
Edição 1
2
9
 - A

bril de 2
0
1
1

R$ 16,90



2   JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2011

A Zit Gráca começa 2012 e apresenta sua nova marca.

Reestilizada, atual e carregada de valores que ao longo 
de 42 anos a Zit construiu: seriedade, transparência, 
comprometimento, qualidade e objetividade em cada 
um destes.

Esta nova marca traz exatamente isso. A objetividade 
com que trabalhamos e na realização do melhor para 
clientes, fornecedores e parceiros, indo direto ao ponto, 
para que nossos relacionamentos sejam frutíferos e de 
longo prazo.

A Zit Gráca está de marca nova e mais novidades virão 
ainda este ano, aguardem!

GRÁFICA

Rua Santa Mariana, 21 | Bonsucesso | Rio de Janeiro | (21) 2136 6969 | zit.com.br
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Outra proposta apresentada e defendida pelo ministro 
Cezar Peluso, objetiva a redução do número de instâncias 
por que passam a maioria dos processos, que hoje tramitam 
por quatro graus de julgamento, sem que seja absolutamente 
necessário, lembrando que em boa parte dos países as 
demandas se restringem a  dois graus de julgamento.

A celeuma levantada por alguns deputados federais e 
pelo presidente da OAB, Ophir Cavalcante, sobre a ideia 
do ministro Peluso, esposada em um almoço promovido 
pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), de intro
duzir na pauta do III Pacto Republicano a proposta de o 
Tribunal realizar um controle prévio de constitucionalidade 
de projetos aprovados pelo Congresso Nacional e enviados 
à sanção presidencial, com o objetivo de reduzir Ações de 
Inconstitucionalidade (ADIns) que chegam ao Supremo, 
ocasionou a decisão do presidente do Supremo Tribunal 
Federal – em reunião com os ministros da Casa Civil, 
Antonio Palocci, e da Justiça, José Eduardo Cardozo, além 
do senador Ciro Nogueira, que representou o presidente do 
Senado, José Sarney – de retirar a sua proposta da pauta.  

Lamentavelmente – na opinião do editor que comunga com 
iniciativas que visam a melhoria e rapidez da tramitação das 
ações que se acumulam nos tribunais –, a ideia do presidente 
do Supremo Tribunal foi retirada da pauta do III Pacto 
Republicano, e, infelizmente, devido as divergências surgidas 

A expressiva saudação com que os romanos saudavam 
os seus imperadores, “AVE CEZAR”, é merecida e 
se adapta ao ministro Cezar Peluso, pelo conceito 
e pela consideração que o presidente do Supremo 

Tribunal Federal desfruta na sociedade, especialmente 
perante os operadores do Direito, não só no Brasil como no 
exterior, como professor, jurista, publicista e, inclusive, pela 
excepcional conduta com as providências administrativas que 
vêm aplicando na direção da suprema Corte.

O procedimento de Sua Exa. no exercício de guardião da 
Constituição e da cidadania, promovendo e propondo medidas 
que visam o aprimoramento, a melhoria e a rapidez na tramitação 
dos processos, visando desafogar os cartórios judiciais e eliminar 
a quantidade absurda de questões que circulam aos milhões nos 
gabinetes dos magistrados em todas as instâncias, tem merecido 
os aplausos que vem recebendo nos diversos seminários, debates e 
encontros realizados em vários Tribunais, universidades e reuniões.

A sua proposta de controle prévio constitucional sobre 
projetos de lei, constituise em uma iniciativa, segundo Peluso, 
que visa a redução das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIns) que chegam ao STF. O excesso de ADIns contribui, 
na sua opinião, para a morosidade da Justiça e traria ainda a 
possibilidade de introduzir, mediante reforma constitucional o 
controle prévio, tal qual como é praticado na Espanha, na Itália, 
e, de certo modo, também na França.

Editorial

AVE CEZAR!

“Quando as políticas não se movem, eles [os ministros do Supremo 
Tribunal  Federal] fazem as políticas em acordo com a Constituição”

José Joaquim Gomes Canotilho – jurista português
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não prosperará.  Entretanto, é necessário que se diga que 
a ideia do ministro Cezar Peluso traria bons resultados,  
evitando demandas complexas e demoradas. O objetivo de 
reduzir as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) de 
leis que chegam ao Supremo e são aprovadas, mas acabam 
sendo consideradas inconstitucionais depois de entrarem 
em vigor, seria salutar, além de poupar o tempo perdido 
com a sua tramitação. Por oportuno, desde 1988, 83% das 
ações que tiveram mérito analisado pelo STF resultaram em 
legislações suspensas porque estavam em desacordo com a 
Constituição Federal.

De 1988 até o último dia 28 de fevereiro, 4.514 ações que 
questionavam a constitucionalidade de leis aprovadas pelo 
Poder Legislativo (federal, estadual ou municipal) chegaram 
ao STF. Um total de 2.971 delas ((65,8%) foi julgado 
definitivamente, enquanto 435 processos tiveram liminares 
proferidas ou recusadas e 1.108 casos continuam pendentes. 
Entre os que tiveram decisões finais proferidas, 1.871 não 
tiveram o mérito analisado porque não foram conhecidas 
por causa de irregularidades processuais. Assim, 1.100 
ações tiveram o mérito analisado e 916 foram consideradas 
procedentes ou parcialmente procedentes, o que significa que 
as leis ou parte delas acabaram derrubadas. Em apenas 184 
casos a legislação foi mantida.

A ideia do ministro Cezar Peluso, sobre o controle prévio 

constitucional, é meritória, portanto, não deixa de ser lamentável 
a controvérsia que impediu a sua apreciação nas reuniões do III 
Pacto Republicano.

A excelsa saudação, AVE CEZAR!, com a qual eram 
aclamados os imperadores de Roma, e agora homenageamos 
o presidente do Supremo Tribunal Federal, reflete a grande 
admiração, o alto respeito e a elevada consideração devidos 
e reconhecidos ao cidadão que dedicou sua vida profissional 
ao sacerdócio na distribuição da justiça, envergando há quatro 
décadas com sabedoria, competência, honra, honestidade e 
dignidade a toga da magistratura. O ministro Cezar Peluso, 
não somente o jurista, o emérito professor, o magnífico juiz, 
mas também o cidadão exemplar, pai, esposo, filho, genro e 
avô extremoso, é merecedor da credibilidade, da simpatia e 
das honrarias que a sociedade lhe devota.

Orpheu Santos Salles
Editor
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“JulgAR é implAntAR 
A pAZ COM JuSTIÇA”

Da Editoria

Na saudação à Presidente da Corte, Calmon ressaltou 
“a inteligência, competência, beleza e sensibilidade”, como 
“dons e atributos que a desembargadora Maria Helena 
Cisne possui que moldaram a mulher doce e caridosa, e 
simultaneamente profissional justa e centrada”, motivo pelo 
qual “ a desembargadora Maria Helena pode hoje se orgulhar 
do fato de a Justiça Federal da 2ª Região ser comandada por 
uma mulher muito mais competente, inteligente e legitimada 
do que a maioria – senão a totalidade dos homens que 
atuam profissionalmente na área do Direito”, finalizando com 
exaltação e muita propriedade: 

“Neste momento, testemunhamos a realização de um 
sonho... Não um sonho de verão, mas um sonho conquistado. 
Conquistado com sacrifício, com sofrimento, com dor, mas 
também com esperança, desejo, maturidade e alegria. Miremo
nos na beleza e na constante luta pelo bem da nova presidente 
para construirmos uma nova realidade que seja caracterizada 
pela maior eficiência e efetividade no exercício da jurisdição 
de modo a assegurar e promover a dignidade dos brasileiros 
e brasileiras jurisdicionados no âmbito da 2ª Região da 
Justiça Federal”. 

O editor, que é privilegiado há mais de uma década com 
a atenção, consideração e amizade dessa mulher magnânima, 
de beleza interna e externa extraordinárias, que além de 
reconhecida e conceituada jurista, escritora, poeta de fina 
sensibilidade, detentora do Troféu Dom Quixote de La Mancha 
– que lhe foi outorgado pela similitude de ideal e sentimentos 
com os do lendário Cavaleiro, quando cavalgava pelos campos 
ensolarados da Espanha, defendendo os desassistidos, 
injustiçados e deixando exemplos de coragem, dignidade, ética, 
amor, renúncia, desprendimento e determinação –, também 
partilha, juntamente com a direção da Revista, da qual a 
Desembargadora Maria Helena Cisne é constante colaboradora, 
com orgulho e satisfação, das festividades que coroaram a sua 
posse e o exercício na presidência do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região.

Foi  da bem posta oração e canto de louvor de saudação 
do desembargador Guilherme Calmon, discursando em 
nome dos membros do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, Rio de Janeiro, que o editor se valeu para 

produzir o seguinte preâmbulo:
Falando dos empossados administradores do Tribunal, Cal

mon alude que “exímio conhecimento jurídico e técnico, equidis
tância às parte litigantes, alta dose de sensibilidade e cuidado às 
decisões e seus impactos na vida das pessoas e da sociedade ci
vil, são requisitos indispensáveis para ser um magistrado, além da 
responsabilidade extremada, a conduta proba, honesta e transpa
rente, enfim, a atuação ilibada na gestão do Poder Judiciário que 
se revelam pressupostos inerentes para o administrador.”

No retrato que traçou dos novos administradores, resumiu: 
“O Corregedor Regional da Justiça Federal, Desembargador 
André Fontes, como um magistrado de escol, reúne como 
poucos os atributos de dedicado profissional do Direito e, 
simultaneamente, acadêmico de excelência e é, antes de tudo, 
um humanista, além de Doutor em Direito (UERJ) e Filosofia 
(UFRJ), Professor Conferencista nas Escolas da Magistratura 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas, nas Escolas do 
Ministério Público do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato 
Grosso do Sul.” E continuou: “O VicePresidente do Tribunal é 
pessoa dotada de humor refinado. O Desembargador Raldênio 
Bonifácio Costa é daqueles magistrados que têm visão clara das 
instituições públicas. Dotado de elevado senso de praticidade e 
cônscio da realidade do mundo que nos cerca, tem trajetória 
profissional marcada pelo cuidado e estímulo de aperfeiçoamento 
das instituições por onde passou, com destacada atuação na 
Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seja como juiz do tribunal de ética profissional, diretor de cursos 
jurídicos da OAB e conselheiro daquela entidade. Nesta Corte já 
presidiu a Comissão de Regimento Interno, órgãos  fracionários 
(como a 8ª Turma Especializada e a 4ª Seção Especializada), a 
demonstrar sua vocação também para as atividades de gestão 
no âmbito do Poder Judiciário.”   



2011  ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA   9

como os de agora, apresentavamse os desafios de antanho. 
Com uma ligeira diferença, quase três décadas e muitas lutas 
separam esses eventos. 

Mas temos que aceitar os desafios. Não disse o filósofo que 
precisamos das adversidades para que a capacidade de luta que 
há em nós possa revelarse?

A emoção me invade quando me lembro de trechos 
do discurso que proferi quando ingressei na magistratura, 
justificando o porquê de haver deixado um cargo tão importante 
e do qual me orgulhava tanto – o de Procuradora da República 
– para abraçar outra carreira. Garantolhes: havia uma razão – 
nada acontece por acaso. Ideais de grande relevância levaram
me a abraçar essa profissão tão difícil que os Evangelhos 
alertam: ‘Não julgueis para que não sejais julgado.’

Discurso da Desembargadora Federal Maria Helena Cisne 
na ocasião de sua posse na Presidência do TRF-2ª Região

“Há vinte e seis anos, com a alma extasiada de orgulho 
e esmagada pelo temor da responsabilidade, uma 
Procuradora da República deixava o MPF e tomava 

posse no cargo de Juiz Federal da 2ª Região. Dez anos 
depois, ingressava nesta Corte, cuja presidência tem hoje a 
honra de assumir.

O que dizerlhes neste momento em que as emoções são 
remexidas, em que novas responsabilidades são agregadas, 
novos desafios despontam? 

Busquei, nos arquivos da memória, recuperar os sentimentos, 
as sensações e as emoções sentidos na época que marcou o 
início de minha carreira na magistratura. Tão atemorizadores 

Foto: Rosane Naylor
As radiantes expressões das juristas, Ministra Ellen Gracie e Desembargadora Maria Helena Cisne
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Hoje, com a voz embargada de saudade, repito o que à 
época, com o coração saltitando de alegria, eu disse: 

Há muitos anos, uma jovenzinha meio matuta, lá do 
interior do Espírito Santo, assistia deslumbrada a uma 
cena cujo alcance não lograva de todo atingir, mas que 
a encantou a ponto de orientar toda a sua vida futura:  
seu pai, lavrador, homem à época de não muitas letras 
– o patrão, como era chamado – servia de árbitro numa 
contenda entre dois de seus colonos.
Ali, longe da cidade, onde o Poder Judiciário ainda não 
chegara para prestar a tutela jurisdicional da corrigenda, 
seu pai era o juiz.
A sua autoridade não emanava de conhecimentos 
jurídicos. Não! Era um simples pequeno fazendeiro 
do interior que lutava, de sol a sol, para sustentar a 
família. A autoridade dele advinha do respeito que o seu 
proceder reto inspirava;  da ponderação de suas opiniões 
que eram, por isso, por todos acatadas.
Aquela jovenzinha, na pureza de seus poucos anos, não 
sabia ainda distinguir o poder de dizer o que é certo 
ou errado, de dizer o que deve ser e o que não deve – 
privativo da magistratura – da simples orientação de um 
fazendeiro, cuja legitimidade provinha apenas do fato de 
advir de um homem bom, justo e humano.  Ela confundiu 
as coisas. Julgouas iguais, assemelhouas ao próprio 
poder de Deus e, ali mesmo, tomou uma resolução: um 
dia vou ser igual a meu pai; um dia vou ser juiz.
Todavia, não podia imaginar a nossa jovenzinha quão 
difícil é a função de julgar. Julgar, que não se limita 
em eleger um vencido e um vencedor. Julgar, que é, 
sobretudo, proteger a liberdade, resguardar a honra, 
tutelar o patrimônio, dirimir conflitos e, mais que qualquer 
outra coisa, implantar a paz com justiça!

Quão grandiosa é essa missão! – pensava eu, extasiada e 
apreensiva, receosa de não conseguir imprimir a meus julgados 
a serenidade, a clarividência, a coragem, a compreensão que se 
exigem de um magistrado.  Sabia eu que sem essas virtudes, por 
mais culto que fosse o juiz, não conseguiria ele distribuir justiça.  
A Justiça equânime, que trata desigualmente os desiguais, na 
proporção de suas desigualdades, como recordou Rui Barbosa 
em sua ‘Oração aos Moços’. A Justiça pura, a Justiça do homem 
bom, a Justiça que dá a cada um o que é seu.

Como ‘não há limites para quem tem a capacidade de 
sonhar’, a esperança suplantava o medo. Recorro, novamente, 
ao incomparável Rui Barbosa, que afirmava que a virtude do 
Juiz é até capaz de suprir as deficiências da lei. Acreditando 
nisso, supliquei a Deus que me ajudasse a superar minhas 
próprias deficiências com a vontade imensa de acertar que 
animava meu coração, e que fosse ela a chama a iluminar o 
meu caminho.

Hoje, vinte e seis anos após, ao assumir a presidência deste 
Tribunal por vontade de meus pares, renovei o meu juramento 
de defender as leis e a Constituição do Brasil. 

Novos desafios porém surgiram.

Estamos passando por tempos difíceis. Neste mundo globa
lizado e excludente – palco de constantes guerras, atrocidades 
e injustiças, com as pessoas perdendo a capacidade de se emo
cionarem, efeito da vulgarização da violência que invade nossos 
lares sem pedir licença, veiculada tanto nas notícias do cotidiano 
quanto nos divertimentos que são oferecidos aos nossos jovens 
–  os julgamentos são, mais que nunca, necessários. 

Um terrível acontecimento ocorrido hoje, numa escola de 
Realengo, zona oeste da nossa bela cidade, mostranos que, 
infelizmente, estamos importando a violência gratuita contra 
nossas crianças, evidenciando claramente que, mais do que 
nunca, os valores universais, norteadores dos princípios que 
inspiram as normas, têm que ser defendidos. Enquanto houver 
pessoas desajustadas no mundo, os juízes são indispensáveis.

A tarefa de julgar transformouse num grande desafio, pois que 
a preocupante judicialização de questões que deveriam ser resol
vidas na sede própria, sobrecarregando o Judiciário sem a contra
partida dos recursos humanos para dar com rapidez aos julgados, 
há um verdadeiro descompasso entre a realidade e a interpretação 
dela, entre o que acontece e o que é veiculado, a abalar a confiança 
no Poder Judiciário, por mais que os juízes se esforcem.

Hoje, às funções jurisdicionais, foi agregada a difícil e 
importante tarefa de administrar esta Egrégia Corte. Não apenas 
esta Corte, mas toda a Justiça Federal da 2ª Região, composta 
das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 
com 27 Desembargadores Federais e 220 Juízes Federais, que 
prestam jurisdição em 75 Varas das Capitais – Rio de Janeiro e 
Vitória –, e 59 espalhadas pelo interior dos dois Estados.

Outros Desembargadores, com certeza, desempenhariam 
essa difícil função melhor do que eu. Mas não posso abdicar de tão 
honroso encargo. Peço aos meus eminentes pares que me aceitem 
com as minhas limitações, com a tolerância de quem sabe que é 
grande, e que há grandeza em aceitar o pequeno. Tenho certeza de 
que a enorme vontade de acertar compensará minhas limitações.

Os senhores, que vieram testemunhar minha posse, podem 
perguntar: o que pretende essa nova administração. Quais são 
os planos para a presidência?

Não pretendo inovar. Desejo pautar minha atuação nas 
boas práticas já consolidadas e acatar as sugestões que nos 
aproxime da meta: um Judiciário justo e célere que distribua a 
justiça que a população almeja. 

Para alcançar esse objetivo, convido meus eminentes pares 
a, juntos, tomarmos as medidas necessárias para engrandecer 
esta Colenda Corte e a Justiça Federal, para que seja 
aprimorada a prestação jurisdicional, tornandoa mais ágil, sem 
perda de qualidade. Afinal, ‘Somos todos anjos de uma asa só. 
E só podemos voar quando abraçados uns aos outros’ – como 
dizia o poeta. Juntos, seremos fortes.

Esse mesmo convite eu estendo a nossos excelentes 
servidores: vamos juntos vestir a camisa da nossa Segunda 
Região, aquela que ocupou o primeiro lugar na arrecadação 
da Dívida Ativa da União Federal e ganhou um prêmio por ter 
sido uma das que mais cumpriu as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Estamos de parabéns, e 
grande parte do mérito é de vocês, nossos fieis escudeiros. 
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Luiz Fux, ministro do STF

Este é um momento de alegria e reflexão. Por ser da 
essência do tempo a marcha para a perfeição, foi ele meu 
aliado. Hoje, sem desconhecer a importância e a dificuldade 
em julgar – e apesar da violência ainda imperante, a despeito 
da existência de políticos e dirigentes de nações não terem 
entendido ainda a natureza do Pacto Social que aderiram, 
de o horizonte acenarnos com as nuvens negras da reação 
da Natureza às agressões dos homens – continuo otimista 
porque creio no na grandeza do Homem – o maior investimento 
da Vida – e na Justiça.

O meu otimismo advém, principalmente, de conhecer o 
magnífico material humano do Poder Judiciário. Garanto aos 
senhores, com orgulho: nossos juízes são da melhor qualidade.  
O povo precisa, mais do que nunca, do seu saber, de sua 
competência, de seu discernimento, de seu bom senso e, 
principalmente, de seu coração valente e puro. É com juízes 
conscientes do seu importante papel – Juízes da Nova Era – 
que a administração que hoje se inicia deseja poder contar, já 
sabendo de antemão que não se decepcionará.

Para finalizar, e deixando de lado os fardos do cargo e 
da Vida, incompatíveis com a beleza da festividade, ouso 
pensar com a alma do poeta – pois que a poesia existe em 
todos nós, que fazemos parte dessa magnífica Obra do 
incomparável Arquiteto do Universo, – e dizer a esta seleta 
plateia, principalmente aos magistrados presentes, que esta 
presidência deseja que o juiz do Terceiro Milênio seja para o 
jurisdicionado:

Como é o sol para a alvorada,
Como é a beleza para o êxtase,
Como é a alegria para a infância,
Como é a luz para a escuridão,
Como é a esperança para o desencanto.

Por seu turno, o Juiz da Nova Era, ao abraçar essa difícil 
e importante carreira, deverá encarar a Justiça de uma forma 
também romântica, porque o amor – o mais nobre de todos os 
sentimentos – deve permear todas as ações humanas, principal
mente as daqueles que se arvoram em juízes dos juízos alheios. 
Destarte, a Justiça deve ser, para o Juiz do Terceiro Milênio:

Como a primavera é para as flores,
Como a chuva é para as plantas,
Como o rio é para os peixes,
Como a plenitude é para o amor.

Mas a visão poética, a despeito do colorido que empresta 
ao discurso, não diz tudo.  O papel do Juiz do Terceiro Milênio, 
que é chamado para julgar questões tão relevantes, que vão 
desde as disputas do amor às disputas políticas, exige o 
pronunciamento da Filosofia. É preciso saber o que se espera 
dos Juízes do Novo Milênio.

E o filósofo que há em todos nós, faz o que fazem todos 
os filósofos: formula outros questionamentos, que encontram 
respostas na magnífica lição de Eduardo Couture, tão atual neste 
momento ímpar em que os povos fazem prevalecer o anseio 
comum de liberdade sobre as suas ideologias mais arraigadas:

Tem fé no direito como o melhor instrumento para a 
convivência humana; na justiça, como destino normal do 
direito; na paz, como substituto benevolente da justiça;  e, 
sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há direito, 
nem justiça, nem paz.
  
E que Deus não me abandone nesta árdua caminhada, e 

ilumine cada um dos instrumentos da Justiça: os magistrados, 
os procuradores, os advogados e todos aqueles que contribuem 
para a sua disseminação.”

Foto: Francisco Teixeira/OAB

Ministra Ellen Gracie; Presidente do TRF-2ª Região, Desembargadora Maria Helena Cisne; e Desembargador Manoel Alberto Rebêlo, Presidente do TJERJ
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iVEs gAndRA mARtins: 
uM HOMEM NA ACEpÇÃO DA pAlAvRA

Sintome sumamente honrado e com justificada vaida
de por ter sido escolhido pela Revista Justiça & Cida
dania para prestar um depoimento em homenagem a 
figura do ilustre brasileiro e valoroso intelectual Ives 

Gandra Martins.
Ao desincumbirme da agradável tarefa, desejo deixar 

explícito que foge ao meu propósito dissertar sobre a bio
grafia do homenageado. Se o fizesse, pela sua grande ex
tensão, demandaria tempo e espaço que, nesta oportunida
de, não disponho.

Proponhome, tão somente, com a máxima sinceridade, 
traçar o perfil de alguém que bem conheço e com quem 
mantenho agradável e fraterno convívio há longo tempo.

Esta saudação não é a primeira e nem será a última.
Ouço e leio com reiterada frequência depoimentos altamente 

elogiosos e merecidos ao homenageado, tais como: homem 
genial, um homem brilhante, uma personalidade fascinante, 
um dos maiores juristas do Brasil, um advogado autêntico, um 
professor emérito e um educador de escol.

Começaria exaltando sua extraordinária qualificação in
telectual, acentuada formação humanística e exemplar in
teireza moral. 

Sua vida foi sempre dedicada à produção intelectual, seja 
nas letras, nas artes, nas ciências, na filosofia, na religião e, em 
especial, no estudo e na vivência do Direito.

O valor de sua obra está patenteado na vocação e no talento 
do escritor, manifestados desde os primeiros trabalhos. Na 
realidade começou onde muitos acabam. 

Com a proverbial modéstia que caracteriza sua personali
dade, nada nele denuncia o gigantesco enciclopedismo de sua 
cultura geral.

Dotado de uma vocação heterodoxa no campo do pensa
mento, produziu trabalhos inolvidáveis sobre assuntos relevan
tes levados a cabo tanto no País como no exterior.

Escreveu poemas de rara e indiscutível beleza, principalmente 
os dedicados a Ruth, sua esposa, grande amiga, exemplo de 
mulher e permanente fonte inspiradora.

O Direito, nos seus variados ramos, sempre constituiu a principal 
razão intelectual de sua existência. Na trajetória extraordinária 
como jurista, interessouse principalmente pelo tributário, mas 
também pelo econômico, o constitucional, o administrativo e 
o societário, sem descurar da Teoria Geral do Direito, cujos 
fundamentos dominam com rara competência e lucidez.

Sua vasta cultura multidisciplinar lhe possibilita pensar, 
meditar, refletir e aprofundar seus julgamentos sobre os direitos 
e deveres que a advocacia impõe perante a sociedade, perante 
os colegas de profissão e perante os clientes.

Nunca perdeu a sua visão global do direito como parte do 
sistema em que tudo se prende, se articula e se ordena em 
função de algo maior, mais relevante e mais alto.

Como profissional do Direito, sempre perseguiu o ideal puro 
da filosofia ética.

Entusiasta pela leitura dos clássicos da cultura universal e 
do direito, desde cedo deixouse impressionar pelas obras de 
autores preocupados com a filosofia ética, influenciadora do 
direito natural.

Ney Prado
Presidente da Academia Internacional de Direito e Economia
Membro do Conselho Editorial
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Sempre sustentou que certos direitos nasceram com os 
seres humanos, são inatos a cada indivíduo e não é possível 
deixar de reconhecêlos.

Ao seu sentir, não se pode conceber, no âmbito do direito 
positivo, atividade especulativa, pratica ou teórica, que não 
tenha a amparála, orientála e iluminála, uma cultura filosófica.

Na sua formação, há um tempo jurídica e filosófica, se localiza 
em grande parte o segredo de sua superioridade intelectual e a 
ponte que o conduziu às mais importantes academias de direito 
e de filosofia do País.

Para Ives, o melhor Direito é o que guarda compatibilidade 
com a moral. Sempre entendeu que o primeiro dever ético do 
profissional jurídico é o seu adequado preparo, fruto de um lento 
e continuado crescer, que não se esgota no exercício advocatício.

Na vida de Ives, a fé religiosa se faz presente em sua 
plenitude. Como católico convicto seu luzeiro é a Bíblia. O 
pensamento religioso integrado e harmonioso faz parte do 
seu viver cotidiano nas cerimônias sacramen tais e nas festas 
litúrgicas.

Sua alma é pura, sem mancha, inimiga de tudo o que ofende 
o pudor. Onde há injustiça, onde se pratica uma indignidade, 
ergue sempre a voz para verberá la e combatêla.

Para alcançar objetivos elevados, não retrocede ante 
empecilhos. Confiante em si mesmo, enfrenta riscos quando 
abraça as grandes causas.

A lealdade foi sempre outra de suas virtudes. Jamais usou de 
subterfúgios, de sofismas, de falsos argumentos, muito menos 
de testemunhos inverídicos com propósito de torcer os fatos.

Não obstante ter muitas virtudes, Ives não ostenta nenhuma, 
pois acredita no dizer de Noberto Bobbio “a virtude ostentada 
convertese em seu contrário.” Quem ostenta recentese da 
falta de caridade.

Quando vitorioso em suas causas, sempre respeitou o 
vencido. Se derrotado, sabe ser digno, sem perder a compostura. 
Por isso foi sempre admirado e respeitado.

Sua banca de advogado tornouse uma das mais renomadas 
do País, celebrizandose por seus festejados pareceres, emitidos 
sobre os mais diversos e complexos temas jurídicos.

Dotado de inteligência privilegiada e fenomenal criatividade, 
cheio de vigor cívico, hospitaleiro e gentil, sempre teve invulgar 
capacidade de unir pessoas. Gosta de promover o sucesso dos 
outros. Divide com seus próximos suas vitórias, tornandoas 
vitórias do grupo.

Assim como reúne pessoas, concilia projetos e propósitos 
diferentes, sem descaracterizar ou diminuir nenhum deles. Com 
ele perto, sentese que as coisas caminham bem.

Como amigo não conheço quem o supere em bondade, 
em compreensão, e na tolerância. Promove gente, escuta 
subordinados, e não foram poucos os que cresceram e 
prosperaram sob sua orientação.

Sempre honroume com sua amizade. Devolhe muita 
gratidão; diria até muito amor. Confiou em mim; estimuloume 
a concorrer a cargos e exercer funções relevantes; defendeu 
minhas candidaturas com denodo e convicção. 

Afável, simpático a toda prova, sereno nas atitudes, 
esboçando a cada encontro um sorriso sincero e cordial, Ives 

Ives Gandra Martins

Foto: Arquivo Pessoal
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tem sido um grande incentivador do meu trabalho, nos diversos 
Conselhos e Academias das quais faço parte.

Algo essencial que Ives traz em sua bagagem é o amor em 
ensinar e aprender.

Mestre por excelência, exercita em sala de aula sua 
sabedoria, procurando sempre aprimorar e consolidar a 
qualidade de seus alunos e de seus espectadores.

Inteligência viva, clara, rápida e ampla, acostumouse como 
exímio comunicador a deleitar as plateias com sua retórica 
fluente e palavra precisa. Sua eloquência tende sempre para o 
bem e para o justo.

Por seus dotes, transformouse em um orador sincero que 
arrebata e emociona. Para ele, nada mais desprezível que o uso 
da palavra para propagar o vício, a desordem e a desonestidade.

Grande presença e participação nos meios sociais, políticos 
e culturais do País e no exterior, Ives sempre interferiu no curso 
dos acontecimentos, utilizandose de seus valores, princípios e 
conhecimentos para transformar, para melhor, a realidade ao 
seu redor.

É um civilizador, um profissional que eleva os padrões de 
conduta e de convivência nos ambientes por onde passa.

Desarma espírito em prol de consensos mínimos, sem os 
quais se alastram os conflitos.

Da serenidade extrai sua força, por isso inspira confiança.
Sua aptidão para construir pontes de entendimento, faz dele 

um articulador de diálogos de alto nível.
Paciente ao extremo, suporta adversidades. Impacientase, 

todavia, com pregações populistas tão em voga em nosso País 
e na América Latina. Indignase com políticos que prometem 
demagogicamente reformas impossíveis de serem cumpridas, 
bem com o desvio de conduta e a incapacidade de certos 
governantes no exercício de poder.

Verdadeiro jurista, Ives jamais se tecnizou. Não é mérito 
prático do direito, exegeta de texto legal ou compilador de 
antecedentes jurídicos. Suas análises, feitas sempre a partir de 
ângulos inovadores e incomuns, ensejam calorosas discussões 
nos diversos embates de que tem participado.

Tornouse portavoz da vanguarda do bom Direito. Sua 
produção intelectual, sempre atual e cheia de originalidade, está 
condensada em mais de 80 livros, milhares de artigos em revistas 
especializadas e jornais, bem assim nas infindáveis conferências 
que tem proferido ao longo de sua vitoriosa carreira.

Aliás, Ives não passa um dia sem escrever. Tornouse o mais pro
dutivo dos profissionais em sua área de atuação. Algumas de suas 
obras são verdadeiros tratados, como “Os comentários ao Código Tri
butário Nacional” e “Os Comentários à Constituição de 1988”.

Trabalhou incessantemente para o fortalecimento institucio
nal. Sempre exerceu relevantes funções docentes e administra
tivas, com dedicação e eficiência. Seu altruísmo e criatividade 
inovadores o levaram a fundar e erguer importantes instituições 
culturais de âmbito nacional e internacional.

A uma delas dedicouse ao arrojado propósito de unir juristas 
e economistas em uma só instituição, daí nascendo a Academia 
Internacional de Direito e Economia, da qual é fundador e 
Presidente de Honra.

Ives tornouse interlocutor valido de magistrados, ministros, 
parlamentares e presidentes, que vêem nele, mais que um 
representante da advocacia ou de uma instituição, um defensor 
da liberdade, alguém a serviço da democracia e da sociedade.

Esta singela, mas merecida homenagem ao Ives, é mais 
um ato de reconhecimento pelo trabalho de toda uma vida em 
defesa de boas causas; serve de exemplo a todos aqueles que 
sonham com um País mais democrático, justo e pluralista.

Nosso País deve muito a esse homem obstinado, que sempre 
enfrentou o arbítrio, jamais desanimou ou perdeu a fé na justiça.

Sua contribuição para a história do aprimoramento da 
cultura em geral e do Direito em particular jamais será apagada.

A você, Ives, querido amigo de todas as horas, os mais 
ardorosos protestos de carinho e admiração.

Obrigado pelas lições de vida. Seu bom combate deve ser 
exemplo a ser seguido por todos.

Se me fosse perguntado: Com quem você gostaria de 
parecer? Responderia, sincera e prontamente. Ser igual ao Ives 
Gandra Martins. Pena não ser possível.

Esta singela, mas 
merecida homenagem 
ao Ives, é mais um ato 

de reconhecimento 
pelo trabalho de toda 

uma vida em defesa de 
boas causas; serve de 

exemplo a todos aqueles 
que sonham com um  

País mais democrático, 
justo e pluralista.



2011  ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA   15

objetivo último e compromisso de todo o administrador 
público, constituindo a sua posse mais uma demonstração do 
compromisso do Tribunal com o futuro”.

Na saudação que fez em nome dos membros do Tribunal, 
a exaltar as qualidades da presidenta empossada, Nelson 
Tomaz Braga, membro do Conselho Nacional de Justiça, 
descortinou a preocupação do Poder Judiciário em responder 
e atender às reivindicações e demandas dos tempos atuais, 
pregando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional que 
a sociedade exige, e finalizou a sua oração reverenciando as 
figuras ilustres dos magistrados que honraram e dignificaram 

Mais uma mulher, ilustre, culta, conceituada, 
digna, a magnífica e respeitada magistrada, 
Desembargadora Maria de Lourdes D’Arrochella 
Lima Sallaberry, assume a direção do Tribunal 

Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, trazendo como 
atributo indiscutível, no dizer do seu colega, Desembargador 
Nelson Tomaz Braga, “o brilho da sua inteligência, a sua vasta 
cultura geral e a sua notória competência profissional, que 
farão a diferença de sua administração, a qual será norteada 
pelos princípios éticos e morais que a sociedade brasileira 
exige, resultando em benefício para os jurisdicionados, 

tRt-1ª REgiÃO
sOB A pREsidÊnCiA dA

DESª MARIA DE lOuRDES SAllAbERRY
Da Editoria

Desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry, Presidente do TRT-1ª Região

Ronald Ribeiro/TRT/RJ
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De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzam
os fios de sol de seus gritos de galo
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

Norteados por esses versos de João Cabral de Melo 
Neto, pinçados do poema ‘Tecendo a Manhã’, assumimos a 
nova direção do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 
com o coração aberto para ouvir e cantar com os nossos pares 
e, juntos, orquestrados, tecer a manhã. Certo que muitas 
são as dificuldades: morosidade do processo, escassez de 
juízes e servidores, orçamento apertado... Não menos certo, 
porém, que a disposição dos membros da nova Administração 
e o empenho e entusiasmo a nós demonstrados pelos juízes, 
advogados e servidores da casa, nos dão a esperança de, em 
constante luta, vencer os desafios.

Essa luta é de todos nós, raciocinada agora e empreendida 
com ações e trabalho para que esse Tribunal recupere o seu 
prestígio histórico, de primeiro regional trabalhista do País. 
Quando em campanha, já assumimos – o Desembargador 
Carlos Alberto Drummond e eu – os compromissos na direção 
da Administração. E um deles foi o trabalho incessante para a 
aquisição de sede própria.

Desde sua efetiva instalação, em 1941, após criado pelo 
Decretolei 1.237 de 1 de maio de 1939, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região encontrase instalado em uma parte 
do prédio do antigo Ministério do Trabalho, como se ainda 
estivéssemos na primeira metade do século passado. Das 
134 Varas do Trabalho desta Região, apenas 17,1%, isto é, 23 
(vinte e três) estão instaladas em prédio próprio, já que 11,9% 
são alugados e o restante utilizados sob modalidades diversas 
de cessões.

O sonho da casa própria acalentou todas as administrações 
anteriores, mas não se realizou. Não porque não tivesse 
havido luta, mas ela não pode ser empreendida apenas por 
nós, magistrados da primeira região. Outras legiões hão 
de a ela se engajar. A presença nesse plenário de ilustres 
parlamentares, eleitos por nosso Estado, e a força política do 
Ministro oriundo desta casa, ora representando o Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, nos convida a exortálos ao 
combate para a conquista desse antigo sonho.

Pasmem senhores: apesar de sermos o primeiro, somos 
o único Tribunal Regional do Trabalho a não ter sede própria. 
Algumas Varas do Trabalho que funcionam em prédios alugados 
ou cedidos a uso estão fora das condições estruturais ideais, 
porque apenas adaptados às necessidades funcionais. Relatórios 
da Corregedoria Regional, quando das correições ordinárias, 
reputam como ótimas instalações apenas aquelas em prédios 
construídos especificamente para a locação de Vara do Trabalho.

Esse relento, contudo, não nos impede de alcançar índices 
de produtividade acima da média dos demais Tribunais. 

aquela Corte Trabalhista, destacando a presença do 
venerando Ministro Arnaldo Süssekind, que, mesmo não 
sendo oriundo do Primeiro Regional, sempre exerceu um 
papel de destaque não apenas na História da Corte, mas do 
próprio Direito do Trabalho, lembrando ainda os nomes de 
juristas importantes como Délio Maranhão, Amaro Barreto, 
José Maria da Cunha, que não estão mais entre nós. Fez 
questão de registrar, ainda, que poucos são os Tribunais que 
têm em sua História o privilégio de ver um exmembro seu 
integrando a Corte Suprema do País, já tendo exercido não 
só a presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal como, 
também, a própria Presidência da República, o Ministro 
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, que começou  sua 
carreira de magistrado neste Regional.  

A concorrida posse reuniu expressivas personalidades do 
mundo jurídico, entre as quais destacamos a figura do venerando 
ministro Arnaldo Lopes Süssekind, integrante da Comissão 
que elaborou a Consolidação das Leis do Trabalho; o ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho; os 
integrantes da Corte do TRT do Rio de Janeiro; a presidente 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Desembargadora 
Maria Helena Cisne; e o presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Manoel Rebêlo.

Discurso proferido pela Desembargadora Maria de 
Lourdes D’ Arrochella Lima Sallaberry, na ocasião de sua 
posse como presidente do TRT da 1ª Região

“Senhoras e senhores,
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.

O sonho da casa própria 
acalentou todas as 

administrações anteriores, 
mas não se realizou. Não 
porque não tivesse havido 
luta, mas ela não pode ser 
empreendida apenas por 

nós, magistrados da primeira 
região. Outras legiões hão  

de a ela se engajar. 
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Luiz Fux, ministro do STF

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmam 
que, mesmo diante desse cenário, a primeira região é a que 
possui a maior produção por magistrado. Em segundo lugar 
nacional em número de processos recebidos anualmente, é a 
primeira na carga de trabalho dos magistrados no processo de 
conhecimento e de execução, embora esteja em quinto lugar 
no número de servidores da área judiciária do primeiro grau 
e haja mais de 40 cargos de juiz ainda não providos. Não por 
outro motivo é nosso compromisso dedicar grande parte de 
nossa força de trabalho ao primeiro grau.

E pretendemos dedicála, todos os que tomamos posse nesta 
solenidade, como parte de uma única Administração, a quem 
compete cumprir as determinações do Tribunal Pleno. Disse 
quando fui eleita para Corregedora Regional e repito hoje que: 
‘Nós todos trabalhamos para o Tribunal. Vou estar na Adminis
tração, fazendo parte da Administração e querendo que a Admi
nistração seja realmente a Administração com que sonhamos.’

Mas se com talento ganhamos partidas; com trabalho em 
equipe e inteligência ganhamos campeonatos, dizia Michael 

Jordan, jogador, líder e vencedor. Por isso, contamos também 
com os nossos dedicados e incansáveis servidores, a quem, 
desde já, agradecemos pelo empenho demonstrado nesses 
trinta anos que cada um de nós, Presidente, VicePresidente, 
Corregedor e ViceCorregedor, atuamos nesta casa. Mais 
uma vez vocês nos auxiliarão para atender às expectativas 
em nós depositadas.

Contamos com os advogados e membros do Ministério Públi
co, essenciais, constitucionalmente, à administração da Justiça.

Precisaremos da compreensão de nossos companheiros, 
acostumados às nossas ausências, por negarmos um pouco 
mais a atenção exigida.

Honraremos nossos pais, ausentes e presentes, cumprindo 
com ética, transparência, dedicação e humildade mais esse 
encargo que a nossa escolha profissional nos desafia.

Seguiremos reforçando aos nossos filhos o exemplo de 
honradez, para servir de alicerce de vida para nossos netos.

Não importa que o caminho nos assuste. Nós o 
percorreremos com coragem, amor, respeito e paixão!”

Ronald Ribeiro/TRT/RJ

Desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry, Presidente do TRT-1ª Região
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Paulo Nathanael Pereira de Souza
Membro da Academia Paulista de Letras

um VEZO dE
RuY bARbOSA

O maior orador de seu tempo, talvez o mais erudito 
dos nossos intelectuais, Ruy Barbosa representava, 
ao lado de Euclides da Cunha, o mais original lida
dor da língua portuguesa nesses albores do século 

XX. Rico em vocabulário, supremo mago da sintaxe e extraor
dinário construtor das arquiteturas estruturais do vernáculo, 
Ruy quando falava encarnava uma verdadeira catarata linguís
tica, que mais ainda se valorizava com a forma eloquente de 
sua oratória inexcedível. Nisso conseguiu superar Euclides, o 
outro monumento expressional da língua pátria, que, como ele, 
escrevia com apuro, mas ao falar, faziao sem calor, nem arte. 

As maiores alegrias de Ruy estavam nos calorosos 
aplausos com que as plateias, sempre cultas e participan
tes, o agraciavam onde quer que deitasse fala. Sua cam
panha eleitoral para a disputa com Hermes da Fonseca da 
Presidência da República, testemunha à saciedade o que 
acima dissemos, a ponto de, à inexistência naquela época 
de meios eletrônicos de comunicação, terem os competido
res que depender de comícios e de falas intermináveis para 
conquistar a confiança do eleitorado. Nisso Ruy foi insu
perável e só não se elegeu dadas as tramoias eleitorais da 
época da Primeira República.

Tanto em praça pública, quanto em auditórios fechados, 
suas falas, além do barroquismo de estilo, alongavamse por 
horas de duração o que as tornava sempre uma rara vitrine de 
exuberância cultural, e seus inimigos, que não eram poucos, nem 
bisonhos, acusaramno de boquirroto, de prolixo, de maçador, e 
cousas pela rama, como ele mesmo reconhece e se queixa em 
suas obras. Daí que passa a utilizarse de suas quilométricas 
conferências para, excedendo o palavrório do tema central, abrir 
largo e, quiçá, excessivo espaço, em sua fala, para defenderse 
das acusações que se lhe assacavam.

Foto: Arquivo Pessoal



Foi da releitura recente de um de seus mais importantes 
pronunciamentos, “A imprensa e o dever da verdade”, que 
nos veio à tona a percepção desse seu artifício para defender
se: aproveitandose da abordagem de temas diversos, para, 
sem mais aquela, inserir nos prolegomenos, os mais variados 
argumentos de suas explicações pessoais. Tornouse isso 
um vezo do nosso querido e admirado personagem, vezo 
inteiramente perceptível no texto referido e do qual tiraremos 
alguns exemplos interessantes.

Primeiro, o reconhecimento por ele mesmo registrado, 
de que suas conferências “largas e derramadas”, impingiam 
ao auditório uma espécie de “maçadura”, que normalmente 
deveria espantar ouvintes. Contrariamente a isso, era comum 
juntaremse centenas de admiradores, que num exercício de 
“autoflagelo” e de “tormento”, lá permaneciam por três ou 
quatro horas seguidas, a participar, como assegura o próprio 
mestre, de todo o evoluir do tema, numa demonstração de 
“espaço e aplauso”. Como testemunha, ao defenderse das 
picuinhas dos adversários: “(...) me têm elas (as pessoas) 
sempre escutado a pé quedo, não a se espreguiçarem, 
não cochilando, bocejando ou sussurrando, mas atento 
comovendo-se, exaltando-se. Ao acabar de cada um 
dos meus estirões, que a incansável acrimônia dos meus 
desafetos pinta como chorros de palavreado, o recinto 
contém ainda a mesma concorrência do começo, não 
aumentando porque já de princípio não mais comportava. 

Auditórios pé de boi e couros de anta, quanto mais sovados, 
mais agradecidos pela sovadeira, mais entusiasmados com 
o sovador”. 

Como se vê, em vez de preocuparse com o risco de tornar
se cansativo e chato, apostava em seu carisma e, de discurso 
a discurso, esticava o falejar sem fim. Era uma aposta sua em 
seu carisma. Não se conhece um só episódio em que tenha 
conseguido dividir aplausos com vaias.

Nas numerosas tentativas de justificar seus abusivos 
estirões, citaria os clássicos, para com eles imodestamente 
compararse, na tentativa de comprovar terem sido muito mais 
oceânicos em suas obras. Ressalta haver Homero escrito a 
“Ilíada” e a “Odisséia”, com vinte e quatro longas rapsódias 
cada; de Virgílio, na “Eneida” doze livros para registrar sua 
inspiração poética; sobre Dante, assinalou o fato de haver se 
valido de cem cantos para expressar, na “Divina Comédia”, 
todo o seu pensamento poético. E sem nenhuma preocupação 
com as possíveis críticas endereçadas à sua arrogância, fez 
esta reflexão: “Quem, por isso irrogaria ao Dante, a nota do 
perluxo? O florentino responderia com vantagem, que, onde 
couberam os heróis de Homero, Vergílio (e outros) não caberia 
o inferno, o purgatório, o paraíso, Deus e a eternidade”.

Dava a entender que assim como Dante, não teria ele abusado 
da sobejidão, razão pela qual não poderia ser condenado pelas 
horas a mais que acrescentava a seus discursos, só para manter 
incólume a inteireza de sua genialidade.

Rua da Assembleia, 77 . 7º andar . Centro . Rio de Janeiro . RJ  . 20011-001 . Tel (21) 2224 4007 .  Fax (21) 2224 4382  . www. bmda.com.br
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COntRAtOs EmERgEnCiAis  
DE ObRAS pÚblICAS

A memória recente dos brasileiros não consegue esque
cer as situações de calamidade pública proporciona
das por intempéries da natureza. Nos últimos 10 (dez) 
anos, para não ir muito longe, vários Municípios da fe

deração sofreram (e sofrem) com a consequência das chuvas 
e temporais que, não raro, inundam cidades, destroem casas e 
prédios públicos, fazem cair encostas, pontes, viadutos, morros 
e favelas, e, infelizmente, ceifam vidas de pessoas.

Os fatos da natureza, como os acima relatados, impõem 
certamente a adoção de medidas pelo Poder Público não só 
para prevenir novos problemas, mas também, e, sobretudo, para 
reconstruir os bens públicos (e, muitas das vezes, bairros e/
ou cidades inteiros) danificados. Frequentemente as medidas 
a serem adotadas exigem a contratação de vultosas obras 
públicas que, em certas situações, não suportam a espera 
da realização de licitações públicas e, por isso, são objeto de 
contratos administrativos emergenciais, nos termos do artigo 
24, IV, da Lei Federal nº 8.666/931.

Neste contexto, indagação jurídica interessante e que 
circunda os contratos de obras públicas se põe em debate; 
diz respeito à possibilidade de aplicação de percentual de BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas) em patamares superiores 
aos usualmente praticados pela Administração Pública em 
contratos de obras públicas decorrentes de dispensa de licitação 
por calamidade pública (artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93). 
Mais objetivamente, indagase se as situações de calamidade 

pública, como as ocorridas em vários Municípios da federação, 
recentemente, por conta de condições climáticas atípicas 
e inevitáveis, justificariam a adoção de BDI em parâmetro 
“superior” à média praticada pela Administração Pública.  

Antes de se passar ao objeto deste estudo, cumpre explicitar, 
ainda que brevemente, o que vem a ser o denominado BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas) e as razões que justificam 
sua utilização em contratos de obras públicas. 

Pois bem. Como de conhecimento convencional, o BDI é um 
fator representativo de bonificação (lucro) e despesas indiretas 
que, aplicado sobre custo direto da obra, afeta o custo final da 
obra ou do serviço de engenharia. Precisamente porque não são 
passíveis de identificação como itens autônomos da planilha 
orçamentária, tais elementos compõem um percentual que 
incide sobre o custo global da obra ou do serviço de engenharia. 

De acordo com ANDRÉ LUIZ MENDES e PATRÍCIA 
REIS LEITÃO BASTOS, “conceitualmente, denomina-se 
Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) a taxa 
correspondente às despesas indiretas e ao lucro que, aplicado 
ao custo direto de um empreendimento (materiais, mão-de-
obra, equipamentos), eleva-o a seu valor final”2. 

O grande debate que envolve a aplicação do BDI relaciona
se ao conceito e à identificação das despesas indiretas 
autorizadas a constar do referido fator adicional. Além disso, o 
tema é alvo de frequentes questionamentos quando da análise 
dos orçamentos formulados em construção civil, sobretudo 
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à luz de problemas com eventuais e indesejados cômputos 
em duplicidade, isto é, valores discriminados na planilha 
orçamentária e no BDI. Daí porque as empresas de construção 
civil devem adotar cautela e transparência na elaboração de 
suas propostas orçamentárias, dedicando redobrada atenção 
ao detalhamento da composição do BDI, que, por sua vez, deve 
ordinariamente compor o projeto básico da obra ou do serviço 
de engenharia. A esse propósito, confirase o Enunciado n. 258 
da Súmula do Tribunal de Contas da União:

As composições de custos unitários e o detalhamento 
de encargos sociais e do BDI integram o orçamento 
que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de 
licitação e das propostas das licitantes e não podem 
ser indicados mediante uso da expressão “verba” ou de 
unidades genéricas.

    No que tange à identificação dos custos considerados 
como despesas indiretas, o critério que tem sido usualmente 
reconhecido pela doutrina e jurisprudência administrativa3 
especializada na matéria é o contábil. De fato, somente podem 
ser incluídos no BDI aqueles itens que não comportam, de 
forma alguma, inclusão na planilha de custos, por não estarem 
relacionados diretamente ao serviço ou à obra objeto do 
contrato. A esse respeito, invocase, novamente, a lição dos 
Auditores Federais de Controle Externo ANDRÉ LUIZ MENDES 

e PATRÍCIA REIS LEITÃO BASTOS4:
Como não há nenhuma norma que 
determine o que deve ou não ser 
incluído como Bonificação e Despesa 
Indireta (BDI), a utilização de um 
critério contábil para classificar os 
gastos que podem ser considerados 
como despesas indiretas é uma forma 
de se delimitar tecnicamente quais os 
itens que compõem o BDI.
Sob esse prisma, o BDI deve conter 
apenas gastos que contabilmente 
são classificados como despesas 
indiretas, quais sejam: adminis-
tração central, ISS, PIS, COFINS, 
CPMF, mobilização e desmobi-
lização, despesas financeiras e 
seguros/imprevistos. Qualquer 
outro gasto deve ser incluído anali
ticamente na planilha orçamentária 
como custo direto. (Grifos não são do 
original)

Uma vez explicitadas as despe
sas indiretas passíveis de inclusão 
no BDI de acordo com o critério con

tábil, cumpre registrar que há certa 
variabilidade entre os percentuais adotados por cada esfe
ra administrativa. Há também entendimento doutrinário5 no 
sentido de que não compete à Administração Pública fixar 
percentual médio para o BDI, mas estabelecer, tãosomente, 
um percentual máximo aceitável.  Neste sentido, confiramse 
as lições de FLÁVIO AMARAL GARCIA:

Dito isto, fato é que não cabe à Administração fixar 
o valor do BDI, devendo o edital indicar apenas as 
parcelas que irão compor esses custos. Caberia aos 
licitantes, nas suas respectivas planilhas orçamentárias, 
detalharem como esses custos serão dimensionados.
A fixação prévia do BDI pode restringir a obtenção de 
uma proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública; afinal, nessa parcela de custos o licitante, se 
for mais eficiente, pode reduzir o valor final da obra com 
vistas a se sagrar vencedor do certame.
Em outras palavras, se uma das parcelas do BDI é o 
lucro, parece contraditório que o próprio edital fixe 
previamente esse valor. Se isso ocorre, a competição se 
limita apenas aos custos diretos, equalizando os custos 
indiretos para todos os licitantes.
Isso não significa dizer que a Administração Pública não 
possa fixar um teto para o BDI. Essa é uma medida que, 
devidamente amparada em estudos técnicos, pode ser 
tida como benéfica para o interesse público.6
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Nada obstante, a rotina administrativa dos órgãos e entes 
públicos encaminhase no sentido de fixar, sim, percentual 
médio aceitável a título de BDI em contratos de obras públicas 
e serviços de engenharia. A prática administrativa leva em 
consideração, usualmente, os parâmetros aceitos pelos órgãos 
de controle, especialmente pelas Cortes de Contas. 

Resta saber, nesse contexto, se tais percentuais médios, 
previamente idealizados pela Administração Pública, geralmente 
a partir de situações cotidianas, podem ser eventualmente 
superados ante situações concretas dotadas de especificidade 
tal que autorize, consequentemente, contratações diretas com 
a utilização de percentual de BDI diferenciado. 

Sobre o tema, temse que a prudência administrativa sinaliza 
pela adoção, como regra, dos parâmetros previamente fixados 
pelos órgãos e entes públicos para o BDI, seja em contratações 
precedidas de procedimento licitatório, seja em contratações 
diretas. Em verdade, querse sustentar neste trabalho que 
a circunstância de o contrato de obra pública ou serviço de 
engenharia – em cujo valor se pretende aplicar o BDI – ter sido, 
ou não, precedido de licitação não constitui fator decisivo para a 
possibilidade de superação dos patamares usuais.  

Com efeito, as especificidades de cada situação concreta, 
devidamente comprovada técnica e contabilmente, é que 
nortearão os parâmetros para o estabelecimento do percentual do 
BDI que deverá ser apresentado à Administração Pública quando 
da formulação da proposta, seja no procedimento licitatório, seja 
na fase de pesquisa de mercado que deve instruir o procedimento 
de contratação direta, conforme artigo 26 da Lei nº  8.666/93. 

Nessa linha de entendimento, o próprio Tribunal de Contas 
da União, em decisão adotada por sua composição plenária, já 
constatou e registrou a inviabilidade de se estipular o percentual 
preciso a ser aplicado para a taxa de BDI, exatamente porque 
a adequabilidade do custo arbitrado está associada às 
características da obra e às especificidades dos serviços incluídos 
como custos diretos na planilha orçamentária. Daí a importância, 
mais uma vez, de o detalhamento da composição do BDI constar 
tanto nos orçamentos elaborados pela Administração, quanto 
nas propostas apresentadas pelos potenciais contratantes para 
a realização de obras públicas e serviços de engenharia.

Confirase, a propósito, importante trecho do Acórdão 
nº 1795/2009, do Plenário do Tribunal de Contas da União, 
exarado nos autos do Processo 006.585/20096, em que aquela 
Corte de Contas destaca a necessidade de o exame da taxa de 
BDI ser efetuado sob o prisma conjuntural:

11. No que concerne ao tema BDI, preliminarmente, 
cumpre esclarecer que não há como se estipular o 
percentual preciso a ser aplicado para essa taxa, 
porquanto a adequabilidade do custo arbitrado está 
associada às características da obra em questão e às 
especificidades dos serviços incluídos como custos 
diretos na planilha orçamentária.
12. Dessarte, o BDI só pode ser considerado 
inadequado se analisada pormenorizadamente 
sua composição. Nessa linha de intelecção, o artigo 
reproduzido acima sugere que a faixa apropriada para 
o BDI estaria entre 20% e 40%, contudo, podem ser 

Resta saber, nesse contexto, se tais percentuais médios, previamente 
idealizados pela Administração Pública, geralmente a partir de situações 

cotidianas, podem ser eventualmente superados ante situações 
concretas dotadas de especificidade tal que autorize, consequentemente, 
contratações diretas com a utilização de percentual de BDI diferenciado.
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1 Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
 IV  nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
2 In: Um Aspecto Polêmico nos Orçamentos de Obras Públicas: Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). R. TCU, Brasília, Volume 32, n. 88, abril/
junho 2001, p. 13.
3 A esse respeito, confirase o trabalho técnico intitulado “BDI: Um Fator Estimável e Importante para Avaliação de Inexequibilidade”, desenvolvido 
por Luis Wagner Mazzaro Almeida Santos, apresentado no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – IBROP/TCE/MG, em julho 
de 2004. Vejase, ainda, a Orientação Normativa n. 15, de 17 de março de 2009, da AdvocaciaGeral da União, que fixa as seguintes premissas 
acerca do tema: 

“OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. BDI (BONIFICAÇÃO OU BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS). CONCEITO. OBRIGATORIEDADE 
DE PREVISÃO E DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDI.
1. O BDI (bonificação ou benefício e despesas indiretas) é um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou serviço de engenharia 
e se compõe do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, sendo que estas são aquelas despesas que afetam o custo da obra ou 
serviço, mas não conseguem ser identificadas como itens autônomos do orçamento elaborado.
2. Devese ter cautela para se identificar os custos considerados como despesas indiretas, recomendandose adotar o critério contábil. Segundo 
este, são despesas indiretas os gastos com administração central, ISS, PIS, COFINS, mobilização e desmobilização (somente em locais distantes 
de centros urbanos), despesas financeiras e seguros/imprevistos.
3. Por outro lado, não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, IRPJ, CSSL, equipamentos, ferramentas, 
taxas e emolumentos.
4. O percentual de BDI não deve ser o mesmo a incidir no custo dos materiais e no custo dos serviços, tendo em vista a natureza das despesas 
incluídas em cada grupo.
5. É obrigatória a previsão do percentual de BDI e o detalhamento de sua composição tanto nos orçamentos elaborados pela Administração 
quanto nas propostas apresentadas pelos licitantes para a contratação de obras e serviços de engenharia.

4 Artigo citado, p. 27.
5 Ver, por todos, Paulo Sergio de Monteiro Reis. In: “Percentual de BDI indicado na planilha elaborada pela Administração. Seria ou não possível de
terminar que os licitantes cotassem percentual idêntico ao indicado nessa planilha?”. Disponível em www.institutozenite.com.br (doutrina 526/124/
junho/2004).
6 GARCIA, Flávio Amaral.  Licitações & Contratos Administrativos (Casos Polêmicos). 3ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 14.
7 Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
§ 2º  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado 
à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

NOTAS

aplicados percentuais superiores ou inferiores a 
esse intervalo, desde que devidamente justificados. 
(...).
17. Nesse sentido, creio que não cumpre ao TCU estipular 
percentuais fixos para cada item que compõe a taxa de 
BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial 
de cada empresa que contrata com a Administração 
Pública. O foco desta Corte de Contas deve ser o 
de impedir que sejam pagos valores abusivos ou 
injustificadamente elevados e, nesse mister, é relevante 
obter taxas de referência, mas pela própria logística das 
empresas e suas especificidades é natural que ocorram 
certas flutuações de valores nas previsões das despesas 
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.

Como se percebe, é o próprio órgão de controle externo 
que, em âmbito federal, reconhece a inviabilidade de fixação 
apriorística de taxa de BDI a ser aplicada indistintamente a 
todo e qualquer contrato de obra ou serviço de engenharia. E 
mais: o Tribunal de Contas da União constata tal inviabilidade 

independentemente de tratarse de contratação direta ou de 
contratação precedida de procedimento licitatório.  

Diante das considerações acima expostas, é possível 
concluir que eventuais situações de calamidade decorrentes 
de condições climáticas atípicas, por si só, não justificam a 
aceitação de taxa de BDI em patamar superior ao usualmente 
praticado pela Administração Pública. Todavia, pode ocorrer 
que, a partir de situações calamitosas concretas, que reclamem 
contratações diretas de obras e serviços de engenharia, 
também podem surgir despesas indiretas passíveis de 
justificações técnicas que permitam, ocasionalmente, a 
elevação do percentual do BDI a patamares razoavelmente 
superiores aos praticados ordinariamente pelo Poder Público 
em situações de normalidade.  

Cumpre advertir que tais exceções devem ser técnica e 
contabilmente comprovadas, e suas justificativas apresentadas 
– e aceitas – previamente à Administração Pública, de modo 
a não configurar hipótese de superfaturamento, o que poderia 
vir a ensejar a incidência da regra de responsabilidade solidária 
prevista no artigo 25, § 2º, da Lei nº 8.666/937. 
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COnsumidOR: diREitO À 
inFORmAÇÃO EspECÍFiCA, 
DESTACADA E pESSOAl SObRE 

ONEROSIDADES

Tenho divergido quanto ao tema relativo à comunicação 
realizada pela concessionária de serviço público ou 
qualquer outro ente ao consumidor nas respectivas 
faturas mensais. Sustento que o aviso que importe em 

onerosidade ao consumidor, não pode ser tratado do mesmo 
modo daqueles que informam sobre campanhas de saúde, 
vacinação, segurança, doações e etc.

É que, o mero aviso em rodapé na fatura de consumo, 
seja ela de água, luz, telefone ou qualquer outro serviço, 
notadamente público ou concessionado, levado a efeito no 
mercado de consumo, não se presta a informar ao destinatário 
final de qualquer novo gravame que sobre ele possa recair.

Com efeito, em face da onerosidade da consequência da 
informação, há necessidade, a exemplo do que hoje ocorre 
com a telefonia móvel, da expedição de comunicação, porém, 
expressa, específica e destacada ao consumidor, se prestando, 
assim, a darlhe inequívoca ciência.

Senão vejamos.
É indiscutível nos tempos atuais ser direito básico do 

consumidor a informação adequada e clara sobre bens e serviços. 
Contudo percebo inúmeras reclamações de que as 

concessionárias de serviço público não estão observando os 
referidos princípios já que insistem em enviar avisos confusos, 
lacônicos e, quase sempre, entremeados por outros de natureza 
estranha e diversa da relação consumerista.

Raciocino com a lógica mais elementar. O direito à 
informação adequada, suficiente e veraz é um dos pilares do 
direito do consumidor. Nas legislações mundiais, voltadas a 
regular as relações de consumo, a referência quase uniforme ao 
direito à informação fortalece as características universalizantes 
desse novo direito. E o art. 6º, III, da Lei 8.078/80 é explícito a 
respeito, dispondo que:

Foto: Arquivo Pessoal
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medição verificamos que o consumo do seu imóvel ultrapassou 
o limite estipulado para a concessão da Tarifa Social. Seu 
cadastro junto a ...  será alterado para tarifa residencial normal 
a partir da próxima medição”.

Como se vê, a concessionária impõe nova gravosa categoria 
ao consumidor já na próxima medição, inclusive, assim, para 
imediatamente no mês seguinte, proceder à alteração da 
subcategoria na qual o autor encontravase enquadrado.

O aviso lançado, com explícita imposição de ônus, não 
permite qualquer chance ao consumidor de defenderse da 
majoração da tarifa, quer administrativamente, quer com ações 
corretivas e educativas, objetivando reduzir o seu consumo.

 Lembro, ainda, que em casos de opção de débito em 
conta-corrente, opção cada vez mais comum nesse mercado, 
não raro o destinatário recebe a fatura mensal sem cuidar em 
abrila imediatamente, deixando para outro momento, quando 
poderá já ser tarde para a consecução de ações corretivas ou 
de defesa.

Ora, por analogia e semelhança, é de se lembrar de 
casos em que o consumidor/contratante firma ajuste com 
cláusula contratual nula, por possuir nítido caráter abusivo, 
em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, 
com fulcro no art. 51, IV, XV, e § 1º, III.  Nesses casos os 
Tribunais têm julgado que, diante de sua onerosidade em 
desfavor do consumidor, deveria a cláusula estar destacada 
do contrato.

Diante da relação consumerista, cabia à concessionária não 
só demonstrar a alteração de categoria, como demonstrar a 
inequívoca ciência do consumidor da decisão gravosa exposta 
em aviso, tal como a cláusula contratual eivada de nulidade, 
que em última análise quebra, inclusive, a relação de confiança 
entre as partes.

São direitos básicos do consumidor a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem 
como os riscos que apresentem.

Este direito à informação, assegurado em lei, corresponde 
ao dever do fornecedor de informar, ex vi, dos arts. 12, 14, 18 e 
20, 30, 31, 46 e 54 do CDC. 

Informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 
informação: é cooperar e ter cuidado com o outro contratante, 
evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é o 
fornecedor quem detém a informação) e boafé. 

Vale dizer, que o dever de informar tem raiz no tradicional 
princípio da boa-fé objetiva, significante da representação 
que um comportamento provoca no outro – LEGÍTIMA 
EXPECTATIVA – de conduta pautada na lealdade, correção, 
probidade, na confiança, na ausência de intenção lesiva ou 
prejudicial ao outro contratante, chamados pela doutrina de 
“deveres anexos”.

Decerto, as empresas têm faltado com este dever de 
correta informação, subtraindo do consumidor a oportunidade 
de ajustarse ou evitar novo e oneroso enquadramento tarifário.

Ao contrário do que deseja o espírito da lei, os avisos, 
impressos em rodapé de fatura mensal, são lacônicos, 
confusos, impessoais e minúsculos – com letras pequeníssimas 
– entremeados com outras informações, tais como, “Dica de 
Saúde”, “Dicas de Eventos”, “Dicas de Doações” e etc.

Exemplo disso é observado em avisos de concessionárias 
de serviço de água e esgoto, que informam em suas faturas 
alteração de categoria entremeada com inúmeras outras 
informações e da forma acima referida, assim grafado: “nesta 
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25 AnOs dO 
VAlE-tRAnspORtE: 

A EvOluÇÃO NÃO pARA

Da Redação

O valetransporte – que garante a milhões de brasileiros 
o direito de se locomover todos os dias de casa para 
o trabalho sem comprometer parte de seus salários 
com o trajeto – está prestes a passar por novas 

transformações. Pelo menos, é o que asseguram os especialistas 
da área de transportes e do Direito. Eles fazem as projeções 
com base na evolução do benefício, constatadas durante os 
seus 25 anos de existência, completados no último dia 16 de 
dezembro. A avaliação é de que o instrumento desempenhará 
um papel ainda mais atuante na consolidação das políticas de 
fomento ao transporte público no País.

Um dos que apostam nesta nova função do vale 
transporte é Marcos Bicalho, diretor superintendente da 
Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU). De acordo com ele, o fomento 
ao transporte público é fundamental para sanar problemas 
tais como os engarrafamentos e a poluição, tão comuns 
nas grandes cidades brasileiras. “Várias cidades enfrentam 
problemas relacionados à poluição, por exemplo. Cabe, então, 
aos governantes incentivar o transporte público. O que temos 
que fazer é investir nesse setor, de modo a atrair aqueles que 
hoje usam carros. Temos como fundamental o investimento na 
infraestrutura urbana”, disse. 

A criação do valetransporte, há 25 anos, é considera
da um marco, pois desonerou o trabalhador ao garantirlhe 
um meio mais adequado para se locomover de casa para 

o trabalho e do trabalho para casa. Com isso, 
o benefício também acabou contri

buindo consideravelmente para 
a redistribuição de renda, pois 
trabalhadores das classes me
nos favorecidas, que antes 

investiam até 30% do salário 
com transporte, passaram a 
gastar apenas 6%. Dados da 
NTU mostram que o instru
mento é utilizado como for
ma de pagamento por 47% 
dos usuários dos transpor
tes coletivos no País. 

Por outro lado, o vale
transporte também con
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tribuiu para o fortalecimento econômico do País. Primeiro,  
ao reduzir consideravelmente os índices de faltas ao traba
lho; e, segundo, ao desonerar as empresas. O valetranspor
te caminha em paralelo ao desenvolvimento do Brasil, que,  
nos últimos tempos, tem avançado no processo de automa
ção de dados, provocando com isso grandes transformações 
sociais. “Esse benefício acabou sendo responsável pela  
estabilidade do transporte, se diminuirmos a utilização dele, 
poderemos criar problemas econômicos para este setor”,  
explicou Bicalho. 

Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Ives Gandra Martins, tanto o trabalhador como as empresas 
saíram ganhando com a criação do instituto. “A instituição do 
valetransporte foi positiva: desonerou as empresas, já que 
o instrumento não é considerado de natureza salarial e não 
entra no cômputo dos encargos, e beneficiou o trabalhador, 
que passou a receber seu salário e um valor a mais para o 

transporte”, afirmou. 
O benefício evoluiu muito nos últimos anos, principalmente 

com a instituição da bilhetagem eletrônica. Hoje, os cartões 
eletrônicos estão presentes em cerca de 90% das cidades com 
mais de 100 mil habitantes. Esse tipo de cobrança automatizada 
possibilitou um melhor gerenciamento e simplificou os 
processos para os empregadores com a distribuição do vale 
aos funcionários.

O valetransporte eletrônico trouxe ainda outra comodidade: 
a compra passou a ser feita pela internet, telefone e fax, e em 
várias das cidades o cartão já pode ser recarregado a bordo 
do coletivo. Além disso, o instituto diminuiu o tempo com a 
operação de embarque. Atualmente, os cartões eletrônicos são 
utilizados em 74% das viagens. O papel impresso aparece em 
segundo lugar, com 17%, e a ficha plástica, 9%.

“Antes da bilhetagem eletrônica, as empresas reclamavam 

Foto: Arquivo Pessoal

Marcos Bicalho, Diretor Superintendente da NTU

O vale-transporte 
caminha em paralelo 

ao desenvolvimento do 
Brasil, que nos últimos 

tempos tem avançado no 
processo de automação 

de dados provocando 
com isso grandes 

transformações sociais. 
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muito da burocracia com a compra e distribuição. Hoje, a maior 
parte das empresas adquire os créditos pela internet e eles 
são carregados automaticamente pelos trabalhadores, todo o 
início do mês. O processo de aquisição do valetransporte está, 
portanto, mais simplificado. Mas esse não foi o único ganho”, 
afirmou o Diretor Superintendente da NTU. 

A utilização de créditos eletrônicos também contribuiu para 
a diminuição do comércio ilegal do benefício, afirmou Marcos 
Bicalho. “A evolução tecnológica eliminou o comércio paralelo 
de valetransporte. Com isso, garantimos a utilização adequada 
do benefício”, disse. 

Segundo o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, isso ocorre 
porque a cobrança eletrônica viabiliza a utilização plena do 
instrumento. “O bilhete único acaba com a venda dos vales, 
garantindo a utilização do valetransporte no transporte público 
e legal, atendendo sua finalidade”, ponderou. 

Lupi afirmou que a venda dos vales desvirtua a finalidade da 
lei e prejudica o empregador, que teve um custo desnecessário. 
“Sabemos que muitos empregados vendem o vale para pagar 
combustível, o que estimula o aumento de veículos nas ruas, 
causando congestionamentos”, avaliou. 

Nos seus 25 anos de existência, o valetransporte passou 
por algumas ameaças e mesmo questionamentos no Poder 
Judiciário. Um exemplo decorre do repasse indevido do 
benefício em dinheiro, o que é vetado pela lei. Esse fato levou 
o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) a cobrar 

contribuição previdenciária aos empregadores sobre os valores 
repassados. Eles, por sua vez, recorreram à Justiça para não 
serem onerados.

O desfecho do conflito ficou a cargo do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O INSS argumentou que, ao retirar o auxílio 
transporte, concedido em dinheiro, do montante de ganho 
habitual de salário do trabalhador, os patrões poderiam 
aumentar a parcela referente a transporte – sobre a qual não 
incide a contribuição previdenciária – e assim diminuírem o 
valor do próprio salário, na tentativa de burlar o pagamento da 
contribuição.

O argumento não convenceu. Em março do ano passado, 
a mais alta corte do país decidiu, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 478.410, que o INSS não poderia realizar a 
cobrança. “A cobrança de contribuição previdenciária sobre 
o valor pago em dinheiro a título de vale transporte, que 
efetivamente não integra o salário, seguramente afronta a 
Constituição em sua totalidade normativa”, julgou o relator do 
caso, ministro Eros Grau. 

Como Grau votaram os ministros Dias Toffoli, Cezar Peluso, 
Ayres Britto, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie, 
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Foram vencidos os ministros 
Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que entenderam que, se o 
pagamento é feito habitualmente e em dinheiro, o valor faz parte 
da remuneração e sobre ela incide a contribuição.

Para Marcos Bicalho, o precedente vai de encontro 

Carlos Lupi, Ministro do Trabalho

Foto: Abr

Ives Gandra Martins Filho, Ministro do TST

Foto: CNJ



à lei. “Várias empresas que forneciam o valetransporte 
em dinheiro acumularam um passivo muito grande. 
Inicialmente, a Justiça reconhecia isso como salário e que 
sobre essa importância deveriam ser pagos os encargos 
trabalhistas. Elas então foram cobradas pelo INSS, o que 
gerou uma série de ações. Recentemente o STF mudou 
esse entendimento”, explica.

Essa foi uma das maiores discussões envolvendo o vale 
transporte no Poder Judiciário. De acordo com Ives Gandra, são 
poucas as ações que chegam ao TST, órgão máximo da Justiça 
do Trabalho, questionando o benefício. “Se tivesse algo mais 
controvertido, teríamos que adotar alguma orientação sobre 
isso (o valetransporte) na comissão de jurisprudência (da 
corte)”, afirmou o Ministro, presidente deste órgão. 

A história do valetransporte teve início com a Lei nº 7.418, 
de 16 de dezembro de 1985, que estabeleceu que o empregador 
poderia antecipar benefício ao trabalhador depois de celebrado 
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. O benefício 
era, portanto, facultativo. Tornouse obrigatório apenas em 30 
de setembro de 1987, com a nova redação conferida pela Lei 
nº 7.619. A partir dessa alteração, os trabalhadores passaram 
a utilizar efetivamente e em sua maioria, o valetransporte 
para pagar a condução. Segundo dados oficiais, a medida 
beneficiou 14 milhões de trabalhadores, reduzindo os gastos 
com a locomoção em 24%.

Na avaliação do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, a 
obrigatoriedade foi um avanço. “A obrigatoriedade foi um 
avanço significativo na legislação trabalhista, que tem a função 
de equilibrar as relações de trabalho. Como o empregado 
muitas vezes mora longe, sua locomoção pode representar um 
encargo excessivo, consumindo uma parcela importante do 
salário. A lei tornou essa relação mais justa”, ponderou. 

No decorrer da sua existência, a lei do valetransporte tam
bém sofreu algumas alterações que o enfraqueceram, como 
a eliminação da possibilidade das empresas compradoras 
de vale de deduzirem parte desse valor no Impos
to de Renda (Lei 9.532/1997) e a MP 
216536/2001, que criou a figura 
do auxílio transporte pago em 
espécie ao funcionalismo fe
deral. Apesar dessa medida 
provisória  ainda não ter sido 
votada, prevalece a exceção 
para os funcionários públicos 
federais.

Outras mudanças podem 
estar a caminho. A 

Câmara dos Deputados analisa, por exemplo, o Projeto de Lei 
6851/10, do Senado, que torna obrigatório o pagamento inte
gral do valetransporte pelo empregador. Pela legislação atual, 
o empregador pode descontar até 6% do salário básico de seus 
empregados como participação nos gastos com transporte. O 
projeto modifica essa lei para atribuir os custos exclusivamente 
ao contratante.

Uma mudança, no entanto, é ferrenhamente defendida 
pelos especialistas: O valetransporte deve ser considerado 
como ferramenta imprescindível de política pública no setor de 
transportes. 

“Hoje não temos um transporte público que realmente seja 
satisfatório. Uma coisa deve alavancar a outra”, afirmou Ives 
Gandra, destacando que o valetransporte pode sim fomentar 
as políticas na área. 

Opinião semelhante tem Marcos Bicalho. “Na realidade, o 
que a gente espera é que o valetransporte cada vez mais se 
consolide como uma política pública de incentivo ao transporte 
coletivo”, defendeu.
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Fernando Maciel 
Procurador Federal

AÇõEs REgREssiVAs dO inss

reabilitação, fornecimento de próteses, etc.), implementadas 
em face dos acidentes do trabalho que ocorrem por culpa 
dos empregadores que descumprem as normas de saúde e 
segurança do trabalho. 

O seu fundamento legal se encontra no art. 120 da Lei 
8.213/91, o qual preconiza: “Nos casos de negligência 
quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho 
indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência 
Social proporá ação regressiva contra os responsáveis”. 

Conforme tive a oportunidade de salientar na obra mono
gráfica que escrevi sobre o tema (“Ações regressivas aciden
tárias”, São Paulo, LTr, 2010), além do seu objetivo imediato 
(explícito), o qual consiste no ressarcimento da despesa pre
videnciária com as prestações sociais acidentárias implemen
tadas por culpa dos empregadores, as ações regressivas do 
INSS também apresentam outros dois importantes objetivos 
mediatos (implícitos): punir os empregadores negligentes com 
as normas de saúde e segurança do trabalho e servir de me
dida punitivopedagógica que incentive a observância dessas 
normas protetivas dos trabalhadores, contribuindo, assim, 
para a concretização da política pública de prevenção de aci
dentes do trabalho. 

Considerando a realidade brasileira em matéria de 
acidentes laborais, podemos constatar a relevância econômico
social dos objetivos que o INSS pretende alcançar por meio 
de suas ações regressivas acidentárias. Isso porque, segundo 
dados estatísticos emitidos pela Organização Internacional do 

A ação regressiva acidentária é o instrumento proces
sual que viabiliza ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) o ressarcimento das despesas com as 
prestações sociais acidentárias (pensões por mor

te, aposentadorias por invalidez, auxíliosdoença, serviço de 

Foto: Arquivo Pessoal
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Trabalho (OIT), o Brasil é o 4º colocado mundial em número de 
acidentes fatais e o 15º em números de acidentes gerais. De 
acordo com informações obtidas no site da Previdência Social, 
no ano de 2009 os riscos decorrentes dos fatores ambientais 
do trabalho geraram cerca de 83 acidentes a cada hora, bem 
como uma morte a cada 3,5 horas de jornada diária. 

Já no que se refere à despesa previdenciária, se considerar
mos exclusivamente os gastos do INSS com benefícios aciden
tários, somados ao pagamento das aposentadorias especiais 
decorrentes das condições ambientais do trabalho, em 2009 
encontraremos um valor superior a R$ 14,20 bilhões/ano. Se 
adicionarmos despesas com o custo operacional do INSS aos 
gastos na área da saúde e afins, verificarseá que o custo Brasil 
atinge valor superior a R$ 56,80 bilhões/ano. 

Em face da relevância econômicosocial do tema, o INSS, 
por intermédio da ProcuradoriaGeral Federal (PGF), vem 
implementando uma postura institucional de caráter proativo, 
representada pela intensificação do ajuizamento das ações 
regressivas acidentárias. Registrese que, no período de 1991 
a 2007, no Brasil foram ajuizadas 223 ações, o que representa 
uma média anual de 14 ajuizamentos. Em contrapartida, de 2008 
a 2010 a PGF promoveu o ajuizamento de 1.021 ações em prol 
do INSS, representando uma média anual de 340 ajuizamentos. 
Com efeito, até 2010 o INSS já ajuizou aproximadamente 1.250 
ações regressivas acidentárias, gerando uma expectativa de 
ressarcimento que se aproxima da cifra de R$ 200 milhões. 

Essa postura institucional já apresenta números estatísticos 
oficiais que comprovam a relevância do seu caráter concretizador 
da política pública de prevenção de acidentes. Isso porque, 
segundo dados divulgados no Anuário Estatístico da Previdência 
Social de 2009, de 2008 para cá, momento em que a PGF 
passou a desenvolver uma atuação prioritária na matéria, o 
número de acidentes do trabalho registrados na Previdência 
Social, notadamente os fatais, apresentou redução. Em 2008, 
de um total de 755.980 acidentes, 2.817 resultaram em óbito. 
Já em 2009, das 723.452 ocorrências, 2.496 foram fatais. 

Por fim, merece ser salientado que o êxito até então 
obtido com as ações regressivas acidentárias do INSS é 
fruto da conjugação de esforços de inúmeras instituições/
órgãos parceiros, cuja atuação articulada e cooperativa 
contribui decisivamente para a concretização da política 
pública de prevenção de acidentes do trabalho. A título 
exemplificativo podemos citar a relevante colaboração que 
vem sendo prestada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
cujos auditores fiscais do trabalho são responsáveis pela 
confecção dos laudos de acidentes do trabalho, elemento 
probatório que tem ensejado o ajuizamento de grande parte 
das ações regressivas em todo o País.
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OpÇÃO pElA 
lISTA FECHADA

A comissão que estuda a reforma política no Senado 
acaba de aprovar o estabelecimento do sistema 
eleitoral de lista fechada. É um sistema em que os 
convencionais de cada partido escolhem uma lista de 

candidatos a deputados federais e estaduais e a vereadores, 
sendo os cargos preenchidos pela ordem que foi estabelecida 
na convenção partidária. O eleitor já não escolhe o candidato 
diretamente. Claro que cada partido elegerá o número de 
eleitos correspondente à quantidade de votos que recebeu. O 
PT, partido do governo, é o maior defensor do sistema de voto 
em lista fechada.

A Câmara também estuda a matéria
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PTRS), 

também constituiu uma comissão de 40 membros para estudar 
e elaborar uma proposta de reforma política. O presidente do 
Senado, José Sarney, já se apressou a dizer que o fato de as 
duas Casas terem comissão estudando o mesmo tema não 
vai causar nenhuma perturbação. Segundo Sarney, chegará 
o momento de Câmara e Senado se entenderem em torno da 
proposta mais conveniente. Essa é a intenção do presidente do 
Senado. O tema é polêmico e não há garantia de que as duas 
Casas vão se entender em torno de um projeto.

Foto: Abr
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Os deputados são os maiores interessados
A Câmara é a maior interessada na mudança do 

sistema de voto proporcional em lista aberta, que existe 
desde a Constituição de 1946. Os senadores são eleitos 
por voto majoritário, mas os deputados se elegem pelo 
voto proporcional em lista aberta. A proposta de instituir 
o voto em lista é a que desperta maior aprovação entre 
os deputados. Só a mudança eleitoral permitirá criar um 
mecanismo de financiamento eleitoral transparente, capaz 
de, se não acabar, pelo menos reduzir bastante a corrupção 
eleitoral. O atual sistema eleitoral não permite instituir o 
novo sistema de votação.

Os vícios do atual sistema
O atual sistema de voto proporcional em lista aberta foi 

condenado pelos grandes vícios que produz. O eleitor escolhe 
um candidato aleatoriamente, como Tiririca, por exemplo, e elege 
deputados de outros partidos que se coligaram com a legenda 
do palhaçodeputado. A comissão preferiu sensatamente o voto 
em lista, mas havia os que defendiam o ‘Distritão’, um sistema de 
voto majoritário, que relega os partidos a plano secundário. Em 
tal sistema eleitoral o que interessa é o candidato. Felizmente, 
a maioria da comissão do Senado optou pelo sistema eleitoral 
do voto em lista.

À espera da Câmara
Na votação em que venceu o sistema eleitoral do voto em 

lista, os senadores tucanos Aécio Neves (MG), Lúcia Vânia 
(GO) e Aloysio Nunes Ferreira (SP) manifestaram preferência 
pelo voto distrital misto, que é uma das bandeiras do PSDB. 
Como o desafio foi escolher entre o voto em lista ou o criticado 
‘Distritão’, os senadores tucanos preferiram a abstenção. 
Diante disso, venceu a proposta do voto em lista fechada, 
que efetivamente desperta maior apoio entre os deputados, 
conforme levantamentos já realizados. Convém esperar agora 
pela decisão que a comissão da Câmara vai adotar.

Alckmin quer Serra na Prefeitura
Em Brasília, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

defendeu a candidatura de José Serra à Prefeitura de São 
Paulo nas eleições de 2012. “O Serra é o candidato mais 
expressivo. Dos nomes do nosso grupo é o melhor, sem 
dúvida.” – disse Geraldo Alckmin. Serra concorreu com Dilma 
Rousseff pela Presidência da República nas eleições do ano 
passado. Ele já fez declarações repudiando a hipótese de 
ser candidato a prefeito da capital paulista na eleição de 
2012. José Serra foi prefeito eleito em 2004, assumindo o 
compromisso de ficar na Prefeitura até o fim do mandato.

Com dois anos de mandato, deixou a Prefeitura para 
disputar e ganhar o governo de São Paulo. Entregou a 
Prefeitura ao viceprefeito Gilberto Kassab, do DEM, 
recebendo muitas críticas. Lançandose candidato, Serra 
acaba o projeto do prefeito Gilberto Kassab de fundar novo 
partido. Kassab terá de apoiar a candidatura de José Serra a 
prefeito da capital paulista.

Só a mudança eleitoral 
permitirá criar 

um mecanismo de 
financiamento eleitoral 

transparente, capaz 
de, se não acabar, pelo 
menos reduzir bastante 
a corrupção eleitoral. O 

atual sistema eleitoral não 
permite instituir o novo 

sistema de votação.
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E m foco

umA JustiÇA pARA pOuCOs

tribunais. Em seguida, encontrase a Caixa Econômica Federal, 
responsável por 8,5% dos processos. A Fazenda Pública, por 
sua vez, é o terceiro maior demandante do Poder Judiciário, ao 
responder por 7,4% das ações em curso no País. 

A pesquisa revela que o setor público (estadual, federal e 
municipal), bancos e telefonias representam 95% do total de 
processos dos cem maiores litigantes nacionais. Segundo o 
levantamento, desses processos, 51% têm como parte um ente 
do setor público, 38% empresa do setor bancário, 6% empresas 
de telefonia e 5% outras instituições. Com relação ao poder 
público, chama a atenção o fato de este figurar no pólo ativo em 
97% das ações. 

O levantamento foi realizado com os tribunais de todo o País e 
tem como referência os processos que não foram definitivamente 
baixados em 31 de março de 2010. Traz, portanto, recortes por 
setor da Justiça. Em relação ao Judiciário Federal, por exemplo, 
o estudo evidenciou o setor público também como maior litigante, 
com participação em 77% dos processos. Os bancos, por sua vez, 
são responsáveis por 19% das ações judiciais.

De acordo com a pesquisa, do total de processos promovidos 
pelos cem maiores litigantes, o INSS é responsável por mais de 
40% do total, somente na Justiça Federal, sendo 81% no pólo 
passivo. A participação da Caixa Econômica, por sua vez, no 
bolo de ações envolvendo bancos, é de 98%, sendo em 74% com 
parte ré.

Na Justiça do Trabalho, novamente o setor público, 
acompanhado pelos bancos, indústrias e telefonia, representam 
82% do total de ações. Com relação à administração, no entanto, 
chama a atenção o fato deste setor encontrarse no pólo ativo 
na maior parte das ações em curso (81%). De acordo com o 
estudo, “não foi possível identificar nem analisar as razões para 
essa excessiva participação do setor público federal enquanto 
pólo ativo na Justiça do Trabalho”. 

No que diz respeito ao Judiciário estadual, o setor público, 

Os principais clientes do Poder Judiciário têm nome 
e são nacionalmente conhecidos. É o que aponta 
um levantamento realizado pelo Departamento 
de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que foi divulgado no último mês de março. Trata
se de uma lista com as cem entidades públicas e privadas que 
mais respondem por ações judiciais no País. Esses litigantes, 
em conjunto, são responsáveis por cerca de 20% do total de 
processos em curso no Brasil.

Diante do que revelou a pesquisa, o CNJ está trabalhando 
para tentar diminuir a demanda excessivamente grande de 
processos, que cada vez mais abarrotam as prateleiras da 
Justiça. Nesse sentido, nos próximos dias 2 e 3 de maio, o órgão 
de supervisão e planejamento do Judiciário brasileiro prevê a 
realização de um seminário no Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que contará com a participação de representantes 
de todas essas instituições que integram a listagem. O objetivo 
é discutir com essas entidades possibilidades de solução que 
permitam reduzir o estoque de demandas judiciais às quais são 
responsáveis. 

Esforços para tornar a Justiça mais célere e eficiente 
mostramse cada vez mais necessários. E a divulgação de 
raios X como esses, sobre as condições de funcionamento dos 
tribunais brasileiros, revelase uma ferramenta imprescindível 
nesta busca constante. Segundo explica José Guilherme Vasi 
Werner, secretáriogeral adjunto do CNJ, “não é possível falar 
em planejamento e gestão do Poder Judiciário, sem que se 
conheça o que acontece na prestação de serviços da Justiça, 
que foi uma das intenções da pesquisa”.

Nesse sentido, a pesquisa do CNJ foi de suma importância. 
Identificou, por exemplo, serem as entidades públicas as maiores 
litigantes. No topo da lista, o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) está em primeiro lugar. O órgão detém uma fatia 
de 22,3% de todo o bolo das ações judiciais em tramitação nos 
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O cidadão vem de fato reconhecendo a conciliação como 
forma válida de se fazer Justiça. Conflitos relativos a serviços 
de água, luz e telefone foram os que apresentaram maior 
percentual de solução (59,3%), segundo esse estudo. As ações 
questionando benefícios do INSS ou previdência, por sua vez, 
foram os que tiveram o menor percentual de solução (32,6%).

Na opinião de José Guilherme Werner, o dado reflete o 
trabalho que vem sendo feito pelo Poder Judiciário na divulgação 
e implantação das formas de solução de conflitos por meios 
alternativos. “É muito satisfatório ver que a população já está 
preparada para que este tema da conciliação e mediação possa 
vir à tona”, afirmou o SecretárioGeral Adjunto. 

De acordo com ele, o objetivo do CNJ é aumentar o índice 
de conciliação dentro do processo, que hoje é de quase 15%. O 
objetivo é também incrementar a prática nas ações envolvendo 
os cem maiores litigantes. “O CNJ tem como política incentivar 
a conciliação, durante o processo e, principalmente, antes do 
conflito chegar à Justiça”, disse o Juiz. 

A conciliação, no entanto, vem se consolidando como uma 
prática cada vez mais comum em diversos tribunais do País. É 
o caso de um mutirão promovido pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, no último mês, no Judiciário Federal da Bahia, com o 
objetivo de dar solução às ações envolvendo o Sistema Financeiro 
de Habitação. A iniciativa possibilitou a recuperação de cerca de 
R$15 milhões em dívidas de contratos habitacionais, que poderão 
ser convertidos em novos financiamentos. O montante resgatado 
permite financiar outras 300 moradias populares, garantindo a 
centenas de cidadãos realizar o sonho da casa própria. 

“É um resultado muito significativo que pode beneficiar 
a população carente que enfrenta um déficit habitacional”, 
explicou a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana 
Calmon. A ação integra o programa “Judiciário em Dia” – projeto 
criado pelo CNJ para auxiliar os tribunais na adoção de rotinas 
que permitam agilizar a conclusão das ações judiciais.

as instituições bancárias e novamente a telefonia detêm 94% 
do total dos processos atribuídos aos cem maiores litigantes. 
Desses, 53% têm como parte algum ente público, 10% empresa 
do setor de telefonia e 6% outras empresas.

Diferentemente das demais Justiças, o percentual 
de processos em litígio no pólo passivo dos cem maiores 
demandantes do Poder Judiciário não foi muito diferente do 
pólo ativo. A proporção foi de 52% e 48% para cada grupo, 
respectivamente. Segundo o estudo, a maior parte dos 
processos referentes ao setor público estadual tem como parte 
o Estado do Rio Grande do Sul. Na esfera da administração 
municipal, os maiores litigantes pertencem ao Estado de Goiás. 

Em relação às instituições financeiras, figuram na lista do 
CNJ os grupos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, 
com 75% dos processos dos 100 maiores litigantes da Justiça 
Estadual atribuído ao setor bancário. 

Para o secretáriogeral do CNJ, Fernando Marcondes, a 
pesquisa mostrou que a Justiça vem trabalhando para poucas 
pessoas. O aspecto positivo proporcionado ao se reunir e 
divulgar tais dados, na avaliação dele, está na possibilidade 
de se construir políticas que possam justamente mudar esse 
quadro. “A pesquisa será um dos norteadores do Terceiro Pacto 
Republicano, o Estado se apresenta como maior litigante e 
precisamos discutir essa questão”, diz Marcondes.

Outra saída, percorrida de forma mais imediata e que 
vem apresentando resultados satisfatórios, tem sido a 
conciliação. Nos últimos cinco anos, das 11,7 milhões de 
pessoas que buscaram uma solução para seus conflitos, 30% 
delas (ou 3,8 milhões) optaram por métodos extrajudiciais, 
ao invés de ingressar com uma ação no Judiciário. O dado 
faz parte do suplemento “Vitimização e Justiça”, da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2009 (PNAD), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 
pedido do CNJ.

Foto: sxc.hu
Foto: Fotolia
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Alexandre Santos de Aragão
Professor de Direito Administrativo da UERJ
Advogado

AnálisE dE impACtO 
REgulAtóRiO: 

INSTRuMENTO DE uMA REGulAÇÃO 
MAIS EFICIENTE E MENOS INvASIvA

Nenhuma liberdade é absoluta, nem poderia ser, sob 
pena de tornar insuportável a convivência social. A 
vida em sociedade implica restrições à liberdade. São 
inúmeros os exemplos colhidos do dia a dia: sinais 

de trânsito, limitações à construção etc. Atualmente, contudo, 
tem se percebido uma tendência cada vez maior de restrições 
estatais, retirando dos cidadãos e da família algumas opções 
básicas sobre seus próprios rumos. Discutese a proibição de 
remédios para emagrecimento, limitações ao bronzeamento 
artificial, proibição do fumo em praças e praias, ingredientes de 
produtos, locais de colocação de alimentos nas prateleiras de 
supermercados etc.

Há dois pontos contra os quais a sociedade deve estar 
igualmente atenta: contra o voluntarismo regulatório – em 
regulação a boa intenção apaixonada costuma ser perigosa – 
e contra o comodismo de alguns indivíduos, que preferem que 
o Estado tutele a sua vida ou da sua família, ao invés de ele 
próprio tomar as suas decisões (por exemplo, para alguns é bem 
mais fácil deixar para o Estado a função de proibir determinadas 
propagandas infantis do que educar e limitar os seus filhos a não 
consumirem esses produtos).

A República e a Democracia constituem a maturidade 
institucional de uma sociedade, na qual ela própria se dirige. 
Não podemos admitir retrocessos paternalistas nessas 
conquistas. Em 1917, por exemplo, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro determinara a vedação do uso da praia em determinados 
horários para impedir que os banhistas tomassem demasiado sol 
e às moças só era permitido o banho de mar se acompanhadas 

Foto: Arquivo Pessoal
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de um banhista especialmente contratado para segurarlhe a 
mão, conforme determinado pelo Prefeito Pereira Passos.

Os exemplos históricos, hoje prosaicos, se devidamente 
atualizados, servem para mostrar a visão que medidas 
regulatórias como algumas das que se estão atualmente 
cogitando têm do cidadão: incapazes de decidir o seu melhor 
caminho e proibidos de assumir por livre arbítrio alguns riscos 
razoáveis que só lhe dizem respeito.

O Estado de Direito não pode adotar como suas as paixões 
individuais de algumas das pessoas que episodicamente 
ocupam este ou aquele cargo público, tão bem criticadas por 
AMÓS OZ, para quem “o fanatismo está em quase todos os 
lugares, e suas formas mais silenciosas, mais civilizadas, estão 
presentes em nosso entorno, e talvez dentro de nós também. 
Conheço bem os antitabagistas que o queimarão vivo, se você 
acender um cigarro perto deles! Conheço bem os vegetarianos 
que o comerão vivo por comer carne! (...) Conformidade e 
uniformidade, a urgência para pertencer a algo e o desejo de 
fazer com que todos os demais pertençam podem muito bem 
ser as formas mais amplamente difundidas de fanatismo (...). 
Creio que a essência do fanatismo reside no desejo de forçar as 
outras pessoas a mudarem.”

Qualquer restrição à liberdade só pode ser cogitada em 
função de determinado valor constitucional – não de determinada 
concepção pessoal deste ou daquele agente público – e diante 
da demonstração de que não existe outro meio menos restritivo 
para se alcançar tal valor. Não pode se fundamentar em retórica e 
abstrata invocação de expressões indeterminadas como interesse 
público, necessidades sociais, saúde pública, desenvolvimento 
nacional etc., mas, por outro lado, têm que ser eficazes para 
atender aos valores constitucionais e legais visados.

Como essa demonstração é complexa e na maioria das vezes 
não se satisfaz apenas com análises jurídicas, demandando 
o apoio de economistas, estatísticos, biólogos, engenheiros 
etc., é muito temerário que o seu controle seja feito apenas 
posteriormente à edição da restrição.

Para esse objetivo as audiências e consultas públicas, por 
exemplo, são instrumentos importantes, mas não suficientes. O 
ente regulador deve colher as impressões da sociedade, mas não 
se limitar a elas, devendo também produzir com independência 
e competência técnica o próprio arcabouço fundamentador da 
sua pretensão normatizadora, submetendo, sem paixões, esse 
próprio estudo prévio ao debate.

É para suprir essas necessidades que se começa a se 
discutir no Brasil a implantação de um sistema prévio de 
Análise de Impacto Regulatório – AIR, a integrar o processo 
administrativo de edição das normas, já existente na maioria 
dos países da OCDE. 

O objetivo é avaliar previamente a razoabilidade das 
decisões regulatórias do Estado, os seus prováveis custos 
diretos e indiretos, externalidades positivas e negativas, os 
benefícios esperados e os meios necessários para atingilos. 
Não raro acontece que até a mais bem intencionada das medidas 
regulatórias acabe, na prática, gerando efeitos contrários aos 
por ela pretendidos.

Há três pressupostos a serem considerados sobre a AIR. O 
primeiro é a necessidade de coordenação entre as instâncias 
regulatórias, a fim de se evitar contradição de normas 
administrativas, insegurança jurídica e conflitos. A coordenação 
atende também ao princípio constitucional da eficiência, evitando 
desperdício de tempo, dinheiro e pessoal com a realização de 
trabalhos duplicados e otimizando as pesquisas e experiências 
administrativas, impedindo que a cada novo projeto regulatório 
se parta sempre do zero.

O segundo pressuposto é o da manutenção da independência 
das agências reguladoras, que receberam da lei autonomia 
reforçada em relação à Chefia do Executivo. Tratase de coordenar 
sem tirar a independência. A sistemática de AIR deve, entre 
os meios adequados para assegurar a desejada coordenação, 
ser o menos restritivo possível à independência das agências 
reguladoras, já que de fato a necessidade de coordenação é por 
natureza potencialmente conflitante com a independência.

O terceiro pressuposto diz respeito à abrangência da AIR. 
Ela não pode ser vista como uma imposição apenas às agências 
reguladoras independentes, mas uma instância de coordenação 
de todas as instâncias governamentais com competências 
regulatórias. 

O âmago da AIR é fazer com que as liberdades das pessoas e 
empresas, como o bem mais sagrado em um Estado Democrático 
de Direito, não sejam sacrificadas desnecessariamente, por 
incompetência, paixões pessoais, desconhecimento da realidade 
a ser regulada, pressa ou amor aos holofotes das pessoas que 
ocasionalmente estiverem exercendo a função de regulador.

Qualquer restrição à 
liberdade só pode ser 
cogitada em função 
de determinado valor 

constitucional – não de 
determinada concepção 

pessoal deste ou daquele 
agente público – e diante 
da demonstração de que 

não existe outro meio 
menos restritivo para se 

alcançar tal valor.
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EM DEFESA DAS MULHERES 

Entrevista: Juíza Rosa Mendonça, do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Fortaleza 

Revista Justiça & Cidadania – A que se deve, na sua 
avaliação, o fato de o Juizado contra a Violência Doméstica 
de Fortaleza ser campeã no que diz respeito à concessão de 
medidas protetivas a favor das mulheres?
Rosa Mendonça – Isso se deve ao trabalho desenvolvido 
pelo Juizado junto às mulheres de todas as camadas sociais. 
O trabalho envolve a divulgação ampla da lei para mostrar a 
sua eficácia e rapidez na aplicação dos mecanismos legais ali 
previstos, assim como para encorajar as mulheres a denunciar. 
Para isso, elaboramos materiais informativos numa linguagem 
objetiva e acessível; realizamos palestras  em escolas, centros 
comunitários, hospitais, empresas públicas e privadas, 
associações comunitárias; assim como participamos de 
programas de Rádio e Televisão, jornais, debates públicos, etc. 
Ressalto que o Juizado prioriza essa demanda, e o pedido das 
medidas protetivas é apreciado em menos de 48 horas, ou seja, 
antes do prazo previsto na lei.

 
JC – Na avaliação da senhora, a Lei Maria da Penha de fato 
possibilitou tratamento mais eficaz a esse tipo de violência?
RM – Sem dúvida. Depois da Lei Maria da Penha, a mulher 
passou a ter mais confiança na Justiça e o homem também 
ficou mais temeroso, porque sabe que a lei é dura, que pode 
ensejar prisão por fatos que antes eram considerados de menor 
potencial ofensivo, como, por exemplo, uma ameaça. A questão 
da violência contra a mulher passou a ser amplamente divulgada 
e discutida, saiu de dentro das quatro paredes e ganhou o 
espaço público. E isso fez aumentar o número de denúncias. A  
criação dos juizados de violência contra mulher para processar 

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra 
a Mulher de Fortaleza, capital do Ceará, é uma das 
campeãs no que diz respeito à concessão de medidas 
em favor deste gênero. Desde dezembro de 2007, 

quando o juízo foi inaugurado, até o último mês de fevereiro, 
foram 11.206 as medidas protetivas deferidas. O número de 
prisões em flagrantes, por sua vez, chegou a 1.032. À frente 
dessa instância está a Juíza Rosa Mendonça. Ela conta que 
a prioridade é mesmo a de garantir o bemestar de esposas, 
companheiras ou namoradas que sofrem ameaças. Nesse 
sentido, ela destacou a importância da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06) para a consolidação desse trabalho.  

“Depois da Lei Maria da Penha, a mulher passou a ter mais 
confiança na Justiça e o homem também ficou mais temeroso, 
porque sabe que a lei é dura, que pode ensejar prisão por fatos 
que antes eram considerados de menor potencial ofensivo, 
como, por exemplo, uma ameaça. A questão da violência contra 
a mulher passou a ser amplamente divulgada e discutida, saiu 
de dentro das quatro paredes e ganhou o espaço público. E isso 
fez aumentar o número de denúncias”, afirmou a Magistrada. 

 Rosa explica que o trabalho promovido pelo Juizado de 
Fortaleza não se restringe ao campo judicial. Iniciativas voltadas 
à conscientização, sobretudo dos homens, integram ainda as 
ações de combate à violência doméstica desenvolvidas por esse 
juízo. Entre as ações realizadas nesse sentido, destacase a 
confecção do guia “Homens, este é o verdadeiro gol de placa – 
Não a violência à mulher”. O material foi distribuído em estádios 
de futebol, escolas, comunidades e empresas.

 Confira a íntegra da entrevista:
 



2011  ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA   39

e julgar exclusivamente este tipo de crime, que contam com 
equipe multidisciplinar para dar melhor suporte aos juízes e 
às partes envolvidas; as medidas protetivas; a vedação de 
aplicação dos institutos despenalizadores, como cesta básica ou 
outra prestação pecuniária; e a previsão de criação de centros 
de reabilitação do agressor... Tudo isso que veio com a Lei 
Maria da Penha é um passo por demais significativo no combate  
a este crime tão perverso e devastador.

 
JC – A senhora também promoveu outras iniciativas volta-
das para a conscientização do agressor. Pode nos relatar 
que ações foram essas?
RM – O Juizado realiza diversas ações objetivando sempre 
divulgar a lei e sensibilizar as pessoas para que voltem a 
atenção a esta questão tão grave que é a violência contra 
a mulher, tendo em vista tudo o que acarreta. Elaboramos 
materiais impressos dirigidos às mulheres e adolescentes. 
Por último, também voltamos nossa atenção ao homem. Em 
nossas palestras, os homens sempre nos questionavam sobre 
seus direitos, não entendiam bem a questão da violência 
contra a mulher e achavam que o crime era somente aquele 
que deixava uma marca física. Eles perguntavam se não existia 
a “Lei do Zé da Penha”, tendo em vista a existência de muitos 
homens também agredidos por mulheres. Diante desses 
questionamentos, resolvemos fazer uma campanha e elaborar 
um guia contendo essas explicações. 

Como forma de atrair a atenção do homem, resolvemos usar 
o futebol, uma verdadeira paixão nacional, e criamos o slogan 
“Este é o verdadeiro gol de placa: não a violência à mulher”. 
Para divulgação da campanha contatamos e obtivemos total 
apoio da imprensa desportiva (radialistas e jornalistas), assim 
como da federação cearense de futebol, na pessoa de seu 
presidente, Mauro Carmélio, e diretores dos clubes e jogadores. 
Exemplares do guia foram distribuídos nos estádios por ocasião 
dos clássicos, bem como em escolas, em palestras com a 
Policia Militar, o Corpo de Bombeiros, sindicatos de taxistas e 
motoristas de ônibus, empresas particulares com trabalhadores 
eminentemente masculinos, shoppings centers, entre outros e 
outros. Também foram confeccionadas camisas com o slogan 
da campanha, que os jogadores vestiam por cima da camiseta 
de seus clubes. Eles as jogavam para os torcedores, após a 
solenidade que antecedia ao jogo. Os mascotes dos times 
também entravam em campo com uma faixa que alertava que 
violência contra a mulher é crime. A mesma mensagem ficava 
passando com frequência no painel do estádio. 

 
JC – Como a senhora avalia a questão da reincidência? Os 
agressores voltam a cometer atos contra as mulheres?
RM – Aqui, no Juizado de Fortaleza, por incrível que pareça, 
a reincidência é muito pequena, se comparada com o número 
de processos que entram mensalmente. A maior reincidência é 
agressão de filhos contra as mães, tendo como pano de fundo, 
o uso de drogas.

 
JC – O que é feito em relação à mulher que desiste da 
ação e perdoa seu parceiro? Existe algum trabalho de 
conscientização junto a essa mulher?
RM – O número de mulheres que denunciava e desistia de 
prosseguir com o processo era muito grande e isso nos causava 
muita preocupação, porque observávamos que essas mulheres 
sempre retornavam. A partir desta constatação resolvemos 
mudar a dinâmica de atendimento e passamos a fazer 
audiências de forma coletiva com todas aquelas mulheres que 
manifestavam desejo pela desistência do processo. Criamos 
um grupo, de 25 a 30 mulheres, onde coletivamente são dadas 
explicações sobre a parte jurídica da lei, as consequências do 
prosseguimento e da desistência do processo, assim como 
outras questões de gênero. Este trabalho, desenvolvido pela 
equipe psicossociojuridica do Juizado, surtiu um efeito muito 
positivo. Notamos que as mulheres saíam das audiências mais 
esclarecidas e seguras da decisão que estavam tomando. O 
número de desistência reduziu cerca de 25%. As que insistem 
em desistir, acolhemos a manifestação e ainda encaminhamos 
para o centro de referência da mulher para que ela se sinta mais 
fortalecida e possa sair mais conscientizada.

JC – Quantas medidas protetivas foram aplicadas desde a 
criação do Juizado? E prisões em flagrantes?
RM – Desde dezembro de 2007 até o mês de fevereiro de 2011  
o total foi de 11.206 medidas protetivas. O número de prisões 
em flagrantes chega a 1.032.

Foto: Gláucio Dettm
ar/Agência CNJ
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A EFEtiVidAdE 
DO pROCESSO

exercício de uma função pública, remunerada com recursos do 
povo, da sociedade.

Daí porque, com esse espírito, passo a analisar um estilo 
de exercício da função jurisdicional, representado pelos 
“normativistas”, sempre com o propósito de contribuir para uma 
reflexão construtiva.

Nesse sentido, segundo respeitável corrente doutrinária, há 
no Poder Judiciário uma velha prática, associada ao “legalismo 
formalista”, em que se rende um verdadeiro culto à forma, 
encampada por muitos magistrados e que, portanto, merece 
análise, sobretudo pelos efeitos projetados junto ao princípio da 
efetividade do processo.

Com efeito, em sua obra “O Poder dos Juízes”, o respeitável 
jurista DALLARI2, assinala que: 

Por um vício que se liga a anacronismos do ensino 
jurídico e que se agrava pela mentalidade dos juízes, 
é comum que os julgadores se preocupem quase que 
exclusivamente com os aspectos formais de suas 
decisões. São frequentes as sentenças e os acórdãos 
recheados de citações eruditas, escritos em linguagem 
rebuscada e centrados na discussão de formalidades 
processuais, dando pouca ou nenhuma importância à 
questão da justiça das decisões.

A religião das formas, secundada por um segmento 
expressivo de membros do Poder Judiciário, conforme ensina 
corrente doutrinária respeitável, revela que o problema da 
crise de legitimidade das decisões judiciais possui raízes muito 
mais profundas do que comumente se imagina, começando 
pela dominante origem social dos magistrados, associada, em 
seguida, à respectiva formação familiar e social voltada para o 
individualismo, passando pelo anacronismo do ensino jurídico 

Não há como se desconhecer que a consciência jurídica 
de cada magistrado, diante de cada fenômeno 
jurídico depende, à evidência e, não raro, de uma 
multiplicidade de fatores, que se estendem desde a 

sua formação técnica até a formação filosófica.
Na obra “Curso de Deontologia da Magistratura”, sob 

coordenação do jurista NALINI1, o exMinistro do STF, Sidney 
Sanches, discorrendo sobre o tema “O Juiz e os valores 
dominantes. O desempenho da função jurisdicional em face dos 
anseios sociais por justiça”, pontua que: 

A consciência jurídica de cada juiz depende de sua 
formação técnica e filosófica, no sentido mais amplo, 
abrangendolhe a cultura jurídica, a visão política, 
econômica, social, moral, e, até, eventualmente religiosa 
(se professar religião). E como essa formação se dá com 
enorme diversidade entre as pessoas, oriundas das mais 
distintas classes econômicas e sociais, é inevitável que, 
mesmo juízes independentes, isto é, que só decidem de 
acordo com sua consciência jurídica, cheguem, apesar 
disso, a conclusões parcial ou totalmente divergentes.

E mais: 
Mas a constatação leva também à necessidade de 
cultuar o respeito pelo entendimento alheio, sempre que 
ditado pela consciência jurídica.

Muita embora a diferença de posição seja algo imanente à 
atividade judicante, devendo haver o necessário respeito mútuo, 
o Poder Judiciário não pode e não deve abrir mão de pensar a 
si mesmo, refletir sobre seus resultados, entabular a necessária 
autocrítica e, dessa forma, assegurar o aperfeiçoamento funcio
nal e institucional. Afinal, a atividade jurisdicional representa o 
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acrítico e alienado e desaguando na ideologia 
reinante no âmbito do Poder Judiciário. 

A crise do processo é, antes de tudo, uma 
crise de mentalidade, de visão cultural do pro
cesso, dos valores mórbidos trazidos pelo in
dividualismo e elitismo, como também, por úl
timo, da ausência de uma visão estratégica de 
“nação” pelos membros do Poder Judiciário. 

Aliás, essa ausência de visão estratégica 
impede que o Poder Judiciário imprima 
um ritmo diferenciado e adequado à sua 
jurisprudência em face de cada mudança 
decorrente da dinâmica social. De fato, não 
há como se deixar de estabelecer uma relação 
entre a atividade de interpretação e aplicação 
das normas jurídicas e a situação concreta 
das condições de vida da população, em cada 
contexto histórico. 

Nesse passo, o jurista ALVIM3, na obra 
“Manual de Direito Processual Civil”, com 
muita propriedade assinalou que: 

(...)No entanto, frisese uma vez mais, 
esta modificação substancial no pensar 
e aplicar o Direito somente poderá 
realmente operar melhoria do Estado, na 
medida e na proporção exatas em que 
haja melhoria concreta das condições de 
vida da população, ou seja, em função 
de uma melhoria da Nação.

Não há reforma processual que possa 
curar as feridas abertas pela morosidade e 
pelo excesso de formalismo, sem que haja 
uma refundação da mentalidade dos membros 
do Poder Judiciário, que deverá se operar em 
homenagem ao princípio da efetividade do 
processo.

Não foi à toa que a eminente Ministra do e. 
STJ, Eliana Calmon4, ao tomar posse no cargo 
de Corregedora Nacional de Justiça, junto ao e. CNJ, pontuou: 

Não está sendo fácil corrigir os rumos, implantar 
práticas administrativas modernas, desalojar os vilões 
do Poder e, sobretudo, mudar os usos e costumes de 
um Judiciário desenvolvido à sombra de uma sociedade 
elitista, patrimonialista, desigual e individualista. Este 
não é um trabalho de poucos e para pouco tempo. É 
meta arrojada a exigir esforço concentrado de todos 
os atores da atividade judicante, especialmente dos 
magistrados.

E mais, a eminente Ministra, indiretamente, profetiza: “Não 
podemos esperar pelo legislador ou pelo Executivo. A iniciativa 
da reconstrução é nossa, de magistrados responsáveis diretos 
pela aplicação da lei e a referência primeira da cidadania, quando 
agredida em seu direito.”

É preciso que o Poder Judiciário se dispa do corporativismo 
e das vaidades e renda ensejo a uma pronta reforma estrutural, 
que nasça de dentro para fora, comprometida com um projeto 
democrático e inclusivo de país. Do contrário, virá, certamente, 
uma indesejável reforma de fora para dentro, imposta por uma 
sociedade que agoniza à espera de um Estado que seja mais 
funcional, democrático, humano e eficiente. Não é incomum 
que nesse tipo de reforma, que nasce de fora para dentro, 
normalmente, a sociedade acabe sendo refém de interesses 
menores, voltados para amesquinhar a atividade judicante. As 
palavras da eminente Ministra do STJ são, antes de tudo, um 
“grito de alerta”.

Para o segmento que adora figurar como “escravo da lei”, 
olvidandose da politicidade da atividade judicante, vale lembrar, 
novamente, lição do jurista DALLARI5, nestes termos: 

Por influência do positivismo jurídico passouse a 
considerar que só é “direito” o que está contido na 
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lei. E esta, no mundo atual, é feita segundo o jogo 
das forças políticas, sem qualquer consideração pela 
realidade social ou por aquilo que na linguagem de 
Montesquieu e dos teóricos do direito natural seria “a 
natureza das coisas”. De qualquer modo, o direito seria  
sempre político, mas a partir da concepção do Poder 
Legislativo como um órgão ou conjunto de órgãos em 
que são produzidas as leis, essa politicidade passou a 
caminhar muito próxima da natureza políticopartidária. 
Desse modo foi estabelecida uma ambiguidade, pois a 
lei pode ser a expressão do direito autêntico, nascido 
das relações sociais básicas e expressando os valores 
de um grupo social, mas, geralmente, passou a 
expressar apenas a vontade do grupo que predomina 
em determinado momento da vida de um povo, sendo 
muitas vezes um instrumento de interesses individuais 
ou grupais contrários aos de todo o povo.

Na mesma linha de raciocínio, o jurista FERREIRA FILHO6, 
na obra “Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo”, 
leciona: 

Fácil é conceber que, num quadro dos conflitos de 
interesses tornados extremamente agudos pela questão 
social, a lei veio a ser encarada como uma vantagem. 
Sim, porque têla a seu lado consistia, num modelo do 
Estado de Direito, em ter a força do Estado como aliada. 
Daí o esforço de todos os grupos para obter a lei o mais 
favorável possível a seus interesses. Não a lei mais justa 
para todos. 5.3. Esta concepção da leivantagem deforma 
todo o modelo institucional da democracia moderna.

Destarte, a lei deixou de ser a expressão do interesse geral 
para, não raro, agasalhar interesses de grupos ou indivíduos 
estando, portanto, deformado um instrumento vital da 
democracia. Disso os “formalistas legalistas” ou “normativistas” 
se esquecem, ou, o que é pior, agem conscientemente, por 
opção política. Afinal, na esteira das melhores doutrinas, a 
neutralidade jurídica é uma quimera. O Direito é instrumento de 
uma ideologia política.

De uma forma cáustica, o consagrado doutrinador DALLARI7 
assevera: “Os normativistas não precisam ser justos, embora 
muitos deles sejam juízes”. 

Na mesma linha de raciocínio, pontifica ainda que: 
É preciso que, por meio de uma discussão constante e 
franca, sejam definidos e apontados os meios concretos 
para a mudança estrutural da sociedade e do Estado, 
no sentido de garantir uma prática democrática. Nesse 
processo de mudança, a magistratura é interessada como 
beneficiária, pois sem democracia não existe a possibilidade 
de se manter magistratura independente. Mas, ao mesmo 
tempo, ela é moral e politicamente responsável, pois 
nas sociedades modernas a magistratura politicamente 
responsável, já tem condições para se impor como agente 
de avanços sociais em favor da dignidade humana e tem o 
dever de assumir esse papel.

Não se pode ser indiferente a esse apontamento, pois 
o Poder Judiciário tem um inequívoco e efetivo papel como 
“agente de avanços sociais em favor da dignidade humana” e, 
ao atuar dessa forma, não faz nenhum favor ou caridade, já que 
“tem o dever de assumir esse papel”.

O receituário para se libertar do “legalismo formalista” ou 
“normativismo”, de certa maneira, é apresentado pelo jurista 
DALLARI8, quando aponta que: 

Será mais fácil agora, não acarretando qualquer risco 
nem a renúncia a princípios éticos e jurídicos, inovar 
aplicando a Constituição, fazer a complementação 
das disposições legais já existentes, para adequálas 
aos casos concretos, tomando por base os princípios 
e as normas gerais já integrados na legislação. É 
perfeitamente possível fazer isso com base no direito já 
existente, sobretudo na Constituição, sem a necessidade 
de substituir o legislador.

E mais, ratificando e complementando esse ponto de vista, 
na obra “Direito, Justiça Social e Neoliberalismo”, oriunda do 
jurista AZEVEDO9, em menção a doutrinadora GRINOVER, foi 
lecionado o seguinte:

Não pode o profissional do direito “dispensar” uma 
séria preparação técnicojurídica, quaisquer que sejam 
as atividades que vá desempenhar. Menosprezar a 
dimensão técnica do direito é formalizar o equívoco, pois 
qualquer ciência demanda e se serve de instrumentos 
técnicos (...) Mas a técnica tem função ancilar e deve 
estar a serviço de funções que o direito se propõe 
alcançar: finalidades jurídicas, sim, mas também sociais 
e políticas. Por isto, o operador do direito não pode 
prescindir da formação sóciopolítica (humanística e 
interdisciplinar), que lhe consinta visão mais ampla no 
processo social, globalmente entendido.

De resto, a eminente Ministra do STJ, Eliana Calmon10, 
em seu célebre e aludido discurso proferido por ocasião de 
sua posse no cargo de Corregedora Nacional de Justiça, 
demonstrou preocupação com o atual quadro das instituições 
judiciárias, tendo assinalado, verbis: 

Minha segunda meta é bem mais ambiciosa e de difícil 
alcance. Afinal, pelo esvaziamento da figura do juiz, 
houve uma progressiva degeneração nos objetivos deste 
profissional, aos poucos perdendo a perspectiva de si 
mesmo como agente do poder estatal, amesquinhado com 
projetos pessoais, fugindo inteiramente do compromisso 
institucional. Quase em movimento imperceptível, o 
magistrado vai ficando desacreditado, e o pior, ele 
mesmo já não mais se acredita como agente político e 
de pacificação social; age como mera autoridade judicial, 
uma espécie de chefe de repartição, cujo compromisso 
maior é o de terminar a sua tarefa, assinando papéis 
onde retrata a sua opinião técnica sobre o litígio, alheio 
aos reclames de uma sociedade inconformada com as 
respostas inconclusivas de uma decisão judicial.
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Destituído de ar jocoso, sem nenhuma ironia, quero lembrar 
frase atribuída a Otto Von Bismarck, nestes termos: “Os 
cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 
são feitas as salsichas e as leis”.

 Certo é, dessa maneira, tocante a interpretação e aplicação 
do direito, que não se pode conceber a atividade judicante 
sem a perspectiva do justo. Mais ainda, não se pode olvidar 
da politicidade da função jurisdicional, sobretudo em razão dos 
seus efeitos políticos, sociais e econômicos.

Antes de encerrar esta primeira parte, portanto, só poderia 
concluir  dizendo que os magistrados “legalistas formalistas” ou 
“normativistas” ou “chefes de repartição” prestam um imenso 
desserviço à efetividade do processo, com inequívocos e 
negativos reflexos à credibilidade do Poder Judiciário.

Inegável, pois, o elo entre a postura “normativista” e a 
efetividade do processo.

A proposta da segunda parte deste artigo jurídico é 
estabelecer uma correlação entre o princípio da efetividade da 
jurisdição e o poder de iniciativa probatória oficial. 

Na obra “Poderes Instrutórios do Juiz”, de lavra do jurista 
BEDAQUE11, este assinala, com propriedade, que:

Estabelecido que a instrumentalidade do processo deve 
ser concebida em função do ordenamento jurídico
substancial criado pelo Estado, e cuja preservação 
encontra nele o maior interessado, impossível aceitar 
a intransigente defesa que a maioria da doutrina 
brasileira faz da inércia judicial no tocante à investigação 
probatória, postura muito comum principalmente quando 
os direitos em questão são disponíveis.

Portanto, adiro à corrente doutrinária que consagrou o 
aspecto da “publicização” do processo, ou seja, a relação 
jurídica processual tem o fim primordial de assegurar a 
integridade do ordenamento jurídico estatal. O processo não 
é regido, exclusivamente, pelo conteúdo privatista, pois o seu 
resultado não interessa somente às partes, mas, principalmente, 
ao Estado. De fato, tãosó com a integridade do ordenamento 
jurídico substancial criado pelo Estado tornase possível a 
convivência social. 

Aliás, sobredito autor12 leciona: 
Em suma, se todos os integrantes da relação processual 
têm interesse no resultado do processo, não se 
deve deixar nas mãos das partes, apenas, a iniciativa 
instrutória. Ao contrário, tudo aconselha que também o 
juiz desenvolva atividades no sentido de esclarecer os 
fatos. Enquanto as partes procuram fazer com que o 
procedimento se desenvolva segundo seus interesses, o 
juiz tem em vista o interesse geral.

Um outro aspecto interessante é o da incompatibilidade 
entre o Estado Social de Direito e o processo civil individualista, 
notadamente, quanto ao aspecto do exagerado apego à 
autonomia das partes por este último, em prejuízo dos fins 
processuais e, portanto, da iniciativa probatória oficial, o que 
é ratificado pela doutrina que reza que não é compatível com 

o estado social de direito o processo civil individualista, cujas 
regras consagram como valor absoluto a autonomia das partes 
que se sobrepõe ao próprio escopo da atividade jurisdicional e 
do instrumento estatal de solução das controvérsias. 

Noutro giro, a iniciativa probatória oficial guarda estreita 
vinculação com o princípio da igualdade real entre as partes, 
possuindo, nesse aspecto, um profundo sentido social, evitando 
que a parte mais forte cultural e economicamente, em condições 
de contratar melhores advogados, engolfe a parte mais fraca, 
senão vejamos13:

Considerando que a parte “mais fraca” não tem as 
mesmas possibilidades que a ‘mais forte’ de trazer, 
para os autos, as provas necessárias à demonstração 
de seu direito, a ausência de iniciativa probatória pelo 
juiz corresponde a alguém assistir passivamente a um 
duelo entre o lobo e o cordeiro. Evidentemente, não 
estará atendido o princípio da igualdade substancial que, 
segundo a moderna ciência processual, deve prevalecer 
sobre o da mera igualdade formal. E, em razão dessa 
passividade do julgador, provavelmente se chegará a um 
resultado diverso daquele desejado pelo direito material. 
Ou seja, o objetivo do processo não será alcançado.

Nesse compasso, em face da moderna processualística, 
não há como se divisar conteúdo privatista na relação jurídica 
processual, ao contrário, para a melhor doutrina prepondera 
o aspecto publicista do processo. Significa dizer que o 
magistrado não figura como mero espectador do duelo travado 
entre as partes, mas, ao contrário, deve desempenhar um papel 
ativo, no sentido de obter o melhor esclarecimento possível 
dos fatos, localizar a verdade e, só então, exarar ou proferir, 
conforme o caso, o julgamento definitivo. Tãosomente dessa 
maneira a jurisdição estará cumprindo a sua finalidade social, 
de contribuir para a verdadeira pacificação social; e também 
política, de velar pelo respeito à autoridade do Estado, o qual 
possui interesse na manutenção da integridade das normas de 
direito material que edita. Como se vê, a visão publicista do 
processo não deixa de ter suas implicações, pois, “exige um 
juiz comprometido com a efetivação do direito material.”14

Por outro lado, não há que se falar que o poder de iniciativa 
probatória do magistrado possa malferir a imparcialidade. 
Com efeito, a estrutura interna do processo é provida de 
vários mecanismos que impedem o arbítrio do Estadojuiz, 
com destaque para a exceção de suspeição, o contraditório, o 
princípio da motivação e, por fim, o duplo grau de jurisdição.

O doutrinador BARBI15, em sua obra “Comentários ao 
Código de Processo Civil”, chega a dizer, em comentário ao 
artigo 130 do Código de Processo Civil, que o exercício do poder 
de iniciativa probatória oficial integra o “ideal do verdadeiro 
juiz”, senão vejamos: 

O texto atual é amplo, não limitando os meios de prova 
que o juiz pode entender conveniente determinar por 
sua própria iniciativa. Atende ele a um sentimento muito 
difundido entre nossos magistrados, que, com razão, não 
se satisfazem com uma atitude de inércia, que poderia 
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leválos, em certos casos, a julgar uma causa em forma 
não satisfatória, porque insuficientemente esclarecidos 
os fatos. A norma legal propicia ao juiz, nessas hipóteses, 
meios para completar sua convicção e, assim, decidir 
com tranqüilidade de consciência, realizando o ideal do 
verdadeiro juiz, que não é apenas o de decidir, mas sim 
o de decidir bem, dando a correta solução da causa em 
face dos fatos e do direito.

Tal raciocício é corroborado por WAMBIER16, verbis: 
Em tempos outros o magistrado atuava como mero 
espectador da atividade probante das partes, sem 
interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa 
postura não mais se coaduna com o processo civil 
moderno, que exige um julgador comprometido com 
a descoberta da verdade e a correta distribuição da 
justiça, ainda que, por óbvio, deva manter a necessária 
eqüidistância em relação aos interesses das partes 
(princípio da imparcialidade do juiz).

Apenas uma ressalva em relação a este último doutrinador, 
pois não há que se acentuar o temor reverencial e sacrossanto 
pela quebra de imparcialidade, em face da sobredita estrutura 
interna do processo, que dispõe de mecanismos mais que 
suficientes para barrar eventual arbítrio judicial.

Em tal contexto, não há, portanto, como deixar de se 
entrever uma estreita relação entre o poder de iniciativa 
probatória dos magistrados e o princípio da efetividade do 
processo. A jurisdição é uma função pública, com fins jurídicos, 
sociais e políticos e, portanto, nessa condição, paira acima do 
mero interesse privatista dos demandantes. Isso não só justifica 
como também legitima o poder de iniciativa probatória conferido 
aos magistrados.

Nessa esteira, curial traçar um paralelo entre a efetividade 
do processo e a inspeção judicial, meio de prova quase sempre 
olvidado nas relações jurídicas processuais, pois, não se pode 
cogitar de efetividade do processo sem que se observe a boa 
qualidade da instrução probatória. 

Antes de mais nada, é preciso ter em mente o que afirma 
BEDAQUE17:

Não se pode esquecer que a ciência processual evoluiu. 
Com o tempo, a visão dos problemas processuais tem se 
modificado. Hoje pensase mais em justiça e menos em 
técnica ou ciência  processual.

E mais:
(...) É preciso buscar, pelo processo, a aplicação correta 
e racionalmente justificada do direito. Para atingir esse 
objetivo, fundamental é a preocupação com a verdade dos 
fatos. Somente a solução baseada em fatos verdadeiros 
pode ser considerada justa.

A inspeção judicial, em certos casos, é o mais importante 
meio de prova com vista à apuração da verdade no bojo do 
processo, prestando, dessa maneira, um serviço inestimável à 
efetividade do processo.

Curiosamente, diria mais, inexplicavelmente, a inspeção 
judicial é subutilizada ou até mesmo não utilizada pela 
magistratura, pois a ideologia dominante consiste em se 
entregar a produção das provas para a “autonomia das partes”, 
seguindose uma concepção privatista do processo, buscando
se o acesso às fontes de prova, via de regra, de forma indireta 
(testemunhas, peritos, documentos). A perplexidade acentua
se mais ainda quando se sabe, na esteira da melhor doutrina, 
que a inspeção judicial consagra os princípios da imediatidade 
e oralidade. Portanto, esse vício de postura do Poder Judiciário 
não se coaduna com a índole publicista do processo, que tem 
como um de seus fins precípuos a manutenção da integridade 
do ordenamento jurídico, do direito material.

Com muita propriedade e argúcia, o jurista SILVA18, na obra 
“Curso de Processo Civil”, enfrentou esse problema, verbis: 

A inspeção judicial é indiscutivelmente a mais importan
te, segura e esclarecedora fonte de prova, com que o 
julgador pode contar e é de lamentar que nossos juízes 
não a utilizem com maior freqüência, preferindo assu
mir, ante a prova, uma atitude burocrática de servidor 
público, limitandose a ordenar que terceiros a realizem 
e lhe tragam pronta a seu gabinete.

Se os juízes tivessem consciência do tempo que economizam 
quando perdem uma manhã, ou todo um dia, para inspecionar, 
por exemplo, um imóvel litigioso, por certo se valeriam, com 
maior frequência, deste instrumento probatório.

Além disso, os princípios de oralidade e imediatidade, a 
que aspiram os ordenamentos modernos, teriam na inspeção 
judicial, sua expressão mais autêntica e efetiva, fazendo com 
que se evitasse a justa observação crítica  de que a oralidade 
que se pratica do direito contemporâneo, de um modo geral, 
é simples oralidade protocolar e não a verdadeira oralidade. 

Demais disso, a inspeção judicial tem o condão de aproximar 
o juiz das partes e interessados no processo, conferindo maior 
legitimidade à sua atuação institucional. Afinal, o magistrado se 
desloca até o local dos fatos, para vistoriar coisas ou pessoas, 
ouve as partes, interessados e terceiros e, com isso, obtém os  
elementos de convicção que poderão ser vitais para uma boa, 
correta e justa solução da lide. 

Nas ações coletivas e possessórias, quando se associa 
a inspeção judicial com a via conciliatória, os resultados 
para a efetividade do processo podem ser ainda muito mais 
surpreendentes e alvissareiros, basta que os magistrados 
acreditem; bem ainda, que abdiquem do velho hábito da longa 
espera nos gabinetes; deixem de ver o processo apenas e 
tãosomente como um número na estatística e; dessa forma, 
criem a necessária disposição para sair em busca da justiça 
(simbolicamente, a inspeção judicial contém essa mensagem). 
Isso também é algo inerente à função jurisdicional. 

Aliás, ao meu sentir, nisso reside o que há de mais edificante 
na atividade judicante, vale dizer, enxergar a nossa atividade 
como fator de transformação social, de promoção da dignidade 
humana, de idealismo, realização concreta de justiça, num 
verdadeiro tributo às futuras gerações, aos que ainda virão.
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Além disso, não se pode esquecer o que reza o artigo 440, 
CPC, verbis: “O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas 
ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à 
decisão da causa.” 

Por esse prisma, em qualquer fase do processo o juiz pode, 
de ofício ou a requerimento da parte, inspecionar pessoas ou 
coisas. A inspeção judicial, pois, não fica presa à fase instrutória 
e, desse modo, ao meu ver, pode se dar até mesmo na fase 
postulatória antes, por exemplo, do magistrado enfrentar um 
pedido de liminar satisfativo, sempre que esse meio de prova 
for necessário para o esclarecimento dos fatos. Destarte, a 
verdade real deve permear todos os atos decisórios e não só a 
sentença definitiva de mérito.

Desse modo, v.g., em uma ação civil pública, ajuizada pelo 
Ministério Público, em que se vise interditar a construção de uma 
usina hidrelétrica, em razão de problemas ambientais, havendo 
deficiência na instrução da peça inicial e, sendo necessário 
aperfeiçoar o esclarecimento dos fatos, nada obsta, mas, ao 
contrário, tudo recomenda, que o magistrado lance mão desse 
eficaz meio de prova. Em consequência, após se deslocar até o 
local dos fatos, ouvir as partes, terceiros interessados, possuidores, 
representantes e técnicos dos diversos órgãos públicos, o 
magistrado, decerto, terá melhores condições de enfrentar a 
decisão liminar, seja para conceder, seja para negar o pedido que, 
via de regra, em caso de deferimento, possui caráter satisfativo. 

Não se pode descartar, inclusive, a utilidade da sobredita 
inspeção judicial para fins de lavratura de um termo de 
conciliação entre as partes, tal é o grau de lucidez que esse 
meio de prova tem o condão de despertar sobre o espírito do 
juiz e litigantes. 

De resto, fenômeno processual análogo já existe em 
nosso ordenamento jurídico, quando, v.g., nas ações 
possessórias de força nova, se prevê a possibilidade, ex 
officio, de realização da audiência de justificação prévia, 
meio de prova indireto, antes de o magistrado enfrentar o 
pedido de liminar entabulado pelo demandante. Não é esse 
um exercício do poder de iniciativa probatória do magistrado 
em plena fase postulatória, muito embora em se tratando de 
um procedimento especial?

Portanto, ao menos em relação à inspeção judicial, a iniciativa 
probatória oficial não se dá em caráter integrativo ou supletório 
da atividade instrutória das partes, tãosó na fase probatória, ao 
contrário do que induz a pensar abalizada doutrina19. Mas, vale 
acentuar, pode se verificar, inclusive, na fase postulatória do 
processo, desde que o juiz, motivadamente, se manifeste pela 
sua necessidade. Isso pode assegurar, inclusive, maior prestígio 
ao princípio da verdade real, tocante à concessão ou não de 
decisões liminares satisfativas.

No mesmo passo, vale um registro final, acerca da 
inspeção judicial, em relação às demandas possessórias, 
não se podendo esquecer que: “As ações de manutenção 
e de reintegração de posse variam de rito conforme sejam 
intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou 
depois de ultrapassado dito termo. Na primeira hipótese, 
temse a chamada ação possessória de força nova. Na 
segunda, a de força velha.”20 

E mais, tal ponto de vista é ratificado pelo que reza o 
artigo 928 do CPC que assinala, verbis: “Estando a petição 
inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, 
a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reinte
gração; no caso contrário, determinará que o autor justifique 

De conseguinte, fica ilustrado o forte elo entre a inspeção judicial e a 
efetividade do processo, dentro de uma perspectiva de menor rigidez e apego 
às formas procedimentais, porém, observada uma boa dose de razoabilidade, 

para que não se macule a necessária segurança jurídica às partes.
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previamente o alegado, citandose o réu para comparecer à 
audiência que for designada.” 

Logo, em tal contexto, somente queria assinalar que, ao 
meu modesto sentir, nada obsta, mas, em certos casos, tudo 
aconselha que o magistrado, dentro dos lindes do reportado 
artigo 928, CPC, nas ações de força nova, ao invés de 
proceder à audiência de justificação prévia (meio de prova 
indireto), venha a determinar, em seu lugar, uma inspeção 
judicial na área litigiosa (meio de prova direto), que, aliás, 
pode ser muito mais eficaz e profícuo, com vista à verdade 
real e, portanto, à efetividade do processo. E, vale acrescer, 
nada impede também que, mesmo insistindo na realização da 
audiência de justificação prévia, se, ao depois, ainda subsistir 
alguma dúvida em seu espírito, possa o juiz render ensejo à 
inspeção judicial, a fim de que, só então, com maior solidez, 
passe ao julgamento do pleito liminar.

Isso, de resto, vai ao encontro do artigo 332, CPC, estampado 
no Capítulo VI, Das Provas, Seção I, Das Disposições Gerais, 
nestes termos: “Todos os meios de prova legais, bem como 
os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se 
funda a ação ou a defesa.”

Cada caso concreto, suas peculiaridades e nuances, ditarão 
o melhor caminho para o juiz.

O certo é que o procedimento processual não pode ser 
divisado como uma camisa deforça, uma algema, um calabouço, 
que nulifique o poder criatório dos juízes, com sacrifício à justa 
composição da lide. Afinal, o magistrado não é um autômato.

Nessa toada, não custa rememorar a dicção do artigo 
340, II, CPC, inserto no Capítulo VI, Das Provas, Seção I, Das 
Disposições Gerais, ipsis litteris: “Além dos deveres enumerados 
no art. 14, compete à parte: II submeterse à inspeção judicial, 
que for julgada necessária.”

De conseguinte, fica ilustrado o forte elo entre a inspeção 
judicial e a efetividade do processo, dentro de uma perspectiva 
de menor rigidez e apego às formas procedimentais, porém, 
observada uma boa dose de razoabilidade, para que não se 
macule a necessária segurança jurídica às partes.

Em um quarto momento, não se pode falar em efetividade do 
processo sem se lembrar a dicção do inciso LXXVIII, artigo 5º, 
CF, trazido ao nosso ordenamento jurídico pela EC nº 45/2004, 
que estatui: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.”

Desse jeito, a “razoável duração do processo” e os “meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação” são, antes de tudo, 
um direito fundamental dos jurisdicionados ou interessados, 
conforme o caso. Isso na lição de abalizada doutrina.

Importante observar, assentado em escólio da melhor 
doutrina21 que:  

Sem embargo, a razoabilidade referida representa uma 
quebra dessa preocupação exclusiva com a rapidez, 
pois o processo deverá durar o mínimo, mas também 
todo o tempo necessário para que não haja violação da 
qualidade na prestação jurisdicional.

Vejam que, quanto ao tempo de duração, nos termos 
da Constituição, o binômio “celeridadequalidade” deverá 
presidir a atividade judicante, não podendo haver sacrifício 
à justa composição da lide em nome do açodamento. Não 
se pode, por exemplo, deixar de exercer o poder oficial de 
iniciativa probatória, com vista ao melhor esclarecimento dos 
fatos e, com esteio nesse vício de abstenção, submeter o caso 
concreto à regra de julgamento pelo “ônus da prova” (artigo 
333, CPC), tudo isso em nome da celeridade processual. Esse 
comportamento, data vênia, não é adequado, pois, pontifica a 
melhor doutrina22 que: 

Assim, não deve o julgador, diante de um resultado 
insuficiente da instrução da causa, recorrer imediatamente 
às regras sobre o ônus da prova. Se verificar a possibilidade 
de esclarecer algum fato, mediante a realização de 
determinada prova, não pode se omitir. Somente esse 
comportamento do magistrado pode impedir que o processo 
se transforme em mais um instrumento de injustiça.

Demais disso, não bastam normas jurídicas de propósitos 
elevados para se dirimir o problema da morosidade do 
processo no âmbito do Poder Judiciário. Há que se estudar 
e implementar uma ampla reforma estrutural, que deverá se 
estender desde a constante adequação do número de juízes 
ao número de demandas e população, até à imprescindível e 
sobredita “mudança de mentalidade”, dos magistrados, no que 
toca ao escorreito emprego dos institutos processuais.

A propósito, diz uma bela canção regional do Amapá, de 
autoria do cantor e compositor Osmar Júnior23, sob o título 
“Igarapé das Mulheres”  que : “O tempo leva tudo, o tempo leva 
a vida...”

A “razoável duração do processo”, direito fundamental dos 
cidadãos, figura, antes de qualquer coisa, como uma reverência 
constitucional à fragilidade da condição humana, à efemeridade 
da vida.

Quero finalizar este artigo jurídico citando uma frase de 
David Hume (1754), inserta na obra “O livro das citações”, 
escrito por GIANNETTI24, nestes termos: “Quando uma pessoa 
sensata compreende mal o que eu quis dizer, reconheço que me 
zango, mas apenas comigo mesmo: por haver expressado o meu 
pensamento tão mal que dei ensejo ao erro.”

De conseguinte, arremato nos seguintes termos: a) Há 
uma relação de antinomia entre a efetividade do processo 
e a conduta processual dos magistrados normativistas; b) 
O poder oficial de iniciativa probatória afirma o princípio da 
efetividade do processo; c) A inspeção judicial, em certos 
casos, é o mais importante meio de prova com vista à 
efetividade do processo; d) A razoável duração do processo, 
direito fundamental dos jurisdicionados, deve ser presidida 
pelo binômio celeridadequalidade, a fim de promover a 
efetividade do processo; e) A cooperação “personalista” é 
um importante contraponto aos excessos do individualismo 
e do transpersonalismo e pode contribuir, concretamente, 
para a boa e correta interpretação e aplicação das normas 
jurídicas, com vista à efetividade do processo.
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A COnstituiÇÃO, A sOCiEdAdE 
CIvIl E O INTElECTuAl

A Constituição de 1988 rompeu com a tradição de pacto en
tre elites. O seu texto revolucionou o arcabouço da ordem 
constitucional ao aprimorar institutos e criar outros.

Todas as Constituições anteriores decorrem de 
anteprojeto redigido por uma comissão de reduzido grupo, ao 
contrário do texto de 1988, que recebeu contribuições dos 
diversos segmentos da sociedade, em trabalho hercúleo de seu 
Relator, Sen. Bernardo Cabral, e demais constituintes, que não 
ficaram presos aos limites de um grupo.

A grande transformação que a Constituição operou está na 
linha ideológica. 

A ordem anterior incluiu a segurança nacional com base no 
binômio esguiano, segurança-desenvolvimento, sem explicitála 
no Texto.

Este binômio, que compunha os objetivos nacionais inscritos 
nos manuais da ESG, teve o uso reprovável. Tratase do binômio 
da década de sessenta reciclado do lema positivista Ordem 
e Progresso escrito na bandeira nacional, que, sob a égide 
da ideologia dominante na tecnoburocracia militar do período 
anterior, propiciou, por razões de alegada segurança, prisões e 
injustiças sob a capa da busca do desenvolvimento.

A partir de 1988 ocorre a grande virada: os objetivos 
nacionais são expressos, sem consultar  manual, escolhidos pelo 

povo, que os incorporou ao artigo 3º, que dispõe, no inciso I, da 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e, no inciso 
II, garantir o desenvolvimento nacional. Portanto opção de que 
para o desenvolvimento nacional é preciso ter liberdade, justiça 
e solidariedade, além de incluir entre os objetivos, erradicar a 
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais 
e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra discriminação.

Quem escolhe os objetivos de um povo não é o jurista nem 
o intelectual, é o próprio povo. Ao jurista, e aos intelectuais em 
geral, cabe dizer como atingir os objetivos, e de preferência 
conforme o canto de Milton Nascimento, “todo artista deve ir 
onde o povo está”, todo jurista deve ir também onde o povo está.

No Brasil há um movimento pendular, que oscila entre mais 
liberdades para o cidadão ou mais poderes ao Executivo, mais 
centralização para a União com menor competência aos Estados 
e municípios e viceversa. A Constituição de 1988 privilegiou 
a repartição de competências com ampliação dos Municípios, 
alargou a liberdade e direitos do cidadão e atribuiu mais poderes 
ao Legislativo.

Não faltaram críticas à Constituição de 1988. É 
tradição política e jurídica alegar necessidade de revisão e 
ingovernabilidade que o Texto acarreta. Em 1891, o constituinte 
Bulhões de Carvalho, de caneta na mão, ao assinar a primeira 
Constituição republicana, proferiu discurso revisionista por uma 
única razão: era unitarista, contrário ao federalismo. Mas em 
1914 confessou ao amigo historiador Aureliano Leal, que se 
tornara federalista, mais tarde. A força revisora tomara corpo 
desde a promulgação e obteve êxito em 1925, após “acordo em 
torno da mesa do Presidente da República”, Arthur Bernardes, 
como de hábito na política brasileira.

Os fatos políticos provaram que a panaceia para os males, 
a Revisão, não acabou com o domínio de oligarquias nem evitou 
a Revolução de Trinta, nem, apesar da nova Constituição de 
1934,  impediu o golpe de 37.

A Constituição de 1988 enfrentou críticas de interesses 
contrariados, que não perceberam o avanço dos direitos 
fundamentais individuais e sociais, da dignidade da pessoa 
humana e a natureza transformadora das bases ideológicas do 
Estado, e cogitam, volta e meia, revisão ou mini-constituinte, 
pacto e coisas do gênero.

Uma Constituição, segundo Karl Loewestein, pode ser: 
normativa, que  caminha junto com o processo de poder, 
conforme o traje que cai bem, na medida; semântica, que detém 
a dinâmica do processo de poder, está aquém, conforme um 
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traje apertado, a impedir os movimentos, comuns em regimes 
totalitários que servem à perpetuação dos detentores do poder; 
nominal, que é a educativa, à frente da dinâmica do processo 
de poder, que faz o país avançar gradativamente e visa um 
dia tornarse normativa, por isso é prospectiva e carregada de 
normas programáticas, dirigente, conforme o Texto de 1988.

A Constituição atual traçou diretrizes que permitem  
transformar a sociedade em níveis mais elevados e ela possibilita 
expurgar os resquícios do patrimonialismo de Estado, retrógrado 
e conservador que sustentou complexos coloniais arraigados em 
nossa cultura e que ainda persistem, não por conta do seu texto, 
mas dos costumes políticos descritos por Raimundo Faoro, em 
“Os donos do poder”.

Neste trabalho, o rei fica nu. Ao tratar da centralidade do papel 
do Estado na formação política, aponta para o patronato político 
acima da administração civil e militar, que comanda a nação como 
grande árbitro, detentor da soberania do povo e que por ela decide. 

O discurso da Presidente da República repleto de bons 
propósitos e compromissos, depende, para se concretizar, 
muito mais da libertação da sociedade a patamares éticos e 
morais, que não se operam da noite para o dia porque decorrem 
de longa formação sociológica da sociedade. A transformação 
que desejamos não depende apenas dos Chefes de cada um 
dos Poderes, mas de toda a sociedade para imperar a justiça, a 
igualdade e a liberdade.

Neste aspecto a Constituição pode contribuir para que 
o poder não permaneça nas mãos de poucos, que se opere o 
arejamento das classes dirigentes, mas não impede que vicejem 
condutas que, sob a manto da legalidade, obedeçam à finalidade 
que não seja ética e não vise o bem comum. 

Nenhuma Constituição impõe a ética na política, que é fruto 
de educação e do amadurecimento político, nem pode estancar 
os costumes enraizados, que confundem o público e o privado 
na orgia da malversação do dinheiro público e do compadrio. 

A Constituição aponta para responsabilidade e improbidade, 
baliza a atuação da Administração Pública, cabendo aos tribunais 
dirimir conflitos de infração às normas.

Nossa Constituição educa ao definir quem tem dever para 
com os filhos, as crianças e os adolescentes, o futuro do país; o 
idoso; o meio ambiente; a educação; a saúde; os índios, nossos 
irmãos, filhos da mesma terra, com os quais urge resgatar 
enorme dívida.

Um Estado pode ser transformado pela ação política ou pela 
elaboração jurídica. Isto quer dizer que se a Constituição indica 
a direção, cabe ao homem, onde estiver, nos três poderes, na 
Administração pública ou privada, nas empresas, na escola, na 
rua e nos quartéis, zelar, de modo pacífico, mas enérgico e ativo, 
pela escolha do próprio povo.

O Texto Maior estabeleceu novas formas de relação entre 
indivíduo e Estado, possibilitou o controle da constitucionalidade 
pela sociedade, cuja atuação na propositura das ações tem sido 
reduzida pelo STF, sob alegação da pertinência temática.

Apesar dos avanços, a Constituição foi transformada 
em canteiro de obras, com emendas desnecessárias, outras 
propostas de emenda no desvario reformador para o pior, como 

se Constituição fosse rascunho, que se apaga para reescrever, 
conforme conveniências particulares.

As emendas constitucionais em quantidade alarmante, 
desnaturam o sentimento constitucional, levam o povo ao 
descrédito nas suas instituições e desrespeito pela Lei Maior 
como um símbolo de segurança jurídica e democracia. Sem 
segurança jurídica uma sociedade não pode gozar de saúde 
democrática plena.

Miniconstituinte seria um golpe, à luz do Direito Constitucio
nal, porque não há ruptura ou turbulência da ordem constitucional 
nem o texto previu este processo, sendo, pois, inconstitucional. 
Não se muda as regras do jogo depois de ele começado.

Os parlamentares têm, com certeza, questões cruciais a tra
tar, no campo das reformas política e tributária, fiscalizar a saúde 
agonizante e a educação, cuidar de disciplinar as fronteiras e a 
circulação de drogas e outras vicissitudes que não surgiram por 
conta da Constituição, além das graves questões interna corporis 
para resgatar o respeito do povo aos seus legisladores, sob  des
confiança da opinião pública, pagando os justos pelos pecadores. 

Concluímos, pois, que a Constituição de 1988 resulta da luta 
do povo, em favor da democracia e contra o arbítrio, assim como 
a História do Direito é a história da luta do homem por justiça 
e liberdade. 

Não nos esqueçamos, que os intelectuais em geral, jurista, 
magistrado, professor, escritor, legislador, dentre outros, estão 
irremediavelmente vinculados ao compromisso social, que inclui  
respeito à ética e à proteção dos direitos da cidadania dos 
demais concidadãos. 

Os juristas ao longo da História participaram do avanço 
do direito e dos destinos da política brasileira, dentre eles: 
Urbano Pessoa, líder intelectual da revolução Praieira, preso, 
julgado e condenado, a seguir eleito presidente do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB); Joaquim Nabuco, no mundo jurídico 
e político; Perdigão Malheiros, jurista da abolição da escravatura, 
presidente do IAB; Afonso Arinos, político e prof. de Direito; 
Victor Nunes Leal, Ministro do STF cassado pela ditadura e 
prof. de Direito; Célio Borja, líder da Câmara dos Deputados, 
que durante a ditadura não temeu alertar que “se a polícia quiser 
invadir a Faculdade de Direito, terá que passar primeiro por cima 
do  líder da Câmara” e assim impediu o massacre, ministro do 
STF e Presidente do TSE, Ministro da Justiça e prof. de Direito; 
Raimundo Faoro, político, integrante do PT, escritor e Presidente 
do Conselho Federal da OAB; Miguel Seabra Fagundes, Ministro 
da Justiça, Presidente do IAB; Clóvis Ramalhete, Consultor Geral 
da República, Ministro do STF e prof. de Direito; Miguel Reale, 
ocupou cargo político, jusfilósofo e prof. de Direito; Marcelo 
Cerqueira, preso pela ditadura, dividiu a cela com Darcy Ribeiro, 
deputado federal, Consultor da República, Presidente do IAB, 
prof. de Direito; Bernardo Cabral, parlamentar cassado pela 
ditadura, presidente do Conselho Federal da OAB, político e 
Relator da Constituinte, Deputado, Senador e prof. de Direito.

O poeta Otavio Paz no ensaio “El Ogro Filantrópico”, 
apesar de criticar a submissão do escritor à religião ou partido, 
não deixa de reafirmar o compromisso do intelectual com a 
realidade que o cerca.
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Da Editoria

pROFEssORA 
lEIlA MARIA bITTENCOuRT

ENSINA DIREITO CONSTITuCIONAl

Apraznos, ainda, publicar nesta nota, a homenagem 
que a Autora presta ao presidente do nosso Conselho 
Editorial, com requintes de admiração, respeito e alta 
consideração:

Homenagem especial a José Bernardo Cabral, 
Relator da Constituinte de 19871988, por sua co
ragem ao enfrentar a ditadura, que lhe impôs pu
nições, dentre elas, cassação parlamentar, suspen
são de direitos políticos por dez anos, interrupção 
das carreiras de professor universitário e Procura
dor do Estado; por seu trabalho na transformação 
ideológica do país para a democracia, foi incansável 
na Relatoria da Constituinte e pedra angular que 
registrou na História do Brasil sua marca indelével 
na arquitetura dos objetivos nacionais expressos 
em construir uma sociedade justa, livre e solidária.

Com real satisfação publicamos o facsímile da 
capa do livro da jurista e professora Leila Maria 
Bittencourt da Silva, autora consagrada do livro 
“Direitos Humanos na teoria e na prática”, onde 

produziu um cotejamento entre a teoria e o exercício dos 
direitos humanos em todo o mundo, focalizando, inclusive, 
a exploração à mão de obra, a desigualdade de acesso aos 
alimentos, o direito à saúde e o direito à moradia, hoje um 
direito fundamental consagrado expressamente na nossa 
Constituição Federal, e que agora nos brinda com substan
ciosa obra de direito constitucional, “Teoria da Constituição 
e Controle da Constitucionalidade”, que vem prefaciado  
pelo professor emérito  da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Ricardo Pereira Lira, que discorre sobre a obra:

Analisa as bases da teoria da Constituição, detém
se no retrospecto da Constituição de 1988, fixa o 
conceito de Constituição, Poder Constituinte, Mu
tação Constitucional, Poder reformador e seus limi
tes. Cuida, ainda, do delicado tema da interpretação 
constitucional, abrangendo a interpretação conforme 
a Constituição, doutrina em torno da distinção en
tre princípios e regras, e termina com construtivas 
considerações sobre o controle judicial da constitu
cionalidade em seus vários momentos: ação direta 
de constitucionalidade, arguição indireta de inconsti
tucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 
interventiva, a ação declaratória de constitucionali
dade, a arguição de descumprimento de preceito 
constitucional e a reclamação constitucional.
É um trabalho de fôlego, em que a Professora Leila 
Maria Bittencourt da Silva demonstra a inteireza de 
seu talento, de sua cultura e de sua capacidade de 
trabalho. 
Obra indispensável, devendo estar presente na refle
xão de todos que se preocupam com a análise con
temporânea dos textos constitucionais, somandose 
aos trabalhos anteriores da Autora, seja no livro pre
cedente já mencionado, seja em dezenas de artigos 
publicados em revistas técnicas, além de pareceres, 
todos no âmbito do Direito Constitucional.
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