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propositadamente com a camisa desabotoada, desconsiderando 
o local e a cerimônia, portando a honraria recebida na solenidade 
no plenário da Câmara Federal.

A patética e degradante cena, imoral e antiética, feita 
ostensivamente, consagra a desmoralização, o esculacho e a 
esculhambação das autoridades e, por consequência, também 
do Poder Público.

Acresce, ainda, que a infeliz fotografia dos conhecidos 
parlamentares na companhia do renomado agitador, além 
do comprometimento com a reforma agrária, cuja efetivação 
tem servido de propósito, subterfúgio, tema e pretexto para 
a demonstração pelos invasores, de normas e princípios 
anárquicos bolchevistas, desrespeitando e abusando do Poder 
constituído, serve para induzir e incentivar a questão agrária 
e possibilitará ainda mais e abertamente o confronto com o 
Estado Democrático de Direito que vivenciamos. 

Não acredito que nos tempos de hoje exista quem seja 
contra a efetivação da reforma agrária, desde que feita com o 
atendimento e o cumprimento da lei, portanto, atos e atitudes 
de parceiros e do próprio Stedile têm de ser reprimidos com 
a obediência e a força da lei. Os acontecimentos vividos nos 
últimos dias no Rio de Janeiro, com a invasão das favelas, o 
pronto combate ao tráfico e a imposição pelas Forças Armadas, 
do respeito às autoridades e o cumprimentos das leis, deixa claro 
que o Poder Público constituído não pode nem deve transigir 

Perdoem-me os leitores da Revista, na sua maioria 
operadores e defensores do Direito e da Justiça 
– personalidades com senso moral e escrúpulos –, 
pelo uso dos vocábulos pejorativos abaixo, a que 

sou forçado e justifico, revoltado pelo desplante e pela 
desmoralização que levaram a Câmara dos Deputados a 
promover e conceder com honrarias e fantasiosa divulgação a 
entrega da alta condecoração do Poder Legislativo ao ativista 
João Pedro Stedile, insuflador da rebeldia contra a lei junto aos 
trabalhadores rurais, pregando desde há muito e abertamente a 
desobediência civil com a prática de invasões de propriedades 
produtivas privadas, com violências, cometimentos de crimes, 
mortes, sequestros, roubos, depredações de bens e outras 
barbaridades, como comumente tem acontecido nos últimos 
tempos, e que, infelizmente, tem contado com a tácita omissão 
e até o beneplácito das autoridades responsáveis.

Em momentos como este, mesmo contristado, vale lembrar, 
como exemplo e estigma do menosprezo, as significativas e 
memoráveis palavras pronunciadas pelo eminente e respeitável 
ministro Carlos Ayres Britto, ao condenar o corrupto governador 
Arruda: “Dói na alma e no coração ver um governante sair 
preso do palácio para a cadeia”. O mesmo sentimento de asco 
e aversão, também com vergonha cívica, foi ver publicada nos 
jornais a fotografia dos presidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados com o indigitado Stedile ao centro, 

editorial

A éticA e A morAlidAde públicA 
ONDE ESTÃO?
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nem tergiversar no tratamento com fraudadores e delinquentes, 
sejam da espécie e do quilate que forem.

O deboche feito pela população do Estado de São Paulo 
através da veemente, e acintosa votação de um milhão e 
trezentos mil votos dados ao palhaço Tiririca constitui, na 
realidade, o escárnio, a repulsa e o revide do povo aos membros 
do Poder Legislativo pela forma e maneira como conduzem e se 
comportam com o mandato popular, que emporcalham com ações 
e atitudes indignas e imorais praticadas contra os interesses das 
comunidades – que se quedam desamparadas nos corredores 
e nas portas das casas de saúde em busca de atendimento 
hospitalar, de medicamentos e de mínima atenção, enquanto 
aqueles que deveriam ser seus representantes locupletam-se e 
banqueteiam com aumentos de salários nababescos, usufruindo 
mordomias, sinecuras e outras indecentes e imorais benesses. 

A insensatez, o absurdo e o descalabro financeiro que o 
malfadado aumento dos salários dos deputados federais e 
senadores propiciarão nas administrações públicas federal, 
estadual e municipal produzirá um efeito cascata que trará um 
desastre econômico cujas consequências serão sentidas e sofridas 
pela população desassistida e desamparada que existe por esse 
Brasil afora – desesperançada, doente, com fome e desamparada. 
Enquanto a fome e o desespero ocorrem na casa da infeliz e sofrida 
população, os jornais, a televisão e os meios de comunicação já 
estampam a farra dos aumentos nas assembleias legislativas e 

nas câmaras de vereadores, onde, nas pequenas e pobres cidades 
do interior do país, faltam, entre outras necessidades prementes, 
assistência médica, leitos para os doentes e principalmente 
medicamentos, além da escassa merenda escolar, já há vereadores, 
que no uso do efeito cascata, anunciam que vão abocanhar o salário 
de quinze mil reais por mês.

Infelizmente, são esses e outros repetitivos atos de imora-
lidade pública, de escárnio e zombaria e desfaçatez praticados 
contra a população pelos insensíveis e irresponsáveis deputa-
dos e senadores em Brasília que fazem com que o povo, em 
revide às desmoralizações, patranhas, abusos, locupletação 
e enriquecimento ilícito, patenteados nos atos em benefícios 
próprios, busque assemelhá-los a figuras ridículas e animais, 
como aconteceu no passado quando votaram no Cacareco, no 
macaco Tião, no Enéas, e agora no ator Tiririca, cujo símbolo 
de palhaçadas ridículas, por certo, configura o conceito pejo-
rativo com que a população define os deputados e senadores, 
cujos índices de aprovação são insignificantes – como eles pró-
prios demonstram e se classificam. 

Orpheu Santos Salles
Editor
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sem que haja qualquer retrocesso do ponto de vista institu-
cional. Como dissemos na cruzada que fizemos pelo país, a 
AMB é dos magistrados e deve ser legitimada por suas causas 
maiores, que são as prerrogativas do juiz, e por um Judiciário 
forte e independente.

Uma das maiores associações de magistrados do mundo 
não pode aceitar ataques e tentativas de subtração das 
prerrogativas dos magistrados.

Não se trata de uma visão reducionista ou corporativista 
de uma entidade, ao contrário: defender o magistrado em sua 
nobre missão de julgar, com independência e em condições 
dignas de trabalho, é dar sustentação a um Judiciário autô-
nomo, cujos destinatários finais são a sociedade e a cidada-
nia. Vamos corrigir os equívocos reabrindo as portas da AMB 
para os magistrados para que eles entrem, de peito e coração  
abertos, para fortalecer a unidade da magistratura na busca de 
novas conquistas e da realização de nossos sonhos e projetos. 
A participação aberta, sob uma gestão democrática e compar-
tilhada, será a primeira conquista. A partir daí, fortalecidos por 
essas convicções, outras virão.

JC – O senhor é a favor da democratização do 
Judiciário, e, durante sua campanha para presidente 
da AMB defendeu a democratização dentro da própria 
entidade. Na sua administração, o juiz terá voz? Como 
isso será possível?
NHC – Não só em minha gestão, como em toda a agenda 
nacional de debates. Daqui pra frente, nada mais será 
discutido, neste país, sobre a magistratura e o futuro 
do Judiciário que não passe pela AMB, que não tenha a 
presença firme e ativa da nova AMB — seja no STF, nos 
tribunais, no CNJ e, principalmente, no Congresso Nacional, 
onde é fundamental que tenhamos capacidade de diálogo e 
interlocução. 

Defendemos, sim, a democratização do Judiciário, mas antes 
devemos fazê-lo em nossa casa. A partir daí, lutaremos por um 
novo estatuto da magistratura, por uma maior participação dos 
juízes nas instâncias decisórias do Judiciário e na discussão da 
elaboração do orçamento dos Tribunais.

Ao ser empossado, o novo presidente da AMB, Nelson 
Calandra, reabriu, simbolicamente, as portas da 
Associação aos magistrados de todas as instâncias 
e regiões do país. “Magistrados, entrem que a casa 

é sua”, disse ele, em um discurso emocionado pelo qual foi 
aplaudido de pé por cerca de mil pessoas presentes à sua 
posse, em Brasília, no último dia 16.  

Ele adiantou que os magistrados brasileiros podem 
esperar “muito trabalho e grandes vitórias”, referindo-se, 
especialmente, ao resgate da Associação à sua missão 
original, na defesa dos magistrados e de suas prerrogativas, 
como condição essencial para novas conquistas.

Segundo ele, sua posse marcou um momento histórico de 
reencontro da maior Associação de juízes da América com 
suas legítimas causas. “A AMB é dos magistrados e a eles 
deve se dedicar, bem como às suas prerrogativas”.

Antes mesmo de ser empossado, Calandra começou a 
trabalhar intensamente junto ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o Congresso Nacional para defender os interesses 
da magistratura e viabilizar a aprovação de matérias como a 
recomposição monetária dos subsídios (14,7%) e o direito à 
indenização de férias. Na quinta passada, o STF reconheceu, 
liminarmente, o direito à indenização de férias aos magistrados 
paulistas, ao julgar mandado de segurança impetrado pelo 
próprio Calandra, quando era presidente da Associação 
Paulista dos Magistrados (Apamagis).  

Confira, agora, a entrevista exclusiva concedida à Revista 
Justiça & Cidadania:.

Revista Justiça & Cidadania – Na sua avaliação, o 
que a magistratura sinalizou ao eleger uma chapa 
da oposição para compor a nova diretoria da AMB? 
Ocorreram, em sua opinião, equívocos na condução 
da maior entidade da magistratura do país? Como o 
senhor pretende corrigi-los?
Nelson Henrique Calandra – A magistratura brasileira sina-
lizou coragem ao optar por mudanças na direção de sua enti-
dade maior. Nossa eleição representa, em primeiro lugar, um 
retorno da Associação à sua origem e à sua missão precípua, 

“VAmos fAzer dA Amb 
UMa TRINCHEIRa DE lUTa”

Da Redação
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JC – Que bandeiras o senhor defenderá à frente da AMB?
NHC – Nossas propostas e projetos são fruto da ausculta 
e da participação dos magistrados brasileiros durante a 
caminhada que fizemos por todo o país nos últimos três meses. 
A primeiríssima das prioridades é a defesa intransigente dos 
magistrados e de suas prerrogativas. Onde houver um juiz, 
neste país, atacado em sua independência de julgar, lá estará a 
nova AMB para defendê-lo. Defender o magistrado é defender a 
cidadania e o Estado de Direito. Fazer uma gestão participativa 
e democrática, voltada exclusivamente para os magistrados 
sem distinção de instância ou região. Queremos dar, também, 
dignidade às condições de trabalho dos juízes.

JC – O senhor tomou posse no dia 16 de dezembro. Que 
medidas ou projetos o senhor pretende implementar 
neste primeiro momento? 
NHC – A Associação não pode ser excludente e representar 
apenas um segmento, porque a magistratura é nacional e, como 
tal, queremos nela, por meio de suas ações e metas, os juízes 
de todas as instâncias e regiões, dos 1º e 2º graus, estaduais 
e federais, trabalhistas e militares, ativos e inativos, do interior 
e da capital. 

Com a AMB revitalizada e fortalecida, vamos desencadear 
uma campanha nacional pelo resgate da autoestima do juiz, pela 
manutenção dos direitos adquiridos e contra medidas que afetem 
os predicamentos de uma magistratura altiva e independente. 

JC – Durante a campanha eleitoral, o senhor afirmou 
que realizaria uma campanha que visasse à valorização 
da magistratura. Por que essa iniciativa é importante? 
O senhor considera que a magistratura brasileira está 
desvalorizada? Por quê?
NHC – Basta ver e acompanhar os consecutivos ataques 
e tentativas de subtrair as prerrogativas dos juízes 
brasileiros. Agora, querem autorizar a demissão de juiz por 
meio da extinção da vitaliciedade. Não se faz democracia 
nem justiça sem uma magistratura digna e independente. 
Nessa caminhada que fiz pelo país, vi muitos colegas de 
cabeça baixa e uma magistratura desmotivada. Temos que 
mudar essa realidade.

JC – No que consistirá a campanha pela valorização 
da magistratura? Quando, de fato, o senhor deverá 
implementá-la?
NHC – A partir de nossa posse será uma atuação constante. 
Vamos convocar todos os magistrados para fazer da 
AMB uma trincheira de luta, com os colegas das Justiças 
Estadual, Federal, do Trabalho e Militar, nossos parceiros 
da OAB, do Ministério Público. Difundiu-se que juízes, 
desembargadores, ministros, advogados e promotores são 
tripulantes de naves diferentes. Isso é uma mentira. Nós 
somos tripulantes de uma única nave, em que nossa meta é 
promover uma justiça mais cidadã. 

Foto: Roberto Esteves

Nelson Henrique Calandra, Presidente da AMB
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JC – A AMB tem vários projetos em curso, dentre os 
quais a Campanha Eleições Limpas, Mude um Destino e o 
Prêmio AMB de Jornalismo. O senhor dará continuidade 
a essas iniciativas?
NHC – É importante a participação da AMB em campanhas 
de opinião pública, desde que isso não afete a defesa dos 
interesses da magistratura. Mais importante do que buscar 
prestígio na mídia, “ficar bem na foto”, é defender os princípios 
e valores permanentes da sociedade e do Estado Democrático 
de Direito, do qual nós, magistrados, somos a principal base e a 
última trincheira da cidadania. 

Aquelas iniciativas que tiverem essas identificação, propósito 
e relação com esses princípios serão mantidas e aperfeiçoadas. 
Algumas campanhas acabaram por desvirtuar o foco que justifica 
a existência da Associação. Ao longo de minha militância associa-
tiva, poucas vezes percebi tamanho desejo de mudanças como 
agora, pois muitos de nós vemos a AMB na TV, porém, poucos 
sentimos sua presença quando somos humilhados e oprimidos. 

JC – Como será sua relação com o Congresso Nacional?
NHC – É fundamental que tenhamos uma relação aberta, 
com trânsito e interlocução junto ao Congresso Nacional, para 
apresentar propostas, defender interesses da magistratura e, 
principalmente, ter presença e diálogo permanentes. Durante 
minha vida associativa, sempre busquei essa interlocução e 
valorizei o trabalho legislativo e parlamentar. Precisamos dessa 
interlocução para evitar que propostas que atentem contra as 
prerrogativas e a própria Constituição sejam aprovadas.

JC – Como será seu relacionamento com o Conselho 
Nacional de Justiça e os tribunais superiores?
NHC – Nossa relação com o CNJ e os tribunais superiores será 
institucional e respeitosa, mas não abriremos mão de nossas 
responsabilidades e de nossos direitos. Estaremos sempre com 
a Constituição nas mãos, em todos os setores, para garantir a 
independência dos juízes, as prerrogativas da magistratura e a 
independência dos tribunais e do próprio Judiciário. A conquista 
da autonomia do Judiciário foi uma luta longa e sofrida 

JC – Como será seu relacionamento com outras 
instituições afins ao Judiciário, dentre as quais a Ajufe, a 
Anamatra e a OAB? 
NHC – Será de intensa parceria. Vamos reabrir as portas 
da AMB para a participação de magistrados de todas as 
instâncias e regiões, especialmente para aqueles que, por 
razões até compreensíveis, deixaram a Associação. Ouvir a 
OAB e o Ministério Público é ouvir exatamente as pessoas que 
a Carta da República definiu como profissionais indispensáveis 
à administração da Justiça. Todos nós que defendemos a 
democracia e a cidadania queremos também um Judiciário 
autônomo e de cabeça erguida

JC – Existe no Legislativo uma série de projetos em curso 
de interesse da magistratura, como o que prevê o retorno 
das férias coletivas de 60 dias, e outros que podem 

trazer prejuízos à classe, dentre os quais o que prevê 
a demissão de magistrados por decisão administrativa. 
Como será a atuação da AMB, durante a sua gestão, 
frente a essas questões?
NHC – Será uma atuação permanente e de intensa defesa, com 
diálogo, pela manutenção dos 60 dias de férias e pela rejeição da 
PEC que propõe a demissão do magistrado administrativamente. 
Isso é um atentado aos predicamentos dos juízes brasileiros. É 
uma relativização das prerrogativas dos juízes. Temos, ainda, 
várias outras matérias de vital importância para a magistratura 
e para o Judiciário brasileiro em tramitação no Congresso 
Nacional, para as quais temos que voltar os nossos olhos. 

JC – Em prol de que outros projetos de lei o senhor 
pretende intensificar a atuação da AMB no Congresso?
NHC – Todos os assuntos que envolverem o futuro da magis-
tratura e do Judiciário terão, a partir de agora, a AMB como 
interlocutora. Vamos investir fortemente no debate pela ins-
tituição do novo estatuto da magistratura à luz dos novos 
tempos democráticos. Nós vamos trabalhar, também, por 
uma melhor composição do CNJ, com maior número de re-
presentantes de 1º e 2º graus da Justiça Estadual, apoiando 
a aprovação da PEC 457/2010, inclusive com a designação 
do corregedor estadual dentre aqueles membros com origem 
na magistratura estadual.

JC – Que planos o senhor tem em relação à política 
remuneratória da magistratura? 
NHC – Defendemos uma remuneração digna, baseada na 
recomposição monetária de acordos com os índices inflacionários 
oficiais. A proposta em discussão e feita pelo STF é de 14,7% 
de recomposição.

JC – Que posição o senhor adotará frente à magistratura 
de 1º grau? 
NHC – Na busca incessante pela instituição do novo estatuto 
da magistratura, vamos defender maior participação dos juízes 
nas decisões dos tribunais e na escolha de seus dirigentes. 
Não apenas somos a favor, como já trabalhamos nessa 
direção, quando apresentamos uma alteração na Constituição 
paulista (PEC número 7, de 11 de março de 1999), pela qual 
era permitida a eleição de colegas de 1º grau para participarem 
do colegiado na escolha do presidente do Tribunal. 

Defendo, ainda, que a transparência e a democratização 
do Judiciário sejam mais amplas, com a convocação dos juízes 
de 1º grau e servidores para participarem das discussões de 
elaboração do orçamento junto com os colegas de 2º grau. 

Do ponto de vista das condições de trabalho, vamos 
defender um projeto de âmbito nacional para que todos os juízes 
brasileiros tenham uma estrutura de gabinete para auxiliá-los. 
Seria uma estrutura mínima, provendo-os, além das condições 
tecnológicas disponíveis, com assessores, assim como já ocorre 
no âmbito federal e em diversos estados da federação. Esta é 
uma maneira objetiva e econômica para dar mais efetividade ao 
Judiciário do que, por exemplo, a criação de Varas.
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A criação de um Estado Federado gravita em torno do 
princípio da autonomia e da participação política dos 
entes que o compõem e pressupõe a consagração 
de certas regras constitucionais tendentes não 

somente à sua configuração, mas também à sua manutenção e 
indissolubilidade.

A caracterização de organização constitucional federalis-
ta exige a criação da União e de Estados – membros indisso-
ciáveis –, pressupondo a renúncia e o abandono de porções 
administrativas, legislativas e tributárias (V. arts. 1º e 18 da 
CF) por parte da União.

Por essas razões, tendo a Federação como cláusula pétrea, 
o legislador constituinte determinou a impossibilidade de 
qualquer proposta de Emenda Constitucional tendente a aboli-
la (art. 60, § 4º, I).

Entre os princípios federativos consagrados na Constituição, 
podem ser destacados:

a) a repartição constitucional de competências;
b) o poder de auto-organização dos Estados – membros 

com atribuição de autonomia constitucional em seus três 
poderes;

c) a possibilidade de intervenção federal para a manutenção 
do equilíbrio federativo;

d) a existência de um órgão de cúpula do Poder Judiciário 
Estadual;

Dentro de tais princípios, foi estabelecido na Constituição 
em relação ao Poder Judiciário que:

“Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos 

internos, com observância das normas de processo e 
das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício 
da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos 
de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas 

e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo 
único, os cargos necessários à administração da justiça, 
exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados.”

Observe-se assim que, por força constitucional expressa, 
compete aos tribunais, privativamente, elaborar seus regimentos 
internos e neles dispor acerca de seu funcionamento e da ordem 
de seus serviços, decorrendo tal norma da sua independência, 
pois a Constituição subtraiu do legislador a competência para 
dispor sobre a economia dos tribunais e a estes a imputou em 
caráter exclusivo.

A federAÇÃo, os 
TRIbUNaIS E O CNJ

Marcus Faver
Desembargador do TJERJ
Presidente do Colégio Permanente de Presidentes  
de Tribunais de Justiça do Brasil



2010  DEZEMBRO | JUSTIÇA & CIDADANIA   13

necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo 
da competência do Tribunal de contas da União.”

Anote-se que o controle da legalidade dos atos administrativos 
atribuído ao CNJ não interfere, absolutamente, em nada na 
autonomia administrativa dos tribunais, mesmo porque a Emenda 
Constitucional nº 45/04 ressalta como primeira atribuição do 
Conselho “zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura”, o qual, em seu  
art. 21, consagra os mesmos princípios. Confira-se:

Lei Complementar nº 35/79:
“Art. 21 – Compete aos Tribunais, ‘privativamente’:

I – eleger seus Presidentes e demais titulares de sua 
direção, observado o disposto na presente Lei;

II – organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os 
cargos, na forma da lei; propor ao Poder Legislativo 
a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos 
respectivos vencimentos;

III – elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, 
observada esta Lei, a competência de suas Câmaras ou 
Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com 
funções jurisdicionais ou administrativas;

IV – conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus 
membros o aos Juízes e serventuários que lhes são 
imediatamente subordinados;

V – exercer a direção e disciplina dos órgãos e serviços que 
lhes forem subordinados;

VI – julgar, originariamente, os mandados de segurança 
contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de 
suas Câmaras, Turma ou Seções.”

Assim, a nosso sentir, dentro de tais parâmetros, deve 
pautar a conduta do CNJ no controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário, buscando zelar pela fiel 
observância dos princípios de legalidade, moralidade e 
impessoalidade consagrados no art. 37 da Constituição Federal.

A eventual não observância dos princípios republicanos e 
federativos nos atos, nas resoluções ou decisões do CNJ, pela 
resistência ou irresignação que provoca nos entes federados e 
nos Tribunais, traz o risco de se fazer perder todo o esforço 
construtivo destinado a colocar a gestão administrativa dos 
Tribunais e a conduta funcional da magistratura em patamares 
éticos exigidos pela sociedade brasileira.

Não se tem dúvida de que a eficácia e a correção da atuação 
funcional do Judiciário é pressuposto fundamental de um Estado 
Democrático de Direito e que eventuais desvios administrativos 
ou de comportamento (que não são a regra – felizmente) de 
alguns servidores e magistrados comprometem seriamente 
a imagem do Judiciário e exigem pronta e eficaz resposta por 
parte dos órgãos correicionais, principalmente do CNJ, visto 
com grande esperança pela sociedade como restaurador do 
comportamento ético da administração judiciária.

O Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de 
Justiça, com lastro em seus princípios estatutários, alinha-se 
nessa postura.

É de ser observado ainda que, em relação à economia 
interna dos tribunais, a lei é o seu regimento. O regimento 
interno é, na verdade, lei material. Como disse o Min. Paulo 
Brossard (Adin 1.105-7), “na taxonomia das normas jurídicas, o 
regimento interno dos tribunais se equipara a lei. A prevalência 
de uma ou de outro depende da matéria regulada, pois são 
normas de igual categoria. Se matéria processual, prevalece a 
lei; no que tange ao funcionamento dos tribunais, o regimento 
interno prepondera.”

Nesse ponto, é preciso acentuar que a criação do Conselho 
Nacional de Justiça não veio, na verdade, em nada alterar 
tais princípios, conforme se verifica do art. 103 –B, § 4º, com 
redação da EC nº 45 de 8 de dezembro de 2004:

“§ 4º – Compete ao Conselho o controle da atuação adminis-
trativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto 
da Magistratura:

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 
competência, ou recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 
ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos 
do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-
los ou fixar prazo para que se adotem as providências 

Foto: Arquivo JC
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A independência e a imparcialidade dos juízes são 
elementos indispensáveis a um Estado Democrático 
de Direito. O monopólio da jurisdição somente 
se legitima se exercido, fundamentalmente, por 

magistrados independentes e imparciais. Em razão disso, 
a Constituição Federal e a legislação ordinária criaram 
um sistema de garantias e de controles cuja finalidade é 
justamente propiciar as condições necessárias ao adequado 
exercício da função jurisdicional. 

Entre essas garantias, encontram-se as de caráter 
institucional, voltadas à proteção do Judiciário como um todo 
(CF, arts. 96 e 99), e as de índole funcional, destinadas a 
preservar o próprio juiz de injunções indevidas (CF, art. 95, 
caput e parágrafo único). Em ambos os casos, o sistema de 
remuneração – subsídio e vantagens funcionais aplicáveis – 
será um elemento central: para o magistrado, a independência 
econômica integra necessariamente sua independência 
funcional; já para a instituição, as vantagens atribuídas são 

A simetriA constitucionAl
Da MagISTRaTURa COM O 

MINISTéRIO PúblICO

Gabriel Wedy
Presidente da Ajufe

Foto: Arquivo Pessoal
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essenciais para atrair pessoas qualificadas para os concursos 
públicos e garantir sua permanência na atividade.

Contudo, nos últimos anos, por conta de uma sucessão 
de alterações constitucionais e legislativas, nem sempre 
inteiramente sistemáticas, foi reconhecida uma série de 
vantagens a outras carreiras jurídicas públicas sem a necessária 
adequação do regime jurídico da magistratura. Resultado: são 
recorrentes os casos em que a magistratura tornou-se uma 
carreira “de passagem”, ocupada temporariamente até que 
o juiz se aloque em outras carreiras – mais atrativas. Pior: 
servidores hierarquicamente subordinados a juízes gozam, 
frequentemente, de regime mais favorável que aquele dos 
próprios magistrados, recebendo vencimentos superiores aos 
subsídios destes. 

A incoerência acaba por produzir um resultado claramente 
inconstitucional, além de causar insatisfação em certos setores 
da carreira que ameaçam, inclusive, com paralisações, a 
exemplo dos movimentos paredistas de magistrados ocorridos 
na Espanha e em Portugal recentemente.

Na realidade, a edição da EC nº 19/98, que instituiu a figura 
dos ‘subsídios’ e reformulou inteiramente o tema da remuneração 
dos magistrados, revogou a disciplina infraconstitucional 
sobre a matéria e, em particular, o art. 65 da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (Loman), especialmente seu § 2º. Extinto 
o dispositivo da Loman sobre a matéria, a única solução plausível 
é a aplicação direta do que dispõe a Constituição.

Historicamente, o Ministério Público (MP) buscou 
conseguir isonomia de prerrogativas e de regime jurídico 
com a magistratura. A Constituição de 1988 foi o ponto alto 
nessa trajetória, que se completou definitivamente com a 
EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário). A referida emenda 
eliminou as diferenças pontuais entre as carreiras e ainda 
mandou aplicar ao MP o mesmo regime jurídico atribuído à 
magistratura previsto no art. 93 da Carta (CF, art. 129, § 4º). 
Existe, portanto, uma simetria constitucional entre os regimes 
de juízes e de membros do Ministério Público. Tratando-se de 
exigência constitucional, a solução mencionada não depende de 
qualquer juízo político ou discricionário.

Assim, ao reconhecer a isonomia constitucional entre a 
Magistratura Federal e o Ministério Público, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), dentro de suas atribuições constitucionais, 
decidiu de forma exemplar, ética e responsável, uma vez que 
o orçamento do Poder Judiciário é historicamente superior ao 
do Ministério Público – não podendo, obviamente, falar-se de 
impacto orçamentário da medida, até mesmo porque o Poder 
Judiciário Federal é superavitário. No ano de 2009, o Poder 
Judiciário Federal arrecadou nas suas Varas de Execução Fiscal 
R$ 11,5 bilhões, enquanto o seu custo total, incluindo estrutura, 
pagamento de subsídios de juízes e vencimento de servidores, 
foi de R$ 5,5 bilhões. Portanto, ao decidir, no último dia 17, em 
favor da simetria, o CNJ somente declarou o que está expresso 
com todas as letras no texto constitucional.

A incoerência acaba por 
produzir um resultado 

claramente inconstitucional, 
além de causar insatisfação 

em certos setores da carreira 
que ameaçam, inclusive, 

com paralisações, a exemplo 
dos movimentos paredistas 
de magistrados ocorridos 
na Espanha e em Portugal 

recentemente.
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“Bom dia, eu quero cumprimentar os membros da mesa e 
o distinto auditório nas pessoas do senhor ministro Ary 
Pangengler, presidente do colendo Superior Tribunal 
de Justiça, dos meus companheiros na Comissão de 

Relacionamento Institucional e Comunicação do Conselho 
Nacional de Justiça, conselheiros Nelson Tomaz Braga e 
Marcelo Nobre, e dos desembargadores Antônio Carlos Viana 
Santos, presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, e Marcus Faver, presidente do Colégio Permanente 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados Brasileiros.   

Quero, também, inicialmente dizer da grande satisfação 
com que assumi a missão de pronunciar a preleção inaugural 
deste 1º Encontro Nacional do Fórum da Saúde, criado pela 
Resolução nº 107 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para monitoramento e resolução das demandas de assistên-
cia à saúde.

Há um ditado muito comumente usado em algumas regiões 
da França que serve de advertência àqueles que têm a 
responsabilidade de protagonizar situações como a que me foi 
atribuída: tudo está bem se começa bem. E, como sou um dos 
responsáveis pela realização deste evento e tenho, portanto, 
o propósito de fazê-lo começar bem, embora prometa não 
ultrapassar o limite do tempo que me foi confiado, devo, 
antes de tratar do tema sob o meu encargo, tecer breves 
considerações de ordem geral e fazer alguns agradecimentos 
aproveitando este espaço de introdução.

As primeiras dessas considerações, necessárias por motiva-
ções de ordem histórica, destinam-se a esclarecer as razões que 
levaram o CNJ a se engajar na instituição deste Fórum, cuja cria-
ção é um desdobramento da Audiência Pública nº 4 realizada, nos 
meses de abril e maio de 2009, pelo colendo Supremo Tribunal 
Federal para discutir as questões relativas às demandas judiciais 
referentes ao fornecimento de prestações de saúde e na qual 
ficaram constatadas carências e disfunções que contribuem ou 
resultam dessas demandas, afetando, a um só tempo, a eficiên-
cia da prestação jurisdicional e a qualidade das políticas públicas 
existentes, tais como: a falta de informações clínicas prestadas 
aos magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados 
pelos autores dessas demandas; a generalizada concessão de 
provimentos judiciais de urgência, sem audiência dos gestores 
dos sistemas responsáveis por aquelas políticas, mesmo quando 
essa audiência não oferece qualquer risco de afetar o direito em 
causa, porém sua falta é tendente a prejudicar a sustentabilida-
de do Sistema Único de Saúde (SUS); a necessidade de maior 
difusão de conhecimentos entre os magistrados a respeito das 
questões técnicas que se originam ou são refletidas nas deman-
das por prestações de saúde, inclusive aquelas que resultam da 
‘interatuação’ do SUS e as organizações privadas.

A evidente repercussão que essas e outras questões 
correlatas têm no âmbito da administração da justiça e, 
sobretudo, os seus desdobramentos no que compete ao CNJ 
planejar e controlar para torná-la mais célere, acessível e, 

JudiciAlizAÇÃo dA sAúde:
PONTOS E CONTRaPONTOS

Milton Augusto Brito Nobre
Desembargador do TJEPA 
Membro do CNJ

Preleção de abertura do 1º Encontro do Fórum  
Nacional da Saúde do CNJ
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consequentemente, mais eficiente levou o Conselho, através 
de ato do seu então presidente, ministro Gilmar Mendes, a 
designar, pela Portaria nº 650, de 20.11.2009, um grupo de 
trabalho formado por magistrados e especialistas para realizar 
estudos e propor medidas visando aperfeiçoar a prestação 
jurisdicional em matéria de assistência à saúde.

Do dedicado empenho desse grupo resultaram os projetos 
que serviram de base à edição da Resolução nº 107/2010, 
instituidora deste Fórum, e da Recomendação nº 31/2010, que 
indica aos Tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar 
os magistrados e demais operadores do Direito com o fito de 
assegurar mais qualidade e eficácia na solução das demandas 
judiciais que envolvam a assistência à saúde, a respeito da qual – 
é bom dizer – houve amplas manifestações de aplauso de diversos 
segmentos da sociedade brasileira e cujos frutos positivos, 
conforme tem registrado a imprensa, vêm sendo constados com 
a implementação de medidas práticas em diferentes estados da 
Federação como, por exemplo, as que estão sendo formalizadas 
mediante convênios celebrados com a finalidade de dar suporte 
técnico imediato à magistratura no exame das questões de saúde 
e outras providências de cunho administrativo tendentes a reduzir 
o número das demandas existentes.  

O tempo não me permite agradecer a cada um dos integrantes 
desse grupo de trabalho, o que, aliás, já tive a oportunidade de 
fazer, no dia 3 de agosto deste ano, na sessão solene de instalação 
do Fórum, realizada na sede do CJN, em Brasília.

Aproveito, porém, o momento para, passando à segunda 
ordem de considerações introdutórias que anunciei, agradecer a 
todos os órgãos, instituições e pessoas que apoiaram e tornaram 
possível a realização deste evento, em especial ao egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tão bem entregue à 
direção do douto desembargador Antônio Carlos Viana Santos, 
ao Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, 
na pessoa do seu diretor e que também exerce o elevado cargo 
de Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Francisco 
Falcão, ao Ministério da Saúde, na pessoa do ministro José 
Gomes Temporão, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na 
pessoa do seu presidente desembargador Roberto Luiz Ribeiro 
Andrade, ao Instituto Justiça & Cidadania, representado por 
seu presidente, senhor Tiago Salles, aos integrantes do Comitê 
Executivo Nacional do Fórum, que menciono como representados 
por sua coordenadora desembargadora Marga Tessler, ao Comitê 
Executivo local, composto pelos juízes José Carlos Francisco e 
Richard Francisco Chequini, bem ainda das dras Mariângela Maluf 
Lagoa e Ana Paula Carvalhal, à coordenadora deste 1º Encontro, 
dra Janaína Lima Penalva, às dras Juliana Digues da Costa e Inês 
Fonseca Porto, assessoras do CNJ e, finalmente, às equipes de 
comunicação e cerimonial do Conselho.

Penetrando no tema que elegi para minha fala, e até mesmo 
justificando a sua escolha, perece-me necessário efetuar ainda 
uma observação de ordem metodológica que diz respeito ao sen-
tido e ao alcance com que ora emprego o termo ‘judicialização’, 
isso porque esta expressão, não raro tratada como sinônimo de 
‘tribunalização’, ‘juridicização’ ou de ‘justiciabilidade’1, tem sido 
usada, mormente no campo doutrinário, de modo plurissignifica-
tivo2, vale dizer, com conteúdos e abrangências diversas.

Realmente, emprega-se ‘judicialização’, por exemplo, para 
designar a notória generalização social do uso do vocabulário 
jurídico nas sociedades das democracias modernas, nas quais 
passou a ser comum, no dia a dia das relações sociais, e fora 
do contexto jurídico, judicial ou não, como lembra Fabiana Ma-
rion Spengler3, a utilização de palavras, tais como “imparcia-
lidade, processo, transparência, contraditório, neutralidade, 
argumentação”, ao rol das quais acrescento, de memória, ‘efi-
cácia’, ‘validade’, ‘legitimidade’, ‘discricionariedade’, ‘concilia-
ção’, ‘arbitragem’ etc.

De igual modo, em diversos locais e até mesmo no plano 
internacional, o termo ‘judicialização’ é usado para referir – de 
forma cada vez mais comum – à aplicação dos métodos ou modelos 
judiciais de solução de controvérsias, para resolver questões 
empresariais ou não, em ambiente extrajudicial, e, inclusive, 
no âmbito administrativo por autoridades independentes cujas 
decisões vinculam o próprio Estado, conforme ocorre, no nosso 
país, no exercício das atividades de controle e de fiscalização 
das agências reguladoras e internacionalmente em instituições 
como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e entidades 
com finalidades esportivas, tais como a Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA), o Comitê Olímpico Internacional (COI) 
e a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA).

Como ‘judicialização’, denomina-se, também, a crescente 
transferência para a competência do Poder Judiciário, em 

Foto: Luiz Gustavo/CNJ
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diversos países, das questões relativas aos procedimentos 
eleitorais destinados à escolha dos dirigentes políticos e, até 
mesmo, a definição de cidadania.

Do primeiro caso, vale dizer, das questões relativas à 
cidadania, apenas para fins de exemplificação, lembro o caso 
Gore v. Bush, pelo qual a Suprema Corte dos EUA terminou 
decidindo quem venceu as eleições presidenciais naquele país; 
o caso Uribe, em que a Suprema Corte da Colômbia reconheceu 
a constitucionalidade da emenda constitucional que extinguiu 
a proibição de reeleições presidenciais possibilitando que o 
presidente Álvaro Uribe fosse reconduzido; o caso Calderón, cuja 
decisão pelo Tribunal Federal Eleitoral do México, afastando a 
acusação de fraude, assegurou a Felipe Calderón a eleição para 
Presidente, não obstante a insignificante margem de cerca de 0,6 
% de diferença de votos em relação aos dados ao candidato Andes 
Obrador; e o caso Prodi v. Berlusconi, cuja decisão garantiu a 
vitória de Romano Prodi para a presidência da Itália. E quanto 
às questões de cidadania, creio ser bastante, para o mesmo 
fim de citação, lembrar a grande solução da Suprema Corte de 
Israel reconhecendo e definindo o status de judeu, bem como a 
decisão da Suprema Corte do Canadá sobre a sobrevivência da 
Federação na consulta referente à secessão de Quebec.   

Mas não só isto! 
Emprega-se, ainda, ‘judicialização’ para designar a notória 

prevalência que, nas últimas décadas do século passado e nesta 
primeira do atual, em vias de encerramento, o Judiciário vem 
ganhando na solução dos mais diversos problemas que, direta 
ou indiretamente, dizem respeito aos direitos fundamentais, 
inclusive aqueles decorrentes do desenvolvimento e da 
concretização de políticas públicas que objetivam assegurar em 
amplitude máxima esses direitos.

Naqueles dois primeiros sentidos, fala-se em ‘judicialização 
da linguagem ou das relações sociais’. No terceiro, tornou-se 
comum mencionar ‘judicialização da política’. E, finalmente, 
neste último sentido, que também é referido simplesmente 
como ‘judicialização da política ou judicialização de políticas 
públicas’, abriga-se o que se trata no Brasil como ‘judicialização 
da saúde’, o objeto do meu interesse presente, porém com a 
particular finalidade de despertar a atenção do seleto auditório 
para alguns pontos e contrapontos decorrentes do seu uso 
repetido e repetitivo que mais parece um “mantra”, como 
gosta de dizer, em circunstâncias semelhantes, o ministro 
Carlos Ayres de Britto.

Ressalto, portanto, que não tratarei aqui dos aspectos 
doutrinários que se antagonizam na defesa e na crítica do 
que já se convencionou chamar de ‘judicialização da saúde’, 
mesmo porque, quando muito, conseguiria apenas reproduzir 
com as minhas próprias palavras noções e argumentos assaz 
conhecidos, que têm sido deveras analisados pela doutrina, e 
cujo exame foi, segundo penso, exaurido durante a Audiência 
Pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal.  

Para ser mais específico, não me deterei, por exemplo, no 
exame de aspectos referentes à harmonia e à independência 
entre os Poderes tendo em consideração o direito fundamental 
à saúde; na questão dos limites da discricionariedade 

administrativa na escolha, pelos gestores do SUS, dos 
medicamentos e procedimentos que devem ser disponibilizados 
à população; na análise da atuação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, quando altera o rol de procedimentos de 
cobertura obrigatória dos Planos de Saúde ou dos problemas 
referentes à relação contratual com as entidades privadas 
face aos princípios constitucionais que asseguram a proteção 
à saúde; na questão da tão falada reserva do possível; enfim, 
não avançarei na direção de assuntos de há muito tratados no 
ambiente acadêmico e no espaço administrativo ou mesmo no 
dos Tribunais.      

Desse modo, restringirei minha abordagem a um ângulo não 
especificamente tratado naquela Audiência Pública ou já sob 
ampla discussão, centrando-me em questão a respeito da qual 
penso que seja oportuno provocar a atenção de todos.

Conforme mencionei no ato solene de instalação deste Fórum, 
entendo que acontece com a tão falada ‘judicialização da saúde’ 
algo que é bastante comum com as designações surgidas, entre 
os estudiosos, para rotular fenômenos jurídicos decorrentes 
das constantes mutações sociais e que terminam sendo de tal 
modo mencionadas que se transformam em “lugares comuns”, 
os quais, de tão repetidos, vão se distanciando do contexto e 
dos contornos em que, e com que, surgiram, ganhando, por 
isso mesmo, significados de alcance diversos dos originais, até 
mesmo, não muito raramente, com conotações depreciativas 
ou, para ser mais exato, de ‘desvalor’.

Com efeito, já se tornou comum falar no Brasil em 
‘judicialização da saúde’ como se fosse uma distorção que 
precisa ser combatida, por duas razões: uma, porque estaria 
havendo uma avalanche, ou melhor, uma epidemia de ações 
judiciais objetivando prestações de saúde; duas, porque o Poder 
Judiciário estaria se metendo no que não deve ou, melhor, 
para manter a elegância de linguagem, em algo além das suas 
atribuições constitucionais.    

Quanto ao primeiro ponto, parece-me adequado ponderar 
que se constitui um descabido exagero, fundado em indicadores 
exclusivos da imaginação, pretender criar a imagem de que 
haveria no nosso país um excesso de processos judiciais por 
prestações de saúde.

E digo assim – um descabido exagero, fundado em 
indicadores da imaginação – porque os números estatísticos 
disponíveis desautorizam e mesmo negam essa ideia ou versão 
uma vez que, consoante revela a pesquisa desenvolvida pelo 
CNJ e divulgada sob a denominação de “Justiça em números”, 
existiam em trâmite em todo o Judiciário brasileiro, em 2009, 
86,6 milhões de processos, dos quais 25,5 milhões aforados 
naquele ano, enquanto que os números iniciais sobre as 
demandas por prestação de saúde, segundo pesquisa em 
andamento, indicam que ficaremos bem longe do número de 
500 mil ações dessa espécie, isso porque, até a última semana, 
considerando informações prestadas por 20 Tribunais (mais 
especificadamente: 15 Tribunais Estaduais e cinco Tribunais 
Regionais Federais), as ações por prestações de saúde 
somavam pouco mais de 112 mil feitos, sendo que, dentre 
aqueles primeiros, vale dizer, dentre os Tribunais Estaduais, 
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os maiores quantitativos registrados são de 44.690 ações em 
São Paulo, 25.234 no Rio de Janeiro, 7.915 em Minas Gerais 
e 5.181 no Espírito Santo, bem como que no caso dos últimos, 
isto é, dos Tribunais Regionais Federais, apresentaram 
montantes mais significativos o TRF da 4ª Região, com 8.152 
processos, o TRF da 2ª Região com 6.486 e o TRF da 3ª Região 
com 4.705, o que nos permite uma projeção segura de que, 
em todo o país, essas ações não chegarão sequer a meio por 
cento (0,5%) daquele total em tramitação, desautorizando, 
em consequência, qualquer discurso em torno de excesso ou 
avalanche de processos.

Poder-se-á dizer que o indicativo baseado nesses números 
não infirma a conclusão de que há excesso de demandas por 
prestações de saúde, isso porque, embora o seu número 
não seja significativo quando posto em relação com o total 
de ações que tramitam no Judiciário nacional, o impacto 
financeiro dessas ações é extremamente gravoso, a ponto de 
se poder considerá-las excessivas sob esse aspecto. Estou 
certo, porém, de que tal argumento não se sustenta, pois o 
volume de recursos disponibilizados nos orçamentos públicos 
que respondem pelo SUS e nos contratos referentes à saúde 
suplementar notoriamente apontam em contrário, valendo 
a pena citar apenas um exemplo em comprovação: segundo 
noticiado amplamente na mídia (Correio do Brasil/RJ e Diário 
da Serra/MT), pelos números da Advocacia Geral da União, 
“desde janeiro de 2005 até junho deste ano, a União responde 
por ações na área da saúde que somam R$ 202,7 milhões”, o 
que, embora possa, em valores absolutos e em primeiro foco 
de vista, impressionar, não apresenta grande significação 
quando lembramos que se refere a cinco anos e meio de litígios 
e, mais ainda, à grandiosidade da população brasileira e aos 
diversos perfis socioeconômicos que a caracterizam.   

O certo é que, considerando-se a população coberta 
pelo SUS e garantida no âmbito da Saúde Suplementar, em 
consonância com o número de ações existentes, conforme 
aqueles dados antes mencionados, não há como se possa 
sustentar a existência de excesso, de avalanche ou de epidemia 
de demandas por prestações de saúde no Brasil em torno do 
que devemos todos meditar de modo mais cauteloso e menos 
emocional. 

Por outro lado, no que se refere ao segundo ponto, relativo 
à cogitação de que o Judiciário estaria avançando além dos 
limites da sua competência constitucional e contribuindo para 
o crescimento explosivo do número desses processos, penso 
que a observação constante da realidade, atitude metodológica 
essencial em qualquer ramo científico, demonstra exatamente 
o contrário, isto é, que essas demandas terminam sendo, 
na maioria dos casos, os únicos e, por mais paradoxal que 
possa parecer, derradeiros remédios eficazes e atualmente 
disponíveis pela sociedade para enfrentar certas disfunções 
ou insuficiências, tanto do SUS quanto do Sistema de Saúde 
Suplementar, as quais decorrem – e esta é a verdadeira causa 
a ser eliminada – da falta de regras mais claras a respeito dos 
direitos e dos deveres de cada qual dos atores, bem como sobre 
as suas responsabilidades e limitações.                

É evidente que, no amplo campo aberto pela ausência 
de regras a que se vinculem as decisões judiciais, podem 
proliferar os vezos de oportunidade, os excessos e até abusos 
em nome da defesa de um direito dos mais fundamentais, 
como é o direito à saúde. É induvidoso, também, que para 
alguns desses desvios existem certos remédios específicos e 
que não dependem de lei, como, por exemplo, os ministrados 
nas diretivas constantes da Recomendação nº 31 do CNJ. 
Contudo, parece-me imperioso refletirmos que não se trata de 
trazer ao Judiciário algo estranho à sua competência ou que 
estaria havendo um ‘protagonismo indevido’ ou ‘ativismo’ dos 
juízes quanto ao direito à saúde. Afinal, no quadro constitucional 
brasileiro, inexiste direito ameaçado ou lesionado que não se 
possa proteger ou restaurar pela jurisdição.

Encerrando, creio ser essencial reconhecer que todas 
as afirmações feitas nesta breve exposição não têm 
qualquer significação contrária ao propósito de que devemos 
continuar avançando nos estudos para aperfeiçoar as regras 
conformadoras do direito à saúde e objetivando modernizar 
as rotinas e os procedimentos processuais correspondentes, 
bem como buscando saídas diversas daquelas asseguradas 
pela prestação jurisdicional com a finalidade de alcançar a 
composição pacífica dos interesses que possam ser conflitantes 
em torno das prestações de saúde.

Para isso, por sinal, estamos aqui. E certamente conseguire-
mos avançar muito mais com as lições e proposições que ouvi-
remos nestes dois dias.     

Agradeço a generosa atenção com que todos me distinguiram 
e espero que este Encontro sirva de mais um lastro na busca do 
reconhecimento geral de “a justiça faz bem à saúde”, bem como 
seja socialmente recebido como uma concreta demonstração 
de que, cada qual fazendo a sua parte, com o empenho e a 
responsabilidade de todos, conseguiremos assegurar um futuro 
melhor para a saúde do povo brasileiro. 

Com esta breve contribuição, saudando novamente os 
integrantes da mesa e o distinto auditório, declaro aberto o 1º 
Encontro do Fórum Nacional da Saúde.   

Muito obrigado!”

NOTAS

1 Essas expressões, com a devida vênia dos que lhes dão preferência, 
não têm um sentido bem coincidente com o de ‘judicialização’. Quanto 
ao termo ‘juridicização’, por sinal, há um interessante artigo publicado 
por Felipe Dutra Asensi (Physis: Revista de Saúde Coletiva. Rio de 
Janeiro, v. 20, nº 1), no qual o autor defende que “os conflitos políticos 
sofrem muito mais uma ‘juridicização’ (conflitos são discutidos sob 
o ponto de vista jurídico) do que uma ‘judicialização’ (ao máximo, se 
evita levá-los ao Judiciário), pois a intenção consiste em evitar a via 
judicial e adotar múltiplas estratégias e pactuações extrajudiciais”. 
2 Ran Hirschl prefere dizer “termo guarda-chuva” (The new 
constitucionalism and the judicialization of pure politics worldwide. 
Fordham Law Review, v. 75, n. 2, 2006, p. 85)
3 A crise da jurisdição e os novos contornos da função jurisdicional:  
(in)eficiência face à conflituosidade social, in Direitos sociais & Políticas 
públicas – Desafios contemporâneos. Jorge Renato dos Reis e Rogério 
Gestas Leal (org.). Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2.270.
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desistÊnciA recursAl  
e seus efeitos

Nelson Luiz Pinto
Advogado
Professor de Direito Processual da Uerj

I - Conceito

As normas processuais civis são, em regra, imperativas 
e a fortiori indisponíveis pela vontade das partes, posto 
que o processo como instrumento da jurisdição tutela 
simultaneamente o interesse da parte e o interesse do 

Estado na solução do conflito.
Todavia, nada impede que as partes, no curso do processo, 

pratiquem atos que consubstanciem negócios jurídicos 
processuais capazes de interferir na relação pública entre elas 
e o Estado-Juiz, tais como a desistência da ação e do recurso.

Aspecto interessante ao tema em debate é a desistência da 
pretensão recursal, prevista nos artigos 5011 e 5022 do Código de 
Processo Civil, que não se confunde com renúncia ao direito de 
recorrer, pois aquela pressupõe recurso interposto, e esta não.

Melhor explicando: a renúncia compreende tamanho confor-
mismo da parte vencida ou sucumbente que ela sequer recorre 
da decisão. Ao contrário, a desistência abarca inconformismo da 
parte com a decisão proferida, tanto que ela interpõe recurso e 
posterior manifestação de vontade de que este não seja julgado. 

A propósito, é com muita maestria que a doutrina nacional 
assim conceitua a desistência do recurso: 

“Ato pelo qual o recorrente manifesta ao órgão judicial 
a vontade de que não seja julgado, e portanto não 
continue a ser processado, o recurso que interpusera. 
Vale pela revogação da interposição.” (José Carlos 
Barbosa Moreira)3

“Consiste a ‘desistência do recurso’ na manifestação 
de ato de vontade do recorrente, pelo qual ele encerra 
o processamento ou o julgamento do recurso que 
interpusera.” (Moacyr Amaral Santos)4 

“Dá-se a ‘desistência’ quando, já interposto o recurso, a 
parte manifesta a vontade de que não seja ele submetido 
a julgamento. Vale por revogação da interposição.” 
(Humberto Theodoro Júnior)5 

“(...) negócio jurídico unilateral não receptício, segundo 
o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão 

judicial declara sua vontade em não ver prosseguir 
o procedimento recursal, que, em consequência da 
desistência, tem de ser extinto.” (Nelson Nery Junior)6

Flávio Cheim Jorge e Gilson Delgado Miranda, dentre 
outros, afirmam que a desistência encampa um fato extintivo 
do poder de recorrer, enquanto José Frederico Marques e José 
Carlos Barbosa Moreira, em sentido diametralmente oposto, 
entendem que é ato impeditivo do conhecimento do recurso7. 

Remarque-se, neste ponto, que, embora haja na doutrina 
divergência terminológica como a ut supra referida, certo é 
que o resultado prático é o mesmo, e que, em última análise, 
a desistência pressupõe recurso interposto e inconformismo 
revogado.   

II - Aspectos relevantes acerca dos efeitos manifestações 
de desistência recursal

Não nos cabe tecer pormenores dessa manifestação de 
disponibilidade quanto ao direito de recorrer, cuja forma especial 
a lei processual não exige, pois o relevante aqui é esclarecer o 
início da produção dos seus efeitos. 

Para tanto, é imperioso mencionar que, consoante a ratio 
essendi do artigo 501 do Código de Processo Civil, a desis-
tência recursal pode se dar “a qualquer tempo”, vale dizer, da 
interposição do recurso até o momento antecedente à prola-
ção do voto8, inclusive quando da sustentação oral no tribunal, 
para os recursos que a admitem. Em outras palavras, “após o 
julgamento do recurso, não pode o tribunal homologar a sua 
desistência”9.  

Na mesma linha, no plano doutrinário, tem-se José Carlos 
Barbosa Moreira, Humberto Theodoro Júnior, Moacyr Amaral 
Santos e Flavio Cheim Jorge lecionando sobre o momento 
adequado para o recorrente apresentar a desistência:   

“A desistência pode ocorrer ‘a qualquer tempo’, ou seja, 
desde a interposição do recurso até o instante imedia-
tamente anterior ao julgamento. É indiferente, pois, que 
aquele já tenha sido ou não recebido, que se encontre 
ainda pendente no juízo a quo ou que já tenha subido ao 
tribunal superior.”10

Em colaboração com David Ribeiro Santos Salles  
e Juliana Cesario de Mello Novais
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“A desistência, que é exercitável a qualquer tempo, não 
depende de anuência do recorrido ou dos litisconsortes 
(art. 501).”11

“Interposto o recurso, poderá a desistência dar-se a 
qualquer tempo, no juízo a quo ou no juízo ad quem, até 
o momento do início do ato de julgamento.”12

“A desistência pode ocorrer ‘a qualquer tempo’, desde 
a interposição do recurso até o seu julgamento. Pode-
se, inclusive, ‘desistir oralmente na própria sessão de 
julgamento (antes de iniciada a votação); a lei não impõe 
forma especial (cf. art. 154). É desnecessária a lavratura 
de termo, como já o era no regime do Código de 1939.’”13 

Assim, em caso de julgamento de recurso já iniciado e 
interrompido por pedido de vista, admite-se a desistência, como 
bem já decidiram as Cortes Superiores deste País14. 

Como negócio jurídico unilateral não receptício, a desistência 
do recurso independe de aceitação da parte contrária ou dos 
litisconsortes, de termo e de homologação judicial15. Quanto a 
isso não há que se perquirir, pois decorre de texto de lei.

Todavia, é sempre bom trazer a lume os dizeres do ilustre 
processualista e ministro Luiz Fux quando do julgamento da 
desistência em embargos de declaração no agravo regimental 
no agravo de instrumento nº 1.134.674/GO:

“PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DE TEMA 
CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A desistência do recurso ou a renúncia ao direito de 
recorrer constituem negócios jurídicos unilaterais não 
receptícios, não dependendo, portanto, de aceitação/
anuência da parte ex adversa, consoante a ratio essendi 
dos arts. 501 e 502, do CPC.
2. A doutrina assevera que “a desistência é ato pelo 
qual o recorrente abre mão do recurso interposto, 

demonstra o desinteresse em relação ao inconformismo 
manifestado em momento anterior. O art. 501 do Código 
revela que a desistência pressupõe a existência de 
recurso já interposto” (in SOUZA, Bernardo Pimentel. 
Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 73).
3. In casu, a recorrente expressamente desistiu do 
recurso interposto, sendo que o subscritor do pedido de 
desistência possui poderes para desistir do recurso, em 
atendimento ao disposto no artigo 38, do CPC.
4. Pedido de desistência homologado em relação aos em-
bargos de declaração opostos à fls. 574/579, na forma do 
art. 34, IX, do RISTJ, para que produza os efeitos legais.”16

No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO 
AO BENEFÍCIO FISCAL DA LEI Nº 11.941/2009. MANI-
FESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. ARTIGOS 
501 E 502 DO CPC. ANUÊNCIA DA PARTE RECORRI-
DA DESNECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESU-
MIR-SE A RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE 
FUNDA A AÇÃO.
1. “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do 
recurso” (art. 501 do CPC).
2. “A renúncia ao direito de recorrer independe da 
aceitação da outra parte” (art. 502 do CPC).
3. À luz da jurisprudência do STJ, a renúncia ao direito 
sobre o qual se funda a ação tem que ser expressa, não se 
admitindo que seja presumida em razão das disposições 
legais que regem o benefício fiscal da Lei nº 11.941/2009 
(v.g.: REsp 1.048.669/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Za-
vascki, 1ª Turma, julgado em 05.02.2009, DJe 30.03.2009; 
REsp 757.719/PR, Rel. Ministro José Delgado, 1ª Turma, 
julgado em 23.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 227).
4. Agravo regimental não provido.”17

“Se a desistência não é da ação mas de recurso, não 
depende de anuência do recorrido ”18 

“O recorrente pode desistir do recurso interposto, 
mesmo sem a anuência do recorrido.”19

“Desistência manifestada pela recorrente, com a 
anuência da recorrida, expressa na mesma petição, 
por procurador com poderes bastantes. Homologada a 
desistência (RISTF, art. 21,VIII), a recorrente pode, a 
qualquer tempo, desistir do recurso (CPC, art. 501 ).”20 

“Tratando-se de desistência do recurso, e não de desistên-
cia da ação, independe de anuência do recorrido.”21

Registre-se, por oportuno, que essa dispensa de anuência 
da parte decorre do simples e óbvio fato de que somente 
pode recorrer a parte vencida ou sucumbente. A desistência 
não afeta nenhum direito do recorrido ou do litisconsorte. No 

Foto: Arquivo Pessoal
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caso do recorrido, por serem interesses antagônicos, pelo 
contrário, ele acabará sendo beneficiado, pois a pendência 
do recurso o prejudica: atrasa a definitividade da decisão que 
lhe foi favorável. 

Ora, se a desistência é um direito conferido por lei à 
parte vencida ou sucumbente, cujo exercício pode ocorrer “a 
qualquer tempo”, dispensando a anuência da parte ex adversa 
e dos litisconsortes inclusive para a sua homologação, lógico 
é que a produção dos seus efeitos tenha início no instante 
da sua manifestação oral na seção de julgamento do recurso 
ou da protocolização da petição, independentemente de 
homologação judicial ou termo nos autos.

A fim de corroborar tal assertiva, trazemos à colação lições 
de brilhantes doutrinadores nacionais, dentre eles José Carlos 
Barbosa Moreira, Moacyr Amaral Santos, Theotonio Negrão, 
Nelson Nery Junior, Gilson Delgado Miranda, Fredie Didier Jr., 
e precedentes jurisprudenciais das nossas Cortes Superiores, 
cujas transcrições são de rigor:

“A desnecessidade da homologação judicial não significa 
exclusão de ‘toda’ e ‘qualquer’ atuação do juiz (ou do tribu-
nal). É óbvio que este há de conhecer do ato e exercer sobre 
ele o normal controle sobre os atos processuais em geral. 
(...) aqui, toda a eficácia remonta à desistência, cabendo 
tão só ao juiz ou ao tribunal apurar se a manifestação de 
vontade foi regular e – através de pronunciamento mera-
mente ‘declaratório’ – certificar os efeitos ‘já operados’.”22

“A desistência de recurso independe de termo e 
homologação judicial (...).
O fato da sua apresentação produz de imediato os 
seguintes efeitos principais: a) extingue o procedimento 
recursal em relação ao desistente.”23  

“A desistência do recurso produz efeitos desde logo, 
independentemente de homologação. O CPC prevê a 
homologação da desistência da ação (art. 158, parágrafo 
único), o que não ocorre com a desistência de recurso, 
porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou 
dos litisconsortes e não comporta condição.”24 

“Embora necessite de homologação para colocar fim 
ao procedimento recursal, a desistência produz efeitos 
desde que é manifestada no processo, independendo da 
homologação para produzir efeitos.”25 
“Independe a desistência da anuência do recorrido (a 
desistência da ação tem tratamento diferente – ver  
art. 267, § 4º, do CPC) ou dos litisconsortes, produzindo 
os efeitos a que se destina desde logo, independente-
mente de homologação.”26 

“E isso porque os atos praticados pelas partes 
produzem efeitos imediatos (CPC, art. 158), somente 
necessitando de homologação para produzir efeitos a 
desistência da ação (CPC, art. 158, parágrafo único), e 
não a desistência do recurso.”27

“A desistência do recurso atua mediante simples 
declaração de vontade. Seus efeitos operam-se logo 
que a manifestação chega ao conhecimento do julgador 
(CPC, art. 501).”28

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL, 
SEM RESSALVAS. HOMOLOGAÇÃO EFETUADA. 
PEDIDO DE RETRATAÇÃO, EM RELAÇÃO À PARTE 
DO RECURSO, EM SEDE DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a 
desistência do recurso produz efeitos imediatos, tendo em 
vista que, nos termos do art. 501 do CPC, ‘o recorrente 
poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido 
ou dos litisconsortes, desistir do recurso’. A produção 
dos efeitos prescinde, inclusive, de homologação judicial, 
pois o atual Código de Processo Civil não exige essa 
providência (STF-RE 65.538/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. 
Antônio Neder, DJ de 18.04.1975; REsp. 246.062/SP, 2ª 
Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 20.05.2004).
2. Assim, formulado de modo regular o pedido de desistência 
do recurso e havendo a respectiva homologação, opera-se a 
preclusão, cujo principal efeito é o de ensejar o trânsito em 
julgado em relação à decisão recorrida, caso não haja ou-
tro recurso pendente de exame. No mesmo sentido: REsp. 
7.243/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 
02.08.1993; Ag.Rg. no RCDESP no Ag. 494.724/RS, 3ª 
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 10.11.2003. Na 
doutrina, o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira.
3. Agravo regimental desprovido.”29

“A desistência do recurso atua mediante simples declaração 
de vontade. Seus efeitos operam-se logo que a manifesta-
ção chega ao conhecimento do julgador (CPC, art. 501).”30

“Se o recorrente protocolizou regularmente petição 
requerendo a desistência do recurso (art. 501 do Código 
de Processo Civil), a qual só foi juntada, por falha da 
secretaria, após o julgamento, não deve a parte sofrer 
as consequências de deficiência a que não deu causa.”31

Frise-se que a homologação da desistência recursal 
presta-se, apenas, a pôr fim ao procedimento recursal, não se 
confundindo com o início da produção dos seus efeitos. 

“A desistência do recurso produz, assim, alguns efeitos: 
(a) extinção do procedimento recursal em relação ao 
recorrente; (b) preclusão ou trânsito em julgado para o 
desistente; (c) em havendo recurso adesivo e sendo a 
desistência relativa ao principal, extinção daquele (CPC, 
art. 500, III); (d) despesas do recurso por conta do 
desistente (Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda 
Pizzol, Processo Civil: recursos).”32

Por fim, há muito assentaram doutrina e jurisprudência33 que 
a desistência da pretensão recursal não comporta retratação, 
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ou seja, uma vez manifestada a vontade de desistir do recurso, 
não pode o recorrido ou seus litisconsortes voltar atrás na sua 
decisão de modo a restabelecer o status quo ante. 

Isso porque a produção dos efeitos da desistência independe 
de homologação judicial ou aceitação do recorrido ou dos seus 
litisconsortes, tendo início no momento em que o recorrente 
manifesta a sua vontade de desistir do recurso e cientifica o 
órgão do judiciário competente, seja por escrito ou verbalmente. 

Aliás, não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal 
acolheu34 o pedido de desistência formulado pelo ex-governador 
Joaquim Roriz em recurso extraordinário que tinha por objeto a 
aplicabilidade dos efeitos da lei da “ficha limpa”, cujos contornos 
do recurso estavam alçados à categoria de repercussão geral, 

reafirmando o seu posicionamento contrário ao raciocínio do STJ.
Embora merecedora de aplausos a tese daqueles que 

entendem que “o recurso repetitivo abarca interesse público 
indisponível pela vontade das partes, cujo escopo da novel técnica 
é atingir uma multiplicidade se demandantes”35, entendo que a 
melhor solução é prestigiar a vontade da parte que manifestou 
a sua desistência diante do caráter negativo do requisito de 
admissibilidade recursal, haja vista a distinção entre o incidente 
de julgamento de recursos repetitivos, tal qual previsto na Lei  
nº 11.672/2008, daquele existente no direito americano 
(Common Law) que é o de coletivização das demandas, mais 
conhecido como Class Action Lawsuit, a respeito do qual 
pretendemos tratar em uma outra oportunidade.
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ideiAs pArA umA  
REFORMa

Na medida em que vão se aprofundando os estudos 
demográficos referentes às mudanças que estão 
ocorrendo na estrutura etária da população brasileira, 
torna-se mais evidente e premente a necessidade de 

se proceder a uma profunda reforma no sistema nacional da 
previdência social.

 A percepção desses problemas levou o Presidente 
Lula a baixar o Decreto nº 6.019/07, criando o Forum 
Nacional da Previdência Social, no qual foi feito um amplo 
diagnóstico do sistema previdenciário, acompanhado das 
sugestões oferecidas ao Governo, na expectativa do correto 
encaminhamento de uma solução viável.  As medidas de 
curto prazo serão basicamente destinadas à correção dos 
desvios contábeis e financeiros, e as de longo prazo deverão 
assegurar a sustentabilidade do Sistema, resguardados os 
princípios de justiça e de respeito aos direitos adquiridos ao 
amparo da Constituição Federal.

Foi o próprio Presidente Lula que resumiu, previamente, 
as questões debatidas no Fórum, ressaltando, com clareza, 
que “precisamos ter em conta que o déficit previdenciário 
foi programado pela Constituição de 1988, quando incluiu 
seis milhões de trabalhadores rurais na Previdência; foi 
programado quando se criou o Estatuto do Idoso e se 
aprovou o LOAS. Essas pessoas passaram a ter um benefício 
que deveria ser responsabilidade  do Tesouro Nacional e não 
da Previdência”. (O Globo de 28/07/06 e O Estado de São 
Paulo de 27/01/07).

Antonio Oliveira Santos
Presidente da Confederação Nacional do Comércio
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Voltando ao diagnóstico, impõe-se, de imediato, antes 
de qualquer proposta de mudança na estrutura do Sistema, 
uma nítida separação entre trabalhadores urbanos e 
trabalhadores rurais. Segundo os últimos dados divulgados 
pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, 
no primeiro semestre deste ano, o setor urbano registrou um 
superávit de R$ 3,1 bilhões, enquanto no  setor rural houve 
um déficit de R$ 20,3 bilhões, resultado de uma arrecadação 
de R$ 2,2 bilhões, contra o pagamento de benefícios de R$ 22,5 
bilhões. Registre-se, para clareza da análise, que o superávit do 
setor urbano poderia ser muito maior se, corretamente, fossem 
revogados os privilégios inexplicáveis de alguns grupos, como 
o dos exportadores, das entidades filantrópicas, dos clubes 
de futebol e outros, cujos empregados são beneficiários de 
todas as vantagens de aposentadorias e pensões, como se as 
contribuições fossem integrais.

Assim sendo, no curto prazo, a primeira medida a ser 
adotada tem de ser a separação entre as contas da Previdência 
urbana, de caráter contributivo, e as da Previdência rural, 
de caráter assistencial, tal como vem sendo anunciada pelo 
Ministério da Previdência, desde a realização do Forum 
Nacional.  A Previdência urbana tem de ser sustentada 
apenas pelas contribuições de empregados e empregadores, 
enquanto a Previdência rural terá de ser custeada por verbas 
orçamentárias, integradas às despesas relativas à assistência 
social (benefícios a idosos e deficientes físicos, Bolsa Família, 
etc.). Para esse fim, aliás, foram criadas, pela Constituição de 

1988, a Contribuição de Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Ainda que previstas para produzir resultados no longo pra-
zo, outras medidas terão de ser adotadas, basicamente,  em 
função do aumento da expectativa de vida  dos brasileiros, ao 
mesmo tempo que se proceda à equiparação entre as condições 
estabelecidas para homens e mulheres,   entre trabalhadores 
urbanos e rurais. A idade mínima para aposentadoria e o tempo 
mínimo de contribuição terão de ser aumentados, para os novos 
integrantes,  respeitados  os direitos adquiridos dos trabalha-
dores que já se encontram no mercado de trabalho. Enquanto 
isso não ocorre, terá de ser mantido o fator previdenciário, tal 
como recentemente decidiu o Presidente Lula, ao vetar disposi-
tivo de projeto de lei que pretendia extingui-lo.

Nesse contexto, se insere a implementação dos Fundos 
previstos nos artigos 249 e 250 da Constituição, especialmente 
o Fundo destinado aos servidores públicos. Esses Fundos, 
que receberão a receita das contribuições previdenciárias e 
outros ativos, terão de ser geridos, à semelhança do FGTS, 
por Comitês Gestores tripartites (Governo, empregadores e 
segurados), tendo a Caixa Econômica como agente operador, 
possibilitando  a criação do regime de capitalização, com contas 
individualizadas para cada segurado, à semelhança do que 
ocorre com os Fundos de Previdência Privada (PREVI, PETROS, 
CENTRUS, VALIA, etc.).

Essas são, sem dúvida, as diretrizes que deverão nortear 
uma efetiva “Reforma da Previdência”.

 A idade mínima para aposentadoria e o tempo mínimo de  
contribuição terão de ser aumentados, para os novos  
integrantes,  respeitados  os direitos adquiridos dos  

trabalhadores que já se encontram no mercado de trabalho.
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“O tema que me foi proposto, o transporte de passa-
geiros, é muito extenso. Até me lembrei da história de 
um palestrante que tinha que abordar um tema bem 
complicado em um tempo bastante limitado, em meia 

hora. Pediu conselho à esposa, e ela, com toda sua humilda-
de, disse a ele: ‘Fale bem devagar que você consegue, meu 
amor.’ Ao contrário, não seguirei esse conselho e falarei o 
mais rápido possível para abordar as questões mais relevan-
tes sobre o tema.

A relevância social e econômica do transporte coletivo
O presidente Zveiter disse que veio a este encontro prestar 

uma homenagem ao setor de transporte. Eu gostaria, além da 
homenagem, de fazer justiça a este setor, trazendo à lembrança 
alguns fatos que são reais. Em primeiro lugar, a relevância 
social e econômica do transporte coletivo. Diariamente, o 
transporte coletivo leva 59 milhões de passageiros de casa 
para o trabalho e do trabalho para casa. Há algum contrato 
de maior relevância social e econômica que esse? Uma greve 
geral no setor para o país. 

Segundo, 92% da demanda são atendidos por ônibus, 
com uma frota de 105 mil veículos. Isso é um desafio e não 
acontece em nenhum outro país. A maioria dos usuários é de 
baixa renda, e 40% usam vale-transporte. Em todo o país, 37 
milhões de pessoas não têm dinheiro para pagar passagem 
regularmente. O setor movimenta R$ 25 bilhões/ano e gera 

500 mil empregos diretos. Isso foi publicado em O Globo, em 
17 de agosto deste ano 2010, com base nas pesquisas feitas 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Não obstante essa relevância social e econômica 
inquestionável, é lastimável o descaso do Poder Público com 
esse setor durante, no mínimo, os últimos 50 anos. E falo isso 
por quê? O contrato de transporte sequer foi previsto no Código 
Civil de 1916, e o Judiciário teve que aplicar, por analogia, a 
Lei das Estradas de Ferro por quase 100 anos. Houve pouco 
ou nenhum investimento nas últimas décadas. Em razão disso, 
durante mais de 50 anos não se investiu em estradas, em 
infraestrutura, e o setor ficou entregue à própria sorte. Isso 
gerou inúmeros problemas, de todo tipo, e quase todos esses 
problemas ou a maioria chegaram ao Judiciário. Havia uma 
certa predisposição do Poder Público de lançar nas costas das 
empresas a culpa das mazelas no transporte. Quando eu era juiz 
de Fazenda Pública, lembro que o Brizola resolveu encampar as 
empresas de ônibus. Nós acreditamos que era uma boa solução. 
Pouco tempo depois, devolveram tudo sucateado.

Mas acredito que o pior problema enfrentado pelo setor 
foi a proliferação do transporte ilegal. As vans transportam 
550 mil passageiros dia; tiraram 289 ônibus do páreo; em 
decisão inédita, empresas devolveram a concessão de 45 
linhas na Zona Oeste do Rio – surgiu mais uma milícia. Outra 
questão importante é a total falta de segurança. Matavam 
bandidos no “morro”, queimava-se ônibus – e com frequência. 

Sergio Cavalieri Filho 
Desembargador aposentado do TJERJ
Membro do Conselho Editorial

responsAbilidAde ciVil 
do trAnsportAdor, 

QUaNTIFICaÇÃO E lIMITES DO 
DaNO MORal E MaTERIal

Palestra proferida no VI Seminário – Questões Jurídicas 
Relevantes no Transporte Coletivo, realizado pela Emerj
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No mês de fevereiro de 2003, em uma única semana, foram 
queimados 80 ônibus, em uma verdadeira guerrilha urbana. 
As empresas perderam 722 coletivos em três anos; ônibus 
eram constantemente assaltados e sequestrados até para 
levar grupos armados a bailes ou a enterro de traficantes. 
Em suma, o setor enfrentou tremendas dificuldades por 
décadas e com enorme responsabilidade social e jurídica.

Os jogos olímpicos são a luz no fim do túnel, principalmente 
depois de o prefeito anunciar corredores especiais para ônibus. Há 
20 anos atrás, entretanto, em um dos primeiros encontros como 
este, assisti a uma palestra em que se insistia na necessidade de 
corredores de ônibus. Agora, por causa dos jogos olímpicos, e não 
pelos milhões de passageiros que fazem uso diário desse serviço, 
farão isso. Que venham os corredores de ônibus, quem sabe assim 
o setor irá receber a necessária e devida atenção do Poder Público.

Esse é um setor cuja responsabilidade é das mais severas 
que temos. É objetiva com relação ao passageiro e é também 
objetiva com relação a terceiros. Mesmo o chamado fortuito 
interno, que é o fato exclusivo de terceiros, fato culposo, 
não exclui a responsabilidade do transportador, que tem que 
enfrentar bandidos, assaltos, insegurança e queima de ônibus.

O dono é o grande vilão da responsabilidade civil.
Qual é a questão principal para se aferir essa responsabilidade, 

para não torná-la absolutamente insustentável? Primeiro, a 
questão do dano. Se houve ou não houve dano. Depois, a 
questão do próprio ato ilícito.

A evolução da responsabilidade civil, que foi enorme ao 
longo do século XX, em que começamos com a culpa provada e 
chegamos à responsabilidade objetiva e muitas vezes fundada 
no risco integral, teve por objetivo a socialização do dano, a sua 
efetiva reparação. A preocupação central da responsabilidade 
civil deixou de ser a repreensão do comportamento do agente 
(culpa) para se concentrar na reparação dos danos causados 
em sociedade. Seguiu-se, então, uma inundação de danos 
ressarcíveis, nada criteriosa. Foram considerados, por exemplo, 
dano à vida de relação; dano sexual; dano hedonístico; dano 
pelo custo de manutenção do filho indesejado; dano de férias 
arruinadas; dano de mobbing; dano por brincadeiras cruéis; 
dano por rompimento de noivado; dano por descumprimento 
de deveres conjugais; dano por morte; dano por abandono 
afetivo de filho menor. Isso levou Stefano Rodotà a afirmar: ‘O 
temor é que a multiplicação de novas figuras de dano venha a 
ter como únicos limites a fantasia do intérprete e a flexibilidade 
da jurisprudência.’

O papel dos conceitos
Tenho como certo que conceito é o ponto de partida, a 

premissa básica na apreciação de toda e qualquer questão 
jurídica. Se partimos de um conceito correto, temos tudo 
para chegarmos a uma solução correta, mas se partimos de 
um conceito falso, equivocado, por mais lógico que seja o 
raciocínio, chegaremos a uma conclusão também equivocada. 

O contrato de transporte 
sequer foi previsto no Código 
Civil de 1916, e o Judiciário 

teve que aplicar, por analogia, 
a Lei das Estradas de 

Ferro por quase 100 anos. 
Houve pouco ou nenhum 
investimento nas últimas 
décadas. Em razão disso, 

durante mais de 50 anos não 
se investiu em estradas, em 
infraestrutura, e o setor ficou 

entregue à própria sorte.

Foto: Rosane Naylor
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A questão nodal na responsabilidade civil atual é estabelecer 
o critério que justifica responsabilizar alguém pelo dano 
sofrido pela vítima. Existem dois conceitos imprescindíveis 
na aplicação da responsabilidade civil. O primeiro é o próprio 
conceito de responsabilidade. O que é responsabilidade? 
Quando alguém tem que responder? Responsabilidade, na 
correta visão do grande San Tiago Dantas, é uma obrigação 
sucessiva que surge para reparar o dano decorrente do 
descumprimento de uma obrigação originária. Há um dever 
jurídico preestabelecido na lei, no contrato ou na ordem 
jurídica; só há responsabilidade quando alguém viola esse 
dever jurídico e, por via de consequência, passa a ter um 
novo dever, que é o de responder. Por isso, sem violar 
dever jurídico, ninguém pode responder por nada. Nem 
responsabilidade objetiva, nem subjetiva.

Vejam este exemplo real: um cidadão entrou com ação 
indenizatória por dano moral contra o amante da esposa. O autor 
alegou que, em razão dessa traição, ficou muito aborrecido e 
queria uma indenização pelo fato de o réu ter tido relação com 
sua mulher. O que vocês acham? Foi concedida indenização 
alta por dano moral na primeira e na segunda instância, até que 
o caso chegou ao STJ por recurso especial. A questão nodal 
era esta: havia um dever jurídico preestabelecido? Esse dever 
jurídico foi violado? Quem o violou? No STJ, a indenização foi 
afastada por não ter o réu da ação violado dever jurídico. No 
seu voto, o ministro Luiz Felipe Salomão (REsp 1.122.547/MG) 
enfrentou com maestria a questão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADUL-
TÉRIO. AÇÃO AJUIZADA PELO MARIDO TRAÍDO EM 
FACE DO CÚMPLICE DA EX-ESPOSA. ATO ILÍCITO. 
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NOR-
MA POSTA. - 1. O cúmplice do cônjuge infiel não tem o 
dever de indenizar o traído uma vez que o conceito de 
ilicitude está imbricado na violação de um dever legal ou 
contratual, do qual resulta dano para outrem, e não há 
no ordenamento jurídico pátrio norma de direito público 
ou privado que obrigue terceiros a velar pela fidelidade 
conjugal em casamento do qual não faz parte. 2. Não 
há como o Judiciário impor um “não fazer” ao cúmplice, 
decorrendo disso a impossibilidade de se indenizar o ato 
por inexistência de norma posta – legal, e não moral – 
que assim determine. O réu é estranho à relação jurídi-
ca existente entre o autor e sua ex-esposa, relação da 
qual se origina o dever de fidelidade mencionado no art. 
1.566. inciso I, do Código Civil de 2002.

O segundo conceito basilar é o conceito de dano. O que 
é dano? Dano é a lesão de um bem jurídico patrimonial ou 
integrante da personalidade. Não há dano sem um bem jurídico 
lesado, então não se pode, em hipótese alguma, condenar quem 
quer que seja por dano moral sem verificar se um bem jurídico 
da personalidade foi lesado. Eu me lembro de um político que 
queria indenização por dano moral porque o jornal publicou, 
por engano, uma foto dele apontando-o como um bandido das 
redondezas. Aí não há dúvida. Mas outro, na mesma sessão, 
queria dano moral porque o metrô atrasou cinco minutos e 

ele perdeu o encontro com a namorada. Não houve lesão de 
um bem jurídico da personalidade nesse segundo caso, pelo 
que não houve dano moral. Por mais singelo que isso possa 
parecer, casos idênticos ocorrem com frequência e chegam até 
o Superior Tribunal de Justiça. 

Vejam:
 RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE CONTENDO INSE-
TO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. – A simples aquisição 
de refrigerante contendo inseto em seu interior, sem que 
seu conteúdo tenha sido ingerido ou, ao menos, que a em-
balagem tenha sido aberta, não é fato capaz de, por si 
só, provocar dano moral. O mero dissabor não pode ser 
alçado ao patamar do dano moral – REsp. 747.396/DF. 

Esses me parecem os dois conceitos vitais e indispensáveis 
na responsabilidade objetiva. O único filtro está aí. Se há ato ilícito 
e, evidentemente, se há dano. Sem dano não há indenização, 
não basta o ato ilícito. Para haver reponsabilidade, precisa haver 
o ato ilícito e dano, conforme consta expressamente dos artigos 
186, 927 e parágrafo único, 931, todos do Código Civil.

Quantificação e limites do dano moral
A quantificação do dano moral é outra questão a ser aborda-

da. Hoje, já está pacificada a indenização por dano moral, dano 
moral acumulado com dano material, com dano estético etc. Mas 
duas controvérsias seguirão: a primeira delas é o que é dano mo-
ral? E a outra é o valor do dano moral. Não adianta tabela, pa-
dronização, pois essa matéria está subjugada ao arbítrio judicial. 

Tanto para o dano moral quanto para o lucro cessante, o 
princípio vital é o da razoabilidade. É um princípio antiquíssimo. 
Todos temos que ter razoabilidade. Larenz, grande jurista 
alemão, dizia que razoável é bom senso. E quem não tem bom 
senso, não pode ser advogado, juiz, não pode ser profissional 
do Direito. Para Larenz, ‘o princípio da razoabilidade, no caso 
de lucro cessante, é aquilo que o bom senso diz que o credor 
lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo 
com o normal desenrolar dos fatos, caso não tivesse ocorrido o 
fato ilícito’. A indenização do dano moral é, também, baseada no 
princípio da razoabilidade. E razoável é aquilo que é, ao mesmo 
tempo, adequado, necessário e proporcional.

Dano material no caso de morte da vítima
O artigo 948 do Código Civil trata especificamente dessa 

questão. Quando a vítima morre, ela pode ter sofrido dano 
emergente, ou seja, despesas com o tratamento, funeral e 
luto da família, facilmente comprováveis; e lucro cessante, que 
pode gerar prestação de alimentos às pessoas a quem o morto 
os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da 
vítima. As estimativas (Tabela da Previdência) apontam a vida 
média de 65 a 70 anos. 

Nesse dispositivo, chamo a atenção para a última frase: 
o pensionamento deve ser calculado levando-se em conta a 
duração provável da vida da vítima. Essa regra é só para os casos 
em que a vítima morre. Se não morreu, a regra é a sobrevida 
real, e não provável. E se a vítima morre em um acidente, mas 
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sofria de uma doença grave? Se a vítima tinha doença grave, 
não será razoável a sobrevida provável de 70 anos. A redução 
da sobrevida provável da vítima, em razão da doença grave, 
deverá ser considerada.

O STJ pacificou a questão da pensão a filho menor pela morte 
dos pais; é devida até os 25 anos. O que eu acho interessante é 
a pensão aos pais pela morte de filho em tenra idade. Sempre 
entendi que só deveria haver dano moral, já que a vítima não 
trabalhava e não se poderia falar em lucros cessantes. No caso 
de família pobre, o STJ fixou outro entendimento. Concede 
pensão aos pais porque o filho poderia trabalhar. Para as famílias 
ricas, não. Por quê? No meu entender, temos aqui a “perda de 
uma chance”, a perda da oportunidade de ganhar algo, desde que 
essa chance seja real e provada. O menor, para o STJ, representa 
um valor econômico potencial, por isso há o direito potencial a 
alimentos. Isso, para mim, significa a “perda de uma chance”. 

Outra questão é o caso de lesão permanente ou temporária, 
integral ou parcial, que afeta a capacidade laboral da vítima. 
Disciplina a matéria o artigo 950 do Código Civil, enfatizando 
que o pensionamento corresponderá à importância do trabalho 
para que a vítima se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. 
Aqui, como já destacado, o pensionamento será devido durante 
a sobrevida real da vítima, e não a provável. O que me parece 
relevante nessa questão é a cumulação ou não de indenização 
com aposentadoria ou pensão previdenciária. Com lesão ou 
sem lesão, uma vítima aposentada continuará recebendo 
aposentadoria. Ela deverá ser abatida da indenização? Não, 
porque a indenização é pela lesão sofrida, e não pelo que a 
vítima deixou de ganhar. Quem tem que indenizar é o patrimônio 
do causador do dano, e não o patrimônio da vítima. Se o valor 
da aposentadoria for abatido da indenização, a vítima estará 
indenizando a si própria, e a razão de ser da responsabilidade 
civil estará totalmente prejudicada.

Se responsabilidade é o dever de responder pelo ato 
ilícito perante a ordem jurídica, e indenizar é reparar o dano 
dele decorrente da forma mais completa possível, segue-se 
como consequência não poder o causador do dano aproveitar-
se do patrimônio da própria vítima para diminuir o quantum 
indenizatório. Admitir a diminuição da indenização em razão 
de benefício previdenciário, seguros pessoais, aposentadoria e 
outros rendimentos da vítima importaria em nova agressão ao 
seu patrimônio. 

Quanto ao 13º salário, se a vítima sofreu lesão permanente, 
deve ser incluído na indenização? Na minha visão, caberia em 
qualquer caso, mas, segundo o STJ, é indevido o pagamento se a 
vítima não possuía vínculo empregatício (REsp 1021986). O STJ 
também entende que os honorários advocatícios não incidem 
sobre o capital constituído para a garantia das prestações 
vincendas (REsp.109.675).

Sobre a revisão do pensionamento, lembro um caso 
interessante. Quando eu era juiz substituto, uma das primeiras 
ações que julguei foi a de um jovem estudante de Direito que, 
parado em uma blitz , sem motivo levou um tiro na cabeça. Ele não 
morreu, mas ficou total e permanentemente incapacitado para o 
trabalho, razão pela qual foi-lhe concedida  uma indenização total. 

Vinte ou mais anos depois, encontrei-o recuperado e advogando 
plenamente. E, agora, seria possível uma revisão desse caso? 
Sempre entendi ser possível a revisão por se tratar de decisão 
que traz implícita a cláusula rebus sic stantibus. Hoje, o § 3º do 
artigo 475-Q do CPC tem regra expressa permitindo a revisão.

Prescrição 
Com relação à prescrição, temos três dispositivos: o artigo 

206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que prevê prescrição em 
três anos da pretensão de reparação civil; no Código de Defesa 
do Consumidor, temos o artigo 27, que estabelece prescrição 
em cinco anos da pretensão à reparação por danos causados 
por fato do produto ou do serviço; e o artigo 1º-C da Lei nº 
9.494/97, ainda um pouco desconhecido, que prevê prescrição 
em cinco anos do direito à indenização de danos causados por 
agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 

Temos, assim, três dispositivos vigentes, cada um com o seu 
próprio campo de incidência. É o chamado diálogo dos fontes. 
O artigo 27 do CDC é norma especial que se aplica sempre que 
ocorre um acidente de consumo pelo fato do produto ou do 
serviço (arts. 12 e 14 do CDC). O artigo 1º-C da Lei nº 9.494/97 
é também norma especial aplicável nos casos de danos causados 
a terceiros por pessoas jurídicas de direito público (Estado) e 
por pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 
públicos (art. 37, § 6º da CF). Essa norma, é oportuno lembrar, 
revogou o vetusto Decreto nº 20.910/32, que disciplinava a 
prescrição contra o Estado. E como o transporte de passageiro 
é serviço público, aplica-se o dispositivo em exame no caso, por 
exemplo, de um pedestre ser atropelado por um ônibus. O artigo 
206, § 3º, inciso V do Código Civil é a norma geral de prescrição 
aplicável aos demais casos de pretensão à reparação civil.

Há uma corrente doutrinária que sustenta ser aplicável ao 
transportador de passageiros a prescrição de três anos prevista 
no Código Civil, e não a de cinco anos estabelecida no Código 
do Consumidor. Como fundamento, invoca-se o artigo 732 do 
Código Civil, que dispõe só serem aplicáveis aos contratos 
de transporte os preceitos constantes da legislação especial 
quando não contradizem a disciplina para ele estabelecida no 
Código Civil. Em outras palavras, as disposições do contrato de 
transporte constantes do Código Civil são especiais e prevalecem 
às constantes de legislação especial. Ocorre, entretanto, 
que o artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil não integra a 
disciplina especial do contrato de transporte estabelecida nos 
artigos 730/756; pelo contrário, está na parte geral do Código, 
na disciplina comum da prescrição, pelo que não pode ser 
considerada norma especial do contrato de transporte. 

Concluímos com a visão profética do grande Josserand, 
manifestada em conferência proferida na década de 30: ‘A 
responsabilidade civil continuará dominando todo o direito 
das obrigações, toda a vida em sociedade. É, e será, a grande 
sentinela do direito civil mundial. Sua história é a história 
do triunfo da jurisprudência e também da doutrina, e, mais 
geralmente, o triunfo do espírito e do senso jurídico.’

Muito obrigado.”
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Alguns tópicos sobre o
SERvIÇO PúblICO E SEUS 
CONCURSOS DE SElEÇÃO

William Douglas
Juiz Federal do TRF – 2ª Região

À guisa de contribuição ao debate, apresento alguns 
pontos que estão sendo discutidos. Cada tópico abaixo 
é fruto de décadas de experiência, que aqui resumi 
não obstante disponha de estudos mais alentados em 

cada uma dessas áreas. A intenção não foi esgotar o assunto 
nem fazer um artigo científico, mas incentivar o debate e 
contribuir com minha modesta opinião como servidor, operador 
na área e apaixonado pelo serviço público.

A falta de servidores públicos
Muitos dizem que temos servidores públicos demais.  

Entendo exatamente o contrário. O país iria melhorar muito 
se tivéssemos mais servidores trabalhando, desde que tra-
balhando bem. 

Começo com um caso emblemático: temos poucos advogados 
e procuradores da Fazenda, o que é política canhestra, para 
não usar termo mais adequado, mas duro. Na iniciativa privada, 
que funciona em geral melhor que o governo, sabe-se que 
nenhum empresário de bom-senso economiza com advogados, 
processos de controle (no caso público, o equivalente seriam os 
fiscais) e com auditorias. No caso do serviço público, não só se 
economiza na hora de prover os cargos, como na de aumentá-
los, e, mais ainda, na remuneração desses profissionais. Uma 
clara falta de perspectiva da importância de tais atividades.

Outra carência grave é a falta de Defensores Públicos. Aqui 
já não falamos dos ganhos diretos para a Administração Pública, 
mas do cumprimento dos dispositivos constitucionais que 
garantem assistência jurídica integral para os economicamente 
hipossuficientes. 

Por fim, em tempos de Globalização, precisamos cada vez 
mais de Diplomatas. 

Atualmente, estão querendo “economizar” não criando mais 
cargos e, pior, não se fazendo os concursos para o provimento 
dos cargos já existentes. Ora, se os cargos foram criados 
por lei, desconheço qualquer razão aceitável para que não 
sejam previstos no orçamento os gastos para a realização do 
respectivo concurso público para provimento das vagas e para 
pagar aos servidores que, aprovados, nomeados e empossados, 
irão desempenhar as funções, cuja necessidade já foi definida 
pelo Legislativo. A solução de uma questão orçamentária não 
pode ser feita privando o povo de servidores, em especial dos 
que a lei já determinou serem necessários.

Direito à nomeação e cadastro de reserva
A meu modesto entender, o cadastro de reserva é um 

instrumento útil e pode conviver com qualquer interpretação 
que seja dada à nomeação dos candidatos aprovados: direito 
subjetivo ou mera expectativa de direito. A meu ver, dentro 

Introdução
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do número de vagas existentes (previstas ou não no Edital), 
temos direito subjetivo não só do candidato como da população, 
que tem direito a um serviço público de boa qualidade, o que 
é afetado pela existência, ou não, da quantidade adequada de 
servidores em atividade.

O cadastro de reserva tem sido objeto de vários abusos, 
mas não é porque está sendo veículo de abusos que devemos 
abrir mão desse mecanismo ótimo para evitar soluções de 
continuidade na prestação dos serviços públicos.

O cadastro de reserva vem sendo usado como forma de o 
Estado se livrar das cobranças para proceder às nomeações, 
entre outras práticas lesivas aos interesses do país e daqueles 
que escolheram a carreira pública.

Imagine o leitor que a Administração Pública, praticando 
o que lhe compete, saiba quantos médicos irão completar 
o tempo de trabalho necessário para a aposentadoria e que, 
historicamente, 90% dos que chegam nessa situação de fato 
se aposentam; pelo mesmo caminho, o da organização e 
planejamento, sabe-se que, em média, falecem ou saem por 
outras razões, mais tantos médicos. Embora ainda não exista 
nenhuma vaga em aberto, sabe-se que elas irão surgir. Não 
se pode esperar que em um hospital onde só existam quatro 
médicos em regime de plantão apenas quando um deles sair 
é que se vá cuidar de fazer concurso para preencher o claro. 

Também não há razão para contratações emergenciais se não 
se trata de uma surpresa. Exatamente para essas situações é 
que existe o concurso para cadastro de reserva.

Dentro desse espírito, entendo que tal modalidade é 
aceitável e boa para o interesse público. Apenas, registro, 
não se pode admitir que havendo vagas em aberto se faça o 
concurso para cadastro de reserva, pois aí estará configurado o 
abuso por parte do administrador.

Entendo mesmo que se existem, por exemplo, duas vagas 
abertas, mas a Administração sabe/prevê que outras oito devam 
vagar em um período não muito longo (e, portanto, insuficiente 
para a realização de nova seleção), será possível a edição de 
certame para as duas vagas e cadastro de reserva. Não vejo 
razão nenhuma que impeça a concomitância.

E vou além: as vagas em aberto precisam ser preenchidas. 
Antes de se discutir se é direito do aprovado ou mera expectativa 
de direito, deve ser dito que é dever do Administrador, que não 
pode subtrair da população o número de servidores definidos 
em lei.

Dentro desse princípio, as duas vagas devem ser logo 
preenchidas e se outras surgirem, utilizado o cadastro de 
reserva.

Na 4ª Vara Federal de Niterói sentenciei, no final de 
2009, vários processos onde a ré  era a UFF. Eles haviam 
feito um concurso para cargos efetivos de enfermeiro e 
havia vagas em aberto. Mesmo assim preferiram fazer 
contratações temporárias. A UFF queria os enfermeiros, 
precisava deles, mas o Ministério não autorizava as 
contratações. Onde mesmo está a autonomia? Mais que 
isso, nos bastidores se dizia que a intenção era manter 
superávit primário e por isso estavam postergando todos 
os provimentos de cargos efetivos. Este é um caso clássico 
onde há abuso do administrador. Eles chegaram ao ponto de 
realizar nova seleção para enfermeiros temporários mesmo 
havendo vagas em aberto e candidatos aprovados.

Já anotado pelos colegas, a definição de que cargos podem 
ser objeto de cadastro de reserva é ampla o suficiente para 
abarcar, na prática, todos os servidores públicos.

Importância das provas orais
Tenho grande simpatia pela prova oral por entender que 

é um excelente aferidor não só do conhecimento de fundo, 
mas também de equilíbrio emocional. Além das que participei 
e das que assisti, realizei centenas e centenas delas como 
membro examinador  da banca de Direito Penal do concurso 
público para Delegado de Polícia  no Rio de Janeiro, por 
vários concursos seguidos. Essa experiência apenas realçou 
minha impressão.

Vários candidatos que se saíram bem nas provas escritas se 
mostraram inadequados para o cargo pela total falta de atitude, 
postura, equilíbrio e autocontrole quando submetidos à prova 
oral. E, me perdoem os que discordam, sei que a prova é um 
momento de tensão e estresse, mas se alguém não consegue 
falar e agir, pensar e responder, em uma prova oral durante 
o dia, diante de temas meramente jurídicos, não terá também 

Foto: Arquivo Pessoal
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condições para analisar, por exemplo, um flagrante no meio 
da madrugada, com inúmeras pessoas, algumas delas talvez 
feridas etc. Imaginem os condutores, vítimas, presos, parentes, 
imprensa etc., todos reunidos no calor de um fato grave. 
Asseguro que é bem pior do que uma prova oral.

O interesse público deve prevalecer e as seleções para os 
cargos que demandam maturidade e equilíbrio são beneficiadas 
pela presença dessa modalidade de prova.

Indo além, creio que deva haver espaço para se aferir, 
pontuar e eventualmente rejeitar candidatos que se mostrem 
inadequados. Obviamente com critérios objetivos e ampla 
fundamentação, mas jamais abrindo mão de selecionar bem, 
pois cada erro cometido no concurso repercutirá terrivelmente 
na atuação da Administração e na qualidade dos serviços 
prestados por ela.

Não se diga que o estágio probatório é que cuidará disso. 
Uma coisa não exclui a outra: não é porque haverá outras 
oportunidades de avaliação que não poderemos desde logo 
eliminar quem não esteja suficientemente habilitado para o 
exercício do cargo. É um cuidado que economiza tempo e dinheiro 
e que também evita os riscos, que temos que reconhecer que 
existem, de algum candidato inadequado superar o estágio 
devido à lamentável cultura brasileira de sermos “bonzinhos”, 
“compreensivos” etc. Cada “generosidade” que se faz para o 
servidor incompetente, corrupto ou preguiçoso é feito na conta 
da população.

Bem referido, há  que se ter cautela para não permitir 
preconceitos e protecionismos na prova oral. Por outro lado, 
ela também dá uma salutar possibilidade de publicidade. O 
CNJ anulou, em 2010, um concurso para Notário no Estado 
do Rio de Janeiro por verificar que duas candidatas, uma 
ex-namorada e outra amiga próxima do Presidente da Banca 
Examinadora, lograram aprovação nos primeiros lugares. A 
leitura das provas das mesmas, e sua comparação com a de 
outros candidatos, revelou protecionismo. Apenas os erros 
de português da segunda colocada já seriam o suficiente 
para revelar sua mais absoluta falta de intimidade não só 
com o vernáculo como com o Direito. Uma prova oral é ótima 
ocasião para verificar não só habilidades, mas também a 
falta delas.

Não que as provas sejam imunes a fraudes, não o são, 
mas as provas orais podem ser muito úteis para dificultá-las. 
Então, se por um lado não possuem a salutar desidentificação 
dos candidatos, por outro, proporcionam publicidade que, frente 
a candidatos com sobrenome ou vantagem outra, amparam os 
que são competentes apesar disso e nos protegem dos que não 
são competentes.

A filmagem de toda a prova parece um instrumento bem 
razoável para prevenir fraudes e abusos, permitindo o controle 
posterior, seja interno, seja externo. 

Vou me referir aqui, agora, a um debate sobre discriminação 
do qual participei. Ele ocorreu na comunidade NEGROS, do 
Orkut, da qual sou frequentador. Dessa e de outras. A razão 
é que sou militante, membro da OSCIP EDUCAFRO, onde 
promovo diversas ações, entre as quais aulas e cursos para 

concursos e vestibulares, dirigidos à população negra em 
especial e a todos os carentes de um modo geral.

Eis o que disse uma jovem inteligente e aguerrida, que se 
apresenta com o nome/avatar de Battah:

“os concursos jurídicos com os salários mais altos 
possuem prova oral, sabemos disso. e se admitimos 
que o Brasil é um país racista, não se pode afastar por 
completo a possibilidade de algum candidato negro 
ser prejudicado nesse tipo de avaliação. O professor 
Marcelo Paixão também não acreditava que existia 
racismo no meio acadêmico, até que surgiu Arivaldo, 
o primeiro estudante negro a adentrar o doutorado 
de antropologia da UnB e quase perder o curso de 
tanta perseguição que sofreu lá dentro. O professor 
Marcelo, mesmo sendo um militante negro consciente e 
sensato, precisou de um ‘chacoalhão’ para só então se 
convencer de que a academia é tão racista quando os 
outros setores da sociedade. Em anos de magistério ele 
nunca tinha ouvido falar de um negro vítima de racismo 
acadêmico, mas um dia a realidade se desvendou 
diante de seus olhos. O Arivaldo lutou, correu atrás 
para reverem sua nota e admitirem injustiça, mas 
no caso dos concursos públicos, coitada da criatura 
vítima de racismo na prova oral, porque não tem nem 
a quem recorrer, e caso se levante contra isso ainda 
terá que ouvir comentários referentes a ‘vitimismo’, 
‘coitadismo’, ou à famosa ‘síndrome de perseguição’, 
que só os negros sentem.   
(...)
retomando a prova oral... quero dizer que não sou a 
favor de erradicá-la, como querem alguns adminis-
trativistas mais garantistas, que acusam a prova 
oral de desnecessária, extremamente discricionária, 
impessoal e parcial, mas eu acato as sugestões desses 
críticos para que o nome do candidato seja substituído 
por números (1,2,3) e que o candidato fique sozinho 
numa câmara fechada sem que os examinadores o 
vejam. E então, eles fariam as perguntas e o candidato 
responderia na câmara num microfone, e também que a 
voz do candidato passasse por um aparelho modificador 
de voz e tornasse a voz unissex/eletrônica. Isso evitaria 
a discriminação sexista.” 

 
Não creio que precisemos chegar a esse ponto, porque não 

temos tido tantos problemas nas provas orais. Mas, não podia 
deixar de mencionar a ideia, e, naturalmente, a fonte.

Minha experiência confirma não só casos de racismo, 
discriminação e preconceito, como também casos de pobres, 
negros e índios que têm dificuldade de se expressar por 
questões de autoestima etc. A meu ver ainda temos racismo 
no país, basta analisar os dados econômicos, e, igualmente, 
discriminação contra a mulher.

No Estado do Rio de Janeiro, o concurso para Delegado 
de Polícia não tem mais prova oral. Uma lástima, pois além 
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de aproximar este concurso dos outros da área jurídica, nos 
faz perder um instrumento para escolher melhor nossas 
autoridades policiais.

Nesse concurso, e em outros, não creio que devamos abrir 
mão de ter o excelente instrumento da prova oral para melhorar 
a escolha de quem será servidor, mas – como de um modo geral 
a tudo se recomenda – deve haver toda cautela para que seja 
meio de crescimento, e não de empobrecimento do instituto do 
concurso público.

Exames psicotécnicos
Mantendo o princípio básico e condutor de meu raciocínio 

na matéria, qual seja a proteção do interesse público, não vejo 
como ruim o exame psicotécnico. Não  é porque ele é trabalhoso 
que devemos abrir mão desse instrumento. Os testes, se bem 
aplicados,  funcionam. 

Os testes revelam a personalidade, habilidade, tendências, 
doenças etc. O problema é  o quê fazer com essas informações. 
É preciso diferenciar  a eliminação por preconceito da eliminação 
por não ter o candidato algo realmente necessário para o 
exercício do cargo. Ou ter algo que o contraindique.

A doutrina admite que em alguns cargos seja exigida 
compleição física, não entendo por que não pode exigir 
“compleição” psicológica, por exemplo.

Todos nós conhecemos histórias de superação, e as 
admiramos. O problema é que quando o assunto é o serviço 
público, dada a estabilidade, há casos em que a superação 
termina no dia da posse e a partir daí os cofres públicos 
terão que sustentar, e os gestores, cuidar de uma pessoa 
inadequada ao cargo.

Os concursos públicos já evoluíram o suficiente para avaliar 
bem o conhecimento. Quem decide as matérias que serão 
exigidas ainda precisa evoluir na eleição, mas, de um modo geral, 
esse campo está em progresso e já em razoável situação. O que 
falta é conseguir avaliar melhor o caráter, a honestidade etc. 
Todos querem isso. Todos exigem comportamento adequado, 
correção etc. Não vejo razão para abrirmos mão desse momento 
para fazer algumas importantes avaliações.

Sei que o tema é  polêmico e espero que minhas colocações 
não sejam mal interpretadas. 

Termino esse comentário com uma história que considero 
bem significativa e que recolhi ao longo da caminhada: houve 
uma seleção para um grupo que iria passar bastante tempo 
em um navio, em uma expedição muito interessante e atraente 
para qualquer profissional. Era uma expedição científica com a 
participação de civis e militares. Um militar, costumeiro primeiro 
colocado e considerado gênio, que se inscreveu, foi aprovado 
com mérito em todos os exames de qualificação... menos no 
psicotécnico. O tal exame noticiava a mais completa inabilidade 
do militar para trabalhar em equipe e para convivência, ainda 
mais em condições de pressão. Rejeitado, o militar foi à Justiça 
e obteve o direito de participar da expedição. E a mesma foi 
um fracasso. Os meses dentro do navio com alguém sem as 
habilidades sociais necessárias, sem capacidade psicológica 
para o projeto específico terminaram por diminuir de forma grave 

o resultado. Desperdício de tempo e dinheiro público etc. Para 
mim, um caso desses é emblemático. Não acredito que o serviço 
público deva ser condescendente com casos como o citado. 
Não acredito que seja equivocado exigir não só o conhecimento 
técnico, mas também outros que, por mais difíceis que sejam em 
sua aferição, afetam a consecução dos objetivos pretendidos 
pelo Estado. 

Só para dar exemplo no ponto mais controvertido, o teste 
de Q.I. Se alguém com Q.I. baixo consegue se superar e passar 
no concurso, disputando com os demais, é obsceno eliminá-lo 
depois. Contudo, se estamos diante da avaliação para alguma 
atividade onde a capacidade, por exemplo, de cálculos espaciais 
e matemáticos seja indispensável e tomada em alto grau, o 
teste não me pareceria abusivo. O que vai definir esta questão 
é a exigência específica da atividade.

Colho a oportunidade para mencionar um caso que me 
parece demandar maior atenção dos administrativistas e da 
Administração Pública. No concurso que fiz para Analista 
Judiciário do TRF da 2ª Região, em 1989, foi feita seleção 
para cargos de nível fundamental, médio e superior. Entre 
os aprovados para a função equivalente à de servente havia 
arquitetos, odontólogos, bacharéis em Direito. Eles passaram 
uns poucos meses extremamente felizes. Poucos meses. Logo 
em seguida estavam desmotivados, tirando licenças, querendo 
exercer outras funções etc. 

Claro que o ideal é  que fossem treinados, motivados, 
orientados e, se necessário, eliminados no estágio probatório. 
Mas, confessemos, se ainda não somos hábeis o suficiente nos 
concursos, somos menos ainda no estágio probatório.

Esta questão,  anoto para que seja objeto de reflexão. 
Pensando no interesse público, creio que devemos criar 
mecanismos para resolver melhor este problema e, para 
concluir, menciono o caso do concurso para gari no Estado do 
Rio de Janeiro, que foi realizado por vários mestres e doutores, 
assunto de um artigo específico que escrevi, mas que cito aqui 
en passant para indagar se alguém realmente acha que um pós-
graduado estrito senso, por mais dedicado e necessitado de um 
emprego que seja, irá ser um bom gari por muito tempo.

Pensando no interesse público, temos que reconhecer que 
assim como limitamos o grau de conhecimento para baixo, em 
alguns casos teríamos que fazê-lo também na mão inversa, ou 
seja, para cima. Assunto polêmico, mais uma vez, eu sei, mas 
algo a ser feito em prol da evolução do serviço público e também 
para que os menos formados não recebam algo muito próximo 
da concorrência desleal, social e democraticamente falando. 
Ainda escreverei mais sobre isso, mas não poderia deixar de 
pontuar aqui a necessidade de reflexão sobre esse item.

Conclusão
Como disse ao início, não tive a pretensão de esgotar o 

assunto, mas de suscitar o debate. No meu site dedico uma 
boa parte ao aperfeiçoamento do serviço público, onde fico ao 
dispor para comentários, críticas, sugestões e contatos. Desejo 
que possamos fazer do serviço público algo que faça jus aos 
merecimentos e necessidades do povo brasileiro.



34   JUSTIÇA & CIDADANIA | DEZEMBRO 2010

Se a mídia pode dizer o que pensa e uma Constituição 
lhe afiança que nada – lei alguma – poderá constituir 
embaraço ao exercício de informar, que tipo de amea-
ça os Conselhos Estaduais de Comunicação poderiam 

representar à liberdade de expressão em nosso País?
Nenhuma, se levarmos em conta que a Constituição traduz a 

vontade soberana de um povo e a ela o Estado se submete; todas, 
se esse princípio for quebrado e permitir, em linguagem popular, 
que a moda pegue e se criem, aqui e alhures, mecanismos 
semânticos que indiquem muito além do que simples controles, 
mas uma forma velada de cerceamento a essa liberdade – em 
uma palavra, censura.

O que não seria uma novidade em nossa história, considerando 
que desde o reinado de Dom João VI, quando Hipólito José da 
Costa contrabandeava jornais contrários à Corte, a censura se 
presta, dentre outras perversidades, à tentativa de se instituir 
uma imprensa “chapa branca” para bajular governantes.

Como a história anda aos saltos, a Constituição de 1988 
finalmente decretou o fim da censura imposta por sucessivos 
atos institucionais do período de exceção. É o artigo quinto que 
assegura a liberdade intelectual, de expressão e de imprensa. 
Por sua vez, é o artigo 220 que veda “toda e qualquer censura 
de natureza política, ideológica e artística”.

Nos limites da lei, por não existir direito absoluto, até os 
direitos sagrados à vida e à liberdade se esmaecem frente, 
respectivamente, à legítima defesa e à prisão por ato criminoso.

Contudo, há situações que nos levam a refletir e nos 
manter vigilantes quanto ao tema, tais como a de veículos de 
comunicação – jornais principalmente – que sustentam sofrer 
censura ou algum tipo de cerceamento das atividades de seus 
profissionais e a série de iniciativas legislativas objetivando a 
criação dos ditos Conselhos Estaduais de Comunicação para 
monitorar e fiscalizar a imprensa. 

Em que pese nobres intenções por trás do gesto de seus 
formuladores de “propor sistemas para a democratização 
da informação”, o objetivo desses Conselhos é mesmo de 
fiscalização. Um eufemismo, talvez. 

A liberdade de expressão é condição básica para o perfeito 
funcionamento do Estado Democrático de Direito, e iniciativas 
açodadas como essas afrontam direitos fundamentais. 
Vale dizer, se forem levadas a cabo, serão passíveis de 
questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal em 

eventual propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Revela-se, ainda, contraditório que se pretenda dar ao 

Executivo a possibilidade de interferir na produção intelectual, 
pois, sendo seu objetivo final promover o desenvolvimento e o 
bem-estar dos cidadãos, esse desenvolvimento e esse bem-
estar dependerão, sempre, do grau da liberdade existente. A 
lição vem de Spinoza. 

Quanto menor for o controle do Estado sobre a mente, melhor 
para o cidadão e para o próprio Estado. Pois, quanto maior for o 
esforço do governo para limitar a liberdade de expressão, mais 
obstinada será a resistência a ele. As leis contra a liberdade de 
expressão, portanto, subvertem a própria legislação na medida 
em que as pessoas não irão respeitar leis que não possam criticar.

Não por menos, a Ordem dos Advogados do Brasil vem 
adotando um posicionamento crítico diante dessa questão. 
Além das várias lacunas legais identificadas nas propostas, há 
que se levar em conta o que pensa o cidadão anônimo sobre 
o tema – afinal, a liberdade de expressão é seu, meu, nosso 
patrimônio; pertence à cidadania, não pertence ao Estado, nem 
mesmo aos veículos de comunicação, nem aos intelectuais, 
jornalistas, advogados ou a quem quer que seja; conquistada, 
ela não pode, jamais, ser consentida. 

Sem necessidade de lembrar a literal advertência 
proverbial de São Bernardo, de boas intenções o inferno 
está cheio, mas elas podem nos levar a fins muito diferentes 
daquilo que esperamos.

A minhA, A suA,
 a NOSSa lIbERDaDE DE EXPRESSÃO

Ophir Cavalcante Junior
Presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

 

Foto: Agência Brasil
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Da Redação

O livro As relações perigosas: Brasil-Estados Unidos1, 
do historiador e professor Moniz Bandeira, cuja capa 
publicamos, constitui uma obra de profundidade 
sobre fatos e acontecimentos perfeitamente 

identificados, havidos no relacionamento entre os dois países, 
no período de 1990 a 2004, os quais ficaram afastados do 
conhecimento público e que, agora, através das pesquisas e 
trabalho desse eminente escritor, vêm a lume, oferecendo “ao 
leitor inteligente um roteiro tão completo e abrangente quanto 
possível do complexo das relações internacionais do Brasil, 
trazendo a narrativa praticamente até os dias de hoje”.

Vale reproduzir, com o fito de despertar o interesse do leitor 
interessado nas questões Brasil-EUA, parte do prefácio do 
livro do embaixador em Washington (1991-1993) e ministro da 
Fazenda (1993-1994), atualmente Secretário-Geral da United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
Rubens Ricupero, como fazemos a seguir:

(...) “Ninguém se enganará quanto ao propósito do autor, 
personalidade conhecida e respeitada pelo engajamento 
nas lutas sociais do Brasil de seu tempo. Homem que 
jamais separou a vida intelectual da Vida com maiúscula, 
Moniz Bandeira tem vivido suas ideias com coerência e 
coragem, sendo um dos nossos conterrâneos que pagou 
de sua própria pessoa, como se diria em Francês, o 
preço de convicções que lhe valeram anos de prisões 
e perseguições. Nessa linha de coerência, o homem-
autor não foge jamais da necessidade de definir-se 
diante dos fatos que descreve, não se furtando a exercer 
o julgamento crítico sobre pessoas e circunstâncias, 
nem ocultando opiniões afirmativas e nítidas. Faz isso, 
contudo, sem escamotear o contexto que lhe sustenta 
a avaliação, fornecendo ao leitor todos os elementos 
indispensáveis para, se quiser, formular uma apreciação 
divergente.
A personalidade intelectual de Moniz Bandeira harmoniza 
a vocação da pesquisa e do ensino universitário com a 
paixão do cronista pelos fatos palpitantes do cotidiano. 
Uma não precisa necessariamente exercer-se em 
detrimento da outra. Esse é o caso sempre que a narrativa 
e os juízos de valor são acompanhados, como em As 
relações perigosas, pelo aparato rigoroso de erudição e 
verificação exigido pela disciplina universitária. Assim, o 
livro é enriquecido por bibliografia extensa e pertinente, 
os relatos são amplamente documentados em notas 

minuciosas e frequentes, assim como a estrutura da 
obra encontra apoio em farta diversidade de fontes, 
primárias muitas vezes, sob forma de documentos, mas 
complementadas, quando o acesso aos papéis oficiais 
não é ainda possível, por jornais, revistas, estudos de 
toda ordem, inclusive entrevistas de história oral.
Vê-se que é livro pacientemente construído com esforço 
e perseverança, resultado de um escrupuloso interesse 
analítico que procura não esquecer áreas relevantes 
à compreensão. É essa, em minha opinião, uma das 
riquezas principais que nos oferece esta obra: uma 
reconstituição pormenorizada e viva da história que 
nós mesmos vivemos e já em boa parte esquecemos, 
conforme constatarão com surpresa igual à minha os 
leitores que se debruçarem com prazer e proveito sobre 
esse complexo mundo que se faz e desfaz ao nosso 
redor. Nem sempre se concordará com a visão dos 
acontecimentos e pessoas que anima estas páginas, 
mas estou seguro de que elas preencherão plenamente o 
papel de instigar e provocar a reflexão e a análise acerca 
de eventos e tendências dos quais hão de depender, nos 
anos a vir, o destino do Brasil e o nosso.”

NOTA
1 O livro é editado pela Civilização Brasileira.

As relAÇões perigosAs:
bRaSIl-ESTaDOS UNIDOS
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Neste momento, pessoas estão sendo 
decapitadas, fuziladas, enforcadas, 
apedrejadas até a morte, eletrocuta-
das, eliminadas em câmaras de gás ou 

por meio de injeções em mais de 90 países. De-
sarmadas, indefesas, elas são, na verdade, assas-
sinadas. Por quem? Pelo Estado.

A pena de morte é um perigoso tumor 
moral e social. Vamos lancetá-lo. Em primeiro 
lugar, ela tem sido um instrumento para que 
os governos invistam contra seus adversários 
políticos, como está acontecendo na China, ou 
para que eliminem minorias étnicas incômodas, 
como ocorre com os curdos, no Irã. Tem servido, 
também, para a bárbara punição a mulheres 
adúlteras em países muçulmanos.

No instante em que abandonamos o princípio 
de que a vida é intocável, abrimos uma imensa 
caixa de Pandora, liberando todos os monstros 
do id social. Ressentimentos, ódios, rancores, 
mágoas, frustrações, sentimentos de vingança, 
tudo vem à tona. Resultado: destruímos as bases 
morais da própria sociedade em que vivemos, 
empurrando-a para a barbárie.

Outro ponto importante: a pena de morte é 
sempre instrumento dos preconceitos existentes 
naquela sociedade que a aplica. Preconceitos 
sociais, preconceitos raciais. Nos Estados Unidos, 
um levantamento mostra com clareza: nos estados 
do sul, racistas, se um crime é cometido por um 

o estAdo AssAssino

Rodolfo Konder
Jornalista
Diretor da ABI em São Paulo
Membro do Conselho Municipal de Educação

Foto: Arquivo JC
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branco contra um negro, a porcentagem de condenações e 
execuções é baixa; se o mesmo crime é cometido por um negro 
contra um branco, é elevada.

Um estudo da Anistia Internacional mostra também como 
funciona a Justiça norte-americana. Exemplo: duas pessoas 
acusadas exatamente pelo mesmo crime podem pegar penas 
diferentes. Há casos em que uma pega 20 anos de prisão e 
a outra é levada à cadeira elétrica. Por quê? Porque a pena 
depende muito de como o processo é encaminhado; às vezes, o 
agente de investigação, em troca de informações sobre outros 
delitos, encaminha o caso de maneira benevolente; às vezes, 
encaminha com rigor. A conclusão: a pena depende do agente 
de investigação, da composição do júri, do juiz, dos preconceitos 
locais, do clima criado em torno do caso. Uma verdadeira 
loteria da morte. E se lá, em um país mais civilizado, as coisas 
acontecem assim, imaginemos como seria aqui... 

O estudo aponta igualmente a existência de 32 casos de 
gente inocente executada nos Estados Unidos desde o começo 
do século passado: um erro judiciário – nesse caso, irrecorrível. 
Ainda há dias, quatro irlandeses foram libertados pela Justiça 
inglesa como inocentes; haviam sido condenados como 
terroristas à prisão perpétua quinze anos atrás. E se tivessem 
pegado a pena capital? 

Mas a pena de morte não ajuda a reduzir a criminalidade? 
Não; quem diz isso mente. Não contribui em nada para a redução 
dos crimes, nem da violência. 

E se matassem seu filho? 
Respondo sempre que não sei como reagiria dominado por 

emoção violenta. Talvez até desse um tiro no criminoso. Mas, 
como cidadão, teria que responder pelo meu ato perante a 
Justiça. E cabe, aqui, separar bem as coisas. A justa e humana 
indignação que me dominaria não pode dominar o Estado, 
responsável pela elaboração de leis, normas racionais, regras 
que ajudam a criar uma convivência civilizada entre as pessoas. 
O Estado tem a responsabilidade pela criação de um mundo 
mais civilizado, não pode se curvar diante de sentimentos como 
o ódio ou a vingança. 

Finalmente, cumpre esclarecer que matar uma pessoa 
é mais caro do que mantê-la na cadeia para o resto da vida, 
como mostra um estudo feito pela Suprema Corte do Estado 
de Nova York. Uma questão eticamente inadmissível, mas 
frequentemente levantada pelos gigolôs da pena capital. 

O que a população deseja, na verdade, é uma Justiça ágil e 
eficiente, leis rigorosas, uma polícia bem aparelhada e íntegra, 
penitenciárias erguidas de acordo com os padrões mínimos de 
segurança. Ela quer segurança. Precisa acreditar na lei. Mas 
sabe, também, que a desigualdade social é a grande fonte do 
banditismo e da violência.

www.santossalles.com.br

Av. Paulista, 1765 -13° andar
TEL: +55 (11) 3266-6611 - São Paulo

Rio de Janeiro - Brasília - Campinas
Belo Horizonte 
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O que poderia haver em comum entre Tiririca e Eça de 
Queirós? Pois é, nada! Um escrevia muito e o outro, 
dizem, sequer escreve. Um foi excelente escritor, e o 
outro ainda é excelente palhaço. Eça de Queirós dizia 

que “em cada cidade, em cada município, em cada povoado, 
há sempre um grupo de homens que estão longe do povo, dos 
seus interesses, dos seus tormentos, da sua alma; chama-se 
a este grupo mundo oficial, camarilha, aristocracia, etc.” Esta 
mensagem de Eça te lembra de alguma coisa?

Dizem que Tiririca, que foi o escolhido por mais de um milhão 
e trezentas mil pessoas, não sabe nem ler nem escrever. E 
precisa saber? Para ser deputado federal, é preciso saber ler e 
escrever? Com tantos assessores por perto, quem precisa saber 
ler e escrever? Um homem com mais de um milhão de votos não 
está longe do povo, nem dos seus tormentos, nem de sua alma; 
não faz parte de nenhum mundo oficial, nem de camarilhas, 
nem da aristocracia. Por isso ele foi o escolhido! E com tantos 
assessores, repito, quem precisa saber ler e escrever? Há tantos 
analfabetos inteligentes! Há tantos analfabetos bem-sucedidos! 
Antes cem analfabetos honestos a um letrado corrupto!

 Duas frases sarcásticas foram ditas por Tiririca, em 
sua campanha, que marcaram: “O que é que faz um deputado 
federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te 
conto”, e “Pior do que tá não fica, vote Tiririca”. Eça de Queirós 
adoraria! Genial, não? Eça foi considerado um demônio do 
sarcasmo ágil e um sentimental, e Tiririca também é isso, não é? 

O lado sentimental de Tiririca, para mim, se revela, entre outras 
coisas, na música Florentina (“Florentina, Florentina, Florentina 
de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz?”). Pois 
é, o português não é primoroso, eu sei, mas vendeu mais de 
um milhão e trezentas mil cópias! Opa! Vejam a coincidência 
dos números! Logo, Eça e Tiririca têm algumas coisas em 
comum, enfim: sarcasmo e sentimentalismo! Florentina foi uma 
namorada de Tiririca quando ele tinha 18 anos, e ele deu o nome 
da filha de Florentina. É sentimental ou não?

Por outro lado, quantos deputados federais, entre os que 
já estão por lá e os que vão entrar agora, sabem o que faz um 
deputado federal? Pensem bem? Agora, pior do que “tá”, fica 
sim! Basta o Tiririca não entrar! Mesmo que a lei diga uma coisa, a 
justiça diz outra! A Constituição Federal diz que são inelegíveis os 
analfabetos. Mas, ainda que esteja na Constituição, essa norma 
não seria uma forma de preconceito, não seria discriminação? 
Todos são ou não são iguais perante as leis? Caso Tiririca não 
entre, ele que foi escolhido por mais de um milhão de pessoas, 
será uma injustiça para ele e para o povo que o elegeu! Por mais 
absurdo que esse posicionamento possa parecer para alguns, 
para mim a condução de Tiririca ao cargo revela respeito ao 
princípio da igualdade e realiza a verdadeira justiça!

Bem, o certo é que uma revista o “entregou”, e a justiça 
(sic) resolveu colocar os conhecimentos dele em teste. Querem 
aparecer mais do que ele! Tem gente vibrando para Tiririca 
perder o direito de assumir – veja bem, eu disse “direito” –, 

tiriricA e eÇA de Queirós

Wanderley Rebello Filho
Advogado
Diretor da OAB/RJ
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porque os votos dele vão fazer a festa imerecida de terceiros. 
Que violência! Que injustiça! E tem gente que se presta para esse 
papel hediondo de tentar prejudicar o Tiririca. Eça de Queirós 
dizia que “a verdade nunca é branda demais para os que erram; 
a justiça nunca é terrível demais para os que oprimem”. Tiririca 
deve estar se sentindo oprimido nesta hora! Mas ainda acho que 
a justiça tarda, mas não falha, nem para os opressores! 

Um ponto a ser considerado: há uma charge no YouTube 
em que um desenho do Tiririca explica o motivo de ele ter-se 
candidatado. Ele diz que nunca foi político, mas que o chamaram 
por causa de um “negócio” que ajuda os “malas” a se eleger, que 
é o tal do “quociente eleitoral”. O que é isso? Resumidamente, 
ele diz que o “quociente eleitoral é aquilo que possibilita que você 
vote no palhaço e eleja o marginal!” E continua explicando: “um 
dia, eu estava na televisão trabalhando e eles me convidaram 
para participar das eleições e me ofereceram 500 mil reais para 
gastar na campanha. Isto porque ‘eles’ sabiam que, quanto 
mais votos Tiririca tivesse, menos votos ‘eles’ precisariam para 
se eleger!” Finalizando a brincadeira (sic) no YouTube, Tiririca 
diz que, com os votos que ele conseguiu, ajudou ao menos 
três “fichas sujas” do “mensalão” a entrar e pergunta: “Este 
povo da política é esperto demais, né?” E ele canta na charge: 
“Quociente quociente, quociente eleitoral, você vota no palhaço 
e elege o marginal!” É a puríssima verdade!

Quem são eles? Quem são os beneficiados? Quem 
preparou a tal declaração? Quem o orientou como assinar? 

Quem o induziu? O que, realmente, aconteceu? Esta política 
do voto obrigatório, de conchavos, de coligações, do quociente 
eleitoral... dá nojo, não dá? 

Outro ponto a ser considerado, salvo engano, vem 
consubstanciado na possível preclusão da cassação do registro 
de Tiririca, isso porque, ao solicitar o seu registro com a carta 
que hoje está sob suspeita e se discute, caso esta ensejasse 
qualquer dúvida, a mesma deveria ter sido arguida e/ou 
contestada antes do deferimento do pedido de registro, o que 
evitaria a estrondosa votação que ele recebeu, só superada uma 
única vez na história da política brasileira pelo candidato cujo 
refrão marcou: “Meu nome é Enéas!” (foram mais de um milhão 
e setecentos mil votos).

O certo e indiscutível é que existem centenas de palhaços 
espalhados pelos três poderes, e disso ninguém duvida. 
Palhaços e corruptos! E alguns deles, agora, resolveram se 
unir para tentar impedir que Tiririca assuma o seu papel de 
velar pelos seus constituintes e pelo constituinte geral, comum 
e soberano que se chama povo. E com milhares de votos a mais 
do que todos os outros deputados, Tiririca soube agradar e 
convencer esse povo! Ao menos uma certeza todos nós temos: 
caso ele consiga entrar, entre as centenas de palhaços que 
existem travestidos de deputado federal – há raras exceções –, 
Tiririca será o único autêntico, sincero, verdadeiro e, o mais 
importante, engraçado! Porque o que acontece lá hoje, 
sinceramente, não tem a menor graça! 

Foto: Arquivo JC
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Denomina-se “novo municipalismo” a compreensão 
da estrutura municipal tal qual inaugurada pela 
Constituição Federal de 1988, com os desígnios 
da eficiência administrativa (art. 37), do prestígio 

ao interesse local (art. 30, inciso I), da participação popular 
(art. 1º, parágrafo único), entre outros. A divisão territorial 
(vertical) do exercício do Poder Político, delineada pela 
Constituição de 1988, foi complementada por um arcabouço 
normativo que destacou o município no projeto republicano 
com importantes repercussões sociojurídicas no fundamento 
da cidadania.

Pode-se falar da existência de cidadania no plano formal 
(cidadania política) e de cidadania no plano material (cidadania 
política). Em sentido formal, a cidadania seria um status 
atribuído a cada indivíduo a partir das seguintes características: 
i) adesão a um território nacional; ii) existência de direitos e 
deveres decorrentes da vinculação a esse território nacional; iii) 
garantia de exercício desses direitos pelo Estado sem espaço 
para o particularismo; iv) igualdade formal entre os cidadãos 
perante o mesmo ordenamento jurídico.

Em sentido material, a cidadania representa a possibilidade 
de interação com o espaço público através do exercício efetivo 
de direitos, deveres e faculdades que lhe são atribuídos 
pelo status de cidadão. Envolve, portanto, um estágio de 
comunicação entre o cidadão e o Estado que extrapola a mera 
aderência daquele às formulações deste e fixa o sujeito como 

protagonista de escolhas da administração não apenas como 
receptor das prestações, mas igualmente como interlocutor do 
Poder Público. 

Já se falou que o modelo liberal primava pela limitação dos 
centros decisórios de planejamento de políticas públicas. Na 
prática, era o Estado quem determinava a forma e o momento 
em que se manifestaria a participação popular, sem que 
houvesse um canal permanente de diálogo e interação, senão 
na exata medida em que convinha ao administrador.

À luz do novo municipalismo, impõe-se a busca por novos 
espaços públicos de decisão nos quais a aderência do cidadão 
se dê através de menos intermediários e sem a onipresença do 
filtro de conveniência do administrador.

Com efeito, a busca por esses espaços públicos de acesso 
do cidadão às escolhas político-administrativas no âmbito 
do município, além de desiderato constitucional, tende, na 
prática, a equacionar com maior eficiência o interesse público 
e o interesse particular. De fato, em nível nacional ou estadual, 
a rapidez das transformações nas comunicações e nas 
relações sociais dissolve os vínculos comunitários previamente 
existentes entre os cidadãos, tornando-os um conjunto 
atomizado de indivíduos. 

Essa adequação prática entre o Princípio da Cidadania e a 
estrutura municipal pode ser mais bem compreendida à luz do 
Princípio da Subsidiariedade. Nas palavras de Cristiano Franco 
Martins, “o princípio da subsidiariedade surgiu do debate entre 

noVo municipAlismo, gestÃo 
E PlaNEJaMENTO MUNICIPal

Ana Rita Nery
Juíza de Direito no TJESP
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liberdade individual e autoridade estatal”.1 Pelo Princípio da 
Subsidiariedade, o fortalecimento das estruturas maiores se 
dá pelo sucesso das estruturas menores que o compõem. 
Levando-se esse raciocínio para o plano federativo, tem-se que 
o suporte às necessidades públicas deve, prima facie, provir 
dos entes federativos menores e apenas subsidiariamente do 
Estado ou da União. 

A atuação política nada mais é do que o momento eleitoral no 
qual se busca a satisfação de interesses privados. Passado esse 
momento, o espaço público é fechado, deixando-se o destino da 
coletividade nas mãos dos escolhidos; os demais são remetidos 
ao espaço privado, à domesticidade, na qual a atuação política é 
desaconselhada pela matriz libera.2

O Princípio da Subsidiariedade, dessa sorte, reafirma 
a vocação do município para o atendimento das aspirações 
democráticas e participativas do indivíduo, que dependem 
intrinsecamente da proximidade entre o Estado e os cidadãos. 

Gestão municipal 
Gerir significa cuidar para um determinado fim. A compreensão 

do novo municipalismo passa pela evolução da gestão municipal ao 
longo da experiência brasileira mais recente. Tem-se por gestão 
municipal um conjunto de medidas e estratégias orientadas para 
o atendimento do interesse público local a partir de instrumentos 
conferidos pela ordem jurídica. Note-se que a execução da gestão 
municipal não é atribuição exclusiva do Poder Público municipal, 

que pode contar com diversos agentes sociais no desempenho das 
tarefas necessárias ao cumprimento do contrato social. 

A história da administração municipal brasileira, contudo, 
é marcada por exemplos de governos esporádicos guiados 
pelo casuísmo das necessidades mais evidentes, pela falta de 
planejamento em longo prazo e pela confusão entre espaços 
públicos e privados. 

Até a década de 70, eram raras as propostas municipais de 
elaboração de planos diretores. Quando realizados, tais planos 
voltavam-se, precipuamente, para problemas estruturais da 
cidade vislumbrados em longo prazo, decorrentes do crescimento 
demográfico e da gradativa ocupação urbana de espaços rurais. 

Os principais sinais do aperfeiçoamento da gestão municipal 
vieram através dos programas de habitação e urbanismo 
(a exemplo do Serviço Federal de Habitação Urbanismo – 
SERHAU, de 1964). Nesse momento, surgem iniciativas de 
planejamento sistemático e contínuo, geralmente ligados a 
empenhos de maior vulto na área de obras e serviços públicos. 
O contexto político antidemocrático, contudo, comprometia a 
participação popular e isolava os pequenos grupos de trabalho 
que surgiam para a discussão desses projetos.

Com a Constituição de 1988, o município passou a assumir 
papel de destaque na estrutura federativa. Consequentemente, a 
gestão municipal precisou se adequar às novas competências le-
gislativas e administrativas assumidas, à complexificação do sis-
tema de partilhas tributárias e à demanda por recursos humanos. 

Foto: sxc.hu
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Nesse processo de conformação da gestão municipal à 
Constituição de 1988, dois estatutos podem ser referenciados: a 
Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
e a Lei nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. Neste último, 
delineou-se o ‘sistema de gestão democrática da cidade’, que 
envolve a escolha dos objetivos da política urbana, a formulação 
das políticas públicas e o planejamento urbanístico municipal 
através da criação de conselhos populares: órgãos colegiados de 
política urbana, tal qual enunciado no Estatuto da Cidade. 

Não se pode perder de vista que o advento da Constituição 
de 1988 acelerou o processo de emancipação dos municípios, 
muitos deles inviáveis economicamente. As dificuldades 
financeiras são marcadas pela incapacidade de se gerar receita 
suficiente para atender a todos os encargos constitucionais. A 
insuficiência do orçamento para despesas de capital compromete 
as escolhas administrativas e engessa a autonomia municipal, 
especialmente quando a carência se dá na modalidade de 
‘investimento’ (Lei nº 4320/64, artigo 13).  

Os embaraços gerenciais nessa área levaram, em março de 
2005, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN a estruturar es-
tudos e normativos auxiliares para municípios brasileiros com o 
objetivo de se orientarem administradores públicos na condução 
de assuntos tais como a realização de operações de crédito para 
controle de dívida e a avaliação detalhada das condições fiscais 
do ente perante a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A gestão municipal contemporânea pode ser subdividida a 
partir dos instrumentos colocados à disposição do administrador. 
A esse respeito, destacam-se: i) instrumentos de tributação; 
ii) instrumentos de suporte financeiro; iii) instrumentos 
administrativos; e iv) instrumentos de planejamento.

Como instrumentos de tributação, podem ser citados os 
impostos de competência municipal, as respectivas políticas 
de isenção, os encargos e as taxas cobrados pela prestação de 
serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia, além da 
utilização de bens públicos pelo particular. 

Como instrumentos de suporte financeiro, vale citar os 
empréstimos contraídos pela municipalidade, os mecanismos de 
compensação financeira, a viabilidade de antecipação de receita 
e o próprio repasse para os municípios de receitas arrecadadas 
pela União e pelos estados.

Já o rol de instrumentos administrativos abrange desde os 
institutos típicos de direito público – destinados à prestação 
de serviços públicos, à gestão de pessoal e ao aproveitamento 
dos espaços urbanos – até ferramentas de mercado em geral 
– compra, venda trocas, contratações etc. A opção pelos 
instrumentos administrativos, embora sujeitos à grande 
discricionariedade por parte do administrador, deve atender aos 
desideratos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade. 
Não se trata, portanto, de uma opção insindicável, conforme 
recorrentemente trazido pela doutrina.

Os instrumentos de planejamento, por fim, incluem o plano 
diretor, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os planos 
de desenvolvimento econômico e social, os planos setoriais e, 
enfim, o orçamento anual. O planejamento, contudo, vai além 
da mera enumeração de seus instrumentos – toca as raízes da 
mudança de perspectiva constitucional sobre o ente municipal e 
marca a saída de um modelo estritamente político-institucional 
para um modelo de ‘medidas de administração’, passíveis de 
controle e acompanhamento pelas demais esferas de poder. 

Planejamento
Em sua essência, planejar é escolher um curso de ação, 

dentre diversas alternativas analisadas, com vistas a um 
objetivo prefixado. O planejamento opera um efeito futuro 
na coletividade sob sua esfera de interferência, que é o 
de se projetar como elemento de ‘identificação local’ e de 
‘atribuição de deveres comum’. Tal repercussão, de conteúdo 
sociológico, será tão maior quanto menor for o espectro de 
incidência dos planos a serem traçados e maior a concretude 
dos resultados almejados. 

A vocação do município para o atendimento das aspirações 
democráticas e participativas do indivíduo, que dependem 

intrinsecamente da proximidade entre o Estado e os cidadãos, faz 
especialmente grave a prática das esferas municipais de fixação 

não detalhada e não operacionalizável dos objetivos comuns.
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Daí se extraem as peculiaridades do estudo do planejamento 
no âmbito dos municípios, cenário em que há real aproximação 
entre os setores de intervenção, a população afetada e a Admi-
nistração Pública, além da prevalência de projetos setorizados, 
de curta e média maturação. 

Mudanças verificadas nos paradigmas do direito público 
transformaram em letra comum a possibilidade de controle das 
instituições – interno ou externo – a partir do planejamento. O 
Direito Administrativo, nessa perspectiva, além da histórica 
dedicação à produção de decisões e ao ato administrativo, 
volta-se, contemporaneamente, para a garantia de resultado 
dessas decisões e desses atos. 

A ideia é de que deve haver um liame entre a decisão e o 
resultado final. Esse liame, a Constituição claramente coloca no 
‘planejamento’. Curiosamente, o artigo 84, XI, da Constituição 
Federal, determina que o Chefe do Governo deva apresentar ao 
Congresso um plano de governo anual, por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando 
as providências que julgar necessárias.

Não é demasiado pensar na existência de um devido 
processo legal no campo político-administrativo, como já 
defendido por Lúcia Valle Figueiredo3, entendido como essa 
responsividade entre o ato do planejamento e o resultado. 
No caso das atividades de controle econômico que sejam 
praticadas sem o devido planejamento, há uma dupla exigência 
constitucional. Além da exigência traçada pelo artigo 84, 
XI, da Constituição Federal, o artigo 174 é claro ao exigir o 
planejamento governamental impositivo para o governo, muito 
embora dispositivo para a sociedade. 

A vocação do município para o atendimento das aspirações 
democráticas e participativas do indivíduo, que dependem 
intrinsecamente da proximidade entre o Estado e os cidadãos, faz 
especialmente grave a prática das esferas municipais de fixação 
não detalhada e não operacionalizável dos objetivos comuns. 

Por exemplo, não há mais espaço, dentro da ordem 
constitucional incidente sobre os municípios, para que os 
orçamentos – configurações econômico-financeiras do plano de 
governo – sejam meras peças institucionais e políticas, e não 
peças reais de administração. Por certo que um plano econômico-
social relativamente não detalhado é importante para que esteja 
sujeito ao processo adaptativo-sistêmico, especialmente em 
sede de planejamentos de médio e longo prazo. Como alinhavado 
nos modelos franceses de planejamento, não mais se lista um 
rol exaustivo de medidas a tomar ou dos fatos que ocorrerão em 
decorrência de um objetivo central de crescimento. Melhor que 
sejam selecionados setores e assuntos críticos e que, assim, 
haja viabilidade de controle. 

Fato é que a irrealidade de consecução dos objetivos 
econômicos e sociais mostra-se especialmente prejudicial aos 
municípios, nos quais se espera – por uma lógica de aproximação 
Estado-cidadão – que haja fidelidade entre o volume de decisões 
políticas tomadas e de decisões efetivamente implantadas. Isso 
sob pena de se frustrar a dimensão de identificação do indivíduo 
com o espaço local e, vias de consequência, distanciá-lo – por 
desinteresse ou descrédito – dos espaços públicos de decisão.   

Conclusão
O município é submetido a transformações, assumindo novas 

responsabilidades e experimentando a exploração de novas 
potencialidades que dão conteúdo à sua autonomia decisória. O 
aumento da eficiência alocativa – gerada pela descentralização 
econômica – e a aproximação dos atores sociais – decorrente 
da descentralização política – dependem do fortalecimento das 
práticas administrativas, o que se buscou trazer a partir das 
noções de ‘gestão’ e ‘planejamento’.

A racionalização das atividades do governo deve ser 
considerada não só uma aspiração política. Ao se deslocar o 
conceito da legitimidade simplesmente originária, da mera 
execução dos atos administrativos para uma legitimidade que 
busque resultados da sua atividade, a eficiência deixa de ser 
uma palavra óbvia para se tornar um parâmetro exigível e 
condicionante da atuação, mormente do Poder Executivo. 

Como afirma Diogo de Figueiredo Moreira Neto, hoje 
a eficiência é um direito público subjetivo do administrado 
pós-moderno. Pode ser exigida através do comportamento 
intermediário do desenvolvimento racional da administração 
pública, que não se faz mais a partir do ato administrativo, 
mas a partir de todo esse complexo de atos que formam, 
desde o planejamento e da criação do projeto decisório até 
a entrega daquilo que se tem que entregar em termos de 
boa administração.

O bloco de políticas municipais é marcado ainda pela 
inauguração de áreas novas de atuação, a exemplo das 
questões ambientais, de direitos sociais e de mesmo de direitos 
de primeira geração, antes acomodados sob a competência de 
Estados. Naturalmente, novas concepções políticas ingressaram 
no vocabulário municipal: sustentabilidade, empowerment, 
políticas preventivas na área de saúde e formulação de 
orçamento participativo.  

As promessas não cumpridas da democracia, de que fala 
Noberto Bobbio, encontram na existência de padrões de gestão 
e de planejamento – sejam aqueles dotados de impessoalidade 
e hierarquia ou aqueles tendentes à participação popular e à 
horizontalidade dos debates – base para enfrentamento da 
complexificação da sociedade. 

A racionalização dos processos de enfrentamento de com-
plexas questões postas a cargo da municipalidade é que trans-
formará em cidades possíveis o que, em regra, somente vive nos 
textos de projetos, orçamentos e pautas, e governo inatingíveis. 
Tal qual o império de Kublai Khan, que, no romance de Ítalo Cal-
vino, apenas vivia nas narrativas de Marco Polo.

NOTAS

1 FRANCO, Cristiano Martins. Princípio federativo e mudança cons-
titucional: limites e possibilidades na Constituição Brasileira de 
1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 112.
2 MINGUELLI, Marcelo. Orçamento Participativo: uma leitura jurídi-
co-política. Canoas: ULBRA, 2005, p. 24.
3 FIGUEIREDO, Lúcia Valle de. Devido Processo Legal: responsa-
bilidade do Estado por danos de planejamento, Revista PGE do RJ, 
vol. 56, 2002.
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homicÍdio doloso 
NO TRÂNSITO

Damásio de Jesus
Advogado
Professor de Direito Penal

O legislador, quando permite e disciplina a fabricação 
e a condução de veículos motorizados, tem 
conhecimento da possibilidade de ocorrência de 
eventos danosos. Impõe, por isso, deveres de 

conduta aos motoristas. Como determina o art. 1º, § 2º, do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997), “o trânsito, em condições seguras, é um 
direito de todos [...]”. É necessário, contudo, nos termos de seu 
art. 28, que o condutor dirija o veículo com vistas à segurança 
coletiva, de modo a resguardar o nível de proteção da vida e da 
incolumidade física dos usuários das vias públicas.

O tráfego de veículos automotores, portanto, mesmo 
com obediência às normas regulamentares, traz um risco. É 
o chamado ‘risco permitido’, cujo comportamento causador 
não configura infração administrativa nem penal. A veiculação 
motorizada, entretanto, quando infringe as regras protetoras 
da segurança pública, conduz ao ‘risco proibido’, qualificando a 
direção como infração administrativa ou penal, ou ambas.

Nós, brasileiros, antes da entrada em vigor do CTB, 
estávamos, no tráfego de veículos, matando cerca de 40 mil 
pessoas por ano, somente cifradas as de morte instantânea; 
lesionadas, 400 mil. De 1998 em diante, passamos a assassinar, 

no trânsito, 30 mil pessoas por ano, lesionando 300 mil. Em 
muitos casos, as mortes e as lesões corporais resultam da 
denominada ‘condução anormal’, como ocorre nos casos de 
ultrapassagens perigosas, “costurar o trânsito”, contramão de 
direção, “rachas”, passagem por sinal vermelho, zigue-zagues, 
velocidade excessiva, banguela, embriaguez ao volante etc.

Estou seguramente convencido de que determinados crimes 
de homicídio cometidos no trânsito de veículos automotores são 
dolosos, e não culposos. Exemplos retirados do cotidiano:

1º) Um motorista, ao retirar o veículo da garagem, de ré, 
não verifica a presença do próprio filho, de 2 anos de idade, 
brincando atrás do pesado caminhão, vindo a causar-lhe a morte.

2º) Em uma ladeira, um motorista se esquece de puxar o 
freio de estacionamento. O veículo se desloca e vem a matar 
um transeunte.

3º) Um condutor, altas horas da madrugada, embriagado  
e dirigindo o veículo com excesso de velocidade (a mais de 
180 km/h), perde a direção e causa atropelamento e morte de 
pessoas.

4º) Um automóvel (ou uma motocicleta), em um “racha”, 
dirigindo com excessiva velocidade, atropela um assistente, 
matando-o.
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Entendo que, em tese, os dois primeiros casos configuram 
homicídios culposos (art. 302 do CTB); os dois últimos, 
entretanto, certamente são, de acordo com a minha opinião, 
homicídios dolosos (art. 121 do CP).

De acordo com o art. 18, I, parte final, do Código Penal (CP), 
aplicável aos delitos de homicídio no trânsito, age com dolo 
eventual o condutor que “assume o risco” de produzir a morte de 
eventual vítima. Significa que, sob a ótica da lei penal, o motorista 
prevê o resultado como possível e aceita ou consente em sua 
ocorrência. Não basta, pois, a simples representação da morte, 
isto é, que o “acidente” e a morte integrem a mente do condutor 
como possíveis. Exige-se que sejam alcançados pela vontade, 
mas não de maneira reflexiva, expressa, sacramental, concreta, 
clara e atual, como acontece no dolo direto ou determinado (art. 
18, I, primeira parte), no qual o agente quer o evento, e sim de 
maneira indireta, tolerando-o, anuindo à sua superveniência, 
desprezando-o, colocando-o em plano sem importância, 
consentindo em sua produção, sendo-lhe indiferente. E como se 
manifesta, nos casos concretos, essa anuência à produção do 
resultado nos homicídios dolosos de trânsito?

O consentimento que o tipo requer não é o manifestado for-
malmente, o imaginado explicitamente, o “meditado”, “pensado 

cuidadosamente”. Não se requer fórmula psíquica ostensiva, 
como se o condutor pensasse “consinto”, “conformo-me com a 
morte de qualquer terceiro”. Nenhuma justiça conseguiria con-
denar um motorista bêbado ou “rachador” por dolo eventual se 
exigisse confissão cabal de que psíquica e claramente consen-
tiu “acidente” e morte; que, durante décimos de segundos, em 
determinado momento anterior ao fato mortal, deteve-se para 
meditar sobre suas opções de direção, aderindo ao resultado. Ja-
mais foi visto no banco dos réus motorista ébrio que confessasse 
ao juiz: “Antes do choque, eu pensei que alguém poderia morrer, 
mas, mesmo assim, e bêbado como estava, continuei a dirigir.”

Desde crianças, todos sabemos dos perigos que 
acompanham os “rachas” e os bêbados na direção de veículos 
nas ruas e estradas. Infelizmente, porém, há milhares de 
homicidas dolosos no trânsito, os quais nada respeitam e nos 
matam como se fôssemos moscas. Conduzem de várias formas 
anormais, como se dissessem: “Eu sei que isso é perigoso; 
tomo conhecimento, todos os dias, de que um acidente é 
possível, mas dane-se o mundo, pois vale mais a adrenalina; 
aconteça o que acontecer, quero viver perigosamente”. Trata-
se de uma aceitação tácita, suficiente para integrar o tipo e 
levar o réu ao Tribunal do Júri.
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PELO MEIO AMBIENTE

Entrevista: Adalberto Carim, juiz titular da Vara do Meio Ambiente e 
Questões Agrárias do Tribunal de Justiça do Amazonas

A própria Constituição Federal, no artigo 225, diz que incum-
be ao Poder Público promover a conscientização ambiental. 
O Poder Judiciário não pode se afastar dessa realidade. Se 
estamos efetivamente vivendo no Estado de Direito Ambien-
tal, e isso é o que se pressupõe pela leitura do artigo 225, 
não podemos limitar o conhecimento da legislação ambiental, 
restringindo-o apenas aos operadores de Direito. Daí o Arte 
Sequencial, projeto voltado para a legislação ambiental. Desde 
o início entendíamos que os quadrinhos seriam uma ferramen-
ta aparentemente simples, mas extremamente poderosa para 
conscientizar a ecocidadania do jurisdicionado. 

JC – E como tem sido o reconhecimento desse trabalho? 
AC – No ano de 2007, o projeto ganhou menção no Prêmio 
Innovare. Ele também ganhou o Prêmio Chico Mendes. 
Recebeu, ainda, destaques muito interessantes. Recentemente, 
foi selecionado no mundial Guiness Justice ao ser escolhido 
como o trabalho mais criativo e mais inovador da pesquisa que 
eles fizeram no mundo inteiro.

O juiz titular da Vara do Meio Ambiente e Questões 
Agrárias do Tribunal de Justiça do Amazonas, 
Adalberto Carim, encontrou uma maneira especial 
e criativa de promover mudanças na cultura da 

sociedade e desestimular a prática de crimes ambientais. Ele 
criou o projeto Arte Sequencial – que contempla histórias 
em quadrinhos e desenhos animados, por meio do quais ele 
dissemina informações sobre a legislação ambiental vigente em 
comunidades carentes e escolas. 

Carim é um especialista em trabalhar com conciliação 
e entende que a mudança cultural não se resume apenas a 
intermediar conflitos. Nesse sentido, ele defende a criatividade 
para tentar evitar que os conflitos nem aconteçam. O juiz 
utiliza uma pedagogia inovadora: os próprios infratores são 
instrumentos disseminadores da cultura ambiental. Suas 
sentenças resultam na reparação do dano, na construção de 
espaços do conhecimento e na produção de material didático 
para educação de crianças e jovens quanto ao bom uso dos 
recursos naturais.

O projeto conta com o apoio de empresas que investem 
em responsabilidade social. Também já foram impressas 
e distribuídas cerca de 30 mil cartilhas ilustradas sobre a 
convivência harmônica do homem com a natureza.

A Vara do Meio Ambiente do Amazonas é a única do Brasil 
que utiliza o princípio da descarbonização. Isso quer dizer que toda 
a energia consumida é revertida em arborização de áreas para 
compensar o desgaste ambiental. Confira abaixo a entrevista. 

Justiça & Cidadania – Como surgiu a ideia desse projeto? 
Alberto Carim – Tivemos uma série de situações que criaram 
no imaginário popular uma noção de que as questões ambien-
tais se interpõem ao progresso e que a criação de um modelo 
da justiça ambiental poderia significar para o jurisdicionado 
mais um óbice ou obstáculo ao progresso. Desde o princípio, 
entendíamos que o perfil do infrator ambiental é diferencia-
do – pode ser desde a dona de casa até o empresário que 
está prestando um serviço à comunidade ao gerar empregos. A 
gente entendia que faltava conscientização na área ambiental. 

Foto: Arquivo Pessoal
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particulares e públicas, assim como em todos os eventos 
imaginados. Agora, recentemente, esses quadrinhos 
foram recomendados para serem utilizados em lugares 
como Nova Zelândia, Malásia e Jacarta. Estivemos 
lá abrindo o primeiro seminário de juízes e tribunais 
ambientais na Ásia, há três meses. Existem alguns países 
no mundo em que a lei fundamental e infraconstitucional 
é escrita em língua diferente da língua da população. 
Com esse tipo de material, conseguimos democratizar e 
socializar o que diz a lei. 

JC – Qual é o alcance desse projeto? 
AC – Já distribuímos mais de 40 mil exemplares dessas 
histórias em quadrinho com a ajuda de patrocinadores. 
Há empresas com atuação na área ambiental que se 
associaram a esse projeto. Também contamos com 
a utilização desse material nas escolas pelos próprios 

professores, que discutem o conteúdo das histórias em 
quadrinho. Sentimos que esse é um trabalho de médio a longo 
prazo. Estamos educando o jurisdicionado. Entendemos que, 
quanto mais educado e consciente ele for, menos problemas 
ambientais teremos no futuro. Tratamos esse assunto de 
uma forma lúdica. Aparentemente, parece uma história em 
quadrinhos, mas todos os conceitos tratados na publicação 
constam os aspectos da legislação ambiental. Esses conceitos 
são tratados de uma forma menos maçante para o cidadão. 
É que não podemos restringir o conhecimento dessa matéria 
somente aos operadores de Direito. 

JC – Como o senhor se sente em relação a esse trabalho? 
AC – Estou muito feliz agora, principalmente quanto ao 
congresso sul-americano sobre questões ambientais e mudanças 
climáticas. Uma das recomendações do evento para os países 
da América do Sul foi a difusão dessas histórias em quadrinho 
como forma de socializar e facilitar a aplicação da lei vigente. 
Isso é muito importante para a conscientização. 

JC – Como esse trabalho é realizado?
AC – São histórias em quadrinho. Cada edição contém um 
aspecto da legislação ambiental vigente. Temos, por exemplo, 
uma história totalmente dedicada à Lei nº 9.605. Tem outra 
dedicada totalmente à Constituição Federal, ao artigo 225. Há 
outra dedicada somente à Lei nº 9.433, que trata dos recursos 
hídricos, e outra dedicada somente à Lei nº 9.985. Então, cada 
aspecto da legislação ambiental é tratado em quadrinhos. É 
uma arte sequencial. E isso começou com quadrinhos. Depois, 
começamos a trabalhar com desenho animado – temos, também, 
alguns desenhos animados.

JC – Onde esse trabalho é desenvolvido?
AC – A gente visita comunidades com o Juizado Volante 
Ambiental. Temos um ônibus, que é o nosso meio de condução, 
com o qual visitamos semanalmente as comunidades periféricas. 
Pelo menos uma vez ao mês a gente vai ao interior do Estado 
Visitamos essas comarcas do interior, vamos às escolas. Às 
vezes, vai também o promotor de Justiça para falar da importância 
de se atender à legislação ambiental vigente. Distribuímos 
esses quadrinhos da Arte Sequencial como forma de tornar 
mais claro o conhecimento do entendimento da lei. A 
Lei Ambiental é pouco compreendida, pois é densa 
até para os próprios operadores do Direito. Por isso, 
transformamos o conteúdo dessa legislação ambiental 
vigente em atividades da Turminha da Vara do Meio 
Ambiente. Estamos na 13ª edição. 

JC – Quem responde por esse conteúdo?
AC – Sou eu mesmo. Até a oitava edição, os desenhos 
eram comigo. Agora, tenho pessoas que me ajudam, mas 
continuo fazendo o storyboard. Esse cuidado, eu tenho. 
Faço isso aos finais de semana para relaxar um pouco. 

JC – Esse material é trabalhado apenas em escolas?
AC – O material é levado para diversas cidades. 
Temos introduzido esse material em todas as escolas, 
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PROGRAMA JUSTIÇA PLENA 
DaRÁ CElERIDaDE a PROCESSOS 

DE REPERCUSSÃO SOCIal 

e sobre o cumprimento do princípio da razoável duração do 
processo. O programa também prevê o estabelecimento de 
parcerias, inclusive com os tribunais superiores, e está alinhado 
com o objetivo estratégico do Conselho Nacional de Justiça de 
“garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos”. 

Segundo o programa, os processos poderão ser indicados 
para acompanhamento especial pela coordenação do projeto, 
por participantes ou pelo próprio juiz. A indicação deverá ser 
feita mediante a apresentação das seguintes informações: 
número do processo, identificação do órgão julgador, data do 
ajuizamento, resumo do andamento e data da distribuição no 
órgão julgador atual. Também se faz necessária a fundamentação 
para a inclusão deste no programa. 

A inclusão do processo no sistema de tramitação especial 
dependerá de ato da Corregedoria Nacional de Justiça. Da 
mesma forma, a ação poderá ser excluída do sistema de 
acompanhamento quando se extinguirem os requisitos que 
justificaram a sua inclusão. 

A corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, 
destacou, no lançamento do programa, a importância dessa 
iniciativa: “Entendo que esse projeto faz com que o Conselho 
Nacional de Justiça se apresente como um solucionador de 
problemas. Daí porque tenho a satisfação de apresentar este 
programa”, afirmou. 

“Estou orgulhosa de poder apresentar este trabalho que 
tenho certeza que vai dar certo”, acrescentou a ministra. Segundo 
ela, muitas ações, como as de improbidade administrativa, por 
exemplo, estão com andamento suspenso por falta de interesse 
político.

Eliana explicou que a morosidade da Justiça se deve a 
uma série de fatores – dentre os quais, a falta de servidores, a 
deficiência de informatização, a cultura da burocracia processual 
e outros. “Precisamos de uma nova mentalidade na Justiça. 
Temos que funcionar como uma empresa privada, cujo lucro 
está na resolução dos processos”, explicou.

A instalação definitiva do Justiça Plena foi precedida de uma 
experiência piloto. Nesse programa inicial, foram utilizados dez 
processos, todos indicados pela Secretaria Especial de Direitos 

Julgar com mais celeridade os processos de repercussão 
social – esse é o objetivo do programa Justiça Plena, 
lançado em meados de novembro pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). O projeto consiste no apoio administrativo na 
gestão de ações judiciais de relevância para a sociedade. Nesta 
etapa inicial, terão acompanhamento especial 200 casos – 
sendo 100 no primeiro ano e a outra metade no segundo ano. 

O projeto foi lançado durante sessão administrativa do Con-
selho, no dia 23/11. Estiveram presentes à cerimônia o secretário 
especial de Direitos Humanos da Presidência da República, o mi-
nistro Paulo Vannuchi, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, 
e o Advogado-Geral da União Luiz Inácio Adams. Na ocasião, o 
ministro Cezar Peluso, que conduziu os trabalhos, afirmou que a 
iniciativa visa ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

O projeto será coordenado pela Corregedoria Nacional de 
Justiça e pelas corregedorias-gerais. Esses órgãos terão a 
missão de dar suporte aos magistrados para que estes possam 
trabalhar em um ambiente que permita maior efetividade e 
celeridade ao julgamento das causas. Entre os objetivos do 
projeto, destacam-se: zelar pelas independência, imparcialidade 
e aplicação do juiz natural; cumprir em tempo razoável os 
escopos jurídico, social e político do processo; providenciar 
estrutura administrativa e condições ao magistrado compatíveis 
com a complexidade da causa.

Ficarão sob acompanhamento da Corregedoria Nacional 
de Justiça os processos de grande repercussão social, 
independentemente da data do ajuizamento e da natureza 
da demanda, para a conclusão da prestação jurisdicional. 
Poderão ter acompanhamento especial processos criminais, 
ações civis públicas (inclusive de interesse de idosos, crianças 
e adolescentes), assim como ações populares, de defesa do 
consumidor, de improbidade administrativa e ambientais. Para 
serem incluídas no sistema, essas ações precisam apresentar 
forte potencial de repercussão na coletividade. 

De acordo com as regras do Justiça Plena, a inclusão dos 
processos no sistema de acompanhamento especial será feita 
apenas se houver fundada dúvida sobre a sua efetividade 

e m foco
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reitos Humanos, o Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e a Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Essas entidades já começa-
ram a colaborar. 

Na avaliação do presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, 
apesar de o programa não resolver o problema 
estrutural do Judiciário, o monitoramento 
fará com que seja dada a atenção necessária 
a processos de grande relevância social. Ele 
afirmou que a OAB pedirá a cada seccional 
que indique de cinco a dez processos para o 
programa. “Em princípio, devemos escolher 
ações envolvendo questões ambientais, 
conflitos de terra, direitos humanos e também 
processos relevantes para a categoria da 
advocacia”, afirmou. 

Outro parceiro, o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), deve indicar dez 
processos para serem acompanhados pelo 

programa em seu primeiro ano de funcionamento. O corregedor 
nacional do Ministério Público, Sandro José Neis, informou 
que já solicitou um levantamento para todos os procuradores 
gerais do MP sobre os processos relevantes e que estão com 
dificuldade de tramitação. 

“Os processos podem estar paralisados por uma série 
de motivos, como dificuldades estruturais, de localização de 
pessoas, omissão de magistrados, falta de peritos, perícia 
complexa e até casos de advogados que retiram o processo e 
não devolvem por mais de um ano”, afirmou. 

Nesse sentido, o CNMP já começou a levantar alguns 
processos no Estado do Rio de Janeiro passíveis de serem 
indicados para o Justiça Plena. “Neste momento, nos 
interessam mais as ações civis públicas e as ações penais”, 
afirmou o corregedor.

Um dos casos é o de irregularidades no Hospital Municipal 
Raul Sertã, no município de Nova Friburgo, que causaram falta 
de medicamentos básicos e aparelhagem. O Conselho Nacional 
do MP também chama a atenção para a ação de despejo e 
demolição de mansões construídas em terreno irregular na 
Gávea, na capital fluminense, que já tramita há mais de vinte 
anos. Outro processo, também em tramitação no Rio de Janeiro, 
envolve a denúncia de desvio de verba das obras de despoluição 
da Baía de Guanabara.

Presente ao lançamento do Justiça Plena, o ministro da Justiça, 
Paulo Barreto, elogiou a iniciativa: “É com muita satisfação que 
o Ministério da Justiça vê e acompanha esse projeto, justamente 
por consolidar um processo precioso”, afirmou. 

Opinião semelhante tem também o secretário de Direitos 
Humanos, Paulo Vanucci: “Uma iniciativa importante voltada 
para a eficiência, principalmente da parte do acompanhamento 
que versa sobre os Direitos Humanos. O que se faz hoje é um 
esforço para congregar essas vontades e juntos buscarmos um 
país melhor”, disse Vanucci no lançamento do programa. 

Humanos. Foi dada prioridade a casos de grande repercussão 
social que, devido à demora no julgamento, levaram o Brasil a 
ser denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Um deles foi um caso que desde 1997 estava com o 
andamento suspenso aguardando uma decisão sobre uma 
pendência relativamente simples: decidir se o julgamento deveria 
ser realizado pela Justiça comum ou Militar. Com apenas um 
ofício da Corregedoria Nacional em setembro, a ação voltou a 
tramitar e os réus já foram pronunciados. “Em menos de um 
mês, tivemos os réus pronunciados”, disse a ministra. 

Dentre os casos que agora estão sendo monitorados, está 
o do assassinato do sindicalista José Dutra, conhecido como 
Dezinho, em novembro de 2000, no município de Rondon do Pará 
(PA), decorrente de conflitos agrários na região. O processo é 
acompanhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Outro processo que resultou em denúncia contra o Brasil 
no órgão internacional e que também será acompanhado pela 
Corregedoria Nacional é o do paciente psiquiátrico Damião 
Ximenes Lopes, morto na Casa de Repouso Guararapes de 
Sobral (CE), em 1999, após diversos episódios de tortura.

Está prevista, ainda, a inclusão no programa do processo 
de Roselândio Borges Serrano, que ficou tetraplégico depois de 
ter sido baleado pelas costas por policiais militares na favela 
de Peixinhos, perto de Olinda (PE). Há ainda o caso de Edson 
Damião Calixto, que, em 1991, foi detido, espancado e baleado 
por policiais militares em Recife.

Do Paraná, destaca-se a ação judicial sobre o uso de 
interceptações telefônicas supostamente ilegais contra in-
tegrantes de associações de trabalhadores rurais ligadas 
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
– caso Escher e outros. 

Participam do programa o Ministério da Justiça (MJ), a 
Advocacia-Geral da União (AGU), a Secretaria Especial de Di-
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Há anos, de forma galopante, vêm sendo destruídos os 
sistemas de educação, saúde e segurança públicas, 
indispensáveis para se ter um Estado organizado. 
Aliás, critérios envolvendo as carreiras de professo  res, 

médicos e policiais merecem ser revistos, com urgência, antes 
que seja irreversível. Na visão de quem militou na advocacia por 
trinta anos, sem qualquer outra atividade remunerada, e de atual 
magistrado, afirmo que, com premência, devem, também, para 
a preservação da democracia, cessar os nefastos movimentos 
que visam desestabilizar o Poder Judiciário, através do 
enfraquecimento da magistratura, o qual é imprescindível para 
o verdadeiro regime democrático. O Supremo Tribunal Federal 
teve atuação marcante ao desarticular o processo policialesco 
que se instalava no Brasil por meio de ações midiáticas da Polícia 
Federal, transformando o Judiciário em vilão, pois os acusados 
deixam de ser condenados em face de deficiente instrução dos 
inquéritos. Porém, é imperioso que as associações da classe 
da magistratura continuem se empenhando na defesa dos 
seus associados, mostrando que, ao contrário de privilegiados, 
têm-se sacrificado. A magistratura vem suprindo incontáveis 
funções de ordem social da esfera do Executivo, do Legislativo, 
de instituições e organizações diversas que são omissos na 
defesa da cidadania. Impõe-se esclarecer à população, através 
de informações precisas na mídia, como atuam os magistrados 
e suas agruras, bem como a necessidade do tratamento 
diferenciado para o adequado exercício das funções. Também 
é necessário elucidar que as prerrogativas e os benefícios da 
magistratura não têm a finalidade de protegê-la, mas sim de 
resguardar os direitos dos cidadãos que terão, sempre, juízes, 
desembargadores e ministros destemidos e independentes 
para aplicar, com liberdade de convicção, a lei, sem que fiquem 
sujeitos a intimidações administrativas de qualquer natureza. 
A violação de tais prerrogativas, e a extinção de benefícios, 
cria o perigoso risco de atar os magistrados, inviabilizando 
que garantam o pleno exercício da democracia pela sociedade, 
pois os que decidem estarão acuados e à mercê dos mesmos 
achaques praticados contra outros cidadãos. É injustificável 

A sociedAde e A 
MagISTRaTURa

Benedicto Abicair
Desembargador do TJERJ

que a população seja induzida a acreditar que os magistrados  
estão isentos de responderem a processos e de sofrerem 
punições. Apenas os procedimentos são e precisam permanecer 
distintos para possibilitar que decidam sem influências e 
pressões de grupos com interesses escusos. Autoridades e 
agentes de outros Poderes, no exercício de suas funções, 
têm seus atos e desmandos julgados por magistrados. Estes 
não podem aceitar confrontos, questionamentos e imposições 
senão de Instâncias Superiores na linha hierárquica do 
Judiciário, a estas competindo averiguar eventuais ilicitudes 
comunicadas para as providências pertinentes, destacando que 
os prestimosos serviços da imprensa – com a mantença de sua 
prerrogativa de liberdade de expressão, enquanto não criado 
o CNI (Conselho, ou seria Censura, Nacional de Imprensa) – 
asseguram que as desídias sejam denunciadas e acompanhadas 
até derradeira conclusão.

Foto: Arquivo Pessoal
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