
publicou, pela Fundação da Editora UNESP, a 
oitava edição sobre o Governo João Goulart, muito 
ampliada e enriquecida com documentos, inclusive 

arquivos pessoais do próprio Goulart e de muitos colaboradores 
próximos, bem como entrevistas pessoais com vários partici
pantes dos eventos 19611964, com novas e importantes 
informações, surgidas a partir do ano 2000, depois da publicação 
de diversos livros de memórias e a desclassificação de muitos 
outros documentos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.

A obra remonta à época em que vários setores da esquerda 
e a máquina de propaganda dos que se assenhoraram do poder 
em 1º de abril de 1964 acusavam João Goulart de populista, 
fraco, inclusive de não haver resistido ao golpe militar. Luiz 
Alberto Moniz Bandeira, durante a ditadura militar, ousou 
e buscou restabelecer a verdade histórica, analisando seu 
governo e os fatores de sua derrubada. João Goulart não foi 
populista, não era demagogo; o PTB, escorado nos sindicatos, 
desempenhara empiricamente um papel similar ao dos partidos 
socialdemocrata na Europa; o golpe militar de 1964, com o 
apoio dos Estados Unidos, constituiu um episódio da luta de 
classes; o cabo Anselmo trabalhava para a CIA, em conexão 
com o CINEMAR (Centro de Informações da Marinha); o motim 
dos marinheiros foi uma provocação, visando unir as Forças 
Armadas contra o governo, e Goulart não teve condições de 
resistir, por não mais contar com o respaldo da maior parte 
das Forças Armadas e por saber que os Estados Unidos se 
dispunham a intervir militarmente e dividir o Brasil, no caso de 
uma guerra civil. Se Goulart fosse fraco, cederia à pressão dos 
generais e dos Estados Unidos, fechando a CGT, reprimindo os 
sindicatos e demitindo do governo os elementos de esquerda, e 
o golpe militar não teria ocorrido.

Moniz Bandeira sustenta essas conclusões em “O 
governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil” — 1961 
– 1964 — recorrendo amplamente tanto aos documentos 
desclassificados nos Estados Unidos quanto aos do 
próprio João Goulart, que lhe concedeu várias entrevistas 
no Uruguai. Sua primeira edição foi lançada pela Editora 
Civilização Brasileira em dezembro de 1977, quando Moniz 
Bandeira morava em Paris. Seu editor e amigo, Enio Silveira, 
escreveulhe, informando: “seu livro vai fazendo carreira 
brilhante; duas edições (seis mil e cinco mil) já se esgotaram. 
A terceira (quatro mil) sai dentro de alguns dias, totalizando 
quinze mil exemplares impressos do início de dezembro ao fim 

Título: “O Governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil”, 
19611964. (8. edição revista e ampliada)

Autor: Luiz Alberto Moniz Bandeira
Número de páginas: 576
Formato: 16 x 23 cm
Preço: R$ 56
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CAMPANHA PERMANENTE  
PEla CIDaDaNIa

nome e sobrenome”, visando erradicar o subregistro oficial 
de nascimento. Isso indica o resgate do sujeito do anonimato, 
significa introduzir o cidadão na sociedade, porque sem nome e 
sobrenome oficial ele não existe.

JC – Quantas pessoas já foram beneficiadas?
JRM – Apenas em 19 de maio de 2008, 7 mil pessoas foram 
atendidas. Ao longo de 2008, realizamos várias iniciativas 
também ligadas à campanha, porque o dia 19 não é a única ação, 
e em 2009 repetimos o evento do Dia da Defensoria na Central, 
dessa vez com o tema “Uma família que forma cidadãos”. 
Partimos para ações junto às escolas, para orientação de 
alunos, professores e pais, mas sem perder de vista o sonho de 
erradicar o subregistro. De lá para cá, a campanha teve mais 
de 152 mil atendimentos, 89.800 expedições de ofícios, entre 
outros dados. Em 2009, passamos a fazer a atividade na Praça 
XV, naquele ano foram 6.230 atendimentos. Em 19 de maio de 
2010, atendemos 5.322 pessoas, também na Praça XV.

JC – E como funciona o atendimento?
JRM – Fazemos um trabalho diferenciado. Quando acontece um 
desastre natural como o que houve recentemente em Niterói, 
em que as casas são soterradas com tudo, o cidadão fica sem 
documentação. Muitas pessoas vieram de algum outro estado 
para o Rio de Janeiro, e sem dinheiro para comer, muitas vezes, 
ninguém irá ao seu estado tirar novos documentos. Temos um 
sistema que identifica, por entrevista, onde aquele indivíduo 
foi registrado ou onde ele nasceu. Enviamos um pedido para 
o tabelião registrador da localidade, com as informações que 
nos foram passadas, como nome, data de nascimento, filiação e 
solicitamos uma segunda via da certidão. Já enviamos o pedido 
com o porte pago para o retorno, nem os Correios ou o cartório 
pagam, e pedimos também a gratuidade da 2ª via. Isso tem tido 

Segundo levantamento realizado em 2006 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca 
de 12% dos brasileiros ainda não têm registro de 
nascimento. Em maio de 2008, a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro lançou a campanha institucional 
permanente “Cidadania, eu defendo”, com o objetivo de erradicar 
o subregistro de nascimento e dar acesso à documentação 
básica para uma parcela da população que não possui nenhum 
documento. No primeiro ano, em uma grande ação social 
na Central do Brasil, com o tema “Cidadão tem nome e 
sobrenome”, foram atendidas cerca de 7 mil pessoas. Este ano, 
após a 3ª edição do evento, em 19 de maio — data em que se 
comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública —, a campanha 
permanente superou a marca dos 150 mil atendimentos. “Isso 
indica o resgate do sujeito do anonimato, significa introduzir o 
cidadão na sociedade, porque sem nome e sobrenome oficial ele 
não existe”, afirmou o Defensor PúblicoGeral.

Justiça & Cidadania – Como começou a campanha 
“Cidadania, eu defendo”?
José Raimundo Moreira – Em janeiro de 2007, verificamos um 
vácuo na questão da documentação básica e na erradicação do 
subregistro civil de nascimento. Somente os núcleos de bairro 
não davam conta daquela demanda constante. Em dezembro 
de 2007, o governo federal lançou um decreto que visava 
erradicar o subregistro civil de nascimento e o fornecimento 
de documentação básica. O primeiro trabalho nesse sentido 
foi realizado no Amazonas, e resolvemos repetir isso no Rio de 
Janeiro. Em 2008, decidimos então comemorar o Dia Nacional 
da Defensoria Pública, 19 de maio, de uma forma diferente, 
na rua, trabalhando para o povo. Criamos, permanente e 
institucionalmente, a campanha “Cidadania, eu defendo”. No 
primeiro ano, na Central do Brasil, o mote foi “Cidadão tem 

Entrevista: Dr. José Raimundo Batista Moreira, Defensor PúblicoGeral do Rio de Janeiro
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certidão de nascimento. Eu mesmo registrei meu filho gratuitamente, 
no Catete. Mas, obviamente, eu tinha meus documentos. Hoje a 
certidão de nascimento traz informações que incluem um número 
de registro geral, e se você perder seus documentos, com esse 
número o cartório imprime outra. A informatização ajuda muito. 
Mas a nova lei das certidões tem outras coisas interessantes, 
como o expurgo da expressão “pai desconhecido”. O registro é 
feito apenas em nome da mãe, não há mais o constrangimento da 
expressão. Em Belford Roxo, um dos municípios mais pobres do 
Rio de Janeiro, cerca de 15% da população não existe formalmente. 
Faço um apelo aos cartórios para que continuem acreditando na 
Defensoria Pública, porque falsificações existem em todo lugar, 
mas estamos trabalhando para que haja um ofício padrão, com 
numeração sequencial, com selo. Pretendemos implantar ainda 
este ano o ofício padrão para toda a Defensoria. Há núcleos de 
bairro que disponibilizam dias inteiros apenas para atender ofícios, 
desde pedidos de certidões negativas criminais, de 1ª e 2ª via de 
documentos, até registro tardio.

JC – Ter documentação registrada ajuda na luta pelos 
direitos da cidadania?
JRM – O cidadão que não tem registro, que nunca teve, nem 
sabe que possui direitos. Não pode levar o filho ao hospital, e  
nem matriculálo na escola. Não pode procurar um emprego 
formal, e nem votar. Ele vive totalmente à margem. O que 
mais escutamos são reclamações sobre filhos fora da escola, 
sobre acesso a emprego formal. Um motorista sem registro, por 
exemplo, não tem acesso, embora saiba dirigir, porque não pode 
tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O IBGE contabiliza 190 
milhões de habitantes porque ele vai à casa das pessoas. Mas 
tivemos cerca de 100 milhões de pessoas participando das 
eleições, ou seja, há uma lacuna na documentação formal que 
afeta a democracia. Isso é preocupante.

êxito de 80%. Não há cartório, por mais que fique no interior 
e tenha menos estrutura, que não se sensibilize com isso. Às 
vezes não respondem, ou porque não acharam, ou porque não 
era de lá. É como se o cidadão fosse lá retirar sua certidão. 
Com ela nas mãos, encaminhamos o indivíduo para o Detran, 
a fim de que retire a 2ª via da carteira de identidade, a Setrab 
também fornece a carteira de trabalho gratuitamente, e a 
pessoa recomeça a vida.

JC – Há de fato uma redução no número de pessoas sem 
documentos?
JRM – Isso tem dado um resultado muito grande. Em 2009, 
o governador Sérgio Cabral entregou conosco, na Central do 
Brasil, documentação para quatro, cinco gerações que não 
tinham nenhum documento. Porque se você não registra seu filho, 
ele não pode registrar o filho dele e assim sucessivamente. A 
documentação foi entregue gratuitamente. Temos uma parceria 
com a Anoreg, que nos atende, e nessas ações específicas eles 
inclusive colocam um estande no local. Este ano, conseguimos 
que alguns índios que vivem em uma aldeia em Camboinhas, em 
Niterói, recebessem a certidão de nascimento incluindo o nome 
indígena. Entregamos o documento a vários deles, que já tinham 
certidão de nascimento, mas apenas com o nome comum. Eles 
foram registrados novamente, agora com o nome indígena junto 
do nome comum. Ficaram muito felizes, porque a documentação 
registra de alguma forma sua origem indígena, portanto eles não 
se tornaram “homens brancos”.

JC – Ainda há muita desinformação sobre a Lei 6.015?
JRM – Estamos fazendo uma campanha intensa para divulgar a 
gratuidade da primeira certidão de nascimento. Muitas pessoas 
nem sabem que podem sair da maternidade com o documento do 
hospital, levar diretamente ao cartório e retirar gratuitamente a 

O Defensor Público-Geral do Estado, José Raimundo Batista Moreira, entrega certidão de nascimento
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SUBSTITUTIVO dO Pl dE CRIMES 
CIbERNéTICOS avaNÇa, MaS  

aINDa DEIXa DúvIDaS

Os artigos polêmicos do Projeto de Lei sobre crimes 
cibernéticos, que eram até então o ponto de 
discórdia e de atraso na tramitação do PL 84/99, 
tiveram nova redação a partir do substitutivo 

apresentado pelo Deputado Regis de Oliveira (PSCSP) na 
primeira semana de outubro. O imbróglio se referia à definição 
da atribuição de responsabilidade quanto à preservação 
dos dados pelos provedores e às formas de cessão. Estes 
requisitos são de extrema significância para obtenção do 
êxito na identificação da autoria do ilícito. Considero que o 
substitutivo demonstrou um avanço, pois a redação anterior, 
a meu ver, continha vícios que comprometiam a apuração de 
autoria ao restringir a obrigação da preservação apenas aos 
provedores de acesso.

Sempre defendi a tese de que haveria uma chance reduzida 
para a identificação de autoria dos crimes, caso o legislador 
brasileiro persistisse na ideia de responsabilizar apenas o 
administrador da rede e mantivesse a desobrigação dos 
provedores de conteúdo quanto à preservação dos registros 
eletrônicos, inclusos os dados cadastrais, ips e outros dados 
que fossem indiciadores da autoria.

Desde a entrega do parecer elaborado pela Comissão 
de Tecnologia da Informação da OAB Federal, em junho de 
2008, para o Senador Azeredo, restou enfatizado que o efetivo 
enfrentamento dos ilícitos praticados no meio eletrônico, 
sobretudo quando se trata da publicação de conteúdos 
ilícitos, é indispensável que os provedores de conteúdo sejam 
obrigados a preservar os registros eletrônicos para que seja 
aumentada a possibilidade de êxito na identificação de autoria.

Alexandre Atheniense
Advogado

A sugestão de  
flexibilizar a concessão 
de dados cadastrais sem 
autorização judicial pode 
gerar conflitos quanto à 
invasão de privacidade, 
isso porque, segundo a 

justificativa do relator, a 
ordem judicial só deveria 

ser exigida para fins 
de cessão dos dados 

sensíveis.
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Não restam dúvidas de que, se for adotado o critério 
quanto à desnecessidade da ordem judicial, causará maior 
celeridade quanto ao cumprimento da ordem para fornecimento 
de dados cadastrais e no resultado da investigação, mas esta 
medida poderá gerar riscos, pois haverá um limite muito tênue 
e subjetivo para determinar o que pode ser considerado como 
dado sensível, pois no texto do substitutivo não há menção 
expressa sobre esse significado. Onde está a definição de 
dados sensíveis? Como vamos delimitar se determinado dado é 
ou não um dado sensível? O conceito sobre dados sensíveis já 
existe na doutrina, mas não existe na lei.

Na legislação brasileira ainda não existe um conceito 
expresso sobre o que deve ser considerado como dado sensível. 
Essa é uma lacuna que demanda ser esclarecida, pois a legislação 
que trata de privacidade online em nosso país é limitada e 
ultrapassada, pois em regra, está lastrada apenas em dois 
dispositivos constitucionais — artigos 5o, X e XII, cuja redação 
remonta ao ano de 1988, que, convenhamos, já está distante 
da atual realidade dos problemas que convivemos quanto aos 
riscos do  cruzamento e vazamento de dados, que colocam em 
risco as garantias fundamentais do cidadão brasileiro.

Apesar do avanço trazido pelo substitutivo, ainda é temerário 
fazer uma previsão concreta sobre os efeitos imediatos do seu 
despacho.  O que se espera é que a sua apresentação desencadeie 
um amplo processo de negociação entre as lideranças, para que 
o projeto seja remetido à sanção presidencial, finalizando os 
intermináveis trâmites entre os gabinetes do Congresso, para 
não delongar ainda mais uma novela que já dura treze anos e que 
contabiliza prejuízos consideráveis para todos.

Essa sugestão ora corroborada pelo substitutivo finalmente 
alinha o texto do Projeto de Lei de Crimes Cibernéticos 
com a Convenção de Budapeste no tocante à atribuição de 
responsabilidade pela preservação dos registros eletrônicos para 
fins de identificação de autoria dos ilícitos. Como já havíamos 
salientado, a versão original do artigo da Convenção que trata 
deste tema havia sido alterada no Projeto de Lei Brasileiro, 
visando eximir o provedor de conteúdo dessa obrigação.

Em decorrência desta alteração sugerida pelo Substitutivo, 
esperase que, uma vez promulgada a lei, o Brasil possa 
futuramente aderir em parte ou na totalidade à Convenção 
de Budapeste, para que os crimes cibernéticos, devido a suas 
características transfronteiriças, possam ser enfrentados de 
forma harmônica, em diferentes países, valendose de um único 
instrumento legal aplicável em diversos países.

Por outro lado, um aspecto que chama a atenção no 
substitutivo foi a proposta de alterar o critério quanto à 
cessão das informações cadastrais. A sugestão de flexibilizar 
a concessão de dados cadastrais sem autorização judicial pode 
gerar conflitos quanto à invasão de privacidade, isso porque, 
segundo a justificativa do relator, a ordem judicial só deveria ser 
exigida para fins de cessão dos dados sensíveis.

Em se tratando de instrução penal, onde não há utilização 
de princípios analógicos, é temerário adotar esses critérios sem 
uma devida individuação conceitual do que seriam na prática os 
dados sensíveis de cada cidadão. Na prática, esse é um conceito 
eminentemente doutrinário, que possui características de ambi
guidade, o que pode gerar diferentes interpretações causando 
eventuais abusos sem o exame da autoridade judicial competente.

Foto: Arquivo JC
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Oestimado Carlos Antonio da Silva Navega, procurador 
de Justiça e decano do Ministério Público do Rio de 
Janeiro, depois de duas décadas após os seus últimos 
mandatos, exercidos no período de março de 1987 a 

março de 1991, volta agora para exercer interinamente a função 
de ProcuradorGeral do Estado do Rio de Janeiro até o dia 13 de 
dezembro, quando ocorrerá a próxima eleição para o cargo.

O Procurador Carlos Navega é destacado membro do nosso 
Conselho Editorial, incentivador e colaborador da Revista desde 
os primórdios, em 2001, além de detentor do troféu Dom Quixote 
de La Mancha, recebido em retribuição e reconhecimento aos 
méritos jurídicos e conduta ética, moral e dignidade profissional 
como atuante e destacado membro do Ministério Público, onde 
atua há mais de 23 anos, sendo o mais antigo participante do 
Colégio de Procuradores.

Na festejada posse, perante numerosos colegas e partici
pantes, Navega, rememorando seu passado na atividade, se 
pronunciou: “Fui um dos procuradoresgerais de Justiça mais 
novo e hoje, curiosamente, retorno ao cargo justamente em 
razão da idade”.

O ProcuradorGeral de Justiça em exercício fez questão de 
ressaltar que representa no cargo o decanato do Colégio de 
Procuradores e, por consequência, todos os membros com atu
ação na segunda instância, assegurando: “As duas funções que 
mais me realizaram, ao longo desta carreira, foram as de Pro
curadorGeral de Justiça e Presidente da Amperj. Exerci ambas 
com muita garra. Espero, nestes próximos dois meses, conduzir 
o MPRJ com muita paz, para que nossa instituição permaneça 
unida. Foi com base na união do MP brasileiro que conseguimos 
todas as conquistas existentes na Constituição de 1988”.

Da Redação

RETORNO À 
PROCURaDORIa-gERal DO  

ESTaDO DO RIO DE JaNEIRO



2010  OUTUBRO | JUSTIÇA & CIDADANIA   51



52   JUSTIÇA & CIDADANIA | OUTUBRO 2010


