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O ano de 2019 promete nesse sentido. Apenas no 
primeiro trimestre, além de edições memoráveis da 
Revista JC, já lançamos livros e exposições comemo-
rativos pelos 410 anos do Tribunal de Justiça da 
Bahia (leia na página 29) e pelos 30 anos do Superior 
Tribunal de Justiça. No plano internacional, realiza-
mos nos Estados Unidos nova etapa do I Ciclo de 
Direito Comparado, o V Encontro de Magistrados 
Brasil-EUA (leia na página 10). Agora em abril esta-
mos empenhados na realização do VIII Fórum Na-
cional de Mediação e Conciliação (Fonamec), uma 
correalização com o Tribunal de Justiça de Goiás 
(TJGO) para aprofundar o debate sobre as mais mo-
dernas técnicas de mediação e conciliação judicial. 

Que venha muito mais trabalho por aí. Ciosos da 
credibilidade acumulada ao longo dos anos, porém 
abertos ao novo, seguiremos em frente em busca de 
novos amigos, parcerias e oportunidades. Vida lon-
ga e próspera ao Instituto JC!

Nesta edição – A Revista Justiça & Cidadania de 
abril traz as coberturas do 116o Encontro do Conse-
lho dos Tribunais de Justiça e da posse do novo 
Conselho Federal da OAB. No Seminário Transpa-
rência e Combate à Corrupção, realizado no Rio de 

E ditorial, por Tiago Salles

Após dez anos de bem sucedidos projetos 
editoriais, consultorias e eventos para 
fortalecer o Poder Judiciário e a demo-
cracia, o Instituto Justiça & Cidadania 

conquistou credibilidade e reconhecimento no 
mundo jurídico. Temos muito orgulho das realiza-
ções e das sólidas parcerias que firmamos nesse 
período, e não é para menos. Hoje o Instituto JC 
mantém convênios com tribunais superiores, tri-
bunais estaduais, escolas de formação e as mais 
importantes entidades de representação das car-
reiras jurídicas. 

Temos muito a comemorar, mas não temos tem-
po a perder. Como bem definiu a poetisa, educado-
ra e diplomata chilena Gabriela Mistral, agraciada 
com o Nobel de Literatura em 1945, “a experiência 
é um bilhete de loteria comprado depois do sor-
teio”. Com tantas e tão velozes transformações em 
curso em todos os setores da vida humana, já não 
mais podemos esperar resolver novos problemas 
com antigas soluções. Ao menos, quando devida-
mente combinada com o desejo de inovar, a experi-
ência acumulada pode servir como plataforma de 
lançamento para voos ainda mais altos.

Janeiro, registramos o debate franco, entre Poder 
Judiciário e Ministério Público, sobre a recente de-
cisão do STF que manteve na Justiça Eleitoral a 
competência para julgar crimes federais conexos 
aos eleitorais. Transcrevemos os melhores momen-
tos das participações do Presidente do STF e do 
CNJ, Ministro Dias Toffoli, e da Procuradora Geral 
da República, Raquel Dodge. 

Leia também as entrevistas  com o Presidente do 
STJ, Ministro João Otávio de Noronha, sobre as 
medidas tomadas para promover igualdade de gê-
nero no quadro funcional da Corte, e com o profes-
sor de Direito Penal Thiago Bottino sobre plea bar-
gain, a modalidade de acordo penal incluída no 
pacote anticrime enviado ao Congresso pelo Minis-
tro da Justiça, Sérgio Moro.  

A edição 224 apresenta ainda artigos dos nos-
sos parceiros e colaboradores sobre temas palpi-
tantes como a reforma da Previdência, os direitos 
dos povos indígenas, a reforma do Código Comer-
cial, a Medida Provisória que restringiu as possibi-
lidades de receita dos sindicatos e muito mais.

Boa leitura!

Dez anos do 
Instituto Justiça & Cidadania
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“No STJ as mulheres  
já são poderosas”
Entrevista com o Presidente do STJ,  
Ministro João Otávio de Noronha,  
sobre a promoção da igualdade de  
gênero no Tribunal

Da Redação

nal, Ministro João Otávio de Noronha. Segundo ele, 
atualmente já há equilíbrio entre os gêneros na Corte: 
dos 735 cargos de chefia, 47% são ocupados por mu-
lheres. O quadro geral de servidores efetivos também 
apresenta números quase equivalentes: as mulheres 
representam 48,76% do total.

Confira a entrevista.
Revista J&C – O que motivou a decisão?
Ministro João Otávio de Noronha – No atual mo-
mento, em que se fala sobre empoderamento da 
mulher, é importante propiciar condições para que 
ela ascenda profissionalmente. Para isso o Superior 
Tribunal de Justiça tem se empenhado. As mulheres 
vêm, cada vez mais, ocupando espaços no mercado 
de trabalho, o que tem ocorrido sem destinação de 
cotas. Na verdade, a conquista não decorre de pri-
vilégios, mas da competência e da determinação, o 
que vemos com alegria e aplaudimos. No STJ a pro-
posta agora é estabelecer a equidade. Hoje 47% dos 
cargos de chefia são ocupados por mulheres. Isso 
significa meio a meio, praticamente. Teremos al-
guns pontos percentuais para cima ou para baixo, de 
acordo com o número de entradas e de aposentado-
rias. O importante é mostrar que as mulheres já são 
poderosas e ocupam cargos relevantes no Tribunal. 
Para se ter uma ideia, dos seis cargos de juiz auxi-
liar da Presidência do STJ, quatro são ocupados por 
mulheres (Candice Galvão Jobim, do TRF1; Claudia 
Silvia Freitas, do TJGO; Simone Lemos Fernandes, 
do TRF1; e Ana Lúcia de Aguiar, do TRF4), sendo 
uma delas secretária-geral do Conselho da Justiça 
Federal (a Juíza Federal Simone Fernandes). Mais do 
que cargos importantes, são cargos de influência no 
planejamento e nas decisões da Presidência.

J&C – É um passo além do que fora dado no 
ano passado, quando o CNJ (Resolução CNJ no 
255/2018) estipulou que os tribunais devem adotar 
medidas para assegurar a igualdade de gênero?
JON – Tenho certeza. Não foi necessária a edição da 
resolução para o STJ tomar providências nesse sen-
tido. A participação das mulheres no Tribunal já era 
evidente e, antes, já havia percentual alto da ocupa-
ção de cargos em comissão e do exercício de funções 
de direção e assessoramento por mulheres. Portanto, 
o Superior Tribunal de Justiça não precisou adequar-
se ao normativo do CNJ para assegurar a igualdade 
de gênero no tocante à ocupação de espaço. Os atos 
editados pelo STJ em março deste ano, portanto, vão 
além, pois dispõem sobre a implementação de medi-
das que minimizem as dificuldades encontradas por 
servidoras e estagiárias, assegurando-lhes tranquili-
dade para bem executar seu trabalho.

J&C – Uma das dificuldades para resguardar a 
igualdade vai além do acesso aos cargos de che-
fia, passa pelas condições para que as mulheres 
se mantenham nesses cargos. Quais são as inicia-
tivas do STJ para garantir que elas possam exer-
cer esses cargos com tranquilidade, dadas as di-
ferenças sociais que ainda existem entre homens 
e mulheres?
JON – O investimento profissional. Na atual gestão, 
foi criada a Escola Corporativa do STJ com o pro-
pósito de treinar todos os servidores, homens e mu-
lheres. A garantia que homens e mulheres têm para 
permanecer no cargo é a competência, é o profissio-
nalismo. Hoje no STJ, as escolhas são baseadas na 
eficiência. Recentemente, houve uma grande reforma 
na Secretaria dos Órgãos Julgadores. Praticamente 
todas as funções de direção da referida unidade pas-
saram a ser exercidas por mulheres, porque foram as 
pessoas que demonstraram maior aptidão, conheci-
mento e melhor desempenho. As mulheres têm ocu-
pado cargos relevantes em virtude da competência e 
eficiência, sem favor nenhum recebido da gestão do 
STJ. O segredo é o profissionalismo que elas têm de-
monstrado ao longo dos anos.

J&C – No STJ, dos 33 cargos de ministro, apenas 
seis são ocupados por mulheres. No STF, há duas 
ministras em um colegiado de 11. Nota técnica 
lançada no dia 8 de março pela Ajufe confirma a 
sub-representação feminina na magistratura fede-
ral. O que pode ser feito para que a proporcionali-
dade seja alcançada também entre os juízes?
JON – As mulheres entraram tarde na magistratu-
ra. Elas estão chegando ao topo da carreira agora. Há 
trinta anos, quase não havia mulheres na magistra-
tura. Hoje elas já são quase a metade, já têm repre-
sentação significativa no percentual de magistrados. 
A tendência é que a presença feminina na instância 
final da Justiça vá se igualando. Quando ingressei 
no STJ (em 2002), havia apenas duas ministras, hoje 
são seis. Esse número certamente crescerá. Chegará 
o momento em que haverá mais mulheres nos espa-
ços do Judiciário, na medida em que, atualmente, são 
aprovadas mais mulheres do que homens nos con-
cursos públicos para os cargos de juiz. Assim, elas 
poderão concorrer a cargo no Superior Tribunal de 
Justiça, que não é um tribunal de carreira, razão pela 
qual a ele podem ascender juízes que estão no topo 
da carreira – nos tribunais de justiça ou nos tribunais 
regionais federais. Isso acontecerá naturalmente. O 
mais importante é que as mulheres estão chegando lá 
sem proteção, com determinação, competência, estu-
do e trabalho. Isso é notório.

Foto: Gustavo Lim
a

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publi-
cou, em 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, três alterações em atos adminis-
trativos que favorecem a participação fe-

minina no quadro funcional da Corte, beneficiando 
servidoras e estagiárias. A mais importante delas de-
termina que, a partir de agora, as indicações para 
ocupar cargos em comissão e exercer funções de con-
fiança de direção e assessoramento devem respeitar, 
“na medida do possível”, a proporcionalidade entre 
homens e mulheres.

Outra alteração permite que a servidora que es-
tiver em licença-maternidade tenha prioridade na 
marcação de férias imediatamente após o período do 
benefício, direito assegurado também ao homem no 
exercício de licença-paternidade. A terceira mudança 
favorece as estagiárias que deixarem o estágio após 
o nascimento do filho. A elas fica garantido o reiní-
cio das atividades sem a necessidade de participar de 
novo processo seletivo.

No ano passado, na gestão da Ministra Cármen 
Lúcia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deter-
minou que os tribunais adotassem medidas para as-
segurar a igualdade de gênero. O STJ foi além, como 
nos explicou em entrevista o Presidente do Tribu-

Foto: Kadeh Ferreira
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Entre 4 e 8 de março foi realizado nos Estados 
Unidos o V Encontro de Magistrados  
Brasil-EUA , fruto da parceria entre o Insti-
tuto Justiça & Cidadania e a American  

University – Washington College of Law (WCL). 
Parte do I Ciclo de Estudos Internacionais de Direito 
Comparado, promovido pelo Instituto JC, o Encon-
tro incluiu na programação visitas institucionais a 
órgãos do Sistema de Justiça norte-americano, além 

do Seminário “Inteligência Artificial e o Direito”, re-
alizado no campus da WCL, em Washington (DC). 
Os debates tiveram foco nos impactos e nos desafios 
para a implantação de novas tecnologias nos tribu-
nais, incluindo a qualificação dos serviços jurisdicio-
nais e a ampliação do acesso à Justiça.

Nas conferências sobre vários aspectos da Inteli-
gência Artificial (IA), magistrados, professores e 
especialistas de ambos os países puderam intercam-

A Inteligência Artificial e o Direito
V Encontro de Magistrados Brasil-EUA discute 
os impactos e os desafios para o uso das novas 
tecnologias pelos tribunais  

Da Redação

C apa

biar saberes jurisdicionais e acadêmicos. Foram re-
alizados ao todo nove painéis em dois dias de inten-
so trabalho: O que é Inteligência Artificial; IA e sua 
relação com as profissões jurídicas; A aplicação do 
IA nos tribunais; O Projeto Victor no STF; Resolu-
ção de Conflitos Online; IA e Ética; GovTech e con-
siderações regulatórias; Perspectivas legais no uso 
de blockchain e economia compartilhada; Proteção 
de dados e cyber security. 

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Ministro João Otávio de Noronha, ressaltou a 
importância da interação dos magistrados com a 
academia para melhorar a atividade judiciária. Ele 
exemplificou: “Eu nada ou muito pouco sabia sobre 
blockchain (protocolos de segurança que utilizam ba-
ses de dados descentralizadas). Estamos aprendendo. 
Nesse contato com o desconhecido vamos aumentar 
nossa compreensão e voltaremos melhores para o 
exercício das carreiras jurídicas”. 

“Com a realização de mais esse evento de recicla-
gem continuada, estamos em dia com o compromis-
so de ampliar os conhecimento dos magistrados que 
participam do Ciclo. Dessa forma, esperamos ajudá-
los a se capacitar para melhor aplicar a Justiça, come-
morou o presidente do Instituto JC, Tiago Salles. 

Temas e participantes – Na delegação brasileira, 
além do Ministro Noronha, participaram outros sete 
ministros do STJ: Antonio Carlos Ferreira, Luis Feli-
pe Salomão, Paulo Dias de Moura Ribeiro, Paulo de 
Tarso Sanseverino, Raul Araújo Filho, Ricardo Villas 
Bôas Cueva e Sebastião Reis. Participaram também o 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 2a Re-
gião (TRF2), Desembargador André Fontes; a De-
sembargadora do Tribunal Regional Federal da 1a 
Região (TRF1), Monica Sifuentes; o Desembargador 
do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF2), 
Fernando Quadros da Silva; a Desembargadora do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Christine 
Santini; o Desembargador do TJSP e membro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Carlos von  
Adamek; o Juiz do TJSP Marcus Onodera; o Diretor-
Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo 
Toledo; o professor e ex Advogado Geral da União 
Fábio Medina Osório; os diretores do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) Ana Tereza Basilio e 
Márcio Fernandes; a professora de Direito Civil da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(FDUSP) Giselda Hironaka; o ex-Diretor de Rela-
ções Institucionais do Banco Central (BC), Isaac Sid-
ney Menezes Ferreira; o Juiz Auxiliar da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, Alexandre 
Chini Neto; e o Chefe da Casa Civil do Distrito Fede-
ral, Eumar Novacki, dentre outros. 

Da delegação norte-americana fizeram parte a Di-
retora do Centro de Estudos de Direito Internacional 
e Comparado da American University, Padideh Ala’i, 
os professores da WCL Erran Carmel, Keneth An-
derson e Walter Effross; a gerente de inovação do Es-
critório Administrativo das Cortes dos EUA, Dena 
Eaton; o ex-Diretor do Comitê Nacional de Media-
ção, Daniel Rainey; o tecnólogo legal e futurista da 
multinacional Thomson Reuters, Joseph Raczynski; e 
o gerente de serviços especiais globais da Hazelwood 
Street Consultants, Grant Kaplan. 

A coordenação científica do V Encontro ficou a 
cargo do Juiz Federal Sênior dos EUA Peter J. Mes-
sitte, diretor do Programa de Estudos Legais e Judi-
ciais Brasil-EUA na WCL; enquanto a coordenação 

Os Participantes do V Encontro, no campus
da Washington College of Law

Foto: Kadeh Ferreira



2019 Abril | Justiça & Cidadania    1312                            Justiça & Cidadania | Abril 2019

executiva coube ao presidente do Instituto JC, Tiago 
Salles. Já a coordenação científica do I Ciclo de Estu-
dos Internacionais de Direito Comparado como um 
todo está sob a responsabilidade do Juiz Federal 
Marcus Lívio Gomes (TRF2).

Diálogo entre iguais – “Somos dois países no 
mesmo caminho. Talvez em alguns tópicos os EUA 
estejam um pouco à frente do Brasil, pela maior fa-
miliaridade com a IA, o que nos coloca em condições 
de compartilhar com vocês nossa experiência, tanto 
os aspectos positivos quanto os negativos. No entan-
to, a fala do Ministro Paulo Sanseverino – em sua 
palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
no 13.709/2018) – mostrou que o Brasil está muito à 
frente quando o assunto é proteção dos dados pesso-
ais. É algo impressionante, que faz com que o evento 
realmente tenha se tornado um diálogo”, comentou 
o Juiz Peter J. Messitte, que é também membro do 
Conselho Editorial da Revista JC.

Em entrevista, Messite acrescentou: “Sempre 
conversamos muito com nossos amigos no Brasil. 
Foi muito fácil definir qual seria o tema desse quinto 
encontro, porque a discussão sobre as aplicações da 
Inteligência Artificial é muito atual tanto aqui nos 
EUA, quanto no Brasil ou em qualquer outro lugar 
do mundo. É uma parceria muito útil, pois é sempre 
bom trocar ideias entre dois sistemas semelhantes, 
democracias com instituições independentes, Judici-
ários independentes. Essa troca já vem de muitos 
anos e é boa para ambos os países”.

Justiça da máquina – Na conclusão do Seminá-
rio, o Juiz Federal Marcus Lívio Gomes manifestou 

preocupação com aspectos éticos relacionados à apli-
cação da Inteligência Artificial ao Direito. Ele co-
mentou um caso concreto que chamou atenção nos 
EUA, onde, em alguns estados, os algoritmos já são 
utilizados por juízes para avaliar o grau de periculo-
sidade dos réus, o que é determinante na opção entre 
conceder-lhes liberdade provisória ou determinar 
sua prisão preventiva.

“No Estado de Wisconsin um homem foi senten-
ciado a seis anos de prisão com fundamento, inclusi-
ve, em análise de risco levada a efeito por sistema de 
IA. Completamente secreto, o sistema operacional 
não possibilitou que a defesa do réu examinasse os 
cálculos envolvidos nessa análise de risco. Nenhuma 
avaliação independente da eficácia do sistema foi 
apresentada. Com base em que elementos o magis-
trado avaliou a confiabilidade do sistema? Ainda que 
a lógica do algoritmo fosse aberta, o magistrado mé-
dio não é programador, logo não teria sequer como 
avaliar a presença de erros ou vieses no sistema”, ob-
servou o magistrado, que questionou: “Afinal, qual é 
a Justiça da máquina?”.  

Machine x judge learning – Lívio acrescentou 
outros questionamentos éticos quanto ao uso das 
ferramentas tecnológicas no processo judicial que, 
segundo ele, ainda carecem de respostas definitivas 
da ciência: “Existe um conceito global de ética 
quando falamos em IA? Ética é um conceito muito 
ligada à cultura de determinado país. Como os  
softwares de IA estão sendo desenvolvidos na  
América do Norte, haverá adaptações para a aplica-
ção em outras partes do mundo? Os conceitos de 

justiça que estão sendo implantados em determina-
dos sistemas servirão para todos?”

O Juiz Federal e coordenador científico do Encon-
tro deixou quatro sugestões para o aprimoramento da 
prestação jurisdicional com o uso da IA: Judge learning 
– em paralelo ao desenvolvimento do aprendizado das 
máquinas (machine learning), deve ser incentivada a 
capacitação continuada dos juízes; Data laundry – os 
algoritmos utilizados em decisões públicas devem ser 
abertos e passíveis de auditagem para evitar que a pro-
gramação dos softwares seja influenciada por precon-
ceitos de qualquer espécie; Responsabilidade – com a 
definição precisa de quem será responsabilizado por 
eventuais erros dos sistemas; e Accountability/ liability 
– por meio do CNJ, o Poder Judiciário deve guiar a 
uniformização dos sistemas nos tribunais brasileiros, 
para evitar que tenhamos no futuro próximo “27 siste-
mas de IA diferentes, como temos hoje em relação aos 
programas de automação processual”. 

Bankruptcy – Antes do Seminário, os magistra-
dos, advogados e professores brasileiros participa-
ram de visitas institucionais à Corte de Falências do 
Distrito Leste de Nova Iorque e à Divisão de Comba-
te aos Crimes Cibernéticos do FBI, em Washington. 
A primeira visita colocou o processo recuperacional 
no centro das discussões, ao lado das novas tecnolo-
gias. Os participantes foram recebidos pela Juíza Eli-
zabeth S. Stong, que explicou que nos EUA as cortes 
federais detêm jurisdição exclusiva para análise dos 
processos de falência, com normas reguladas pelo 
U.S. Bankruptcy Code. Segundo a magistrada, o obje-
tivo da lei é permitir que a pessoa física ou jurídica 
possa retornar ao mercado o mais rapidamente pos-
sível, oferecendo a elas recomeço financeiro por meio 
de planos para reorganizar dívidas ou realizar even-
tuais liquidações de bens e direitos. 

A Juíza Stong disse ver as Cortes de Falências 
como tribunais “solucionadores de problemas”, nos 
quais as ferramentas essenciais para o sucesso do 
processo de recuperação são a transparência das in-
formações, inclusive junto aos credores, e a respon-
sividade das partes em relação aos seus direitos e 
deveres, incluindo a presunção de que as próprias 
empresas são as mais indicadas para gerir a recupe-
ração, uma vez que conhecem o negócio melhor do 
que ninguém. Questionada sobre qual o motivo de, 
diferentemente do caso brasileiro, o número de re-
cursos revisionais nos Estados Unidos ser muito 
baixo, a magistrada apontou que apenas a decisão é 
apelável, e que são realizadas tantas audiências 
quantas sejam necessárias para se chegar ao melhor 
resultado possível para todas as partes. 

Ao questionar a Juíza Stong sobre a duração do 
processo e o percentual de recuperações bem suce-

didas, o Ministro Raul Araújo Filho ouviu em res-
posta que não há prazo determinado, mas que a mé-
dia é de seis meses e que cerca de 50% das empresas 
conseguem se recuperar. A magistrada acrescentou 
que a mediação tem papel relevante no processo. 
Ela contou que nos Estados Unidos é possível que 
um magistrado de outra corte, ou mesmo um advo-
gado, atue como mediador em casos de falência, 
mas ressaltou que esse papel nunca é exercido pelo 
juiz responsável pelo caso, de modo a garantir a im-
parcialidade.

Força-tarefa internacional – A Divisão de Cri-
mes Cibernéticos do FBI foi criada em 2002 para atu-
ar em conjunto com outros departamentos do órgão, 
uma vez que os crimes cibernéticos normalmente 
estão relacionados a outras modalidades, como lava-
gem de dinheiro, terrorismo e espionagem. Os ma-
gistrados e juristas brasileiros foram recebidos pelo 
Vice-Diretor do órgão Erik Welling, que ao falar so-
bre a força-tarefa para troca de informações em con-
tra-terrorismo e combate a crimes cibernéticos, da 
qual a Polícia Federal brasileira faz parte, enfatizou o 
interesse do FBI de trabalhar em parceria com vários 
países. 

Welling explicou que crimes cibernéticos geral-
mente não ficam concentrados em um só país, 
pois o alvo não costuma ser territorial. Assim, caso 
um ataque seja identificado no Brasil, muito pro-
vavelmente estará acontecendo também nos EUA. 
Por isso, a Divisão do FBI opera em 70 países por 
meio de adidos especiais em suas embaixadas, três 
deles no Brasil. Segundo o Vice-Diretor, em 2017 
foram realizadas 176 prisões e 135 condenações. 
As principais ameaças identificadas em 2018 fo-
ram comprometimento de e-mails corporativos, 
fraude tecnológica, extorsão e ransomware – cri-
mes nos quais são sequestrados dados de um com-
putador e há pedido de resgate para devolver sua 
integridade. 

Foram apontadas pelos magistrados brasileiros 
algumas dificuldades para que as ordens judiciais re-
lacionadas aos crimes cibernéticos sejam cumpridas 
no Brasil, como, por exemplo, determinações para 
que o aplicativo de comunicações instantâneas 
WhatsApp forneça informações sobre determinada 
situação. Os agentes do FBI disseram enfrentar as 
mesmas dificuldades nos EUA.

Próximos encontros – Após duas rodadas, uma 
na Espanha em outubro passado e essa agora nos 
EUA, os próximos encontros do I Ciclo de Estudos 
Internacionais de Direito Comparado, em datas 
ainda não confirmadas, serão realizados ainda este 
ano na Inglaterra e na região da tríplice fronteira 
entre Brasil, Paraguai e Argentina.

O Juiz Federal Sênior dos EUA, Peter J. Messite, discursa durante a mesa de boas-vindas, na qual também estavam, 
da esquerda para a direita, o Presidente do Instituto JC, Tiago Salles, o Presidente do STJ, Ministro João Otávio de 
Noronha, o Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB, Antônio Augusto 
de Souza Coelho, e a  Diretora do Centro de Estudos de Direito Internacional e Comparado da American University, 
Professora Padideh Ala’i

Foto: Kadeh Ferreira



2019 Abril | Justiça & Cidadania    1514                            Justiça & Cidadania | Abril 2019

Impressões do Seminário e das visitas institucionais

Ana Tereza Basilio – “Temos uma boa Lei de 
Recuperação Judicial e Falências no Brasil (Lei 
no 11.101/2005). O que me parece necessário 
fazer são pequenos ajustes. A experiência nor-
te-americana com essa matéria é muito im-
portante para esses aprimoramentos. No en-
contro que participamos na Corte de Falências 
de Nova Iorque, ficou muito clara a importân-
cia de respeitar as peculiaridades desse tipo de 
trabalho do Judiciário, uma atividade de razo-
abilidade, utilização de princípios e bom sen-
so. É fantástico esse tipo de iniciativa, porque 
aproxima duas jurisdições muito diferentes 
que têm a ganhar uma com a outra. Houve 
uma troca de experiências e informações que 
vai ser muito útil, inclusive, nos julgamentos 
no Brasil. Alguns problemas que nós enfrenta-
mos nos processos de recuperação já foram 
enfrentados pela Corte de Nova Iorque. Mui-
tas ideias surgiram desse diálogo, muitas expe-
riências que podem ser replicadas.”

Giselda Hironaka – “Durante todo o evento ti-
vemos uma grande certeza e uma grande preocu-
pação. A certeza é que não há como voltar atrás, 
não há como interromper esse encaminhamento 
para um futuro, bem próximo, em que teremos a 
IA muito mais organizada. A grande preocupa-
ção é o que a máquina efetivamente fará como 
resultado da conexão de todos os elementos de 
seu aprendizado. Será que ela vai mesmo nos 
substituir em grande parte naquelas tarefas, es-
pecialmente das nossas tarefas delicadas, de sen-
sibilidade de alma? Aqui se falou em alma, em 
coração e em ética. Há atuações que são huma-
nas, e são muitas, incluindo as das pessoas da 
nossa área jurídica, que exigem esse comporta-
mento de interesse eficaz e verdadeiro pelo pró-
ximo. Será que a máquina terá? Certamente não. 
Caminharemos juntos, a IA com toda a sua con-
sagração de segurança e, lateralmente, nós pró-
prios com aquilo que só os humanos temos a ofe-
recer na continuidade da pacificação social.”

Ministro Luis Felipe Salomão – “É evidente que 
esses sistemas vão surgir nas Cortes de vértice. No 
caso do Uber, por exemplo, foi justamente uma 
demanda judicial, na qual se discutia de quem é a 
responsabilidade, que motivou o cancelamento 
dos testes com veículos não tripulados. Alguns ju-
ristas já aventam a possibilidade de, avançando a 
IA, se falar em alguma espécie de pessoa jurídica 
diferenciada, claro que com um tratamento legal 
absolutamente em separado, para julgar, por 
exemplo, casos envolvendo drones e veículos não 
tripulados. (...) Participei de um debate sobre re-
cuperação judicial e falências com juristas alemães 
que disseram estar fazendo pesquisas sobre discri-
minação no algoritmo quando a IA é utilizada 
para selecionar casos julgados. Isso também pode 
gerar impactos em termos de responsabilidade ci-
vil. Nós não temos regulamentos sobre isso em 
formulação, nem aqui nos EUA que eu saiba, nem 
em nosso País, por isso é tão importante começar 
a discutir desde já.” 

Joseph Raczynski – “Há três diferentes forças em jogo: 
memória, capacidade de processamento e Inteligência 
Artificial. Essas três forças juntas terão um efeito monumental 
na prática do Direito e no Direito enquanto negócio. Estamos 
começando a observar essas mudanças nos escritórios de 
advocacia e nos tribunais. Os juízes estão tendo acesso a uma 
quantidade de dados que nunca tiveram antes. Um aspecto é 
a dificuldade de se tornar expert em qualquer coisa atual-
mente. As pessoas costumavam escolher uma especialidade e 
se dedicar a ela. Hoje em dia, há tanta informação sendo pro-
duzida que você precisa usar essas ferramentas para conse-
guir examiná-las. A inteligência argumentativa proporciona 
uma camada adicional de informação que possibilita ter 
acesso, compreender e ser capaz de tomar decisões. É um 
momento crítico que se aproxima e que será maravilhoso 
para muitas pessoas. As iniciativas para discutir coletivamen-
te o que está acontecendo são muito importantes, porque as 
mudanças estão vindo com velocidade. As agências governa-
mentais gradualmente embarcam na discussão. Dubai, EUA 
e Inglaterra já fizeram grandes mudanças e claramente o Bra-
sil segue na mesma direção. É importante formar melhor 
compreensão sobre o que está acontecendo o mais rápido 
possível” (tradução livre do editor).   

Fotos: Kadeh Ferreira
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Ministro Raul Araújo Filho – “É 
muito valioso esse contato que te-
mos entre juízes brasileiros e norte-
americanos para a troca de experiên-
cias em torno das recuperações 
judiciais e falências das empresas. 
Enquanto eles estão fundados na 
commom law, com feições muito 
práticas, nós adotamos a civil law, de 
feição mais teórica. Essa troca de ex-
periências é muito valiosa porque, 
embora os sistemas jurídicos sejam 
diferentes, os problemas são muito 
semelhantes. As soluções adotadas 
aqui e no Brasil puderam ser compa-
radas para que possamos encontrar 
os melhores caminhos.”

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – “A 
IA pode aumentar muito a produtividade 
do Judiciário por meio de métodos de au-
tomação e de fluxos de trabalho mais ra-
cionais, previsíveis e precisos. Já existem 
hoje, por exemplo, alguns sistemas de tria-
gens de processos com um nível de preci-
são muito maior do que aquela que era 
feita por seres humanos. Em um futuro 
próximo será possível produzir minutas de 
decisão automatizadas e propor ao magis-
trado minutas com base naquilo que já foi 
julgado sobre a matéria. O STJ já tem um 
sistema, chamado Sócrates, que faz a tria-
gem e classificação dos processos e recur-
sos que entram. O nível de acurácia do sis-
tema é cada vez maior, porque ele aprende 
com a prática. Realizamos recentemente 
dois seminários sobre IA e o presidente 
criou uma secretaria especial de Inteligên-
cia Artificial. Então, participar de um 
evento como esse, ouvindo a experiência 
norte-americana, é fundamental para que 
possamos aprimorar nossos métodos.”

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – “A atual Lei 
brasileira de Falências e Recuperação Judicial (Lei no 
11.101/2005) representou mudança de paradigma em 
relação à anterior, a Lei de Falências e Concordatas de 
1945. Modificou bastante o próprio papel do juiz e, em 
função disso, nos primeiros anos de vigência houve  des-
confiança a respeito da sua eficácia prática. Hoje isso 
mudou, há grande credibilidade da Lei e o número de 
recuperações judiciais tem aumentado muito. O modelo 
que utilizamos é muito próximo do norte-americano, 
especialmente o capítulo 11 da Lei deles. Nesse tipo de 
evento, em contato com juízes norte-americanos espe-
cializados em bankruptcy, temos  a oportunidade de ve-
rificar quais são os problemas, as dificuldades e, princi-
palmente, as sugestões que eles têm para uma boa 
aplicação e para a efetividade da Lei. A experiência  
norte-americana é importante porque o papel do juiz 
nesse tipo de processo é muito relevante por aqui. Quan-
to melhor for a administração do caso pelo juiz, melhor 
será a condução do processo, inclusive com a possibili-
dade, muito interessante, de um juiz atuar como media-
dor no processo de outro juiz, uma cultura que nós não 
temos. São soluções que podemos levar para o Brasil. De 
modo geral, os problemas são comuns, mas há diferen-
tes visões para solucionar esses problemas.” 

Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro – 
“Há quase 50 anos, Neil Armstrong disse 
aquela frase que até hoje está na cabeça de 
todos nós: um pequeno passo para o homem, 
um salto gigante para a humanidade. Anda-
mos novamente atrás desse salto gigante 
com a ideia da Inteligência Artificial. (...) 
Fico extremamente preocupado em saber 
que é sim possível a substituição do ser hu-
mano pela máquina. Recentemente, uma 
empresa brasileira usou algoritmos para de-
senvolver um perfume que se tornou sucesso 
de vendas. Venho da cidade de Santos (SP), 
onde temos a figura do provador de café. 
Será que essa profissão vai acabar e será de-
senvolvida uma máquina para provar o café? 
Será que teremos uma máquina capaz de re-
criar o cheiro de carro novo, algo que atrai a 
todos nós? Se há benesses, é possível que haja 
maldades também.”

Fotos: Kadeh Ferreira
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Juiz Federal Peter J. Messite – “Estamos familiarizados 
com arquivamentos eletrônicos, videoconferências, geren-
ciamento de dados on-line, gerenciamento de casos nos tri-
bunais e serviços baseados na Internet para estabelecer efi-
ciências modernas em nossos tribunais. Mas um 
comentarista perspicaz observou que enquanto muitos tri-
bunais ainda lutam para desenvolver esses mecanismos, 
eles já parecem ultrapassados. Os novos sistemas estão fo-
cados nas possibilidades de tecnologias inteligentes, ou 
seja, na Inteligência Artificial. (...) É imperativo que juízes e 
advogados, particularmente aqueles com liderança no Judi-
ciário e na advocacia, se familiarizem com a IA para conhe-
cer quais são os benefícios e os riscos envolvidos, para que 
essa tecnologia possa melhorar a eficiência dos tribunais 
sem comprometer outros valores.” (tradução livre).

Antônio Augusto de Souza Coelho – “Em 
boa hora discutimos a IA no Judiciário. O 
Raymond Kurzweil, da Google, prevê que 
já em 2028 teremos uma inteligência geral 
artificial, em que a máquina vai ter a mes-
ma capacidade do ser humano e que, em 
2045, vai surgir a super inteligência, supe-
rando nossa capacidade. O mundo cami-
nha em velocidade espantosa e não sabe-
mos onde chegaremos. Se essas previsões 
estiverem certas, em muito pouco tempo 
teremos uma nova era.”

Márcio Fernandes – “As novas tecnologias, 
como o blockchain, terão condições de 
substituir os contratos solenes? Terão vali-
dade de prova? São questões que se apre-
sentam em nosso atual horizonte tecnológi-
co, que demandam uma nova visão do 
Direito e, muito provavelmente, a criação 
de novas leis, de novas soluções jurídicas e 
de novas funções do Poder Público”

Impressões do Seminário e das visitas institucionais

2012. Para discutir o combate institucional à corrup-
ção, Seminário promovido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e pela Fundação Konrad Adenauer 
(KAS) reuniu nos dias 25 e 26 de março, no Museu do 
Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, algumas das 
principais cabeças do Sistema de Justiça nacional. 

O primeiro painel, que tratou dos Impactos da 
Corrupção no Brasil, foi também uma oportunidade 
para que o Ministro Dias Toffoli e a Procuradora Ra-
quel Dodge pudessem debater diferentes visões sobre 
o combate à corrupção em geral, e em particular so-
bre a recente decisão do plenário do STF que mante-
ve com a Justiça Eleitoral a competência para julgar 
crimes federais conexos aos eleitorais. Confira os 
principais momentos das palestras:

STF e MP discutem  
transparência e combate  
à corrupção 
Da Redação

Em 2018, o Brasil caiu nove posições no ranking 
elaborado pela ONG Transparência Interna-
cional que avalia a percepção da corrupção no 
setor público em 180 nações. O País passou a 

ocupar 105o lugar no Índice de Percepção da Corrup-
ção (IPC), o que representa o pior resultado desde 

Ministro Dias Toffoli e Procuradora Geral 
Raquel Dogde debateram em Seminário 
a recente decisão do STF que manteve na 
Justiça Eleitoral competência para julgar 
crimes conexos aos eleitorais

Foto: Abdias Pinheiro Agência CN
J.

Da esquerda para a direita, a Diretora do Programa Estado de Direito para a América Latina da Fundação Konrad Adenauer, 
Marie-Christine Fuchs; o Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella; a Procuradora Geral da República, Raquel Dodge; o 
Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins; o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; 
o Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli; o Presidente do TJRJ, Desembargador Cláudio de Mello Tavares; o Presidente 
do STJ, Ministro João Otávio de Noronha; o Presidente da Escola Nacional de Formação de Magistrados, Ministro Herman 
Benjamin; o Diretor Geral da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, 
e o Diretor do Museu do Amanhã, anfitrião do evento, Henrique Oliveira

Fotos: Kadeh Ferreira
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“A corrupção assume as mais variadas formas e 
camuflagens. É por vezes mesmo invisível ou traves-
tida de aparente licitude. Engana até o mais atento 
observador. É um mal que não respeita limites geo-
gráficos, porque é algo que se internacionalizou, daí 
a necessidade da discussão do seu combate não ficar 
restrita a apenas um estado da Federação ou a um 
país. Há hoje uma cidadania vigilante e um povo ca-
lejado, cada vez mais intolerante com a corrupção. 
Ao drenar recursos públicos, a corrupção subtrai a 
própria cidadania, notadamente a dos mais pobres, 
menos favorecidos, impedindo que os serviços es-
senciais sejam prestados com qualidade, ou os tor-
nando escassos ou onerosos, o que aumenta os níveis 
de riscos de vulnerabilidade. 

Além de subverter a lógica e os valores republica-
nos pela eliminação da fronteira entre o público e o 
privado, o potencial devastador da corrupção se am-
plia devido a sua associação com diversos outros cri-
mes e atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, 

tráfico de drogas, armas e munições, terrorismo e 
crimes contra a administração pública. O sujeito pas-
sivo desses delitos é a sociedade global. O Brasil, 
como qualquer outro país, não discrepa desse retra-
to, que com matizes variados é mundial. Segundo 
dados levantados pelo CNJ, em 2017 tramitaram 
pelo Poder Judiciário 80.721 processos tendo como 
objeto algum tipo de corrupção e 33.826 versando 
temas relativos à improbidade administrativa. 

No âmbito interno, o enfrentamento da corrup-
ção envolve uma estrutura complexa, cabendo ao 
Poder Judiciário, de forma precípua, aplicar a Cons-
tituição e as leis do País. Também deve manter diálo-
go com os demais poderes e instituições do Estado, 
fomentando o aprimoramento de leis e regulamen-
tos em parceria com os demais órgãos de fiscalização. 
Não temos dúvidas de que o combate à corrupção 
deve ser um norte permanente a nos guiar. A propó-
sito, muito já caminhamos, muitas sombras já foram 
dissipadas à luz das conquistas e de importantes ins-

Ministro Dias Toffoli

trumentos já incorporados em nosso sistema jurídi-
co. Só há bem pouco tempo as instituições brasileiras 
passaram a ter condições normativas, estruturais e 
institucionais para atuar de forma mais efetiva e in-
dependente no combate à corrupção, a começar com 
a redemocratização, cujo marco é a Constituição de 5 
de abril de 1988.

Até 1977, no Governo Jimmy Carter nos Esta-
dos Unidos, a propina paga por empresas norte-
-americanas no exterior era passível de dedução 
no Imposto de Renda. A multinacional com sede 
nos EUA podia declarar aquilo como custo, como 
despesa. É um combate que vem se estruturando a 
cada dia. 

No âmbito interno, o enfrentamento à corrup-
ção, de 1824 até dezembro de 2001, o STF não podia 
processar criminalmente deputados federais e sena-
dores sem a autorização da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. Não é que havia uma leniência 
da Corte, era vedado pela Constituição. Norma essa 
que se reproduzia para as assembleias legislativas de 
todos os estados. Foi a Emenda Constitucional 
35/2001 que passou a permitir o processamento, in-
vertendo a lógica, podendo agora, uma vez aberto o 
processo, a casa legislativa interromper a sua trami-
tação, mas até agora nunca houve a iniciativa nesse 
sentido, seja da Câmara dos Deputados ou do Sena-
do Federal. 

Foram aprovadas leis que modernizaram a legis-
lação penal e processual penal, e buscaram conferir 
maior efetividade e agilidade à atuação do Estado 
no combate à corrupção e crimes relacionados. O 
diálogo interinstitucional entre os três poderes nos 
últimos anos foi fundamental para impulsionar as 
reformas estruturantes necessárias ao avanço do 
desenvolvimento nacional e ao aprimoramento do 
sistema judicial brasileiro. É o caso, por exemplo, 
dos pactos republicanos realizados entre os chefes 
de poderes em 2004 e 2009, dos quais resultaram 
expressivas reformas para o aprimoramento do 
nosso Sistema de Justiça. Podem ser mencionados 
dentro desse contexto a Lei da Transparência (Lei 
Complementar no 131/2009), a Lei de Acesso à In-
formação (Lei no 12.527/2011), a lei que ampliou a 
abrangência do tipo penal da lavagem de dinheiro 
(Lei no 12.683/2012), a Lei Anticorrupção (Lei no 
12.846/2013) e a Lei de Combate às Organizações 
Criminosas (Lei no 12.850/2013). Todas estruturas 
legais que modernizaram a legislação penal e pro-
cessual penal, e viabilizaram as investigações de 
combate à corrupção, como aquelas que assistimos 
e atuamos na realidade atual. 

É um processo de institucionalização, não é o 
processo de uma ou de algumas pessoas, mas um 

projeto de Estado, exatamente de envolvimento da 
nação no combate à corrupção. Outro exemplo é a 
existência da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla), que 
reúne mais de 70 órgãos dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, nos âmbitos federal, esta-
dual e, em alguns casos, municipal, além do Minis-
tério Público. 

No plano internacional o Brasil incorporou em 
2004 o Tratado de Palermo, a respeito do crime or-
ganizado transnacional (Decreto no 5.015). Em 
2006, incorporou a Convenção de Mérida, contra a 
corrupção (Decreto no 5.687). Tive a oportunidade 
de chefiar, Dra. Raquel, a missão brasileira em Vie-
na, na Áustria, que votou o texto final que depois foi 
chancelado pelos chefes de estado em Mérida.

A inovação não é apenas normativa, ela começa a 
produzir efeitos práticos consideráveis. Nessa esteira 
tem sido cada vez mais comum valer-se da coopera-
ção penal internacional para levar a cabo investiga-
ções complexas. Também o Poder Judiciário passou 
a exercer um papel de relevância e protagonismo nas 
principais questões que envolvem a sociedade brasi-
leira, graças à plena autonomia do magistrados e à 

O Ministro Dias Toffoli discursa ao lado do Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins

  Os resultados de 

hoje não são obras de 

salvadores da pátria, 

mas desdobramentos 

de processo contínuo de 

evolução (...) Mente quem 

diz que determinada decisão 

levará ao fim desta ou 

daquela operação” 

Foto: Abdias Pinheiro Agência CN
J.
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total independência do Poder Judiciário conferidas 
pela Constituição de 1988. Em relação ao Ministério 
Público, a Constituição de 1988 também conferiu 
um novo formato, dotado de independência, auto-
nomia funcional e administrativa que nós do STF 
defendemos. A Polícia Federal também passou por 
um processo de fortalecimento institucional sem 
precedentes na história do País, que conferiu maior 
independência técnica a sua atuação. 

A imprensa também ganhou papel de destaque na 
fiscalização do Poder Público, com a missão de infor-
mar a sociedade brasileira e bem esclarecê-la. O STF 
sempre decidiu no sentido da liberdade de expressão 
e da plena liberdade de imprensa. Sempre digo que 
não há democracia sem Judiciário independente e 
imprensa livre.

Como se vê, foi o próprio Poder Judiciário, con-
juntamente com o parlamento e o Executivo, os par-
tes republicanos que propiciaram a criação das estru-
turas legais que permitiram investigações como as 
que vemos hoje. Os resultados de hoje não são obras 
de determinadas pessoas, muito menos de heróis ou 
salvadores da pátria, mas o desdobramento de pro-
cesso contínuo de evolução normativa e constitucio-
nal, de amadurecimento e fortalecimento das insti-
tuições brasileiras, por meio da unidade, do equilíbrio 
e do respeito mútuo que deve conduzir as relações 
entre os três poderes da República. Mente quem diz 
que determinada decisão levará ao fim do combate a 
isso ou aquilo, ou ao fim desta ou daquela operação. 
Mente deslavadamente. 

Aqui, Dra. Raquel Dodge, é bom lembrar que o 
que Supremo fez foi manter uma jurisprudência de 
décadas, que vinha há mais de 50 anos, de que os cri-
mes conexos são julgados pela justiça especializada, 
de acordo com o Código de Processo Penal e com o 
Código Eleitoral. 

Senhoras e senhores, há que se prosseguir nessa 
toada, de forma a reduzir os espaços propícios ao flo-
rescimento da corrupção. Nesse diapasão e valendo-
se do título desse Seminário, a transparência é o antí-
poda da corrupção. Quanto maior é a transparência, 
menor é a ambiência da corrupção, que floresce em 
meio ao mistério e ao segredo. Como já advertiu 
Louis Brandeis (advogado norte-americano, associa-
do de justiça da Suprema Corte dos EUA de 1916 a 
1939), a luz do sol é o melhor desinfetante e a luz 
elétrica é o mais eficiente policial. Daí a importância 
da transparência da atuação estatal e do fomento a 
uma cultura interna na administração pública de 
probidade e cumprimento dos deveres legais. 

Muito bem fez referência a Dra. Raquel Dodge à 
necessidade da transparência. A democracia é o regi-
me político no qual vigora a transparência, a respon-

sabilidade e a accountability, permitindo a fiscalização 
e, consequentemente, a apuração de fatos e condutas 
ligados à corrupção. Como dizia o pensador italiano 
Norberto Bobbio, escândalo é apenas a corrupção que 
vem a público. Em sociedades pouco transparentes, é 
claro, podem até não proliferar escândalos, mas há 
quase sempre muita corrupção. É na sociedade trans-
parente, que desburocratiza e destrava os problemas, 
que haverá combate à corrupção. 

O Estado brasileiro cada vez mais vem demons-
trando que o funcionamento das instituições e a in-
dissociável liberdade de imprensa traduz-se no ama-
durecimento da nossa democracia e na depuração 
ética do nosso processo político. O caminho para se 
enfrentar a corrupção com legitimidade é esse que 
vem sendo trilhado nos últimos anos: amadureci-
mento institucional, evolução legislativa e normati-
va, independência dos três poderes da República e 
das instituições essenciais à Justiça e ao Estado brasi-
leiro. Fiquem as senhoras e os senhores certos de que 
o Poder Judiciário vai continuar a atuar firme no 
combate à corrupção, com transparência e sob o 
olhar crítico e vigilante de uma imprensa indepen-
dente e de toda a sociedade brasileira. 

Muito obrigado!”

“Nos critérios usados pela biologia, a corrupção 
seria descrita como um ser de ancestrais muito anti-
gos, que se reproduz celeremente, adapta-se facil-
mente à diversidade do meio, evolui para novas for-
mas em poucas gerações, usa camuflagem para se 
esconder, está presente na maioria dos biomas, tem 
efeitos predatórios sobre as outras espécies e não está 
ameaçada de extinção.

Na linguagem jurídica, a corrupção do setor pú-
blico é crime antigo, abundante onde falta transpa-
rência, controle e fiscalização, e também onde as ins-
tituições democráticas são fracas. A corrupção se 
camufla de formas lícitas para evitar a punição dos 
infratores. Está presente em todos os países, desvia e 
dilapida o patrimônio público e ainda não está ame-
açada de extinção. 

Devido a essas características, são muitos os im-
pactos da corrupção. Todos esses impactos atingem 
os principais pilares da civilização contemporânea. A 
corrupção, e esse é um dos seus maiores impactos, 
enfraquece a democracia, nutre-se de instituições 
fracas, que se revelam incapazes de enfrentá-las. Ao 

A Procuradora Geral da República, Raquel Dodge

Foto: Abdias Pinheiro Agência CN
J.

Procuradora Raquel Dodge 

  É preciso 

constantemente readaptar 

as estruturas do Sistema de 

Justiça, seja no Ministério 

Público, seja no Judiciário, 

para corresponder às 

múltiplas e constantes 

evoluções da corrupção”

  O que o Supremo fez 

foi manter jurisprudência de 

décadas, de que os crimes 

conexos são julgados pela 

justiça especializada” 
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invés de um governo de leis, a corrupção estabelece o 
governo de interesses espúrios. Ao invés de oferecer 
Educação, que rompe ciclos de miséria e de exclusão 
social, ao invés de oferecer Saúde, que salva vidas, e 
prevenção de desastres e danos causados pela ação 
humana, a gestão corrupta gera descrédito e descon-
fiança, gera desesperança. (...)

A falha contínua de enfrentar a corrupção causa 
crise na democracia, porque enfraquece as institui-
ções democráticas. A começar da separação entre a 
coisa pública e a coisa privada. Ao desviar para al-
guém o dinheiro público, o ato de corrupção quebra 
esta magnífica invenção humana que é a solidarie-
dade social. Todos pagamos impostos para finan-
ciar serviços públicos relevantes para todos, como 
Saúde, Educação, Infraestrutura e Segurança Públi-
ca. O corrupto quebra a solidariedade, toma para si 
o que era de todos, adia serviços essenciais, diminui 
sua qualidade, reduz o patrimônio público e torna 
necessário elevar os impostos para financiar os 
mesmos serviços. 

A corrupção atinge mais severamente os mais frá-
geis. A corrupção diminui a confiança nos gestores 
públicos, porque são percebidos como desonestos ou 
ineficientes. A maioria dos países tem falhado ao en-
frentar a corrupção. É o que nos diz a Transparência 
Internacional. Por isso a percepção de corrupção no 
setor público é alta na maioria dos países do mundo, 

segundo esse mesmo estudo, que se baseou em con-
sulta a especialistas e entrevistou pessoas de negó-
cios. No entanto, muitos países têm conseguido de-
belar a corrupção, e o Brasil está fazendo um grande 
esforço nessa linha. 

Não há fórmulas prontas, mas, certamente, entre 
os antídotos está afastar a impunidade, fortalecer as 
instituições democráticas, aumentar a transparência 
da gestão pública, proteger e garantir liberdade de 
imprensa e de expressão, defesa de direitos funda-
mentais e proteção de minorias. É preciso constante-
mente readaptar as estruturas do Sistema de Justiça, 
seja no Ministério Público, seja no Judiciário, para 
corresponder às múltiplas e constantes formas de 
evolução da corrupção. Um Sistema de Justiça muito 
rígido e inflexível a novos instrumentos jurídicos e 
que tenha reação lenta pode não estar apto para re-
tardar nem evitar o crescimento da corrupção e, difi-
cilmente, estará apto para debelá-la. 

O Brasil está no caminho de debelar a corrupção. 
O Ministério Público engajou-se firmemente nessa 
seara, sob as vestes da independência funcional e da 
autonomia que lhe foram dadas pela Constituição de 
1988, e utilizou normas mais recentes que introduzi-
ram, como disse há pouco o Ministro Dias Toffoli, 
novos instrumentos jurídicos que contribuem para 
desvendar a corrupção, a lavagem de dinheiro e o cri-
me organizado. Reorganizou o Ministério Público 
seus métodos de trabalho, adotou o sistema de for-
ças-tarefa com atuação exclusiva em grandes casos, 
assumiu funções de investigação criminal, faz perí-
cias e destaca grande parte de seu orçamento para 
enfrentar esse crime, mas não basta. Novas formas de 
corrupção exigem contínuo aprimoramento da es-
trutura e da força de trabalho necessárias para revelá-
la e para punir seus infratores. Antes, tais crimes per-
maneciam impunes não só porque havia obstáculos 
jurídicos para a punição dos infratores, mas também 
porque não havia benefícios penais claros para os co-
laboradores da Justiça, que os estimulasse a revelar a 
identidade de quem pratica esse crime e o modo de 
sua atuação ilícita. 

A colaboração premiada, regulamentada em leis 
recentes, é um meio importante para resolver crimes 
que se passam entre quatro paredes e deixam poucos 
vestígios materiais, necessitando que um dos infrato-
res quebre o silêncio. Ao dispor sobre o acordo de co-
laboração premiada, a nova lei tornou mais seguro 
para o colaborador os parâmetros objetivos que defi-
nem suas obrigações, seus direitos, o tipo de pena que 
receberá e o momento processual para resolver todas 
essas questões. No caminho para enfrentar a corrup-
ção, a clareza das leis e a qualidade dos meios de inves-
tigação são aliados importantes do Ministério Público. 

Entre tantas medidas importantes no enfrenta-
mento da corrupção, é necessário fortalecer as insti-
tuições democráticas de controle e de Justiça. Nesse 
intuito, considero importante enfrentar a corrupção 
eleitoral. Para tanto, quero lhes falar de três medidas 
recentes que adotamos no Ministério Público Fede-
ral para fortalecer a estrutura e os meios de atuação 
do Ministério Público Eleitoral, que é um dos princi-
pais requerentes de provimentos judiciais antes e de-
pois das eleições, de modo a podermos enfrentar re-
almente o crime do caixa dois, da corrupção eleitoral 
e os crimes conexos com outros crimes comuns. 

Com este intuito, ampliamos recentemente e de 
modo permanente o número de procuradores da Re-
pública que exercem funções eleitorais e implanta-
mos os ofícios eleitorais de atuação concentrada em 
pólo nas procuradorias regionais eleitorais de todo o 
País. Quatro importantes ofícios nesse novo modelo 
incluem: coibir a corrupção eleitoral; fiscalizar os 
fundos eleitorais que financiam campanhas políticas, 
exigindo maior transparência no modo e no controle 
desses gastos; criamos um órgão revisional colegiado 
de atuação eleitoral, aumentando os mecanismos de 
revisão do trabalho que está sendo feito para evitar 
arquivamentos prematuros ou incabíveis; e acres-
centamos o ofício eleitoral do procurador-adjunto ao 
procurador regional eleitoral, com o objetivo de dar 
celeridade ao trabalho e incrementar sua qualidade. 

É preciso considerar que houve aumento da atri-
buição eleitoral para processar crimes eleitorais cone-
xos à crimes federais comuns por meio de decisão re-
cente do plenário do Supremo Tribunal Federal. O 
desafio que temos adiante é gigantesco em razão da 
complexidade dos crimes de colarinho branco, da difi-
culdade de investigá-los, sobretudo quando envolvem 
muitas pessoas, quando envolvem muito dinheiro e 
quando envolvem pessoas poderosas. Por essa razão, 
além dos ofícios-pólo que acabo de mencionar, recém 
criados, também estamos empenhados em instalar 
forças-tarefa eleitorais, de modo que os crimes cone-
xos não fiquem impunes, impulsionando a conclusão 
das investigações e o processamento e julgamento das 
ações penais antes que ocorra a prescrição. 

Em razão dessa recente decisão do plenário do 
Supremo que acabo de mencionar, que estabelece a 
competência do juízo eleitoral para julgar crimes 
eleitorais e crimes federais conexos, estou reque-
rendo à Presidência do Tribunal Superior Eleito-
ral, sem que isso cause aumento de despesa, sem 
necessidade de aumento de estrutura e com grande 
economicidade para o orçamento da União, que é 
a principal financiadora da atuação eleitoral, que 
amplie o número de juízes eleitorais, de modo a 
incluir os juízes federais que atuam em varas espe-

cializadas no combate à corrupção, lavagem de di-
nheiro e crime organizado. É uma medida que vi-
sará utilizar a mesma estrutura, comissionando 
juízes federais para que atuem em matéria eleitoral 
nas suas próprias varas. Uma adaptação importan-
te da mesma estrutura para fazer face a esse crime 
que se adapta e se readapta continuamente. 

O principal desafio é o de fortalecer o Estado de 
Direito com a aplicação da lei de modo igual para 
todos, com o objetivo de aumentar a segurança jurí-
dica e resgatar a confiança em nossas instituições, 
para que essa confiança jamais se perca, para que to-
das as medidas adotadas pelo Sistema de Justiça, tan-
to no âmbito do Poder Judiciário, quanto do Minis-
tério Público mereçam sempre e continuadamente o 
apoio da população. Um dos pilares da efetividade 
do Direito Penal no regime democrático, como ga-
rantia do processo penal justo e eficaz, é a certeza da 
sociedade de que uma vez iniciada a investigação, a 
persecução penal, haverá provimento judicial justo, 
adotado de acordo com o devido processo legal, e 
que os infratores uma vez condenados definitiva-
mente tenham a sua pena executada. 

Há muitas décadas, sobretudo nas três últimas, 
desde a Constituição de 1988, há um renovado e 
constante trabalho de todas as instituições do Siste-
ma de Justiça em favor do enfrentamento da corrup-
ção, em favor do ideal de fazer a lei valer para todos. 
Os desafios nessa linha têm sido muitos e de toda 
ordem, mas a disposição dos órgãos de Justiça para 
esse trabalho é imensa, é clara e é firme. Esse seminá-
rio internacional é uma evidência desse compromis-
so, porque destaca exatamente os dois temas mais 
importantes para assegurar o Estado Democrático de 
Direito em nosso País, sobretudo reforçando o com-
promisso com a transparência, com a boa gestão da 
coisa pública, com o fato de que as decisões judiciais 
e a ação do Ministério Público não tardem. 

Estamos seguindo juntos no caminho de cons-
truir e atuar com o firme propósito de fiscalizar a 
aplicação das verbas públicas, prover a probidade 
dos agentes do Estado e a correta aplicação das leis, 
que devem alcançar a todos e também proteger a to-
dos. É com estas palavras que irmano-me a este pro-
pósito que vem do Conselho Nacional de Justiça e da 
mão do Presidente Dias Toffoli, de fortalecer a de-
mocracia fortalecendo o trabalho das instituições de-
mocráticas, notadamente as instituições democráti-
cas que compõem o Sistema de Justiça brasileiro. 
Tenho certeza que daqui virão luzes para o fortaleci-
mento desse trabalho. Gostaria que contassem todos 
com o compromisso firme e fiel do Ministério Públi-
co nesta linha. 

Muito obrigada!”

  Em razão da decisão 

do Supremo, estou 

requerendo ao TSE (...) que 

amplie o número de juízes 

eleitorais, de modo a incluir 

juízes federais que atuam 

em varas especializadas 

no combate à corrupção, 

lavagem de dinheiro e  

crime organizado” 
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Vinte e seis dos 27 presidentes de Tribu-
nais de Justiça (TJs) participaram em 
Salvador (BA), nos últimos dias 14 e 15 
de março, do 116o Encontro do Conse-

lho de Tribunais de Justiça. O evento contou com 
outras importantes lideranças da magistratura – a 
exemplo do Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Ministro Dias Toffoli – e serviu de palco para a rea-
firmação da autonomia e independência do Poder 
Judiciário brasileiro.    

O auditório do Fórum Ruy Barbosa, antiga sede 
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que abriga 
os restos mortais do lendário jurista e intelectual 
baiano, ficou lotado para a abertura do evento. A 
convite do Presidente do TJBA, Desembargador Ge-
sivaldo Britto, participaram da solenidade, dentre 
várias autoridades, o Presidente do Supremo Tribu-
nal de Justiça de Portugal, Ministro Antônio Joa-
quim Piçarra, o Corregedor do Conselho Nacional 
de Justiça, Ministro Humberto Martins, o prefeito de 
Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, e o Presi-
dente da seccional baiana da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Fabrício de Castro. 

Na abertura, o Desembargador Carlos Eduardo 
Zietlow Duro, que acumula as presidências do Con-
selho e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Judiciário estadual forte,  
unido e independente 
116o Encontro do Conselho dos Tribunais 
de Justiça reafirma autonomia financeira, 
prerrogativas e atribuições da Justiça Estadual

Da Redação
Ao centro, o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Gesivaldo Britto, ladeado pelo Corregedor 
Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins (à esquerda), e por outras autoridades homenageadas com a 
Medalha do Mérito Legislativo do TJBA

(TJRS), marcou firme posição em defesa da autono-
mia financeira, das prerrogativas e das atribuições 
dos TJs. “Por sua independência, o Judiciário sofre 
ações que, direta ou indiretamente, desejam frear 
sua atuação. Sob o pretexto de evitar eventuais abu-
sos, por exemplo, pretende-se disciplinar o abuso 
de autoridade com conceitos abstratos, sem clara 
tipificação, o que causa insegurança aos operadores 
do Direito. Evidentemente, equívocos podem acon-
tecer, mas as soluções existem no ordenamento ju-
rídico para a correção adequada”, assinalou. 

Duro acrescentou: “É inadmissível a intromissão 
do Poder Executivo ao congelar o orçamento do 
Poder Judiciário ou ao não efetuar o repasse dos 
duodécimos no prazo previsto na Constituição Fe-
deral, inviabilizando sua atuação, em flagrante in-
constitucionalidade, passível de correção na via 
adequada”.  

Colégio de Presidentes – Para o Presidente do 
Conselho, os TJs devem trabalhar de forma coesa 
para afastar qualquer possibilidade de divisionismo 
que venha a enfraquecer a Justiça Estadual – res-
ponsável por 80% das demandas judiciais em trami-
tação no País. “Faremos a defesa do Judiciário, vi-
sando a manutenção de sua independência e 
autonomia, assegurando todos os meios para sua 
atuação insubstituível, sem permitir que sofra com 

ações que pretendam sua fragilização ou apequena-
mento”, pontuou o magistrado.

Principal interlocutor dos Tribunais de Justiça, o 
Conselho dos TJs é constantemente consultado pelos 
tribunais superiores, pelo CNJ e pelos demais pode-
res em assuntos de interesse do Judiciário. Também 
conhecida como Colégio de Presidentes, a associação 
civil foi criada em 1992 e congrega presidentes e ex-
presidentes em atividade dos TJs. Seus principais ob-
jetivos são a defesa dos princípios, prerrogativas e 
funções institucionais da Justiça Estadual; a integra-
ção dos TJs com intercâmbio de experiências funcio-
nais e administrativas; e o estudo de temas jurídicos 
que possam ter repercussão em mais de um estado, 
para unificar entendimentos, respeitadas a autono-
mia e peculiaridades locais.

Mediação e conciliação – Uma das convidadas a 
palestrar no evento foi a Desembargadora Federal 
do TRF3 e Conselheira do CNJ, Daldice Maria San-
tana de Almeida, que problematizou os impactos da 
política de tratamento adequado de conflitos. Sobre 
o tema, segundo ela, a política desenhada pelo CNJ 
induziu profundas mudanças no Código de Proces-
so Civil (CPC): “Levamos o legislador a mudar a 
forma de pensar o conflito, e daí vem que o Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução consen-
sual. Isso se tornou norma fundamental, que esta-

belece deveres aos juízes, aos advogados, aos defen-
sores públicos e ao Ministério Público. (...) Todo o 
processo caminha para essa efetividade”, analisou a 
magistrada. 

Coordenadora de inspeções do CNJ em tribunais 
de todo Brasil, Daldice Santana alertou os presiden-
tes e demais magistrados sobre a importância de 
cumprir a nova orientação: “Se a parte não compare-
cer à audiência de conciliação, ela pode ser multada 
por ato atentatório à dignidade da Justiça. Quem 
honra essa dignidade? Nós. Então, não é admissível 
que nós descumpramos. Temos o dever funcional e 
ético, está na norma fundamental. O verbo está no 
imperativo e não deixa dúvidas”.

Ordem unida – Após reunião reservada, na qual 
foram discutidas questões procedimentais dos tribu-
nais e do Conselho, os presidentes dos TJs tiveram 
longa conversa com o Ministro Dias Toffoli. Ao de-
fender a unidade do Judiciário, ele comparou a ma-
gistratura a uma família italiana. “É uma brigalhada 
entre todos os irmãos, mas quando alguém fala mal, 
é todo mundo junto em defesa da família”, disse  
Toffoli, referindo-se ao inquérito judicial aberto pelo 
STF para identificar a origem de calúnias, difama-
ções, injúrias e notícias fraudulentas veiculadas para 
atingir institucionalmente o Supremo, seus minis-
tros e respectivos familiares.

E m foco

Foto: Ascom
/ TJBA
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Na opinião de Dias Toffoli, os presidentes dos TJs 
também devem tomar as atitudes que entenderem 
necessárias para defender o Judiciário no âmbito de 
sua competência jurisdicional. “O atentado ao Poder 
Judiciário é um atentado à democracia, às liberdades 
e ao Estado Democrático de Direito. (...) Juntos, va-
mos trabalhar por um Judiciário melhor e mais legi-
timado. Em relação a esses ataques, defesa unida, 
ordem unida”, pontuou o Ministro. 

Na sequência, o Presidente do STF conversou 
com os desembargadores sobre as principais preo-

Visões de além-mar

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
português vê solidez na Justiça do Brasil 

“Uma das marcas bonitas que Brasil e Portugal compartilham, 
além da língua, é a história judiciária que temos em comum e que es-
tamos hoje a celebrar. Como em qualquer relação humana, mesmo 
quando os laços afetivos são fortes, há que se cuidar deles, encontrar 
os amigos, estar presente, trocar experiências, dar e receber amizade. 
É isso o que estou a fazer aqui hoje, com muito gosto e prazer, cele-
brando a amizade que une nossos países”, comentou o magistrado 
português Antônio Piçarra em saudação na abertura do Encontro. Ele 
observou ainda: “As instituições democráticas têm sofrido crises for-
tes. No Brasil, esses abalos tiveram uma dimensão profundíssima. To-
dos acompanhamos em Portugal, de forma atenta, a convulsão que as 
instituições democráticas brasileiras sofreram na sequência dos suces-
sivos escândalos de corrupção. Nesse contexto, é extraordinário que as 
instituições judiciárias brasileiras tenham conseguido se manter. É um 
sinal muito claro da solidez da Justiça desse País, mas, principalmente, 
uma garantia que a democracia brasileira tem para o seu futuro”.

cupações para a administração dos Tribunais de 
Justiça. As demandas incluem apoio técnico do 
CNJ para garantir a coexistência das diferentes 
plataformas de processo eletrônico (PJe, Projudi, 
e-SAJ, e-Proc, etc.), com o objetivo de evitar des-
perdício de esforços e despesas públicas. O Colé-
gio de Presidentes também reforçou o pedido para 
que o CNJ atue firmemente na garantia de inde-
pendência financeira dos Tribunais de Justiça. O 
Ministro Dias Toffoli se comprometeu a analisar 
todas as demandas. 

Antônio Joaquim Piçarra

Ao centro, o Ministro Dias Toffoli entre os presidentes dos Tribunais de Justiça: “Defesa unida do Judiciário” 

Foto: Ascom
/ TJBA

Foto: Ascom
/ TJBA

Toda a trajetória da nossa primeira Corte – desde 
os tempos em que era o Tribunal da Relação entre 
Portugal e sua colônia mais lucrativa, até a atual con-
figuração como órgão máximo da Justiça Estadual 
baiana – está contada no livro “Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia: 410 Anos Fazendo História”, a 
oitava obra produzida pelo Instituto Justiça & Cida-
dania como parte da coleção Tribunais do Brasil.

A criação do Tribunal da Relação em 7 de março 
de 1609, na cidade de Salvador, marcou a estrutura-
ção do que viria a ser o Poder Judiciário nacional. A 
Corte teve como modelo a Casa de Suplicação de Lis-
boa, sendo composta por dez desembargadores que 
desempenhavam várias funções. Nos primeiros anos, 
o efeitos das decisões da Relação chegavam a alcan-
çar as colônias de São Tomé e Príncipe e de Angola, 
na África. Apesar da ampla jurisdição, o Tribunal 
não tinha sede própria. As sessões plenárias eram re-
alizadas no Palácio do Governador Geral e os despa-
chos mais simples aconteciam nas casas em que esta-
vam hospedados os próprios desembargadores, 
todos vindo de Portugal. 

  Com a destruição de grande parte de Salvador 
durante a invasão holandesa de 1624, a Relação foi 
desativada e só voltaria a funcionar em 1652. Foram 
perdidos documentos que atestavam, inclusive, o 

pioneirismo da Corte no continente. Para contem-
plar as lacunas históricas, recentemente uma comis-
são do TJBA foi enviada à Portugal e conseguiu res-
gatar documentos importantes na Torre do Tombo e 
na Biblioteca Nacional portuguesa.     

 Ao longo dos séculos o Tribunal teve oito dife-
rentes sedes. A primeira delas, que funcionou entre 
1653 e 1870, foi demolida para dar lugar à constru-
ção do Elevador Lacerda, um dos principais cartões 
postais da capital baiana. Atualmente, o TJBA fun-
ciona em moderna sede própria no Centro Adminis-
trativo da Bahia, que também abriga as sedes dos po-
deres Executivo e Legislativo do estado. 

No ano passado, pela segunda vez consecutiva, o 
TJBA teve seu esforço de modernização processual re-
conhecido com o Selo Ouro/ Justiça em Números, pre-
miação concedida pelo CNJ. “Muito ainda há que se 
fazer. Trabalharemos arduamente para colocar a Corte 
baiana no lugar que merece. (...) A cada ano nos aperfei-
çoamos mais para alcançar a finalidade precípua que 
nos move e à qual estamos constitucionalmente obriga-
dos, uma prestação jurisdicional célere, efetiva e eficaz à 
população baiana. Prestação esta que a cada dia melho-
ra com a orientação, o zelo e a cobrança que nos faz o 
Conselho Nacional de Justiça”, pontuou o Presidente 
do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto.

O Presidente do TJBA, 
Desembargador Gesivaldo 
Britto e o presidente do STF, 
Ministro Dias Toffoli, seguram 
o livro comemorativo aos 
410 anos do Tribunal, editado 
pelo Instituto Justiça & 
Cidadania

Mais antigo das Américas

Aos 410 anos, TJBA está mais moderno do que nunca

Foto: Ascom
/ TJBA
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O Conselho dos Tribunais de Justiça, reunido em 
Salvador (BA), ao fim do 116o Encontro, divulga, 
para conhecimento público, suas conclusões, apro-
vadas por unanimidade: 

1) MANIFESTAR apoio irrestrito e incondicional 
à decisão do STF, que determinou abertura de inqué-
rito para apuração de ameaças e notícias fraudulen-
tas que têm a Suprema Corte, seus Ministros e Fami-
liares como alvo; 

2) RESSALTAR a importância dos Tribunais de 
Justiça Estaduais em face da responsabilidade de jul-
gar cerca de 80% das demandas que tramitam do País 
(80,1 milhões); 

3) LEMBRAR que não há Poder Judiciário inde-
pendente sem autonomia financeira para gerir os 
seus recursos; 

4) REFERIR a necessidade de ajuste prévio entre 
os Poderes na elaboração da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), observados os precisos termos 
constantes na Constituição Federal; 

5) SALIENTAR a impossibilidade de congela-
mento do orçamento do Poder Judiciário ou deixar 
de efetuar o repasse dos duodécimos no prazo pre-
visto na Constituição Federal, sob pena de inviabili-
zar sua atuação institucional; 

6) APOIAR iniciativas que digam respeito à 
inclusão social e à cidadania das pessoas com de-
ficiência, diante do novo conceito de capacidade 
civil trazido pelo atual Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. 

Salvador, 15 de março de 2019.

Mensagem ao povo brasileiro

Carta de Salvador

Fórum Ruy Barbosa iluminado, à noite

Foto: Ascom
/ TJBA

Este artigo originou-se da preocupação acer-
ca do tratamento que vem sendo dado por 
sucessivos governos aos servidores públi-
cos, com ênfase na tentativa de aprovação 

da reforma da Previdência. Para angariar apoio à re-
forma, o atual Governo repete a estratégia do ante-
rior, confirmando a cruel tentativa de dividir os tra-
balhadores, uma vez que seleciona um alvo a ser 
combatido: os servidores públicos, como se fossem 
estes os responsáveis pela “quebra” da Previdência.

Durante a tramitação da PEC 287 (Governo Te-
mer), a propaganda governamental criou um jargão 
para classificar os servidores públicos: “ganham mui-
to, trabalham pouco e se aposentam cedo”. Também 
não é incomum a tentativa de fragilizar a credibilida-
de das representações das categorias profissionais do 
serviço público, já que naturalmente resistem à reti-
rada de direitos, promovida pela reforma da Previ-
dência. Assim, sindicatos e associações dos servido-
res públicos são acusadas publicamente de 
defenderem “privilégios”, apenas pelo fato de apre-
sentarem contraponto aos retrocessos da reforma.

Passemos à Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 06/2019. Em tramitação no Congresso Nacio-
nal, a PEC pretende modificar radicalmente a Previ-
dência, a contragosto do desejo do constituinte origi-
nário, que insculpiu amplo leque de proteção social 
na Constituição Federal de 1988.

A demonização dos  
servidores públicos e a  
reforma da Previdência

Presidente da Comissão para Acompanhamento da Reforma 
da Previdência da Associação dos Juízes Federais (Ajufe)Antônio José de Carvalho Araújo

E spaço Ajufe

Foto: Juliana Galvão/ TRF5
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A então rotulada “Nova Previdência” consiste 
em aumentar a idade mínima, extinguir a aposenta-
doria por tempo de contribuição, alterar a forma de 
cálculo da pensão por morte, instituir alíquotas 
progressivas, revisar regras de transição de emen-
das já aprovadas, reformular o modelo da Previdên-
cia dos segurados especiais, criar nova sistemática 
em relação aos benefícios de prestação continuada, 
entre outros. Há ainda, não menos pior, a implanta-
ção da capitalização, bem como a desconstituciona-
lização de regras previdenciárias.

Segundo o Governo, um dos princípios da reforma 
é um “sistema justo e igualitário (rico se aposentará 
com a mesma idade do pobre)”. Sim, é exatamente 
isso que informam em um dos slides! Os argumentos 
são os mesmos! Basicamente, alega-se déficit da segu-
ridade social e aumento da expectativa de vida do bra-
sileiro, o que interfere na pirâmide etária.

É dever dos servidores públicos esclarecer que 
além da PEC 06 pretender a transformação profunda 
do atual modelo de Previdência, ocasionando grave 
insegurança jurídica e social, vai além, agravando 
quadro de enorme prejuízo, que reverterá fatalmente 
na qualidade dos serviços públicos, indispensáveis a 
milhões de brasileiros.

Sob justificativa de “cobrar mais dos que ganham 
mais”, a PEC 06/19, no art. 14, §1o impõe aumento 
injustificável na contribuição previdenciária dos ser-
vidores públicos, instituindo alíquotas progressivas. 
Atualmente, os servidores que ingressaram no servi-
ço público antes de 2013 pagam 11% sobre o total de 
suas remunerações, mesmo que recebam salários su-
periores ao teto do regime geral, no valor de R$ 
5.839,45. Dessa forma, enquanto o valor máximo de 
contribuição dos trabalhadores do regime geral é de 
R$ 642,34, no regime próprio as contribuições po-
dem chegar até R$ 4.312,00, quase sete vezes mais!

O governo pretende aprovar aumento de até 22%, 
em oposição aos atuais 11% cobrados! A alíquota 
efetiva será na prática 16,8%. Para a renda de R$ 
39.200,00, a contribuição total chegará a R$ 6.589,83. 
A justificativa aparenta ser razoável a princípio, afi-
nal quem ganha mais deveria pagar mais?! Sim, cla-
ro, no entanto, a base de cálculo atualmente tributa-
da dos servidores é visivelmente maior e assim, uma 
vez que o valor cobrado é superior, proporcional-
mente o benefício previdenciário também será 
maior, havendo por consequência equilíbrio.

Resta evidente por isso que o aumento da alí-
quota previdenciária, da forma como proposta na 
PEC 06/19, trata-se de flagrante inconstitucionali-
dade, por ofensa ao princípio da vedação da utiliza-
ção de qualquer tributo com efeito confiscatório 
(art. 150, VI CF). Corroborando esse entendimen-

   A sanha do capital 

financeiro, cujos interesses 

prevalecem na PEC 06/2019, 

poderá fragilizar a democracia, 

com danos irreversíveis à 

Previdência dos trabalhadores  

e servidores públicos”

Além disso, é comum que servidores públicos, em 
média, contribuam por tempo bem maior do que os 
trabalhadores do regime geral, cuja maioria se apo-
senta por idade após contribuir por apenas 15 anos. 
Ou seja, a maioria dos trabalhadores paga mensal-
mente valor menor e por tempo inferior, quando 
comparados aos servidores públicos.

Outro argumento repetido pelos defensores da 
reforma é a necessidade de igualar os dois regimes, o 
próprio e o geral, o que seria decisão justa e isonômi-
ca. Ocorre, todavia, que os servidores públicos já es-
tão equiparados aos trabalhadores do regime geral 
desde 2013. Com a aprovação da Lei no 12.618/2012, 
ninguém que ingressou no serviço público federal 
após 2013 terá aposentadoria acima do teto do INSS. 
Ou seja, a aposentadoria máxima do servidor público 
será igual a do trabalhador da iniciativa privada. É 
claro que os resultados dessa conta nas finanças pú-
blicas precisam de mais tempo para transparecer. 
Evidente, por outro lado, que a arrecadação também 
diminuirá, uma vez que o valor máximo de contri-
buição desses novos servidores é de apenas R$ 642,34, 
limitada ao teto do regime geral. Destaca-se ainda 
que os servidores públicos continuam contribuindo 
à Previdência mesmo após aposentados ou sendo 
pensionistas.

Ademais, ao contrário do que se imagina, atual-
mente, desde a Emenda Constitucional 41/2003, o 
servidor público já possui uma idade mínima para se 
aposentar de 60/55 anos (homem/mulher) e deve 
contribuir por 35/30 anos.

Chamam ainda a atenção as mudanças sugeridas 
na PEC 06/19 a título de pensão por morte, uma vez 
que se pretende reduzir, através do cálculo por meio 
de cotas, o valor a alguns casos para apenas 60% do 
valor do benefício, criando ainda barreiras para atual 
percepção permitida de pensões e/ou aposentado-
rias, salvo pequenas exceções.

A PEC 06/19 não apresenta também solução 
equilibrada ao problema das regras de transição, es-
pecialmente a servidores que ingressaram no serviço 
público por ocasião das emendas 20/1998, 41/2003, 
47/2005, ocasionando grave insegurança jurídica que 
certamente resultará em aumento da judicialização.

O perigo à Previdência Social possivelmente não 
será restrito à PEC 06/19, mas a total “imprevidên-
cia” deve vir, por estranho que possa parecer, no fu-
turo breve. O disposto no §1o do art. 40, art. 1o da EC 
06/2019 trata-se da desconstitucionalização da Pre-
vidência, o que significa que determinadas regras, 
que antes só poderiam ser modificadas por emendas 
constitucionais, cujo quórum é de 3/5 dos membros 
de cada Casa Legislativa (Câmara e Senado) poderão, 
caso seja aprovada a PEC 06/19, sofrer modificações 

através de leis complementares, ou seja, com quó-
rum reduzido, o que promoverá facilmente futuras e 
possíveis novas reformas da Previdência, causando 
incertezas e grave insegurança à população.

Quebrando o longo período de ditadura, a Cons-
tituição de 1988 celebrou o Estado Democrático de 
Direito, com base no primado de que todo poder 
emana do povo, restabelecendo assim as eleições di-
retas presidenciais e mais, garantindo longo capítulo 
destinado aos direitos da seguridade social. Teve as-
sim o objetivo de preservar um mínimo de segurança 
aos brasileiros, não sendo razoável fragilizar o pacto 
social aprovado democraticamente pelo constituinte 
originário. 

Da mesma forma, é equivocada, sem estudo apro-
fundado e debate acurado com diversos setores repre-
sentativos da sociedade civil, a instituição de regime 
de capitalização individual, prevista no § 6o do art. 40, 
art. 1o da PEC 06/2019. Em oposição ao atual regime 
de repartição, a capitalização pretendida poderá redu-
zir drasticamente o valor dos benefícios previdenciá-
rios no futuro, sujeitando a população ao recebimen-
to, a título de aposentadoria e benefícios, de valores 
aquém de sua dignidade. Assim se manifestou recen-
temente, com bom senso e equilíbrio, o Ministro Luiz 
Fux: “Dentre os princípios constitucionais estão o 
contributivo e o da solidariedade. No meu modo de 
ver, são princípios que representam cláusulas pétreas, 
que não podem ser modificadas pelo poder consti-
tuinte derivado, e esse poder é que vai ser exercido por 
meio de uma emenda constitucional”1. 

Apesar da crise econômica, e com recorde de lu-
cros, os bancos estão de olho na cereja do bolo, já que, 
com a possível aprovação da reforma, crescerá o mer-
cado de seguros e previdência privada, sem contar que 
é de interesse a privatização do regime de previdência 
complementar dos servidores públicos. O capital fi-
nanceiro age em conjunto, de forma coordenada. As 
ações e o preço do dólar oscilam, de acordo com os 
avanços ou não da reforma da Previdência.

Alerta-se para as conclusões da CPI da Previdên-
cia do Senado Federal, que de forma séria e balizada 
demonstrou um País de grandes devedores da Previ-
dência, os quais se aproveitam das benesses estatais 
para quase nunca pagarem seus débitos.

A sanha do capital financeiro, cujos interesses 
prevalecem na PEC 06/2019, poderá fragilizar a de-
mocracia, com danos irreversíveis à Previdência dos 
trabalhadores e servidores públicos.

1 https://www.valor.com.br/politica/6167359/fux-defende-sistema-
de-reparticao-contra-capitalizacao

Nota

to, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu em de-
zembro de 2017 liminar na Ação Direta de Incons-
titucionalidade 5809 contra a Medida Provisória 
805/2017, a qual instituía aumento da alíquota pre-
videnciária para 14% para servidores públicos fede-
rais, com salários acima do teto do regime geral.

Esse aumento de alíquota viola os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, visto que a 
configuração da hipótese de confisco não decorre 
da incidência isolada apenas da alíquota de contri-
buição previdenciária, mas sim da soma dessa com 
o IR (deduzindo o valor da contribuição da base de 
cálculo do IR, que pode chegar até a 27,5%), ultra-
passando assim o limite da razoável capacidade 
contributiva do servidor. Portanto, a elevação de 
11% para 16% ou mais da alíquota não pode ser vis-
ta apenas como elevação em cinco pontos percentu-
ais. Observa-se que o aumento não implica em rece-
bimento de mais nada do Estado em contrapartida.
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lação semântica e da alternativa forçada. Chama de 
“ricos” os trabalhadores assalariados, não os contro-
ladores dos meios de produção ou do processo deci-
sório de aplicação da mais-valia, estando a grande 
maioria integrada ao setor público após (para mui-
tos) regular aprovação em concurso público. Esses 
agentes, na mensagem transmitida ao inconsciente 
coletivo, seriam os grandes responsáveis pelo colapso 
do sistema. A PEC, ademais, ao ser elevada ao pata-
mar de paradigma do “bem”, descura dos mais co-
mezinhos princípios de lógica argumentativa. Ao 
que parece, por ser do “bem”, adjetivo conquistado 
pela força da pena, não dos argumentos, não carece-
ria de maior fundamentação.

É atribuído pesado ônus ao segurado, com o au-
mento de alíquotas, previsão de contribuição extra-
ordinária para os servidores, ampliação da idade 
para a aposentadoria e redução do valor dos benefí-
cios. Esse ônus, em um plano de racionalidade, ou 
decorreria de sua responsabilidade pelo colapso do 
sistema ou pela vantagem que deve auferir.

Em relação à responsabilidade, não é dedicada 
uma linha sequer à explicação das razões conducen-
tes à derrocada financeira do sistema, a começar 
por isenções concedidas e fraudes praticadas. Tam-
bém não se explica como o uso de recursos da Pre-
vidência em outros planos da Seguridade Social, 
que também abrange a Saúde e a Assistência Social, 
impactou o sistema. Aliás, a própria PEC considera, 

Proposta de reforma da 
Previdência de 2019
Um breve olhar

Consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)Emerson Garcia

Panorama geral

No limiar de 2019, alvorecer do mandato 
recém-conquistado nas urnas, o Presi-
dente da República apresentou a Propos-
ta de Emenda Constitucional (PEC) 06, 

que modifica o sistema de Previdência Social afeto 
aos trabalhadores dos setores privado e público, ex-
cluindo-se deste último os militares, alcançados por 
proposta específica. Embora caminhe no mesmo 
norte das reformas anteriores, supera a todas, tanto 
em extensão quanto em complexidade.

Consciente da extensão da reforma pretendida, o 
Governo apressou-se em divulgar a PEC como a luta 
do “bem contra o mal”. O bem, como se lê na exposi-
ção de motivos, será materializado no “combate às 
fraudes e redução da judicialização, cobrança das dí-
vidas tributárias previdenciárias; equidade, tratando 
os iguais de forma igual e os desiguais de forma desi-
gual...”. O mal, que se manifestará na postura daque-
les que ousarem insurgir-se contra a proposta, está 
latente no agir dos “ricos”, os quais, ainda de acordo 
com a referida exposição, “tendem a se aposentar 
mais cedo e com maiores valores”. A PEC, ademais, 
seria a “única saída” para o País, que passa por grave 
recessão.

Ao recorrer, ainda que de modo inconsciente, à 
dialética erística de Schopenhauer, técnica utilizada 
para se vencer um debate a qualquer custo, mesmo 
que não se tenha razão, o Governo abusa da manipu-

E spaço Conamp

como objetivo da Seguridade Social, a segregação 
contábil do seu orçamento nas ações de Saúde, Pre-
vidência e Assistência Social (inciso VI do parágra-
fo único do art. 194).

Ainda sob o prisma da responsabilidade, é desleal 
atribuir-se ao segurado o ônus econômico de soer-
guer o sistema sem indicar previamente o montante 
envolvido ou como a má-gestão contribuiu para esse 
quadro. Na sistemática da PEC, o segurado deixará 
de ser visto como tal e passará a ser o segurador do 
gestor, que pode exteriorizar a sua incompetência e o 
seu fisiologismo político sem maiores preocupações.

Sobre possível vantagem, é fácil perceber que não 
será auferida pelos segurados, incluindo os “ricos” a 
que se refere a proposta. Os ricos, em verdade, são 
aqueles que têm melhor qualificação, o que lhes per-
mite exercer atividades que a maior parte da popula-
ção não é capaz de realizar – lembrando-se que cerca 
de 50% da população com mais de 25 anos de idade 
têm apenas o Ensino Fundamental completo. Para 
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Foto: Arquivo pessoal
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entendermos a dramaticidade desse quadro, basta 
pensarmos na explicação de Jan Tinbergen, o pri-
meiro Nobel de Economia, no sentido de que educar 
é passar da condição de não qualificado para a de 
qualificado, o que permite a obtenção de posição e 
salário mais elevados. Como resultado da qualifica-
ção da massa, o mercado absorve os não qualificados, 
os quais, ao se apresentarem em reduzido número, 
têm sua posição reforçada no jogo da oferta e da pro-
cura. Na medida em que a massa da nossa população 
não é qualificada, sua mão de obra não é valorizada. 
O Governo, por sua vez, achata os benefícios que lhe 
são devidos, o que é natural, pois a falta de qualifica-
ção compromete o crescimento econômico do País e 
marginaliza os qualificados, que recebem a alcunha 
de ricos e se vêem inexoravelmente condenados pelo 
pecado de terem atendido à convocação do Poder 
Público para integrar seus quadros.

Mas quem é realmente beneficiado pela PEC? A 
própria PEC responde em seu art. 38: “o disposto no 
§ 11-A do art. 195 da Constituição não se aplica às 
isenções, às reduções de alíquota ou à diferenciação 
de base de cálculo previstas na legislação anterior à 
data de promulgação desta Emenda à Constituição”. 
O que diz o art. 195, § 11-A? Responde-se: é vedado 
o tratamento favorecido para contribuintes, por 
meio de concessão de isenção, da redução de alíquota 
ou de base de cálculo das contribuições sociais a car-
go dos empregadores, incidentes sobre a folha de sa-
lários, e dos trabalhadores e demais segurados da 
Previdência Social. Como se percebe, “privilégios” 
efetivamente existem e foram mantidos. Além de 
manter os benefícios, a PEC termina por atribuir sta-
tus constitucional à legislação vigente.

A desconstitucionalização do direito à 
Previdência

A PEC desconstitucionaliza as principais balizas 
do sistema, que passará a ser disciplinado em lei 
complementar. Remover a proteção constitucional 
significa atentar contra a própria permanência do di-
reito. É fácil perceber o porquê do direito à Previdên-
cia Social ter sido detalhado, enquanto o “direito ao 
lazer” foi meramente enunciado. A proteção defi-
ciente e o retrocesso são incompatíveis com a cláusu-
la pétrea do art. 60, § 4o, IV, da Constituição de 1988. 

Ainda temos Federação? Na sistemática vigente, a 
União possui competência concorrente com os Esta-
dos e o Distrito Federal para legislar sobre Previdên-
cia Social, limitando-se à edição de normas gerais. 
Caso a PEC seja aprovada, os principais balizamen-
tos do sistema serão transferidos do plano constitu-
cional para o infraconstitucional. Como o conceito 
de normas gerais é aquele cunhado pela União, que 

pode expandi-lo ou retraí-lo como melhor lhe aprou-
ver, o resultado será ampla e irrestrita submissão dos 
demais entes federativos. A PEC ainda dispõe que a 
União deverá fiscalizá-los, nos termos da lei comple-
mentar a ser editada (art. 40, § 1o), e, caso entenda 
que foram descumpridas “as regras gerais de organi-
zação e de funcionamento do regime próprio de Pre-
vidência Social de que trata o art. 40”, será vedada a 
transferência voluntária de recursos para o ente fal-
toso, bem como a concessão de avais, garantias e 
subvenções e a outorga de empréstimos e de finan-
ciamentos por instituições financeiras federais. O 
domínio da União, portanto, será amplo, sendo difí-
cil imaginar exemplo mais eloquente de afronta à 
forma federativa de Estado. 

O novo regime de Previdência Social
Ao lado dos regimes próprios e do regime geral, a 

PEC introduz um “novo regime”: todos serão disci-
plinados em lei complementar. Trata-se de um regi-
me de capitalização, no qual a contribuição paga pelo 
segurado é direcionada a conta específica, a ele vin-
culada, sendo os valores reajustados conforme os ín-
dices definidos na legislação de regência, o que não 
deixa de oferecer certa complexidade considerando o 
risco do poder aquisitivo ser corroído a partir da es-
colha de índice inadequado. Esse “novo regime” 
pode adotar o “sistema de cotas nocionais.” O exato 
sentido dessa expressão será definido pela legislação. 
Apesar disso, pode-se afirmar que essa espécie de 
cota indica a possibilidade de serem identificados e 
computados os recolhimentos realizados, embora os 
recursos possam ser utilizados por gestor temporário 
até serem entregues, de modo fragmentado, mês a 
mês, ao segurado. Enquanto, na capitalização, os re-
cursos permanecem em uma conta individual, na 
cota nocional, o valor recolhido é conhecido, mas é 
incorporado a um todo maior. O novo regime será 
facultativo para os segurados do regime geral (art. 
201-A) e obrigatório para os servidores vinculados 
aos regimes próprios (art. 40, § 6o). A PEC, ademais, 
não dedica uma linha sequer às diretrizes a serem 
observadas na migração do antigo para o novo 
regime, o que será feito pela lei complementar, da 
maneira que melhor lhe aprouver.

 
Epílogo

De acordo com seus idealizadores, a PEC tem o 
objetivo de restabelecer o equilíbrio atuarial do siste-
ma previdenciário brasileiro e de torná-lo viável a 
médio e a longo prazo. O desafio a ser enfrentado é o 
de alcançar esses objetivos sem transferir, para os se-
gurados, a integralidade de um ônus que é apenas 
parcialmente seu. OAB/RJ: 008.600/2008
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O Ministro da Justiça Sérgio Moro enviou o 
pacote anticrime ao Congresso Nacional 
para endurecer as medidas contra o cri-
me organizado, a corrupção e os crimes 

praticados com grave violência. O projeto propõe al-
terações em vários artigos do Código Penal, do Códi-
go de Processo Penal (CPC), da Lei de Execução Pe-
nal, da Lei de Improbidade Administrativa, do 
Código Eleitoral e de outras leis.  

Dentre as medidas para introduzir “soluções ne-
gociadas” no CPC e na Lei de Improbidade (Lei no 
8.429/1992), o projeto inclui a criação no ordena-
mento brasileiro da modalidade de acordo penal que, 
na tradição da common law, sobretudo nos Estados 
Unidos, ficou conhecida como plea bargain. Segun-
do o texto apresentado pelo Ministro, nos casos em 
que o investigado confessar um crime – sem violên-
cia e com pena máxima inferior a quatro anos – o 
Ministério Público (MP) poderá propor acordo me-
diante uma série de condições, que incluem repara-
ções às vítimas, pagamento de multas e prestação de 
serviços à comunidade. 

O principal argumento de Moro é que o plea bar-
gain vai ajudar a Justiça a resolver mais rapidamente 
casos criminais em que haja confissão. O exato for-
mato do acordo na Lei Anticrime, contudo, ainda é 
incerto, pois o PL apresentado pelo Ministro tende a 
ser alterado durante sua tramitação pelo Congresso. 
Antecipando-nos às discussões legislativas que vão 

Para entender o plea bargain
Nova modalidade de acordo penal, 
inspirada no Direito dos EUA, faz parte  
do pacote anticrime do Ministro  
da Justiça Sérgio Moro

Da Redação

se seguir, entrevistamos o professor de Direito Penal 
e Processual da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Di-
reito Rio) Tiago Bottino, para saber mais sobre a na-
tureza do instituto e suas possibilidades de aplicação 
no Brasil. 

Revista J&C – Como funciona o plea bargain?
Tiago Bottino – A proposta pode ser desenhada de 
várias maneiras diferentes, mas o que temos como 
referência são os modelos norte-americano e inglês, 
que já têm 200 anos. Nos EUA os promotores não 
são obrigados a processar ninguém. Quando acon-
tece um crime, o MP avalia se é o caso de processar 
em juízo, de fazer acordo ou de não fazer nada. As 
regras desse sistema foram sendo construídas aos 
poucos, mas, basicamente, envolvem que a pessoa 
reconheça que praticou o crime e negocie sua pena. 
Ao longo do tempo foram feitas mudanças, que re-
sultaram de algumas decisões interessantes da Su-
prema Corte dos EUA. Hoje há a possibilidade de 
acordos em que a pessoa não confessa o crime, ela 
diz ‘vou me submeter a essa pena, mas não prati-
quei esse crime’. Isso surgiu a partir do caso Henri 
Alford versus North Carolina (Alford plea, 1970). O 
apelido desse tipo de situação é ‘guilty, but inno-
cent’, aceito a pena, mas não fui eu. (risos) Foi uma 
influência de outros sistemas nos EUA, porque há a 
tradição de acordos sem reconhecimento de culpa 
em outros países, inclusive no Brasil, com a transa-

ção penal (Lei no 9.099/1995), largamente 
aplicada nos Juizados Especiais Criminais, 
em que a pessoa aceita se submeter à pena 
sem reconhecer culpa. O princípio que 
está por trás disso é nolo contendere, ex-
pressão latina que significa algo como ‘não 
quero discutir’. 

J&C – Um acordo ruim é melhor que um 
bom processo?
TB – Às vezes é mais fácil para o acusado 
aceitar o acordo e se submeter à pena do 
que enfrentar o processo, ainda que seja 
para, lá no final, demonstrar que é inocente. 
Dependendo das características da pessoa, 
responder processo é um peso moral, social, 
econômico e até profissional. Estar sendo 
processado pode ser empecilho em várias 
situações.

J&C – Nos EUA, como é o controle dos 
acordos negociados pelo MP?
TB – A plea bargain nos EUA vale para 
qualquer crime. No limite, vale fazer acor-
do até em homicídio, embora não seja algo 
comum, porque sempre que o MP escolhe 
não processar alguém, a responsabilidade 
recai sobre o promotor, que vai ser cobra-
do porque deixou um assassino em liber-
dade ou negociou pena menor para esse 
assassino. É o que chamamos déficit de jus-
tiça. As pessoas querem que as leis defini-
doras de paradigmas de justiça sejam apli-
cadas, mas esse papel de quem define o que 
é justo é partilhado. Uma parte é do Con-
gresso, que faz a lei, outra do MP, que escolhe se vai 
processar ou fazer acordos. O MP nos EUA não é 
como no Brasil ou na maior parte da Europa, em 
que o promotor entra por concurso. Em 35 dos 50 
estados americanos o promotor é eleito pelo voto 
popular, motivo pelo qual se reconhece nele o poder 
de representar a comunidade. Nos outros 15 estados 
o promotor é escolhido pelo governador, que pode 
indicar qualquer pessoa. Se a população achar que o 
promotor não está fazendo o que é justo, vai pressio-
nar o governador para substituí-lo. Também há uma 
conexão política muito forte. Já no âmbito federal, 
os promotores – que no Brasil equivalem aos procu-
radores da República – são todos indicados pelo pre-
sidente e podem ser demitidos a qualquer momento. 
Quando Donald Trump se elegeu Presidente dos 
EUA, 49 dos 98 promotores federais foram demiti-
dos no primeiro mês. (...) O modelo é atender a de-
manda popular. Os promotores podem se pautar 

dessa forma porque têm controles populares sobre 
sua atuação, podendo tanto não ser reeleitos quanto 
ser demitidos pelo político que os nomeou.

J&C – Com essas diferenças, seria possível trans-
por o plea bargain para cá?
TB – Quando você transplanta alguma coisa, não 
deve copiar igual, será preciso adaptar à nossa tradi-
ção jurídica. Para criar instrumento que dá mais po-
der ao promotor, será preciso criar também alguns 
instrumentos de controle. Como aqui o promotor 
não é escolhido, mas concursado, ninguém quer sa-
ber sua opinião, seus valores ou seus princípios. Só 
queremos saber se é bom técnico e se conhece a legis-
lação, não interessa saber se é de direita, esquerda ou 
centro. Temos milhares de promotores no Brasil e 
cada um pensa diferente. Será preciso estabelecer 
mecanismos de controle e responsabilização por atu-
ações inadequadas. 
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J&C – Colocar mais poder na mão dos promotores 
vai gerar incômodo junto aos magistrados? Os juí-
zes teriam dificuldades para abrir mão do controle 
jurisdicional que hoje têm, por exemplo, sobre as 
provas utilizadas para embasar acordos ou os crité-
rios para fixação de penas?
TB – Exatamente! Hoje quem fixa as penas é o juiz, 
depois de apresentadas as provas produzidas pelas 
partes, mas nesse modelo (de acordo penal) o juiz vai 
ficar alheio, vai ser colocado de escanteio, sua única 
função será homologar. (...) É muito complicado dei-
xar na mão do promotor, não pela pessoa do promo-
tor em si, mas porque isso será feito em momento 
anterior à produção de provas. O juiz aplica a pena 
no final do processo, quando tem muito mais ele-
mentos para decidir. (...) Se não houver processo, 
não haverá esses elementos. Isso é um problema. 

J&C – Como superar esse problema?
TB – A melhor forma de evitar disparidades é fixar 
critérios claros na lei. Em nossa tradição, a lei diz que 
os acordos penais só valem para crimes leves, com 
pena até dois anos, e que não podem envolver pena 
de prisão. Dessa forma, se minimiza o risco. Se há 
acordos para que o sujeito se submeta a uma pena 
sem que se apresente todas as provas em juízo, sem 
que a pessoa tenha tido a oportunidade de se defen-
der, o que pode ser feito para evitar grandes injusti-
ças é limitar os acordos às penas que não sejam de 
prisão, como prestação de serviços à comunidade, 
restrição de direitos, proibição de exercer determina-
dos cargos, etc. Outra lógica por trás dos acordos é a 
ideia de economizar dinheiro, porque o processo é 
caro, toma tempo dos juízes, do MP, do servidores 
públicos, demanda papel, computador e outras es-
truturas. Como resolver o aumento do número de 
processos sem aumentar os custos? Fazendo acordos. 
Agora, se esses acordos colocarem pessoas na prisão, 
tudo o que foi economizado será gasto em dobro. O 
custo individual do preso é de quase R$ 3 mil/ mês, 
fica mais caro que o processo. (...) Se não queremos 
gastar mais, basta que os acordos não contemplem 
penas de prisão, para que não tenhamos custos nem 
com o processo, nem com a execução.

J&C – Os EUA têm a maior população carcerária do 
mundo. Eventual redução do número de processos 
no Brasil com o plea bargain poderia resultar, para-
doxalmente, na explosão da população carcerária?
TB – Se a gente conhece a experiência de lá, podere-
mos evitar determinados erros. A explosão carcerá-
ria nos EUA começou no final dos anos 1980, e o plea 
bargain tem 200 anos, então a culpa não é só desse 
instituto. Foram dois os principais motivos. O pri-

meiro deles é que o Congresso aprovou em 1984 as 
guidelines, tabela que estabelece penas mínimas mui-
to altas e que os juízes são obrigados a cumprir. Essa 
lei foi feita porque havia uma discrepância muito 
grande de juiz para juiz. Não é como aqui, em que as 
penas são bem graduadas. Lá havia penas de zero à 
prisão perpétua, com um espaço de subjetividade 
muito grande. Fizeram essas guidelines justamente 
para tentar conter a subjetividade dos juízes na apli-
cação da pena. Com isso, o promotor pode chegar 
para o acusado e dizer: “Tua pena mínima é de dez 
anos. Quer fazer um acordo comigo de cinco? Se 
você for condenado, por mais que seja boa pessoa, o 
juiz será obrigado a dar dez anos, sem considerar 
questões particulares. Isso é garantido”. No momen-
to em que o juiz foi amarrado, criou-se um poder 
muito grande de negociação para o MP e houve a ex-
plosão carcerária. Por isso, hoje já se discute nos 
EUA mudanças nesse modelo, para diminuir os 
acordos, que lá são super criticados por gerar custos 
altíssimos e encarceramento em massa. Digo de 
novo, não precisamos copiar igual. Se tivermos o cui-
dado de não repetir os mesmos erros, esse modelo 
poderá ser muito bom para nós. 

J&C – Enxerga risco aos direitos fundamentais do 
acusado, como o direito a um julgamento justo, a 
um juiz imparcial, de não se auto incriminar...
TB – Não é risco, é certeza. A pessoa vai abrir mão de 
todos os direitos que tem, de ser processada, de não 
ser condenada sem provas. Por isso, se tiramos a pri-
são da jogada, se permitirmos apenas acordos sem 
pena de prisão, o sujeito estará sim abrindo mão de 
direitos, mas, por outro lado, a liberdade dele não 
será afetada. Todos esses direitos foram pensados 
para proteger a liberdade. (...) Outro problema que 
eles têm lá e que teremos muita dificuldade de evitar 
aqui é que nos EUA os promotores pressionam bar-
baramente as pessoas – e a Suprema Corte já chance-
lou isso, pode pressionar, pode ameaçar, faz parte do 
jogo da negociação. Aqui, não tenho dúvida, teremos 
muitas prisões temporárias e preventivas para pres-
sionar o sujeito a negociar. Outro motivo para não 
colocar a liberdade nesse cardápio. 

J&C – Os hipossuficientes estarão suscetíveis a as-
sinar confissões falsas?
TB – Não tenho dúvida, isso vai acontecer. O sistema 
lá é muito seletivo, a maior parte dos presos é preta e 
pobre. Não é diferente aqui, apesar de todas as garan-
tias, também temos uma população carcerária for-
mada majoritariamente por pobres, negros e jovens. 
Não tem como fugir desse traço de seletividade, por-
que não é problema da lei nem das instituições, é um 

problema de quem aplica, é um problema de forma-
ção dos magistrados. 

J&C – Há alguma cautela que possamos tomar para 
evitar? 
TB – Não, porque isso é um problema de quem o juiz 
é enquanto pessoa. Para se tornar juiz no Brasil é pre-
ciso terminar o curso de Direito e passar vários ou-
tros anos estudando, sem trabalhar, para conseguir 
passar no concurso. Qual é a classe social que conse-
gue bancar de quatro a seis anos de estudos para virar 
juiz ou promotor? Então, é claro que já existe um 
corte, só vira juiz hoje quem pertence a uma classe 
favorecida. Essas pessoas, salvo exceções, acabam 
tendo pela sua formação um traço de seletividade, de 
recorte de classe, de gênero e de raça. A lei não con-
segue impedir esse tipo de preconceito. (...) Seria in-
gênuo acreditar que podemos fazer uma lei que vai 
evitar essa seletividade e esses preconceitos. 

J&C – No caso específico dos crimes contra o patri-
mônio público, há risco de que acordos ruins tra-
gam prejuízos aos interesses da sociedade?
TB – Há risco de déficit de justiça nas duas pontas. 
Hoje nos EUA estima-se entre 1% a 2% de inocentes 
condenados. Em uma população carcerária com 2,5 
milhões de presos, são milhares de pessoas. Há injus-
tiça na outra ponta também. Para dar um exemplo da 
colaboração premiada, os diretores da Petrobras ou 
os grandes empresários que praticaram corrupção 
receberam penas, em média, de dois anos de prisão. 
Mesmo que eles tenham pago multas milionárias ou 
passem outros dois anos em prisão domiciliar, será 
que esse acordo atende aos interesses da Justiça? 
Após vários anos de Operação Lava Jato, os políticos 
receberam penas altíssimas, mas os empresários 
corruptores não. Esses fizeram acordos e receberam 

penas baixas. Os membros do MP escolheram 
beneficiar corruptores com acordos para pegar os 
agentes públicos corruptos. Talvez fosse melhor fazer 
o oposto. Você consegue não eleger um político, mas 
não consegue se livrar do dono de uma grande 
empresa que vai continuar operando. (...) Talvez a 
população quisesse mesmo que os políticos pagassem, 
mas o ponto é que as escolhas do MP foram feitas 
sem que houvesse controle popular ou qualquer 
forma de responsabilização.         

J&C – E quanto à possibilidade de alguém assumir 
falsas condutas, sob ameaça ou intimidação, para 
proteger, por exemplo, líderes de milícias ou ou-
tras organizações criminosas?
TB – Isso já acontece hoje nos presídios. O sujeito 
pobre, que não tem onde cair morto, assume uma 
morte que acontece no presídio em troca de dinheiro 
para sustentar a família do lado de fora. Quem assu-
me fica mais dez anos preso, quem matou sai ama-
nhã. Se forem banalizados os acordos, feitos com 
menos provas, esse risco vai existir. A forma de evitar 
é responsabilizar quem tomou a decisão. Cada vez 
que for proposto um acordo é preciso saber se o caso 
foi adequadamente investigado. Hoje o MP denuncia 
uma porção de inocentes, mas quando eles são absol-
vidos o que acontece com o promotor que denun-
ciou errado? Não ganha nem careta do chefe, nenhu-
ma advertência, nada. (...) Não pode ser assim, tem 
que responsabilizar. Hoje é difícil responsabilizar 
porque a lei obriga que o MP processe todo mundo. 
É preciso mudar isso para essa desculpa desaparecer.

J&C – O projeto de lei é o melhor caminho para 
criar o plea bargain? 
TB – Tem que ser por lei. Existe hoje uma resolução 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
que criou acordos penais, mas já ajuizaram ação no 
Supremo para questionar a legalidade, porque o 
CNMP não pode fazer leis. O modelo é razoável, tem 
várias coisas boas, mas não pode ser feito por órgão 
administrativo. (...) Se o Ministro da Justiça tiver inte-
resse em fazer algo muito bem feito, não pode se fiar só 
na competência dos assessores dele, porque está cerca-
do de pessoas que pensam muito parecido. Será preci-
so fazer o projeto, submeter à consulta pública, deixar 
que professores, advogados, juízes e outros membros 
do MP que não fazem parte daquela mesma linha de 
pensamento possam discutir, depois esperar mais seis 
meses e só então consolidar o projeto para levá-lo ao 
Congresso. Essa é a forma de fazer uma lei, que muda 
muito o nosso sistema, correndo menos riscos de fazer 
errado. Não podemos fazer leis sem nos preocupar-
mos com todos os efeitos que ela vai gerar.

  Às vezes é mais fácil 

para o acusado aceitar o 

acordo e se submeter à pena 

do que enfrentar o processo, 

ainda que seja para, lá no final, 

demonstrar que é inocente”
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O tema relativo à execução provisória de 
sentenças penais condenatórias envolve 
reflexão sobre a aplicação do princípio da 
presunção da inocência aliado à busca do 

necessário equilíbrio entre esse princípio e a efetivi-
dade da função jurisdicional penal.

Em 1988, com a promulgação da Constituição da 
República, o princípio da presunção da inocência 
foi legitimado. Todavia, sua aplicação ainda gerava 
controvérsias, posto que, de um lado, estava o Códi-
go de Processo Penal que discorria sobre a antecipa-
ção de culpabilidade e, de outro, a Constituição que 
estipulava a presunção de inocência até o trânsito 
em julgado da sentença. 

Mesmo diante de tais controvérsias, desde a pro-
mulgação da Carta de 1988 até 2009 vigorou o enten-
dimento de que o princípio de inocência não impe-
dia a execução da pena após a confirmação da 

Prisão em segunda instância

Desembargador do TJMGWanderley Paiva

sentença condenatória em segundo grau de jurisdi-
ção, ainda que pendentes de julgamento os recursos 
extraordinário (RE) e especial (REsp).

Porém, em 2009, quando do julgamento do Ha-
beas Corpus no 84.078, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) passou a entender pelo caráter absoluto do 
princípio em questão, impedindo a execução provi-
sória da pena com o objetivo proclamado de efetivar 
as garantias processuais dos réus. Neste julgamento, 
prevaleceu a visão constitucionalista de que nosso 
ordenamento jurídico, em decorrência do princípio 
da presunção de inocência, é incompatível com a 
execução provisória da pena. Os ministros que vota-
ram a favor da concessão do HC entenderam que se 
mostrava inviável a execução da pena antes do trân-
sito em julgado, sob o fundamento de que tal situa-
ção representa grave violação não só ao direito fun-
damental que todos gozam de ser presumidamente 
inocentes até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, mas também profunda violação à dig-
nidade da pessoa humana, pelo fato de impor a mais 
grave penalidade ao ser humano – a pena privativa 
de liberdade – por meio de julgamento ainda pen-
dente de alteração, levando-se em conta a impossibi-
lidade de se devolver ao inocente o tempo em que fi-
cou enclausurado.

A orientação acima descrita vigorou até feverei-
ro de 2017, quando, durante o julgamento do Habe-
as Corpus no 126.292/SP, o Plenário do STF, por 
maioria de sete votos a quatro, mudou jurisprudên-
cia da Corte afirmando a possibilidade da execução 
da pena após decisão condenatória confirmada em 
segunda instância.

Tal decisão, no entanto, vem sendo o centro de 
várias discussões acadêmicas, pois estaria afrontan-
do o disposto no art. 5o, inciso LVII da Constituição 
Federal, o qual prescreve que “ninguém será conside-
rado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”, estando em completa desarmo-
nia com a presunção de inocência.

Não se desconhece que a origem do princípio da 
presunção de inocência está relacionada à garantia 
da liberdade individual. Antes da sentença judicial 
transitada em julgado, a condição do indivíduo é a de 
inocência. Releva ponderar, contudo, que o princípio 
da presunção de inocência não deve ser interpretado 
de maneira absoluta, devendo ser analisado em con-
junto com outras normas constitucionais.

Sob uma perspectiva, encontra-se o princípio da 
presunção de inocência, extraído do art. 5o, LVII, da 
Constituição, e em outra, tem-se o interesse consti-
tucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens 
jurídicos tutelados pelo Direito Penal, que podem ser 
extraídos de diversos dispositivos constitucionais, a 
exemplo do disposto no art. 5o, no caput (direito à 
vida, à segurança e à propriedade), no inciso LXXVIII 
(princípio da razoável duração do processo) e no art. 
144 (segurança). 

Como sabido e ressabido, após o julgamento do 
Recurso de Apelação pelo órgão competente, exaure-
-se a prestação jurisdicional no que diz respeito à 
análise da matéria fática, restando cabíveis tão so-
mente a interposição de recursos limitados à discus-
são de direito, quais sejam, Recurso Extraordinário e 
Recurso Especial, direcionados aos órgãos superio-
res, consoante enunciados da Súmula 279 do STF e 
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cumpre ressaltar, neste enfoque, que os chama-
dos recursos constitucionais, a priori, não possuem 
efeito suspensivo, ou seja, são recebidos, em regra, 
somente no efeito devolutivo.

As instâncias superiores examinam apenas ques-
tões acerca das regras aplicáveis – a legislação fede-
ral no caso do STJ, e a Constituição no STF – entre-
tanto, estão inviabilizadas de reverter a conclusão 
do tribunal de segunda instância quanto à matéria 
fática. Os tribunais superiores não poderiam mais 
negar a ocorrência da conduta criminosa e sua au-
toria, caso o tribunal de segunda instância as tenha 
reconhecido.

De tal sorte, uma vez impossibilitada à análise da 
matéria fático-probatória, encerra-se no segundo 
grau de jurisdição a formação da culpa do denuncia-
do, tornando-se possível o início da execução do 
Acórdão Penal Condenatório.

Fato é que, havendo apreciação de provas e duas 
condenações, a prisão do condenado não se mostra 
arbitrária, porquanto, tanto o princípio da presunção 
de inocência quanto a necessidade de preservação do 
sistema penal e de sua confiabilidade estão sendo 
ponderados.

Somado a isso, interpretação contrária incentiva-
ria a interposição sucessiva de recursos, com propó-
sitos protelatórios, visando postergar o trânsito em 
julgado, acentuando a seletividade do sistema penal, 
gerando descrédito da sociedade em relação à Justiça 
e levando à configuração da prescrição da pretensão 
punitiva.

Com efeito, os réus, quando patrocinados por 
profissionais altamente especializados, alcança-
vam a prescrição da pena utilizando-se de meca-
nismos que, embora jurídicos, eram encobertos 
pela legalidade, ante a existência de lacunas na lei, 
fazendo com que a absolvição fosse às avessas, sem 
a devida Justiça.

Com o novo posicionamento dado pela Suprema 
Corte, ainda que por maioria, esta sinalizou a não 
aceitação de mecanismo abusivo no trato da utiliza-
ção dos recursos e passou a considerá-los como ma-
nobra meramente protelatória para se livrar da puni-
ção via prescrição e, com isso, buscando colocar freio 
na indústria da impunidade.

Não obstante o reconhecimento de que a decisão 
em comento não teve efeito erga omnes, o posiciona-
mento nela exarado norteará o Poder Judiciário, pois 
emanada diretamente do órgão de cúpula, qual tem o 
dever de guarda da Constituição Federal, conforme 
definido no seu art. 102, segundo o qual “Compete ao 
STF, precipuamente, a guarda da Constituição (...)”.

Logo, o entendimento firmado pelo STF entrega 
efetividade à prestação jurisdicional pretendida pela 
coletividade nas ações penais, na medida em que fa-
cilita a punição de sujeitos que foram condenados 
em, ao menos, duas instâncias julgadoras, não ha-
vendo que se falar em violação do princípio da pre-
sunção de inocência, já que a prisão somente se con-
cretiza após o julgamento condenatório, com o 
exaurimento da análise de todas as provas apresenta-
das pelas partes.

Neste contexto, mostra-se uma relativização do 
princípio da inocência ou princípio da não culpabili-
dade, com a análise do caso concreto, atendendo, 
com isso, as exigências da ordem constitucional e a 
garantia efetiva da lei penal, tudo em prol dos bens 
jurídicos que ela visa resguardar. Enfim, a decisão do 
STF trouxe a pacificação social, com a restauração do 
equilíbrio entre liberdade e eficiência.

Diante do exposto, o que se evidencia é que a 
Constituição Federal e o sistema penal brasileiro ad-
mitem – e justificam – a execução da pena após a 
condenação em segundo grau de jurisdição, ainda 
sem o trânsito em julgado, destacando múltiplos 
fundamentos que legitimam esta compreensão, resu-
midos acima.

Foto: SCO/TJM
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As prisões cautelares existem por razões ins-
trumentais, são parcialmente vinculadas ao 
mérito do processo principal e, no caso das 
prisões preventivas, servem para proteger a 

sociedade da possibilidade de a) o crime continuar a 
ser cometido ininterruptamente, b) crime similar vir a 
ser cometido novamente no futuro, c) houver risco de 
fuga do autor e d) houver risco para a instrução penal 
ou para a efetividade da punição.

A nova redação do art. 312 do Código de Proces-
so Penal (CPP) está assim disposta: “A prisão pre-
ventiva poderá ser decretada como garantia da or-
dem pública, da ordem econômica, por conveniência 
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria.”

Por esta razão é que ofende ao vernáculo e ao Di-
reito Processual Penal prisão preventiva cujo objetivo 
seja um conjunto de fatos passados, sem risco de fuga 
ou risco de aplicação posterior da pena, sem potencial 
probabilidade de continuidade, permanência ou nova 
ocorrência criminal. Ninguém se protege ou protege a 
sociedade do que já aconteceu, mas sim da perspecti-
va, em tese, de novo acontecimento ofensivo.

Ademais, a prisão cautelar preventiva não é pri-
são decorrente de condenação. As prisões têm natu-
reza distinta e a razão para o encarceramento antes 
do cumprimento da pena só pode ser uma das quatro 
razões cautelares previstas no art. 312 do CPP.

A prisão antecipada no modelo 
dogmático brasileiro

Desembargador no TRF1Ney Bello

Outra hipótese – ontologicamente diferenciada – 
é a prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/1989, 
nas hipóteses de a) imprescindibilidade para a inves-
tigação, b) quando o indicado não tiver residência 
fixa ou não fornecer elementos necessários ao escla-
recimento de sua identidade, decretadas quando 
houver fundadas razões, de acordo com qualquer 
prova admitida na legislação penal, de autoria ou 
participação do indiciado nos crimes que a própria 
lei especifica taxativamente.

A última hipótese legalmente admitida como 
cautela penal é a da prisão em flagrante, que necessita 
relaxamento na audiência de custódia dela decorren-
te ou conversão em prisão preventiva, acaso existen-
tes os elementos do art. 312 do CPP. Estas hipóteses 
de recolhimentos cautelares possuem motivos espe-
cíficos para seu decreto, que não se confundem com 
a gravidade do crime, seu grau de reprovação ou a 
robustez da prova indicando condenação futura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) é repleta de precedentes que qualificam a pri-
são cautelar como cerceamento de liberdade neces-
sário por razões instrumentais, jamais por antecipa-
ção de condenação1. 

Não se decreta prisão cautelar em razão da natu-
reza do crime, em função da gravidade abstrata do 
delito ou do grau de reprovabilidade da conduta, já 
que tais argumentos são de mérito, não de cautela. 
Questões de mérito acerca do ato serão tratadas na 

sentença, quer para exarar decreto absolutório, quer 
por razões condenatórias. É na dosimetria da pena 
que a lei autoriza as argumentações de reprovação 
social da conduta, não subsistindo a hipótese de de-
creto de prisão cautelar pela gravidade do delito.

A prisão cautelar deve ser decretada, em primeiro 
lugar, para evitar a reiteração da conduta criminosa. 
Se ficar latente a potencial probabilidade do réu con-
tinuar a delinquir, será necessária prisão preventiva 
para mantê-lo encarcerado, impedindo que continue 
a praticar ilícitos. Também é possível o cerceamento 
de liberdade se o crime for permanente e ainda esti-
ver sendo cometido.

Segundo a jurisprudência do STJ, é fundamental 
comprovar o risco concreto – não apenas abstrato – 
de que o réu possa novamente cometer crimes, ou 
indicar razões fundadas de sua permanência ou con-
tinuidade.

A prisão preventiva também poderá ser decreta-
da para impedir a influência do investigado na ins-
trução e na produção de provas. Sói acontecer do 
réu destruir elementos probatórios e corromper a 
prova testemunhal, por ameaça ou por cooptação. 
Da mesma maneira, será o caso de decreto preven-
tivo quando o réu concretamente demonstrar ten-
dência à destruição de provas documentais. Nestas 
hipóteses será sempre caso de decretação de prisão 
preventiva, pois a necessidade do encarceramento 
estará presente, haja vista a intromissão ilegal do 

denunciado – ou investigado – na atuação probató-
ria da justiça criminal.

Outra hipótese de decreto de prisão cautelar – na 
modalidade de prisão preventiva – é a decorrente da 
possibilidade de fuga do acusado, para se furtar à atu-
ação da lei penal2. O sentido desta hipótese de prisão é 
garantir a futura aplicação da lei. A fuga, embora cor-
responda a sentimento de reação ao Estado-Policial 
moralmente justificável, é tratada pelo Direito Proces-
sual Penal como elemento justificante do prévio en-
carceramento, pois é dever do Estado zelar pelo cum-
primento futuro de suas próprias decisões. Este risco 
de fuga, entretanto, deve ser concreto e demonstrado, 
e não abstratamente considerado.

Questão relevante diz com a ideia de garantia da 
ordem pública ou da ordem econômica que, não 
raro, confundem questões de cautela com juízo de 
mérito, haja vista jogar a função dogmática de cláu-
sula aberta que, por via transversa, arrisca entronizar 
o senso comum, a reação social ao fato e a reprova-
ção genérica ao ato como razões de encarceramento 
preventivo.

O argumento da garantia da ordem pública pode 
deixar a decisão técnica muito próxima do senso co-
mum e do desejo disperso da sociedade. Não raro, 
cuida-se da possibilidade de prisão cautelar em razão 
do clamor público, o que deixa de guardar senso con-
creto de pertinência com a natureza de cautela do 
instituto da prisão preventiva.

Foto: Agência Assem
bleia
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Por esta razão, o STJ tem tentado objetivar o con-
ceito, dando densidade à ideia de garantia da ordem 
pública e, de forma bastante rotineira, combinando a 
garantia da ordem pública com outra hipótese de ca-
bimento da prisão preventiva. São causas encartadas 
na ideia de garantia da ordem pública: uso de arma 
de fogo combinado com a gravidade concreta do de-
lito e possibilidade de reiteração3; temor das teste-
munhas4; reiteração delitiva5; risco de reiteração6; 
proteção da sociedade7; fuga e temor da vítima8; gra-
vidade decorrente da quantidade de droga que abala 
a organização social9; periculosidade decorrente do 
modus operandi10.

A catalogação jurisprudencial acerca do que sig-
nifica prender para garantir a ordem pública é assaz 
importante, até para prevenir a dogmática da invasão 
do senso comum e de exigência popular por encarce-
ramento, que representam justificação deficiente 
para a prisão cautelar. Essa diferenciação é impor-
tante, dentre outras razões, porque o sentimento po-
pular, a moral coletiva ou o moralismo da sociedade 
não podem servir de fundamento para o cerceamen-
to de liberdade, sob pena de rompermos a integrida-
de ou a dimensão contramajoritária dos direitos fun-
damentais. A pressão da maioria sobre as condutas 
não pode subjugar o direito fundamental à liberdade, 
que joga a função dogmática de trunfo contra a 
maioria. Esta, inclusive, é uma das razões pelas quais 
havia – e ainda há – muita oposição à decretação de 
prisão preventiva por clamor público.

A análise dos fundamentos das decisões do STJ indi-
ca que ao decretar – ou manter – prisões preventivas 
sob o fundamento da garantia da ordem pública, a Cor-
te inexoravelmente sustenta as decisões em questões 
que ela mesma adjetiva como de mérito, como a repro-
vabilidade do delito e a sua gravidade em abstrato.

Analisados diversos arestos de 2018 é possível per-
ceber, contudo, que este grau de reprovação e esta gra-
vidade do delito adquirem dois matizes. Por um lado 
são critérios que se combinam com questões objetivas, 
como uso de arma, possibilidade de reiteração ou abalo 
provocado na sociedade onde fora praticado. De outra 
banda, as decisões sustentam argumentativamente que 
a gravidade tratada é a concreta e não a abstrata, e o 
grau de reprovação não é em tese, mas aquele que fora 
observado na própria sociedade em relação ao fato. 
Dessa forma, só há necessidade de garantia da ordem 
pública quando os atos são de extrema reprovação so-
cial e de profunda gravidade, de tal sorte a incitá-lo.

O argumento é que só há necessidade de garantia 
da ordem pública quando há sentimento de reprova-
ção e gravidade reconhecida em patamares elevados, 
o que conduz ao raciocínio de que em uma sociedade 
tomada por ambiente de comoção nas redes sociais e 

com os desejos e os sentimentos conduzidos por uma 
onda social via rede, quem faz a fake news ou contro-
la o efeito manada constrói o medo da desordem pú-
blica, a necessidade da garantia desta mesma ordem, 
e permite e justifica a decretação da prisão preventiva 
com base no desejo coletivo que pode ser construído 
em bases imaginárias.

Por fim, após duas decisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF) – HC 68.726/1991, Rel. Ministro Nery 
da Silveira, HC 126.292/2016, Rel. Ministro Teori 
Zavaski – desfazendo a proeminência do precedente 
HC 84.078/2009, Rel. Ministro Eros Grau, diversos 
julgados do STJ e também decisões dos Tribunais de 
Apelação se permitem antecipações de cumprimento 
de pena, antes do trânsito em julgado.

A antecipação do momento da execução da conde-
nação, que começaria antes do trânsito em julgado – 
mas na pendência de recurso sem efeito suspensivo, 
esgotadas as vias ordinárias – não se confunde com 
prisão cautelar. É a própria execução da pena que se 
inicia, razão pela qual não se discutem quaisquer 
elementos instrumentais, nem condições pessoais ou 
tópicas do fato delituoso. Basta a existência do título 
executório que é a decisão de segunda instância. Não 
se cuida de prisão cautelar que tem valorações próprias 
e individuais, mas efeitos automático e universal de 
ato formal que é a condenação nos Tribunais de Ape-
lação ou Cortes Especial e Suprema, originariamente. 
Isso implica execução antecipada, quer de decisões 
condenatórias em apelações, quer de decisões conde-
natórias em única instância, quando for o caso de réu 
com prerrogativa de foro.

A execução pode ser tomada como provisória, ou 
como definitiva na pendência de recurso sem efeito 
suspensivo, mas se dá antes do trânsito em julgado, 
após o esgotamento das instâncias ordinárias, e efeti-
vamente não se mistura com as hipóteses de cabi-
mento da prisão cautelar.

É dogmaticamente sustentável a prisão após decisão 
de segunda instância por que não há óbice 
constitucional, na medida em que o art. 5o, LVII, da 
Carta Magna prescreve que “ninguém será considera-
do culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória”, mas não afirma que a pena só começará 
a ser executada após a declaração definitiva de culpa.

A construção levada a efeito pelo STF tão somen-
te deixa claro que no modelo constitucional brasilei-
ro é possível começar a execução penal antes da cer-
teza da culpa. Por mais que pareça consequência 
racionalmente frágil, ou moralmente questionável, 
ela é dogmaticamente sustentável.

O óbice não é constitucional, mas sim de ordem 
legal, na medida em que o art. 283 do CPP prescreve 
que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada da auto-
ridade judiciária competente, em decorrência de sen-
tença condenatória transitada em julgado ou, no cur-
so da investigação ou do processo, em virtude de 
prisão temporária ou prisão preventiva”11.

Assim, ao determinar a prisão para execução da 
pena antes do trânsito em julgado da decisão, o Judi-
ciário estará desconsiderando a letra expressa do 
CPP, na medida em que a disposição é clara.

A construção argumentativa tem por base o mes-
mo CPP que estabelece a ausência de efeito suspensi-
vo para recursos especial e extraordinário. Prescreve 
o dispositivo: “Art. 637.  O recurso extraordinário 
não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo 
recorrido os autos do traslado, os originais baixarão 
à primeira instância, para a execução da sentença”.

A interpretação conjunta de ambos os artigos 
permite crer que, não havendo efeito suspensivo no 
recurso interposto, executa-se desde já a decisão de 
segunda instância, pois os efeitos decorrentes do ul-
terior trânsito em julgado seriam antecipados, em 
razão de não haver óbice à sua realização.

Por outro lado, o próprio STJ entendeu que a neces-
sária execução provisória, ou definitiva sem efeito sus-
pensivo, após decisão condenatória de segunda instân-
cia não se dá nos casos de penas alternativas, somente 
quando for o caso de penas privativas de liberdade.

Conforme o HC 436.307/SP12, “considerando a au-
sência de manifestação expressa da Corte Suprema e o 
teor do art. 147 da Lei de Execução Penal (LEP), não se 
afigura possível a execução da pena restritiva de direi-
tos antes do trânsito em julgado da condenação”, pois 
“no caso das penas restritivas de direitos, a Corte Es-
pecial deste STJ manteve o entendimento de que não 
cabe execução provisória antes do trânsito em julgado, 
nos termos do art. 147 da LEP”.

O posicionamento do STJ prioriza a ideia de que 
qualquer antecipação de execução só pode se dar nos 
exatos termos da decisão do STF. Não caberia ao STJ 
afirmar o que o STF não afirmou. Contudo, parece ra-
zoável executar logo as penas que não implicam encar-
ceramento, na medida em que são menos gravosas do 
que as privativas de liberdade. Não parece ser correto 
que o condenado à pena mais gravosa comece a cum-
prir a segregação imediatamente após a decisão da 
Corte de Apelação e, ao condenado a pena mais bran-
da, alternativa, lhe seja imposto o cumprimento so-
mente após decisão do STF com trânsito em julgado.

Diversas decisões monocráticas do STF são no 
mesmo sentido deste entendimento13. No mesmo 
sentido, e em momen1to posterior à fixação de en-
tendimento da Terceira Seção do STJ, decisão da Pri-
meira Turma do STF – por maioria de votos e venci-
do o Ministro Marco Aurélio – veio a lume, 

ratificando a posição segundo a qual a execução do 
julgado antes da decisão definitiva transitada em jul-
gado se dá para todas as modalidades de pena aplica-
das. Cuida-se do Ag.Reg. no RE 1.161.581 Relator 
Ministro Alexandre de Moraes.

Esse é o modelo dogmático ao qual estamos ads-
tritos no sistema judicial brasileiro, no que diz res-
peito à prisão antes do trânsito em julgado da conde-
nação. Contudo, breve análise do comportamento 
dos órgãos jurisdicionais permite observar que as 
prisões cautelares e a prisão por execução provisória 
ou definitiva na inexistência de efeito suspensivo 
vêm ganhando foros de normalidade e seletividade, 
não raro, ofendendo a própria previsão legal, tornan-
do-se instrumento de discurso moral – ou de cunho 
ideológico – sustentado em ativismo judicial penal 
que se opõe às garantias da modernidade e aos direi-
tos fundamentais.

1 RHC 95.282/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado 
em 24/05/2018, DJe 30/05/2018; HC 438.217/SP, Rel. Ministro Joel Ilan 
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018; 
HC 424.605/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 
17/05/2018, DJe 23/05/2018; AgRg no HC 445.064/SP, Rel. Ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, 
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ma, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018; RHC 86.739/BA, Rel. 
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 
08/06/2018.
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Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018.
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istro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 
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No dia 23 de janeiro de 2019, a população 
brasileira e mundial foi impactada com 
mais um ataque violento à natureza pro-
vocado pelo homem. Referimo-nos ao 

rompimento da barragem 1 da Mina do Córrego do 
Feijão, de exploração e titularidade exclusiva da Vale 
S.A., situada na cidade de Brumadinho (MG), e que 
causou trágicas repercussões ao homem e ao meio 
ambiente natural que o cerca, já tendo deixado no 
momento em que escrevemos 121 pessoas mortas, 
cujos corpos já foram identificados, e 226 que se en-
contram desaparecidos, além de rastro de inestimá-
veis consequências para o ecossistema terrestre e 
aquático, influindo diretamente na qualidade de vida 
dos sobreviventes, da flora e da fauna do local direta-
mente atingido e de outras regiões que sofrem e ain-
da sofrerão as consequências dessa verdadeira tragé-
dia ecológica.

Ainda que o ordenamento jurídico conte com ins-
trumentos que objetivam a prevenção do dano, como 
medidas inibitórias individuais, coletivas e difusas – 
para alguns, a quantificação punitiva do dano moral 
serviria a tal escopo e, portanto, exerceriam função 
dissuasiva da conduta potencialmente lesiva – o fato é 
que ainda estamos longe do paradigma ético propug-
nado pelo solidarismo social previsto na Constituição 
da República (art. 3o, I) e, no plano concreto, a respon-
sabilidade civil surge, no presente caso, com sua con-

Possibilidades da 
responsabilidade civil 
no Caso Brumadinho

Desembargador do TJRJMarco Aurélio Bezerra de Melo

ceituação oitocentista de instrumento apto a impor a 
obrigação de reparar o dano àquele que o causou.

Importa, a título de exemplo, que se traga à memó-
ria que no tocante à atividade específica da mineração, 
a Constituição Federal traz no parágrafo segundo do 
art. 225 importante instrumento preventivo do dano e 
reparador do meio ambiente, quando reza que “aquele 
que explorar recursos minerais fica obrigado a recupe-
rar o meio ambiente degradado, de acordo com solu-
ção técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei”. Tal obrigação impõe ao Poder Executi-
vo por seus órgãos de fiscalização a agirem de ofício no 
múnus público pertinente, assim como os diversos 
atores jurídicos legitimados a postularem ao Poder Ju-
diciário, por meio da Ação Civil Pública, medidas pre-
ventivas a fim de que sejam cumpridas as leis de pro-
teção ao meio ambiente e, principalmente, a norma 
acima citada. No caso, lamentavelmente, o fato é que a 
sociedade organizada não conseguiu evitar a confla-
gração do dano, o que, a toda evidência, seria o ideal 
propugnado pela nossa Constituição.

Feitas essas considerações, seguiremos, em breves 
comentários, na senda das possibilidades de ressarci-
mento de dano que podem decorrer desse infausto 
terrível.

A responsabilidade civil aqui é inegavelmente ob-
jetiva, isto é, independente de análise do elemento 
subjetivo da culpa do causador do dano e conta com 

dois fundamentos claros. O primeiro pelo denomina-
do risco integral e o segundo em razão do risco criado.

O risco integral ancora-se fundamentalmente no 
Capítulo VI (Meio Ambiente), inserido no Título VIII 
(Ordem Social) da Constituição Federal, cujo art. 225, 
§ 3o prevê que “condutas e atividades consideradas le-
sivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pesso-
as físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”. De modo ainda mais explícito, o art. 
14, § 1o da Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, enuncia que sem 
obstar a aplicação de multas, sanções de natureza pe-
nal, perda de incentivos fiscais, suspensão de ativida-
des, dentre outros, o poluidor fica obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a ter-
ceiros afetados por sua atividade.

Pelo risco integral, as alegações de rompimento do 
nexo causal como fato exclusivo ou concorrente da ví-
tima, ou ainda outras causas ou concausas que possam 
existir, não afastariam, em tese, o dever de indenizar.

Em caso similar, envolvendo danos materiais e 
morais causados a pescadores em decorrência do va-
zamento de nafta pela colisão do navio da Petrobras 
S.A. no Porto de Paranaguá (PR), os ministros do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) que compõem a Se-
gunda Seção, por unanimidade, em julgamento sub-

metido ao regime de recursos repetitivos, fixaram 
teses no sentido da aplicação das regras acima cita-
das, decorrentes do dano ambiental, para a reparação 
dos danos de modo integral e individual aos lesados1.

Digno igualmente de referência é o parágrafo úni-
co do art. 927 do Código Civil, que consagrou a cláu-
sula geral da responsabilidade civil objetiva do Direito 
Privado, em abono à teoria do risco criado, ao dizer 
que “haverá obrigação de reparar o dano, indepen-
dentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou  quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem”. A atividade da mineração 
se encaixa, quer por linha hermenêutica doutrinária 
mais restrita ou mais ampla de aplicação dessa norma, 
como uma luva em relação a esse desastre.

A relação de causalidade, indispensável para 
qualquer pleito reparatório, exsurge muito clara-
mente pela notoriedade do fato e pela própria assun-
ção de responsabilidade já declarada pela causadora 
direta e imediata do evento danoso.

Fixada essa base, com relação ao dano-morte, na 
forma do art. 948 do Código Civil, exsurgirá a possi-
bilidade de pleito reparatório a ser deduzido pelos 
familiares da vítima do homicídio. Esse dano reflexo 
ou em ricochete, posto que atinge diretamente o fale-
cido e indiretamente sua família, contemplará verba 
para o pagamento do tratamento da vítima, se, por 

Foto: SCO/TJRJ
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exemplo, teve gastos hospitalares antes do falecimen-
to, despesas de funeral e pagamento de alimentos a 
quem o morto as devia, levando-se em conta a dura-
ção provável de vida da vítima que hoje, segundo da-
dos do IBGE, está em 75,4 anos.

Além desse dano material, pode ser pleiteado 
dano moral pela perda do ente querido, fato que 
ofende importante parcela da dignidade daquele que 
se vê privado ilicitamente do convívio com filho, pai, 
irmão, cônjuge ou companheiro. Nesses casos, o 
dano moral decorre do próprio fato (in re ipsa), ge-
rando presunção relativa do prejuízo de afeição. Em 
outras situações como, por exemplo, a de um colate-
ral de terceiro ou quarto grau, o ônus da prova do 
afeto justificador da compensação moral caberá a 
quem alega, invertendo-se o ônus da prova em desfa-
vor da pretensa vítima reflexa.

Aqueles que sofreram lesão corporal podem plei-
tear os danos materiais com fulcro nos artigos 949 e 
950 do Código Civil, que podem incluir desde despe-
sas médicas, lucros cessantes pelo período de conva-
lescença em que se viu privado do seu ofício até, em 
casos mais graves, verba indenizatória pela perda da 
capacidade laborativa a ser paga de modo vitalício. 
Essa indenização surge sem prejuízo da devida com-
pensação por dano moral cumulada, conforme o 
caso, com dano estético.

É possível que dentre as vítimas existam pessoas 
sem dano físico, mas que tenham experimentado 
prejuízo de ordem patrimonial e que, evidentemente, 
também poderão pedir indenização por dano 
material, nesse sentido incluídos danos emergentes e 
lucros cessantes, sem embargo do pleito moral pela 
privação, por exemplo, da moradia ou do instrumento 
de trabalho, isto é, pela perda de bens essenciais que 
integram importante parcela da dignidade humana.

Importa, nesse passo, que se repise a ideia já lan-
çada em recente ensaio feito pelo Dr. Carlos Eduar-
do Elias de Oliveira2, no sentido da inaplicabilidade 
do teto indenizatório de 50 vezes o salário do fun-
cionário, previsto na recente alteração da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (art. 223-G, § 1o, IV, 
CLT), em relação às vítimas que eram funcionárias 
do lesante. O fato vertente extrapola os limites da 
relação trabalhista, posto que, como dito acima, 
trata-se de acidente ambiental de gravíssimas con-
sequências. O lesado direto aqui não é tecnicamente 
o trabalhador, mas o cidadão. Além do que, hipote-
ticamente, como se poderá admitir que o cônjuge 
de pessoa que não era funcionária da Vale receba 
R$ 300 mil de dano moral pelo prejuízo de afeição e, 
nas mesmas circunstâncias, outra que tem vínculos 
trabalhistas com salário de R$ 2 mil receba R$ 100 
mil? Além da quebra de isonomia, a consulta à mens 

legis da reforma trabalhista há de não permitir esse 
equívoco.

Enfim, o caso atrai a incidência do caput do art. 
944 do Código Civil que, cumprindo comando cons-
titucional (art. 5o, V e X), dispõe de modo claro e pre-
ciso que “a indenização mede-se pela extensão do 
dano”.

Há também possibilidade de pleito reparatório e 
indenizatório por meio da Ação Civil Pública, a qual 
poderá contemplar, além das obrigações de fazer e 
não fazer que a tipicidade do caso requerer, o dano 
moral coletivo. Isso porque, como já tivemos oportu-
nidade de defender em livro sobre a Responsabilida-
de Civil em relação ao Caso Samarco, essa lesão mo-
ral e metaindividual atinge todos os cidadãos 
indiscriminadamente, sendo ainda mais perversa 
com relação àqueles que se encontram mais próxi-
mos da comunidade ofendida.

O caput do art. 225 da Constituição Federal já se-
ria o bastante para fundamentar a possibilidade de 
compensação pelo dano moral coletivo, mas insta 
que se relembre o contido no art. 1o, IV, da Lei no 
7.347/1985, que expressamente contempla esse tipo 
de dano difuso sofrido por toda a coletividade. En-
tender em sentido contrário significaria retroceder 
para a ideia de que dano moral é sofrimento físico ou 
psíquico a ser demonstrado por quem o experimen-
tou. Na realidade, é na perspectiva da proteção do 
dever imposto ao Poder Público e à coletividade de 
defender o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações que se visualiza com clareza a transindivi-
dualidade caracterizadora do dano ambiental e do 
consequente dever de ressarcimento coletivo3. 

A mediação pode ser um instrumento de grande 
valia para que as reparações ocorram de modo mais 
célere. Releve-se a existência de relação próxima en-
tre o causador do dano e as vítimas, seja pelo vínculo 
trabalhista ou pela importância econômica e extrati-
vista perante aos munícipes atingidos.

Tomara que a luz emanada do Instituto Inho-
tim, na cidade de Brumadinho, referência nacional 
e internacional de respeito à natureza e à arte de 
viver, nos ilumine a todos e que possamos não cair 
na mesma desventura de ignorar os anseios por 
uma sociedade mais fraterna e menos agressiva 
consigo mesma.

1 STJ, Segunda Seção, REsp no 1.114.398/PR, Relator Ministro Sidnei 
Beneti, julgado em 08/02/2012.
2 https://www.conjur.com.br/2019-jan-31/carlos-oliveira-teto-
indenizatorio-clt-nao-aplica-brumadinho
3 STJ, 1a Turma, REsp no 598.281/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, 
julgado em 2/6/2006.

Notas
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“A polícia vai mirar na cabecinha e ... fogo.”
O autor da frase é Wilson Witzel, 

governador do Rio de Janeiro. Por cá 
temos assistido, na última década, ao 

aumento de casos de agentes de autoridade a serem 
julgados, disciplinar e criminalmente, pelo uso de 
arma de fogo em serviço, fruto de nova realidade 
criminal, melhor organizada e transfronteiriça, me-
lhor apetrechada e mais violenta, caracterizada na 
maior parte dos casos pelo desvalor do bem jurídico 
mais precioso – a vida. São casos em que os agentes 
de autoridade têm, em frações de milésimo de se-
gundos, de tomar uma decisão, ao bom estilo do 
ditado popular brasileiro: “Se correr o bicho pega, 
se ficar o bicho come”. 

Como decorre da Constituição da República 
Portuguesa (CRP) “A vida humana é inviolável” 
(art. 24); “A integridade moral e física das pessoas é 
inviolável” (art. 25). Simultaneamente, prevê o tex-
to fundamental que: “Os órgãos e agentes adminis-
trativos estão subordinados à Constituição e à Lei e 
devem atuar, no exercício das suas funções, com 
respeito pelos princípios da igualdade, da propor-
cionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa 
fé” conforme art. 266, no 2 da CRP e ainda: “Os fun-
cionários e agentes do Estado e das demais entida-
des públicas são responsáveis civil, criminal e disci-
plinarmente pelas ações ou omissões praticadas no 

Uso de armas de fogo 
por forças policiais

AdvogadoRicardo Serrano Vieira

exercício das suas funções e por causa desse exercí-
cio de que resulte violação dos direitos ou interesses 
legalmente protegidos dos cidadãos, não dependen-
do a ação ou procedimento, em qualquer fase, de 
autorização hierárquica”, art. 271, no 1 da CRP. 

O uso de armas de fogo em ação policial é regula-
do pelo Decreto Lei no 457/1999. Consagra o art. 2o, 
no 1 do Decreto Lei, sobre a epígrafe “Princípios da 
necessidade e da proporcionalidade” que apenas é 
permitido o recurso a arma de fogo em caso de abso-
luta necessidade, como medida extrema, quando ou-
tros meios menos perigosos se mostrem ineficazes, e 
desde que proporcionado às circunstâncias, numa 
clara imposição, da sua subordinação aos princípios 
da necessidade e da proporcionalidade. Ainda que se 
encontrem verificadas as condições de recurso a ar-
mas de fogo o agente deve, mesmo assim, esforçar-se 
por reduzir ao mínimo as lesões e danos e respeitar e 
preservar a vida humana, vide o no 2 do art. 2o. 

De vital importância para a utilização de armas de 
fogo em serviço estabelece o art. 3o do DL 457/99, de 
5/11: 

1. No respeito dos princípios constantes do artigo 
anterior e sem prejuízo do disposto no no 2 do 
presente artigo, é permitido o recurso a arma de fogo: 
a) Para repelir agressão atual e ilícita dirigida contra 
o próprio agente; 
b) Para efetuar a captura ou impedir a fuga de pessoa 

suspeita de ter cometido crime punível com pena de 
prisão superior a três anos ou que faça uso ou dispo-
nha de armas de fogo, armas brancas ou engenhos ou 
substâncias explosivas, radioativas ou próprias para a 
fabricação de gases tóxicos ou asfixiantes; 
2. O recurso a arma de fogo contra pessoas só é permitido 
desde que, cumulativamente, a respectiva finalidade 
não possa ser alcançada através do recurso a arma de 
fogo, nos termos do n.o 1 do presente artigo, e se 
verifique uma das circunstâncias a seguir taxativamente 
enumeradas: a) Para repelir a agressão atual ilícita 
dirigida contra o agente ou terceiros, se houver perigo 
iminente de morte ou ofensa grave à integridade física;
 b) Para prevenir a prática de crime particularmente 
grave que ameace vidas humanas; 
c) Para proceder à detenção de pessoa que represente 
essa ameaça e resista à autoridade ou impedir a sua fuga. 
3. Sempre que não seja permitido o recurso a arma de 
fogo, ninguém pode ser objeto de intimação através 
de tiro de arma de fogo. 

  Em Portugal, nenhum 

dirigente político irá assumir, 

publicamente, que as forças 

de segurança poderão fazer 

uso da arma de fogo caso 

verifiquem um meliante na 

posse de arma de guerra”

Foto: Arquivo pessoal
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4. O recurso a arma de fogo só é permitido se for 
manifestamente improvável que, além do visado ou 
visados, alguma outra pessoa venha a ser atingida.

 
Fácil é de perceber e aceitar que, numa situação 

de extrema complexidade de análise ao milésimo de 
segundo, associado a descargas de elevados níveis 
de adrenalina por parte dos agentes de autoridade, 
no sentido de missão em deter os suspeitos da prá-
tica de crimes, o agente de autoridade, sentindo-se 
ameaçado ou sentido terceiros ameaçados e em pe-
rigo possa socorrer-se da arma de fogo e usá-la con-
tra o(s) suspeito(s).

Falar em utilização de armas de fogo em serviço 
por elementos de forças policiais é, invariavelmen-
te, falar dos processos no 250/08.1GILRS conhecido 
por “Processo Hugo Ernano”; do processo no 
6454/13.8T3SNT, conhecido pelo “Processo Tiago 
Ameixinha”; e do processo no 112/13.0PHOER, 
também conhecido por “Processo Barroso”. A Jus-
tiça portuguesa condenou o primeiro a quatro anos 
de prisão e absolveu os três restantes agentes de au-
toridade não por se encontrarem verificados os 
pressupostos do Decreto Lei no 457/1999, mas por-
que o elemento policial agiu em erro sobre as cir-
cunstâncias de fato de uma causa de exclusão da 
ilicitude, qual seja a legítima defesa. 

Como se sabe, constitui legítima defesa o fato 
praticado como meio necessário para repelir a agres-
são atual e ilícita de interesses juridicamente protegi-
dos do agente ou de terceiro, conforme art. 32 da 
Constituição da República Portuguesa. O erro sobre 
os pressupostos fáticos de uma causa justificativa 
deve considerar-se erro sobre a factualidade típica, já 
que o erro é o limite do dolo, na medida em que este 
é conhecimento ou representação dos elementos do 
fato que formam o tipo legal. Por esse motivo, o erro 
sobre um elemento constitutivo de um tipo legal de 
crime exclui o dolo. É este o princípio geral, que re-
sulta da própria natureza do dolo, em matéria de erro 
sobre a factualidade típica. 

Nestas situações, o tipo incriminador é dolosa-
mente realizado pelo agente, mas este, porque acei-
ta erroneamente elementos que a existir excluiriam 
a ilicitude, atua sem culpa dolosa, não podendo por 
isso ser punido a título de dolo, mas eventualmente, 
apenas a título de negligência, se o respectivo tipo 
de ilícito possibilitar a previsão da punição por ne-
gligência. 

Trata-se de uma posição dogmática vertida no art. 
16, no 2 e no 3 do Código Penal, que consagra que: 

1. O erro sobre os elementos de fato ou de direito de 
um tipo de crime, ou sobre proibições cujo conheci-
mento for razoavelmente indispensável para que o 

agente possa tomar consciência da ilicitude do fato, 
exclui o dolo. 
2. O preceituado no número anterior abrange o erro 
sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a 
ilicitude do fato ou a culpa do agente.

É peremptório a existência de fatos provados 
que demonstram, nos casos concretos, o elemento 
subjetivamente relevante de que os arguidos 
supuseram que estavam, naquele momento, a ser 
objeto de uma ameaça sobre si. 

É perante este quadro de intenções resultante 
das diversas decisões judiciais sobre a utilização de 
armas de fogo em serviço nos últimos dez anos que 
para espanto da sociedade portuguesa a Inspeção 
Geral da Administração Interna proferiu despacho 
de arquivamento no processo disciplinar com o no 
PND-36/2017. Em causa os cerca de 40 disparos 
efetuados por uma equipa de intervenção rápida da 
Polícia de Segurança Pública na direção de um car-
ro em fuga que continha, no seu interior, alegados 
suspeitos da prática de crimes e que desobedeceram 
às ordens de paragem para revista no âmbito da 
operação policial. 

No seguimento dos disparos constatou-se que: o 
veículo em causa não correspondia ao veículo que 
havia estado momentos antes noutras artérias da ci-
dade de Lisboa, envolto em assaltos e cujos ocupan-
tes haviam trocado disparos de armas de fogo com 
outros elementos policiais e, acrescer a este fato, os 
ocupantes do veículo não eram os suspeitos do furto. 
Na sequência da desobediência à ordem de paragem 
efetuada pelos elementos policiais, o condutor do 
veículo não acatou a ordem, avançando em velocida-
de excessiva para o local em direção dos agentes de 
autoridade tendo quase todos eles (7) disparado em 
direção ao veículo em fuga e, no decurso de um des-
ses disparos, veio a atingir mortalmente a ocupante 
da viatura em fuga, uma cidadã de nacionalidade 
brasileira que nada tinha a ver com os fatos. Resulta-
do: Legítima Defesa Putativa.

Em Portugal, nenhum dirigente político irá as-
sumir, publicamente, que as forças de segurança 
poderão fazer uso da arma de fogo caso verifiquem 
um meliante na posse de arma de guerra. Os casos 
citados são, portanto, a exceção nos últimos anos. 
Contudo, a compressão e as assimetrias sociais são 
potenciadoras perigosas para o surgimento de sen-
timentos de impunidade para os suspeitos de cri-
mes violentos que sabem que cada vez que um 
agente de autoridade faz uso da arma arrisca-se, se-
riamente, a vir a ser condenado disciplinar e crimi-
nalmente mesmo que tenha apenas e somente como 
propósito o cumprimento da Lei. 
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Especialistas afirmam que a busca pelo curso 
de Direito continua em alta. Segundo eles, 
alguns motivos levam milhares de jovens a 
optar pela carreira jurídica, entre os quais: a 

grande oferta de cursos; a espetacularização de casos 
como os da Operação Lava-Jato, que evidenciam a 
participação de advogados, juízes, promotores e pro-
curadores; as transmissões, muitas vezes ao vivo e em 
rede nacional, de sessões do Supremo Tribunal Fede-
ral;  e o eventual acesso a diversas outras áreas de 
atuação, por meio dos concursos públicos.   

Tais impressões podem nos remeter aos filmes 
sobre advogados e tribunais, tão bem produzidos por 
Hollywood, e que em outras épocas também influen-
ciaram corações e mentes por contarem histórias ou 
basearem seus roteiros em fatos reais, com temas de 
obstinadas investigações,  juízes, jurados, leis, con-
vincentes advogados, loquazes promotores (Doze ho-
mens e uma sentença, Amistad, À espera de um mila-
gre, A firma, A jurada, A testemunha, entre milhares 
de outros). Sem falarmos das recentes séries de TV, 
tão populares: Law & Order, The Good Wife, Suits...   

É certo que a vocação profissional poderá advir 
do ambiente familiar, porque avós, pais, tios ou 
parentes já atuam na carreira jurídica. Devemos ter 
ainda aquela situação tão bem descrita por Pascal: “O 
coração tem razões que a própria razão desconhece.”  

Novos desafios só  
revigoram a advocacia

Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP)Renato José Cury

Seja qual for o motivo, terminado o curso, a for-
mação científica, o bacharel em Direito terá que defi-
nir o caminho a seguir.  Muitas vezes  já escolhido 
pelo estudante durante o período do estágio.   

Para aquele que escolhe ser advogado, é importan-
te destacar que temos atualmente, além das áreas tra-
dicionais (que  têm  sofrido  mudanças),  outras novas 
que revigoram a profissão.  Os advogados  têm  sido 
chamados a novos desafios (Direito Ambiental, Digi-
tal e da Internet, Compliance, Petróleo e Gás, Arbitra-
gem, Mediação, Conciliação, Biodireito, Biotecnolo-
gia). Contudo, para acompanhar toda essa vertiginosa 
velocidade, nunca é demais destacar um dos imperati-
vos da profissão: madrugar e anoitecer estudando. Es-
tudar, estudar e estudar, este deve ser um lema, quase 
um mantra a ser seguido diariamente.  

Vale ressaltar também outra circunstância a exi-
gir a constante atualização dos advogados: as fre-
quentes mudanças legislativas que ocorrem no País, 
como, por exemplo, a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil de 2015, ainda a gerar debates e dis-
cussões sobre sua aplicação e mesmo interpretação; a 
reforma trabalhista, em fase de adaptação e criação 
de jurisprudência, e a previdenciária, que está por vir 
(aqueles que estiverem preparados e acompanhando 
desde já seu trâmite no Congresso Nacional encon-
trarão rapidamente soluções para os problemas tra-

E spaço AASP

zidos pelo novo diploma legal). Sem mencionarmos 
os estudos para atualização do Código Comercial e 
a reforma dos Códigos Penal e de Processo Penal.  

Outras oportunidades surgirão com a nova Lei de 
Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018, alterada pela 
Medida Provisória 869/2018), que entrará em vigor 
em agosto de 2020 e trará às empresas a necessidade 
de adequação de todas as suas atividades no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais. As altera-
ções serão significativas em processos, produtos e 
serviços de empresas, em todos os setores da econo-
mia, e os advogados terão papel fundamental na apli-
cação de mais este instrumento.

Um dos principais temas que também desafia os 
advogados no momento diz respeito à utilização da 
inteligência artificial no exercício da profissão. Mui-
tos profissionais estão extremamente preocupa-
dos com a  forma pela qual o uso da tecnologia vai 
impactar o dia a dia dos advogados, inclusive com a 
possibilidade de repercussão no mercado de traba-
lho. É por isso que os advogados precisam entender e 
se preparar para esta nova realidade, tudo para fazer 
com que o uso da inteligência artificial venha auxiliar 
o exercício da sua atividade e não prejudicá-la.

A propósito, pensando em contribuir para que o 
advogado acompanhe e se prepare para todas essas 
constantes  mudanças,  o Departamento Cultural da 

AASP mantém extenso calendário de cursos, semi-
nários e palestras, realizados na sede em São Paulo, 
em outras cidades e  transmitidos via satélite e pela 
Internet (www.aasp.org.br).  

Além disso, sempre de olho nas tendências e exi-
gências resultantes das mudanças no mercado jurídi-
co  potencializadas  pela tecnologia, a Associação 
criou setor específico para acompanhar os avanços 
digitais que têm revolucionado o exercício da profis-
são e transformado o modelo de negócios dos escri-
tórios e dos departamentos jurídicos das empresas, 
com o uso da automação, de softwares de gestão, re-
dução de tempo e custo dos processos e a enorme 
capacidade de examinar, analisar e interpretar gran-
de volume de dados quase instantaneamente. 

Todas as inovações neste campo passam pela in-
dústria composta de empresas que desenvolvem so-
luções com foco no mercado de serviços jurídicos, as 
legaltechs, cujas áreas de alcance vão desde a automa-
ção e gestão de documentos jurídicos até a utilização 
da jurimetria e análise estratégica de bases de dados 
para pesquisas jurídicas, entre outras. 

Acreditamos que todas essas inovações e esse 
momento de transição tecnológica estão aí para re-
vigorar a advocacia, o que exige preparo para novos 
desafios, pois não vai dar para ficar alheio a esse 
movimento.

Foto: Felipe Ribeiro

  Todas essas inovações 

e o momento de transição 

tecnológica estão aí para 

revigorar a advocacia”
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Aqueles que são favoráveis à ideia partem da pre-
missa de que o Direito Comercial é dotado de princí-
pios que lhe são próprios, mas que, por restarem es-
garçados e dispersos, não têm sido prestigiados em 
inúmeras decisões judiciais, fator esse irradiador de 
graves riscos à segurança jurídica. Acreditam que a 
enunciação desses princípios na ordem positivada se 
apresenta como eficaz remédio a esse quadro de inse-
gurança vislumbrado.

Em posição contrária, alinha-se o argumento de 
que a delimitação dos princípios, a partir da explici-
tação de seu conteúdo nos dispositivos normativos, 
proposta nos textos projetados, não será suficiente 
antídoto para o que se tem experimentado e nomi-
nado de “farra principiológica”, mas, ao revés, po-
derá se apresentar como fonte de abastecimento da 
multiplicação dos conflitos envolvendo regras e 
princípios.

Dentre os eixos temáticos abordados em ambos 
os projetos, destaco como positivos:

a) drástica redução da dicotomia entre as ativi-
dades empresárias e não empresárias no plano 
do Direito societário. Passa a não mais existir 
a distinção entre sociedade simples e empresá-
ria. Assim, independentemente do objeto so-
cial ou da forma de o explorar, a sociedade es-
tará sujeita ao regime do Direito Comercial. 
São passíveis de ser excluídas desse regime as 

“sociedades profissionais”, que poderão ter ca-
racterísticas e regras próprias, a partir de disci-
plina traçada em lei especial;

b) uniformização das regras sobre operações so-
cietárias, eliminando-se a duplicidade de regi-
mes hoje existentes, a partir da entrada em vi-
gor do Código Civil de 2002. Adota-se o 
regramento da Lei do Anonimato para a disci-
plina das operações de fusão, cisão, incorpora-
ção e transformação, com adaptações apenas 
em relação a sua utilização em outros tipos 
societários;

c) alteração do regime jurídico da sociedade li-
mitada, apresentando uma disciplina mais fle-
xível e simplificada, própria desse tipo societá-
rio, muito utilizado por micro, pequenas e 
médias empresas. Prestigiam a contratualida-
de da limitada, permitindo mais autonomia 
aos sócios para definir as suas relações societá-
rias, além de consagrar a sociedade limitada 
unipessoal;

d) modernização da legislação da duplicata, pres-
tigiando o título como um documento essen-
cialmente eletrônico;

e) aperfeiçoamento da disciplina da desconside-
ração da personalidade jurídica, visando acla-
rar seus limites de aplicação; e

f) fortalecimento das normas de autorregulação, 
reconhecendo-as como fonte normativa do 
Direito Comercial.

As críticas frequentes aos projetos de Código Co-
mercial convergem em dois pontos fundamentais: a 
própria falta da necessidade de uma nova codificação 
e os impactos econômicos de uma revisão ampla e 
profunda da legislação comercial.

Sem querer entrar no mérito desses posicionamen-
tos, os quais suscitam reflexões profundas e muitas de-
las com pertinência – até mesmo por falta de adequa-
ção à forma dessa simples resenha – o certo é que o 
aprimoramento e a atualização da legislação são de-
mandas cada vez mais frequentes numa economia glo-
balizada. Seja por meio de um novo diploma codifica-
do, seja através de reformas pontuais na legislação em 
vigor, parece-me que as matérias acima destacadas re-
tratam substancial demanda de efetiva parcela dos em-
presários e profissionais ligados ao Direito empresarial. 
Não se deve deixar passar esse momento de reflexão e 
discussão para propor essa revisão positiva da 
legislação, seja em espectro mais amplo como o de um 
Código, seja em uma dimensão mais reduzida, com 
modificações específicas na legislação vigente, naqueles 
pontos em que não mais responde aos paradigmas de 
uma legislação empresarial contemporânea.

Foto: Luiz Alves

Tramitam no Congresso Nacional dois pro-
jetos de lei que têm por escopo instituir um 
novo Código Comercial brasileiro. O pri-
meiro deles é o Projeto de Lei no 1.572/2011, 

da Câmara dos Deputados; o segundo, o Projeto de 
Lei no 487/2013, do Senado Federal.

O Projeto da Câmara, de autoria do Deputado Vi-
cente Cândido (PT-SP), foi objeto de inúmeros de-
bates junto a entidades representativas de classe, en-
tidades políticas e sociedade civil, e contou com os 
trabalhos de uma Comissão de Juristas para assesso-
rar a Comissão Especial instituída para proferir pare-
cer acerca da proposição. O Projeto do Senado origi-
nou-se de um anteprojeto elaborado por uma 
Comissão de Juristas, sendo formalmente apresenta-
do pelo Senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A proposta legislativa da Câmara dos Deputados 
teve seu texto bastante aproximado ao do Senado Fe-
deral, a partir do Substitutivo ofertado pela aludida 
Comissão Especial, tendo por relator-geral o Depu-
tado Paes Landim (PTB-PI).

A concepção de um novo Código Comercial arri-
ma-se no sentimento de que o Direito Comercial 
vem passando por uma crise de identidade a partir 
da unificação das relações de Direito Privado promo-
vida pelo Código Civil de 2002. A sugestão de criação 
do novo digesto mercantil vem justificada pelos seus 
proponentes como o meio adequado de dotar o siste-

Os projetos de Código Comercial 
e a revisão da legislação 
empresarial 

Professor de Direito ComercialSérgio Campinho

ma jurídico brasileiro de um ordenamento específico 
e afeito ao Direito Comercial, levando em considera-
ção sua especialidade e ainda a importância de suas 
regras para o desenvolvimento econômico e social 
do País. Essa codificação, mesmo persistindo algu-
mas leis esparsas, tem por premissa maior o encon-
tro da sistematicidade e da unicidade no universo 
jurídico comercial.

Sobre os textos propostos, podem ser destacados 
diversos pontos de convergência conceitual. Em am-
bos os projetos, como atualmente postos, optou-se 
por manter as disciplinas das Sociedades Anônimas e 
da Crise da Empresa em diplomas especiais e hoje 
vigentes: as Leis no 6.404/76 e no 11.101/2005, respec-
tivamente. Nesta última, as proposições limitam-se a 
dispor, no corpo normativo do Código, sobre os 
princípios aplicáveis à falência e à recuperação de 
empresas, a contemplar a falência transnacional ou 
transfronteiriça – sendo esta verdadeira lacuna dei-
xada pela lei de 2005 – além de apresentar alterações 
pontuais na Lei no 11.101, visando aperfeiçoá-la.

As proposições legislativas, é pertinente o desta-
que, procuram oferecer um Código principiológico, 
não só listando os princípios informadores do Direi-
to Comercial, mas também explicitando o seu conte-
údo. Essa opção tem sido alvo de opiniões divergen-
tes e debates acalorados por seus defensores e 
opositores. É um ponto de efetiva sensibilidade.
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No dia 1o de março deste ano foi editada 
pelo Presidente da República a Medida 
Provisória no 873/2019, que pretende dis-
ciplinar a organização e administração 

financeira das entidades sindicais, exigindo que qual-
quer contribuição sindical facultativa ou mensalida-
de somente poderão ser cobradas e pagas mediante 
prévia, voluntária, individual e expressa autorização 
do empregado, sobrepondo-se à autorização assem-
blear e aos estatutos da entidade sindical.

Além disso, a MP 873/2019 estabelece que a co-
brança das contribuições facultativas ou das mensali-
dades só poderá ocorrer, exclusivamente, na forma 
de boleto bancário ou equivalente eletrônico. Nesse 
contexto, cabem três abordagens em relação às nor-
mas contidas na MP: i) do ponto de vista formal; ii) 
do mérito, e iii) das ideias. 

Do ponto de vista formal do processo legislativo, 
a MP 873/2019 padece de inconstitucionalidade por 
não observar os requisitos exigidos para edição da 
medida provisória, quais sejam, a presença de urgên-
cia e relevância à autorizar tal proposição legislativa, 
conforme exige o art. 62 da Constituição Federal 
(CF): “Em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional”.

No presente caso, não se vislumbra nenhuma cir-
cunstância de necessidade imperiosa na sociedade, 
que não foi objetivamente demonstrada na exposição 
de motivos da MP 873/2019. Isto porque não se iden-
tifica nenhuma situação extraordinária ou de anoma-
lia no sistema jurídico, social e político, tampouco de 
anormalidade ou ruptura no plano da vida real quanto 
à matéria a autorizar a edição de medida excepcional. 
Até porque é recente o tratamento parcial da matéria 
no plano legislativo pela Lei no 13.467/2017. 

Aliás, ao contrário e a revelar a inexistência de si-
tuação nova de excepcionalidade, a MP 873/2019 é 

A Constituição e a MP 873/2019

Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB-SPJorge Pinheiro Castelo

dissonante com os princípios e normas fixadas no 
recentíssimo Decreto no 9.571, de 21/11/2018, que ao 
estabelecer a responsabilidade do Estado brasileiro 
com a proteção dos Direitos Humanos laborais, fixa 
nas alíneas “a” e “b” do art. 7o que compete às empre-
sas: “II – observar os direitos de seus colaboradores de: 
a) se associar livremente, b) afiliar-se a sindicato de 
trabalhadores”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) admite a declaração de inconstitucionalidade 
de medida provisória se demonstrado o abuso da 
competência normativa do chefe do Poder Executivo 
quando a ausência dos requisitos constitucionais de 
relevância e urgência se revele evidente (cfr. ADI 
4717, ADI 2527-MC, ADI 4029 e ADI 2213-MC), 
face a violação do princípio da separação dos poderes 
(art. 2 c/c art. 62 da CF).

Em relação ao mérito, a MP 873/2019 atenta 
contra os princípios constitucionais da liberdade e 
autonomia sindical, esvaziando a densidade dos 
preceitos constitucionais que garantem a autono-
mia e a liberdade sindical, ao proibir ao Estado sua 
intervenção e interferência (incisos I, III e IV do art. 
8o e inciso VI do art. 37 da Constituição Federal) na 
forma de organização e administração financeira 
das entidades sindicais.

Com efeito, o caput e os incisos I, III e IV art. 8o 
da CF são expressos nesse sentido:

 Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, 
observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para 
a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical;
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas;
IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em 
se tratando de categoria profissional, será descontada 

em folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei”.

A forma de organização e administração financei-
ra interna relativa ao modo pelo qual se fará a co-
brança de mensalidade facultativas dos seus associa-
dos é matéria própria e essencial da liberdade e 
autonomia sindical, a ser definida pelo estatuto da 
entidade sindical.

As medidas propostas pela MP 873/2019 afrontam 
a autonomia e a liberdade sindical tendo em vista que, 
de forma auto evidente, criam obstáculo ao funciona-
mento das entidades sindicais ao exigir a adoção de 
sistema de boleto bancário para cobrança de qualquer 
contribuição, inclusive das mensalidades, devidas pe-
los trabalhadores filiados aos sindicatos.

Registre-se que o inciso IV do art. 8o da CF men-
ciona expressamente a cobrança através de desconto 
em folha, o que revela outra inconstitucionalidade 
auto evidente. 

Embora o referido preceito constitucional diga 
respeito especificamente à contribuição confederati-
va, é certo que a forma de cobrança das demais con-
tribuições se localiza no mesmo princípio da regra 
constitucional que, igualmente, só é devida pelos fi-
liados (Súmula vinculante no 40 do STF).

Já o inciso VI do art. 37 da CF, em relação aos ser-
vidores públicos, estabelece que: “é garantido ao servi-
dor público civil o direito à livre associação sindical.”

Destaque-se que, pela Portaria no 110/2016 do 
Ministério do Planejamento autorizando o desconto 
em folha das contribuições dos servidores públicos 
mediante a realização de convênio com órgão opera-
cionalizador, os custos são pagos pelo próprio sindi-
cato, no oposto do que consta nos considerandos da 
MP 873/2019. 

Vale ainda mencionar o inciso XVIII do art. 5o da 
CF, que veda, especificamente, a interferência estatal 
no quesito funcionamento das associações, inclusive 
de classe, como são as entidades sindicais: “a criação 
de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interfe-
rência estatal em seu funcionamento”.

Cumpre mencionar que, igualmente do ponto de 
vista individual do próprio trabalhador, estaria sen-
do interditada, sem nenhuma justificação plausível, a 
sua manifestação de vontade e de iniciativa, ou seja, a 
sua autonomia da vontade e liberdade sindical e mes-
mo de contratar, garantida pelo inciso IV do art. 1o 
da CF: “os valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa”, bem como pelo inciso IV do art. 5o da CF: “é 
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato”. 

Realmente, a interferência indevida do Estado na 
autonomia da vontade das partes se dá não apenas 
no plano coletivo da autonomia privada coletiva, ou 
da liberdade e autonomia da organização sindical, 
mas, também, no plano individual, pois interdita a 
vontade do indivíduo desautorizando que o mesmo 
regule conforme sua livre iniciativa e manifestação 
de vontade ajuste especifico com particular.

Finalmente, no plano das ideias, uma situação de 
perplexidade. Independentemente da própria in-
constitucionalidade que envolve o conceito e a possi-
bilidade prevista pela Lei no 13.467/2017, do negocia-
do prevalecer sobre o legislado em uma relação que 
envolve subordinação – que por conta dessa condi-
ção especial é que se justifica a prevalência do legisla-
do (caput do art. 7o da CF) – o fato é que a MP 
873/2019 estabelece que o legislado prevalece sobre o 
negociado, justamente, numa relação entre sindicato 
e trabalhador que não envolve a subordinação.

As entidades sindicais foram escolhidas como 
principal inimigo a ser abatido, não obstante já esta-
rem na defensiva por conta da reforma trabalhista 
que extinguiu a obrigatoriedade do imposto sindical, 
bem como pelo desemprego estrutural.

Claro é o objetivo da MP 873/2019, para benefício 
do mercado, de estabelecer uma estrutura sindical de-
bilitada, que não permita o enfrentamento coletivo 
por melhores condições de trabalho, a partir do traba-
lhador isolado, sem identidade de classe e sem víncu-
los de pertencimento a uma coletividade maior. 
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dos advogados. “Nossa Carta Cidadã contém um 
amplo rol de direitos civis, políticos e sociais, proje-
tando para cada brasileiro o ideal de cidadania plena. 
Nesse contexto, o advogado emerge como agente de 
defesa da cidadania, atuando como intermediário 
entre Estado e cidadão na defesa dos direitos destes, 
afirmou o Ministro, que completou: “O grau de for-
talecimento e independência da advocacia em dada 
sociedade é um indicador do nível civilizatório e de-
mocrático dessa sociedade”. 

Para o antecessor de Santa Cruz na presidência da 
OAB, Claudio Lamachia, os maiores desafios da ges-
tão que se inicia serão conviver com a polarização 
política e enfrentar a disseminação de fake news. 
Obstáculos que, segundo ele, só poderão ser enfren-
tados com a firme união da classe em torno das defe-
sas das prerrogativas dos advogados e do pleno exer-
cício dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. 
“Com firmeza e serenidade, e sem cair na tentação 
populista, teremos condições de contribuir para que 
o País, dentro da lei e da ordem democrática, supere 
as dificuldades presentes e chegue a um porto segu-
ro”, disse. 

DNA da advocacia – Filho o advogado pernambu-
cano Fernando Santa Cruz, militante da Ação Popular 
(AP), que integra a lista de desaparecidos políticos da 

ditadura militar, o novo Presidente também destacou 
a importância da atuação dos advogados em defesa de 
um meio ambiente social no qual a divergência possa 
ser claramente manifestada e respeitada. “Aprende-
mos a duras penas, com o custo de vidas, que nenhum 
direito está imune a violações abusivas e a práticas de 
arbítrio. Por isso, a atuação dos advogados e da OAB 
será sempre um atributo básico e fundamental em 
qualquer democracia”, disse Santa Cruz, que emen-
dou: “O arbítrio odeia os artistas, os advogados, os jor-
nalistas, odeia os amantes da liberdade. Conviver com 
contraditório, participar de debates, respeitar o outro, 
os colegas, é o DNA da advocacia.”

Santa Cruz também criticou a possibilidade de 
extinção da Justiça do Trabalho: “Reformas não de-
vem ser aquelas que busquem agudizar a miséria e a 
concentração de renda. Reformar com extinção dos 
direitos dos mais pobres é tributo ao passado e não 
ao futuro. Reformar dizendo que em País que há tra-
balho escravo é necessário extinção da Justiça do 
Trabalho é se comprometer com a lógica do senhor 
feudal e não com a lógica do Século XXI. Não é acei-
tável tirar de quem não tem para dar ainda mais a 
quem não precisa”, pontuou.

Perfil – O pernambucano Felipe Santa Cruz tem 
46 anos. Radicado no Rio de Janeiro, graduou-se em 

Novo Conselho Federal da  
OAB toma posse em Brasília
Presidente Felipe Santa Cruz reafirma 
compromisso da Ordem com defesa  
da democracia, das minorias e contra  
o autoritarismo

Da Redação

O novo Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz (aplaudindo), entre seu antecessor, Cláudio Lamachia (à direita) e o 
Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli

Tomaram posse em 19 de março os novos 
diretores do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e os 162 
conselheiros federais, titulares e suplentes, 

que ficarão no comando da entidade nos próximos 
três anos. A diretoria do Conselho Federal é compos-
ta pelo Presidente Felipe Santa Cruz, pelo Vice-Pre-
sidente Luiz Viana Queiroz (ex-Presidente da OAB-
-BA), pelo secretário-geral José Alberto Simonetti 
(ex-ouvidor-geral da OAB), pelo secretário adjunto 
Ary Raghiant Neto (ex-conselheiro do CNJ) e pelo 
tesoureiro José Augusto Araújo de Noronha (ex-Pre-
sidente da OAB-PR).

Eleito com 80 votos dentre 81 conselheiros, Felipe 
Santa Cruz fez um pronunciamento em defesa da de-
mocracia, das minorias e contra o autoritarismo: 
“Nossa trincheira sempre será a defesa da Justiça e da 
paz social e, por consequência, do bom debate que 
conduza a esses valores. (...) Nossas armas são, tão 
somente, o diálogo, o respeito às divergências e às re-
gras da lei”, disparou Santa Cruz. 

No mesmo tom – O Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), Ministro Dias Toffoli, participou da sole-
nidade e se pronunciou no mesmo tom do 
Presidente da Ordem em defesa das prerrogativas 

Direito pela PUC-Rio e obteve o grau de mestrado 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 
2006, foi eleito para o cargo de conselheiro da seccio-
nal fluminense da OAB, na chapa encabeçada por 
Wadih Damous. Foi Presidente da Caixa de Assis-
tência dos Advogados do Rio de Janeiro (Caarj) e 
passou por várias diretorias da seccional, até que em 
2013 foi eleito Presidente da OAB-RJ, cargo no qual 
se manteve até o ano passado, quando se licenciou 
para disputar a eleição ao Conselho Federal.

  Nossas armas são 

o diálogo, o respeito às 

divergências e às regras da lei”

– Felipe Santa Cruz

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom
/Agência Brasil
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Caminhos dos povos originários 
e o direito à Consulta Prévia, 
Livre e Informada

Defensor Público do Estado do ParáJohny Fernandes Giffoni

tes, pois garante aos povos originários o direito de 
intervir no planejamento, formulação, elaboração e 
execução de quaisquer medidas legislativas ou admi-
nistrativas que interfiram diretamente em seu meio 
de vida e de relacionamento com seu território. 

A Consulta e a participação dos povos tradicio-
nais nos processos de tomada de decisões à respeito 
de seu território são objetivos importantes por si só, 
todavia, são também os meios pelos quais os povos 
originários/indígenas e tribais podem participar ple-
namente das decisões que os afetem2, consoantes aos 
ensinamento da douta Professora Raquel Yrigoyen 
Fajardo3:

O presente artigo pretende estabelecer al-
gumas linhas à respeito do direito funda-
mental de Consulta Prévia, Livre e Infor-
mada (CLPI) dos povos originários, 

determinando quando o mesmo deve ser utilizado. O 
CLPI encontra-se previsto na Convenção 169 da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT)1, que em 
seu art. 6o estabelece:

1. Ao aplicar as disposições da presente Conven-
ção, os governos deverão: a) consultar os povos inte-
ressados, mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, através de suas instituições repre-
sentativas, cada vez que sejam previstas medidas le-
gislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente; b)  estabelecer os meios através dos 
quais os povos interessados possam participar livre-
mente, pelo menos na mesma medida que outros se-
tores da população e em todos os níveis, na adoção 
de decisões em instituições efetivas ou organismos 
administrativos e de outra natureza responsáveis pe-
las políticas e programas que lhes sejam concernen-
tes; c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvi-
mento das instituições e iniciativas dos povos e, nos 
casos apropriados, fornecer os recursos necessários 
para esse fim. 2. As consultas realizadas na aplicação 
desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e 
de maneira apropriada às circunstâncias, com o ob-
jetivo de se chegar a um acordo e conseguir o con-
sentimento acerca das medidas propostas.

Importante ressaltar que a Consulta Prévia difere 
de outros mecanismos de participação social existen-

E spaço Anadep Os direitos de decisão autônoma ou à livre deter-
minação do desenvolvimento, participação, consulta 
prévia e informada, o consentimento prévio e escla-
recido faz parte do corpus de direitos dos grupos en-
quadrados em novos princípios de relacionamento 
entre estados e povos indígenas/tribais, que rompem 
com a tradição tutelar anterior. Antes deste novo 
quadro de direitos, os Estados consideravam que os 
territórios onde viviam os povos indígenas e os po-
vos tribais estavam sob seu controle e tutela e, por-
tanto, sob sua única decisão. Daí as políticas de assi-
milação, integração forçada e, até mesmo, 
desaparecimento físico e cultural que caracterizou 
eras passadas – tradução livre.

Buscando garantir que o Estado brasileiro respei-
te o direito à CLPI, os povos originários construíram 
junto aos movimentos indigenistas, ao Ministério 
Público Federal, às organizações internacionais de 
defesa dos Direitos Humanos e, mais recentemente, 
às Defensorias Públicas dos estados e da União, os 
denominados “Protocolos de Consulta Prévia”.

Podemos definir os protocolos de CLPI dos povos 
originários/indígenas, de comunidades quilombolas 
e outras populações tradicionais como sendo o ins-
trumento jurídico pelo qual estas comunidades di-
zem ao “Estado” e às empresas como querem que as 
consultas e o consentimento previsto pela Conven-
ção 169 da OIT sejam realizadas. Os protocolos pos-
suem natureza jurídica de norma consuetudinária, 
positivada pelas comunidades tradicionais com fun-
damento no pluralismo jurídico e no multiculturalis-
mo. Encontram fundamento, além do art. 6o da 
Convenção 169 da OIT, no art. 7o do mesmo 
instrumento normativo:

Art. 7o – 1. Os povos interessados deverão ter o 
direito de escolher suas próprias prioridades no que 
diz respeito ao processo de desenvolvimento, na me-
dida em que ele afete suas vidas, crenças, instituições 
e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocu-
pam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na 
medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos 
deverão participar da formulação, aplicação e avalia-
ção dos planos e programas de desenvolvimento na-
cional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente 
(BRASIL, 2004).

Os protocolos são o meio apropriado para que as 
comunidades tradicionais e os povos originários 
exerçam seu direito de consulta e de escolha das pró-
prias prioridades frente ao Estado, estabelecendo 
como, quem, quando e porque, ou seja, organizando 
normas internas dessas comunidades para os proce-
dimentos de tomada de decisão. Assim, são a trans-
formação do conhecimento tradicional de tomada de 

decisão à respeito do território em modalidade escri-
ta, documento que tem por objetivo dizer ao Estado 
brasileiro a forma como esses povos desejam ser con-
sultados e, principalmente, a forma que desejam que 
seu direito à consulta prévia seja levado à efetivação 
pelo Estado toda vez que ato administrativo, projeto 
de desenvolvimento ou legislação venha a afetá-los.

Até o momento, temos os seguintes protocolos de 
consulta de povos e comunidades originárias4, cada 
um deles guardando características próprias de suas 
comunidades, levando em conta sua organização so-
cial e cultural: Protocolo de Consulta e Consentimen-
to Wajãpi (2014), Protocolo de Consulta Munduruku 
(2014), Protocolo de Consulta dos Povos do Território 
Indígena do Xingu (2015-2016), Protocolo de Consul-
ta dos Povos do Território Indígena do Xingu – Asso-
ciação Terra Indígena do Xingu/ATIX (2016), Proto-
colo de Consulta dos povos indígenas Munduruku e 
Apiaká do Planalto Santarenho (2017), Protocolo de 
Consulta Juruna (Yudja) da Terra Indígena Paqui-
çamba da Volta Grande do Rio Xingu (2017), Proto-
colo de Consulta Prévia do Povo Kenak (2017), Proto-
colo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari (2018), 
Protocolo de Consulta Prévia da Tekoa Itaxí Mirim 
Guarani Myba, Terra Indígena Paraty Mirim (2018), 
Protocolo de consulta dos Kayapó-Menkragnoti asso-
ciados ao Instituto Kabu (2019).

A discussão sobre a CLPI ganha eco com as re-
centes tentativas do Governo brasileiro de realizar 
obra para implantar linha de transmissão que atra-
vessará o território dos povos originários da etnia 
Waimiri Atroari. O presente artigo não teve como 
objetivo esgotar à temática sobre a CLPI, mas sim 
trazer o debate ao meio das defensoras e defensores 
públicos, buscando nos alertar para este instrumen-
to, bem como a toda a sociedade.

1 BRASIL. Decreto no 5051, de 19 de abril de 2004. Promulga a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre 
povos indígenas e tribais. Brasília, DF, 2004. Disponível em < http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.
htm > . Acesso em: 19 de agosto de 2018.
2 OIT. Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Oficina 
Internacional del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales 
del Trabajo – Genebra: OIT, 2013, p.11.
3 FAJARDO. Raquel Yrigoyen. De la tutela a los derechos de libre 
determinación del desarrollo, participación, consulta y consentimiento 
– Fundamentos, balance y retos para su implementación. In: 
Amazônica – Revista de Antropologia da Universidade Federal do 
Pará, v.1 (no 2): 368-405, 2009, p.372.
4 Os protocolos de consulta prévia dos povos originários, podem 
ser acessados no endereço eletrônico: https://rca.org.br/consulta-
-previa-e-protocolo/ e http://direitosocioambiental.org/observa-
torio-de-protocolos/protocolos-comunitarios-de-consulta/.

Notas
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A resolução de conflitos no Brasil, nas últi-
mas décadas, tinha apenas uma porta de 
saída. O conflito entrava no sistema judici-
ário e tinha como resultado uma sentença. 

Esse sistema quebrou, faliu, entrou em colapso. Existe 
hoje no Poder Judiciário supostamente 100 milhões 
de processos. Se para cada processo existe ao menos 
dois litigantes, então é possível dizer que, em tese, 
existe um processo para cada brasileiro. O Brasil dei-
xou de ser o País do futebol e se tornou o País do lití-
gio. Nisso, nem a China consegue nos superar.

Temos os melhores juízes do mundo, escolhidos 
com base em processo seletivo extremamente rigoro-
so. Ainda assim, temos um Judiciário moroso, inefi-
ciente e que não cumpre o seu papel: que é o de pro-
ver a paz social.

A verdade é que não há quem possa dar conta de 
tantos processos. Nem mesmo o Juiz Hércules, na 
fantasiosa narrativa do saudoso jusfilósofo Ronald 
Dowrkin, seria capaz de solucionar tantos casos, com 
a qualidade e a celeridade esperadas. A responsabili-
dade disso é de todos nós: sociedade civil, empresas, 
advogados, Judiciário, Legislativo e Administração 
Pública. Consolidou-se no País uma cultura judicial 
e litigiosa de resolução de conflitos.

Não há justiça possível em um sistema como esse, 
mas há esperança. Existe um novo sistema de resolu-
ção de conflitos que começa a se desenhar no Brasil. 
Nele, a solução judicial deixa de ser o caminho natu-
ral e passa a ser a última via: a verdadeira via alterna-
tiva de resolução de disputas. Reservam-se para o 
Judiciário apenas aqueles conflitos que não conse-
guem ser resolvidos pelas partes no âmbito privado.

A mudança começou de forma muito sutil em 1996, 
com a aprovação da Lei de Arbitragem. E ganhou força 
a partir de 2015, com a aprovação da Lei da Mediação. 
A arbitragem caiu rapidamente no gosto dos empresá-
rios. É célere, confidencial, os árbitros são especialistas 
no tema e as partes ainda participam da escolha do pai-
nel arbitral, mas nem todo conflito pode ser resolvido 

Por uma nova cultura de 
solução de conflitos

Presidente do Centro Brasileiro de Mediação e ArbitragemGustavo Schmidt

pela via arbitral. O custo envolvido é muito alto e só 
pode ser empregada para solucionar litígios que ver-
sem sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Já a mediação tem escopo bem mais amplo, po-
dendo envolver direitos indisponíveis. É mais barata, 
rápida e eficaz. Permite que as partes controlem o 
resultado final e contribui, ainda, para a construção 
de boa imagem pública.

Leis, no entanto, são insuficientes. É preciso im-
plantar uma nova cultura de resolução de litígios no 
País, de construção de consensos e de menos belige-
rância. Isso reclama nova forma de ensinar o Direito. 
Exige, ainda, o resgate do papel da autonomia priva-
da na solução de litígios.

O estudante de Direito sai da faculdade pronto 
para litigar. É treinado para isso. Conhece muito bem 
o Código de Processo, sabe como ajuizar a ação e 
como recorrer, mas não sabe como construir consen-
sos, negociar ou buscar acordos. Disciplinas sobre ne-
gociação, mediação e arbitragem precisam ser inseri-
das no currículo obrigatório das faculdades de Direito.

Cabe, por fim, conscientizar o cidadão de suas 
responsabilidades na solução dos conflitos. O novo 
sistema de justiça é multiportas, tem inúmeras saí-
das. As vias de solução previstas em lei, como media-
ção e arbitragem, não excluem outras que decorram 
da autonomia da vontade. Nele, até o tradicional 
“cara ou coroa” tem o seu espaço.

Foto: Ascom
/ CBM
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