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Editorial
Prezado leitor,

O

macrodesaﬁo do Planejamento Estratégico do
CNJ para os anos 2015/2020, em seu item 4,
destaca a gestão de demandas repetitivas e
grandes litigantes. Com isso, o Judiciário foi desaﬁado a
reduzir o acúmulo de processos relativos a litigância serial
proveniente dos entes públicos e sistema ﬁnanceiro, entre
outros. Em sintonia com a necessidade de mudança dessa
realidade, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal criou,
em setembro de 2017, por meio da Portaria 369, o Centro
Nacional e Local de Inteligência visando encontrar meios
"para a identiﬁcação de demandas repetitivas ou com
potencial de repetitividade que permitam a utilização de
mecanismos de composição de conﬂitos massivos, bem
como a busca das melhores práticas administrativas na
identiﬁcação de matérias passíveis de serem submetidas
ao rito dos casos repetitivos ou da assunção de
competência, com sua consequente organização e divulgação", trecho das
considerações da portaria.
Para falar mais sobre essa iniciativa, a Revista Justiç@ convidou a juíza federal
Vânila Cardoso de Moraes, magistrada que coordena o grupo operacional do Centro
Nacional de Inteligência. Ela explica como estão sendo desenvolvidos os trabalhos dos
centros locais. No entendimento da juíza, a gestão processual tão somente pelo sistema
de metas se exauriu, e, mesmo com todo o esforço concentrado do primeiro e segundo
graus da Justiça Federal, não foi possível diminuir o progressivo aumento anual das taxas
de congestionamento. Conﬁra os detalhes dessa conversa na Entrevista.
Esta edição traz, ainda, oito artigos. Entre os trabalhos, o da juíza federal Eliana
Borges de Mello, no qual é tratado o tema "Soberania e Corrupção no Poder", e o do juiz
federal Hiram Armênio Xavier, da 7ª Vara Federal do Amazonas, que aborda o papel do
Judiciário na recuperação ambiental de áreas degradadas.
O cancelamento da patente do fármaco antiviral Sovaldi, utilizado há três anos
pelo SUS no tratamento da Hepatite C, é o destaque das decisões publicadas nesse
número da revista. Ressalto também a roda de conversa promovida pela Seção Judiciária
do DF sobre os 30 anos da Constituição federal, o evento contou com a participação do
ministro Carlos Velloso e do juiz Tourinho Neto. A cobertura desse encontro pode ser lida
na seção Notícias.
Na seção Cultura, é possível conferir informações sobre o livro "Segurança
Institucional no Serviço Público", escrito coletivamente por Marcelo Schettini, Luciano
Lopes e Hipólito Cardozo, este último servidor da área de segurança da Justiça Federal em
Brasília. Em Vitrine Histórica, parte da Revista Justiç@ dedicada a julgamentos e eventos
antigos da SJDF, você poderá ler a íntegra de uma decisão do juiz federal Costa Lima
proferida em 1975, referente ao Decreto-Lei n. 1.025/1969.
Boa leitura.
Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto
Diretor do foro da SJDF
Diretor da Revista Justiç@
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ENTREVISTA
Juíza federal Vânila de Moraes, coordenadora do grupo
operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

‘‘Precisamos ser gestores ativos dos
conﬂitos por meio da prevenção e
não apenas da reação"

C

riados por meio da Portaria 369, da Corregedoria da
Justiça Federal, em sintonia com o novo Código de
Processo Civil, os Centros de Inteligência da Justiça
Federal completaram um ano, em setembro de 2018. Nesta
entrevista concedida à Revista Justiç@, a juíza federal Vânila
Cardoso André de Moraes, coordenadora do grupo operacional do
Centro Nacional de Inteligência, explica como estão sendo
desenvolvidos os trabalhos dos centros e o que foi feito, até o
momento, na prevenção de conﬂitos, no monitoramento de
demandas e na gestão de precedentes. "A principal estratégia
consiste na busca de soluções preventivas e coletivo-estruturais. A
ideia é agir fora do processo e dissociado do conﬂito subjetivo",
aﬁrma a magistrada. Para ela, a gestão processual tão somente
pelo sistema de metas se exauriu e, apesar de todo o esforço
concentrado nos juízos e tribunais, até agora não foi possível
diminuir o progressivo aumento anual das taxas de
congestionamento. Com a palavra, Vânila de Moraes:
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Coordenadora, o que motivou a criação
do Centro Nacional de Inteligência da
Justiça Federal?
A gestão processual tão somente pelo
sistema de metas se exauriu, pois
apesar de todo o esforço concentrado
realizado nos juízos e tribunais, até o
momento, não foi possível diminuir o
progressivo aumento anual das taxas de
congestionamento. Precisamos ser
gestores ativos dos conﬂitos por meio da
prevenção e não apenas da reação.
Nesse contexto, os Centros de
Inteligência da Justiça Federal foram
criados por meio da Portaria 369, de
setembro de 2017, da Corregedoria da
Justiça Federal/CJF em sintonia com o
novo Código de Processo Civil que
adotou os sistemas multiportas e de
precedentes.

O funcionamento dos Centros é
relativamente simples. O Centro
Nacional que atua junto ao Centro de
Estudos Judiciários (CEJ) é composto
por dois grupos divididos em razão das
atribuições de seus integrantes: Grupo
de Decisão (ministros e
desembargadores) e Grupo Operacional
(juízes e servidores) e interliga-se aos
TRFs, por meio dos Nugeps e aos
Centros Locais de Inteligência das
seções judiciárias.
Nesse espaço organizacional, não há
qualquer usurpação das competências
jurisdicionais, e sim a abertura ao
diálogo entre instâncias da Justiça
Federal e entre esta e os demais atores
do sistema de justiça, com a aceitação
da legitimidade de uma lógica
negociativa para solução de problemas.
De acordo com o tema
afetado, as parcerias com
outros órgãos da Justiça
Há muitos juízes e
são realizadas. Há expressa
servidores sensibilizados disposição nesse sentido na
portaria que institui os
com essa nova política
Centros de Inteligência.

Quais os principais
o b j e t i v o s e
proposições dessa
iniciativa?
Os centros de
inteligência têm
estratégica
como objetivos
principais a
Como está articulado o
prevenção de
trabalho do Centro
conﬂitos, monitoramento de demandas
Nacional com os Centros Locais de
e gestão de precedentes. Assim, a
Inteligência da Justiça Federal? A
principal estratégia consiste na busca de
senhora percebe que juízes e servidores
soluções preventivas e coletivojá estão sensibilizados com essa agenda
estruturais. A ideia é agir fora do
ou isso ainda está em fase de
processo e dissociado do conﬂito
construção?
Articula-se a partir de uma rede de
subjetivo. Foca-se genericamente na
origem dos conﬂitos que ensejam
comunicação e cooperação entre os
demandas repetitivas, como as ações e
núcleos de gerenciamento de
omissões da Administração Pública e nos
precedentes dos TRFs, do STJ e os
estímulos silenciosos de litigiosidade
Centros Nacionais e Locais, abrindo-se a
possibilidade de atuação preventiva e
identiﬁcados no funcionamento do
próprio sistema de justiça. Abre-se um
gerencial em relação ao contencioso
espaço institucional para o diálogo entre
repetitivo ou que possa causar impacto à
instâncias para gestão de precedentes
prestação jurisdicional.
visando a reforçar-lhes a devida
Há muitos juízes e servidores
segurança jurídica, na padronização de
sensibilizados com essa nova política
estratégica, principalmente pelo fato de
rotinas, com o objetivo de reduzir
litigiosidade intraprocessual.
oportunizar um espaço dialógico entre
todas as instâncias de forma horizontal,
tendo como objetivos a efetividade e a
Como é e como funciona a estrutura do
Centro Nacional? Existem parcerias com
eﬁciência.
Entretanto, sem dúvida, estamos em
outros órgãos de Justiça?
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fase de construção e acredito que isso
será uma constante nessa atuação
estratégica judicial, considerando
tratar-se de um espaço organizacional
que permite uma constante evolução
por meio do compartilhamento de ações
coletivas.

o workshop dos executivos ﬁscais
relacionados aos conselhos proﬁssionais
em busca da racionalização e
economicidade dos procedimentos.
Constata-se, ainda, que vários temas
afetados no Centro Nacional relacionamse a gestão do sistema de precedentes,
considerando que, em diversas
Além do Centro Local de Inteligência da
hipóteses, há fundada dúvida quanto à
Seção Judiciária do DF, quais outros
extensão de temas afetados e aos
estão funcionando? Estão previstos
efeitos nas suspensões dos processos.
centros de inteligência em todas as
Isso pode ser observado a partir da
seccionais do país?
leitura das notas técnicas disponíveis no
Quanto à 1ª. Região, além do Centro
site do Centro Nacional:
Local do DF, já está em funcionamento o
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoriaCentro de Minas Gerais, com sede em
da-justica-federal/centro-de-estudosBelo Horizonte, e o Centro de Rondônia.
judiciarios-1/nucleo-de-estudo-eNas demais seções do TRF-1ª Região, os
pesquisa/centro-inteligencia .
Centros Locais estão
Como exemplo, temos a Nota
em fase de instalação.
Técnica n. 8, que trata do
As demandas
Entretanto, todas as
momento do levantamento
previdenciárias e os
seccionais dos TRF-2ª
do sobrestamento e
Região, TRF-3ª
aplicação do art. 1.040 do
executivos fiscais
Região, TRF-4ª Região
CPC e a dúvida gerada em
lideram o ranking do relação
e TRF-5ª Região já
ao Tema 692 do STJ
congestionamento
possuem Centros
que trata da restituição de
Locais instalados e em
pagamentos em antecipação
funcionamento.
de tutela do INSS. Além
disso, está sendo realizado um
Como coordenadora do grupo
mapeamento nacional a respeito das
operacional do Centro Nacional, a
novas tecnologias implementadas pelo
senhora pode elencar as principais ações
Poder Judiciário, inclusive relacionadas a
desenvolvidas até o momento?
inteligência artiﬁcial, para que se possa
Os Centros completaram um ano de
buscar opções de compartilhamento em
existência em setembro de 2018 e já
decorrência das graves restrições
foram editadas 22 notas técnicas que
orçamentária na atualidade.
resultaram em iniciativas concretas para
a melhoria do sistema de justiça. No
Quais demandas repetitivas mais
aspecto da prevenção em matéria
congestionam as varas federais? Haverá
previdenciária, por exemplo, há três
banco de dados (nacional, regional ou
notas com ações em andamento:
local) para ajudar no gerenciamento de
autorização de regularização do CNIS
precedentes?
sem necessidade de postulação de
As demandas previdenciárias e os
benefício previdenciário; um pleito
executivos ﬁscais lideram o ranking do
formal do Centro Nacional apresentado
congestionamento, entretanto, há
ao INSS para regularização da carta de
muitas matérias relacionadas a
benefício relacionada a pensão
questões tributárias, administrativas,
temporária por morte e reunião
saúde, entre outras, que possuem
previamente agendada para a discussão
conﬂitos originários que poderiam ser
dos efeitos da judicialização decorrente
tratados de uma forma coletivoda 'operação pente-ﬁno', que tem
estrutural. Quanto ao gerenciamento de
gerado inúmeros cancelamentos de
precedentes, foi aprovada pelo Grupo
benefícios. . Outra ação em andamento,
Decisório do Centro Nacional, em agosto
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de 2018, composto pelo ministro
corregedor da Justiça Federal, ministro
representante do Nugep do STJ e os
cinco vice-presidentes dos TRFs, a
criação de um Banco Nacional dos dados
e precedentes da Justiça Federal no
Conselho da Justiça Federal.

pelos tribunais regionais federais e
respectivas seções judiciárias ou há
previsão de apoio de outras instituições?
A ideia inicial do Centro Nacional é
fomentar o desenvolvimento de novas
tecnologias pelos tribunais regionais e
seções judiciárias, bem como
oportunizar o seu compartilhamento. A
ideia dessa cooperação não se restringe
à Justiça Federal, conforme se observa
numa recente parceria que está em
andamento com o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que desenvolveu uma
ferramenta de inteligência artiﬁcial para
o monitoramento de demandas
repetitivas.

Um dos caminhos para a resolução de
conﬂitos massivos, na origem, é a
conciliação? Se sim, há estratégias do
Centro Nacional para otimizar a
conciliação processual e pré-processual
ou a dinâmica desse tipo de composição
já atende ao princípio da celeridade?
Sem dúvida, a conciliação e a mediação
são instrumentos indispensáveis para a
resolução de conﬂitos massivos.
Como a Gestão do Conhecimento está
Entretanto, a perspectiva do Centro
sendo usada nesse amplo projeto da
Nacional é utilizar essas técnicas em
Justiça Federal? De que modo esse
nível interinstitucional, pois esses
conjunto de tecnologias e processos
conﬂitos necessitam de um tratamento
pode ajudar a área ﬁm?
que viabilize a resolução
O s C e n t r o s d e
da questão estrutural
Inteligência são um
que gera a pulverização
e
spaço apropriado
Os Centros de
d e p r o c e s s o s .
para a gestão do
Inteligência são um
Conciliações individuais
conhecimento na
n ã o c o n s e g u e m espaço apropriado para a Justiça Federal, pois
alcançar os objetivos gestão do conhecimento tem como objetivo a
relacionados a
busca da cientiﬁcidade
na Justiça Federal
paciﬁcação nessa
e
d a
espécie de demanda,
interdisciplinaridade
pois não enfrentam a origem do conﬂito
para auxílio na tomada de decisões, bem
que tende a se repetir.
como traz a ideia de que a Justiça
Federal pode ser uma gestora ativa de
De que maneira a inovação tecnológica
conﬂitos, sem prejuízo da inércia como
vai auxiliar nos projetos do Centro
princípio da jurisdição. O êxito da
Nacional de Inteligência?
inovação depende do emprego de um
Absolutamente fundamental o
ﬂuxo de trabalho cuidadoso, que
investimento em tecnologia e
possibilite a aderência dos demais
inteligência artiﬁcial para que, por meio
atores do sistema de justiça, e mesmo
do monitoramento preventivo possam
da população em geral às atividades do
ser visualizados focos de conﬂitos antes
centro. A lógica é colaborativa e
mesmo da explosão de litígios,
negociativa e pressupõe também o
oportunizando mediações e conciliações
caráter facultativo de suas
pré-processuais, além da proteção ao
recomendações, deliberações e
uso predatório do sistema de justiça e a
encaminhamentos. O fundamento dos
criação de uma rede de comunicação
centros de inteligência é a promoção de
eﬁciente entre todas as instâncias do
soluções consensuais, nas quais o poder
Judiciário federal.
de convencimento decorre da
cientiﬁcidade das estratégias de gestão
As soluções tecnológicas para as metas e
empregadas.
objetivos do Centro serão desenvolvidas
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Magistrada, o Centro Nacional de
Inteligência da Justiça Federal já pode
ser considerado um marco na história
recente do Judiciário? Por quê?
O êxito dos Centros de Inteligência
depende do engajamento e da
cooperação de todos os atores do
sistema de justiça, porque, nas palavras
de Guy Le Botef, o sucesso de uma
organização não é resultado apenas da
adição de saberes e da existência de
proﬁssionais capacitados, mas da
qualidade da cooperação entre eles. Os
Centros de Inteligência, formados por
ministros, desembargadores, juízes e
servidores públicos, com participação
dos entes públicos, acadêmicos,
advogados públicos e privados voltados
à reﬂexão da origem dos conﬂitos e
possíveis soluções paciﬁcadoras é um
grande passo que aproxima a sociedade
à Justiça Federal.

Tenho plena convicção de que ao
adotarmos um espaço institucional que
permita a cooperação a produção de
conhecimento cientíﬁco voltado para a
prevenção dos conﬂitos e gestão dos
precedentes estaremos produzindo um
sistema de justiça sustentável e eﬁcaz
que proporcionará o acesso à Justiça
para todos nos exatos termos da ODS 16
da ONU.

O êxito dos Centros de
Inteligência depende
do engajamento e da
cooperação de todos os
atores do sistema
de justiça

Roteiro de perguntas elaborado pelo servidor Gilbson Alencar,
jornalista responsável pela Revista Justiç@.
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artigos
Soberania e Corrupção no Poder
1

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

RESUMO
MARCELO, E. B. de M. – SOBERANIA E CORRUPÇÃO NO PODER.
Neste trabalho procuramos a partir do conceito de soberania estabelecer suas
causas e efeitos, entre os quais os sociais, os econômicos, os morais e os políticos.
Na complexa guerra contra a corrupção, há alguns combatentes, como o Estado de
direito, representado pelas leis pátrias (Lei de Improbidade Administrativa, Lei de
Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei Anticorrupção e Lei da Ficha Limpa) e
convenções internacionais, (Convenção Interamericana de Combate a Corrupção (OEA1996), Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ONU-2003), Convenção sobre o
combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais (OCDE-1997)) e órgãos governamentais extremamente importantes no
sistema constitucional anticorrupção brasileiro, como o Ministério Público, o Cade –
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - e a Polícia Federal.
No poder, o governante deve se pautar por uma conduta ética, reﬂetindo sempre a
vontade popular, diante dos interesses que gestiona. O povo, outorgante da soberania a
determinado governante, sendo essa uma diretriz político-governamental no Estado
democrático de direito, não pode aceitar práticas com desvios de ﬁnalidade, tampouco
regramentos que adequem a política de governo e que levem à corrupção, ainda que por
terceiras pessoas.
Medidas anticorrupção são necessárias, pois limitam o poder arbitrário do
governante e destinam-se à satisfação do interesse público. Contudo, isso não se mostra
eﬁciente, sendo indispensável a liberdade de expressão e de uma imprensa livre, que só
regimes democráticos podem propiciar.
O combate à corrupção deve ser diuturno, para que a impunidade não seja
facilitadora do avanço da corrupção no seio social e assim possamos ter saúde e educação
dignas, bem como a melhoria do índice de desenvolvimento humano.

1

Graduada em direito pela Universidade do Vale do Paraíba (1980), especialização em Curso de Especialização
em Direito Constitucional pela Universidade de Direito de Sorocaba (2005), especialização em Direito
Processual Civil pela Universidade de Sorocaba (1999), mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (2016) e doutoranda pela Universidade Autónoma de Lisboa "Luís de Camões" - UAL. Atualmente
é magistrada da Justiça Federal do primeiro grau em Sorocaba/São Paulo.
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Palavras-chave: Soberania, Corrupção, Constitucionalismo. Poder. Detentor.
Anticorrupção
Keywords: Sovereignty, Corruption, Constitutionalism. Power. Holder. Anti-corruption 3
ABSTRACT: SOVEREIGNTY AND CORRUPTION IN POWER.
In this work we seek from the concept of sovereignty to establish its causes and
eﬀects, among which are social, economic, moral and political.
In the complex war against corruption there are some combatants, such as the rule
of law, represented by the country's laws (Administrative Improbity Law, Public
Administration Contracts and Law, Anti-Corruption Law and Clean Registry Act) and
international conventions, (OAS-1996), United Nations Convention against Corruption
(UN-2003), Convention on Combating Bribery of Foreign Public Oﬃcials in International
Business Transactions (OECD-1997) constitutional anticorruption, such as the Public
Prosecutor's Oﬃce, Cade - Administrative Council for Economic Defense - and the Federal
Police.
In power the ruler must be guided by an ethical conduct, always reﬂecting the
popular will, in the face of the interests that he manages. The people granting sovereignty
to a certain ruler, being a political-governmental directive in the Democratic State of Right,
can not accept practices with deviations from purpose, nor rules that ﬁt the politics of
government and that lead to corruption, although by third parties.
Anti-corruption measures are necessary because they limit the arbitrary power of
the ruler and are intended to satisfy the public interest. However, this is not eﬃcient, and
freedom of expression and a free press are indispensable, which only democratic regimes
can foster.
The ﬁght against corruption must be diuturnal so that impunity does not facilitate the
advance of corruption in the social sphere and thus we can have decent health and
education, as well as the improvement of the human development index.
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como escopo adentrar, ainda que superﬁcialmente, a emaranhada
trama em que se constitui o ﬂagelo da corrupção, aferindo alguns instrumentos legais
utilizados para combatê-lo, bem como mecanismos que são ou poderiam ser utilizados na
sua prevenção, dentro de um sistema democrático, no qual a soberania estatal é atribuída
aos governantes, por meio da Constituição e, paralelamente, analisar alguns meandros de
interligação entre o poder estatal "soberano" com sua extensão à máquina funcional
pública.
Para isso, convém lembrar conceito de Estado, no qual a soberania se insere, já que
ele também evoluiu ao longo da história da civilização. O Estado se constitui basicamente
de um povo, de um governo e de um território dentro do qual, predominantemente,
comandantes e comandados trabalham para o bem-estar e o desenvolvimento desse povo.
O exercício da soberania interna pelo Estado já não tem mais o antigo sentido de poder
absoluto, mas sim, aquele de cumprimento das normas jurídicas no qual a Constituição,
pode-se dizer, é que reina absoluta.
O Estado, gestor da soberania, é reconhecidamente um mau administrador e
permite, propositalmente ou não, a inserção de práticas corruptas na sua forma de
administrar. Apenas para justiﬁcar essa aﬁrmação há o exemplo, facilmente observável no
Brasil, de como é a qualidade muitíssimo inferior de uma rodovia gerida diretamente pelo
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Estado em comparação com outra operada por concessão a empresa privada. Seriam
lacunas no sistema normativo que levariam a práticas corruptas como a conﬁrmar que a
"ocasião faz o ladrão"? Há conﬂitos de interesses envolvidos entre administradores e
atividade privada que colocam em risco a credibilidade e a legitimidade dos atos
governamentais com reﬂexos ou não na soberania?
Levando em conta a inexorável tendência à globalização, paralelamente à soberania
interna, crescem em importância as relações internacionais e, como consequência, o que
se costuma chamar soberania externa. A ligeira abordagem que aqui se fará tentará
decifrar as interrelações entre a corrupção e ambas as formas de soberania, assim como
discutir-se-ão, no andamento deste trabalho, as principais questões colocadas.
2. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA SOBERANIA
Num Estado constitucional, a soberania provém da vontade do povo, que é,
portanto, seu titular. Porém, até chegar-se a esse marco, a História se incumbiu de moldar
os contornos da soberania sob as óticas interna e externa do Estado, optando cada Estado
soberano pela melhor forma de agir para a defesa de seus interesses. Esse caminho
histórico merece ser percorrido, ainda que rápida e resumidamente, a ﬁm de se poder
avaliar a grande transformação evolutiva por que passou o sentido de soberania ao longo
das últimas centenas de anos.
A soberania surgiu em consonância ao poder de monarcas absolutos. Nos séculos XV
e XVI, Maquiavel e Bodin já consideravam a sociedade política com poder independente do
2
poder religioso e do poder econômico. Maquiavel (1469-1527) , introduziu a ideia de
principado (monárquico, aristocrático ou democrático) e inaugurou, assim, a teoria
moderna da lógica do poder. Seu príncipe, um governante altamente virtuoso, deveria
impor sua vontade e respeito a si "mesmo que para isso deva usar a violência, a mentira, a
3
4
astúcia e a força" . Jean Bodin (1530-1596) , jurista e professor francês, prosseguindo na
linha de Maquiavel, publicou a obra "Os seis livros da república", em 1576, e é "aquele que
5
primeiro aﬁrmou a soberania como atributo conceitual do Estado."
6

Porém, foi Francisco de Vitória (1480-1546) , um frade dominicano, com ideias
muito avançadas e modernas para sua época, quem lançou as bases do conceito de
soberania, tanto na dimensão interna quanto na externa, sendo esta a primeira que surgiu,
como forma de justiﬁcar as conquistas de terras no "Novo Mundo". Ele é considerado por
7
muitos críticos historiográﬁcos como o principal fundador do direito internacional . Em
linhas gerais, o trabalho de Francisco de Vitória consistia de três teses básicas:
1) a sociedade natural de Estados soberanos compondo a ordem mundial;
2) povos e Estados possuindo direitos naturais; e
3) a "guerra justa"- sanção jurídica justiﬁcada pelas ofensas sofridas.
2

CHAUÍ, Marilena - Convite à Filosoﬁa. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 457.
Ob. cit., p. 460.
4
Ob. cit., p. 462.
5
HELLER, Hermann - La Sovranità. Trad. Pasquale Pasquini. Milão: Giufré, 1987, p. 71. Tradução nossa do
italiano: "Bodin è pertanto colui che per primo ha aﬀermato la sovranità come attributo concettuale dello
Stato".
6
LOPES, José Reinaldo de Lima – O Direito na História. Lições Introdutórias. 4ª. ed. São Paulo: Atlas,
2012, p. 170.
7
BELLAMY, Alex J. Guerras Justas, de Cicerón a Iraq. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2009, p. 93.
3
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O communitas orbis, fruto de sua primeira tese, anunciava "Estados soberanos,
igualmente livres e independentes, sujeitos externamente a um mesmo direito das gentes
8
e internamente às leis constitucionais que eles mesmos se deram" e que a autoridade do
soberano era concebida para o bem da república e as leis deveriam ser "promulgadas não
9
em vista de alguma vantagem particular, mas sim em prol do bem comum dos cidadãos" .
A segunda tese relaciona-se à soberania externa e constitui de direitos naturais dos
povos (ius gentium) que extrapolariam as fronteiras dos Estados. Em suma, esses direitos
seriam os seguintes: a) direito de se comunicar (ius communicationis); b) direito de viajar
(ius peregrinandi) ou de permanecer (ius degendi); c) direito de comércio (ius commercii);
d) direito de ocupação (ius occupationis) e exploração de terras incultas; e) direito de
migrar (ius migrandi) ao Novo Mundo; f) de anunciar e pregar o evangelho (ius praedicandi
et annuntiandi Evangelium); g) de censurar os bárbaros (índios) não convertidos (correctio
fraterna); h) de proteger os convertidos; e i) direito de usar a força, a guerra, em caso de
10
insucesso na conversão dos índios.
A terceira concepção jurídica de Vitória tratava de justiﬁcar as conquista de novas
terras, mesmo que por intermédio de "guerras justas", aquela relacionada a injúria
motivada por reação aos direitos das gentes. Estava aí delineado o direito à guerra (ius ad
bellum), tornando-a lícita aos seus propósitos quando necessário fosse, assegurando que
os Estados pudessem lançar mão de guerras licitamente, como único meio de imposição ao
11
direito das "gentes" . Paralelamente, Vitória introduziu o ius in bello, ou seja, tratamento
humano aos que não participavam da guerra e também aos derrotados. Essa legitimação
da guerra fez com que a soberania externa se desenvolvesse ao mesmo tempo em que se
reduziu a força das guerras civis.
Entretanto, as ideias de Vitória sobre a convivência mundial pela doutrina normativa
baseada no direito talvez estivesse muito além do seu tempo, era e ainda são, até certo
ponto utópicas, em vista da assimetria de poder entre Estados, o que compromete a
efetividade da igualdade das soberanias e mesmo do direito da guerra justa como sanção.
Em contraste com o direito as desigualdades de forças em favor dos mais poderosos
poderiam levar a catástrofes de guerras quase incontroláveis, como de fato mais tarde
ocorreram.
Nesse ponto da História, já no século XVII, a soberania se transforma em poder
12
absoluto, após a Guerra dos Trinta Anos e a respectiva Paz de Vestifália, em 1648 .
Surgem, então, os Estados europeus, agora com a soberania assumindo seu sentido
dogmático absolutista, sem limites. Entre os estudiosos da época, vale ressaltar Hobbes

9

Ob. cit., p. 8.
Para Ferrajoli, "si, omnis tentatis, Hispani non possunt consegui securitatem cum barbaris, nisi occupando
civitates et subiciendo tilos, licite possunt hoc etiam facere. Probatur, guia ﬁnis belli est pax et securitas (caso,
tentadas todas as vias, os espanhóis não possam conseguir segurança junto aos bárbaros, a não ser ocupando
suas cidades e subjugando-os, eles têm o direito de fazê-lo também, o que é aceito, pois o objetivo da guerra é a
paz e a segurança)" (A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 12).
11
Segundo Ferrajoli, a partir de então surgiu a conﬁguração jurídica da guerra dentro do direito internacional,
que permaneceu, com pequenas alterações, até o século XX, com a intervenção de Kelsen. FERRAJOLI, Luigi. A
Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 13.
12
Ferrajoli aﬁrma que a Paz de Vestafália (a1648), pôs ﬁm à Guerra dos Trinta Anos, fazendo surgir a estrutura
da comunidade internacional, permanecendo dessa forma por três séculos, até o nascimento da ONU, em 1945
(FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 17).
10
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13

(1588-1679) com sua teoria do estado da natureza no qual "prevalece a guerra de todos
contra todos" e a "luta entre fracos e fortes, vigorando o poder da força ou a vontade do
14
mais forte" , alicerçando as modernas teorias jurídica e política.
Ainda conservando o espírito hobesiano, guerreiro e opressor, Jean Jacques
15
Rousseau (1712 – 1778) , ﬁlósofo e escritor francês, lança as bases teóricas de
propriedade privada, criando raízes para o desenvolvimento do estado de sociedade em
substituição ao estado da natureza.
A Revolução Francesa, em 1789, constitui-se num marco histórico em relação à
evolução da soberania dos Estados. Até aí prevalecia a sociedade selvagem de Estado, com
soberania tradicional absoluta, internamente adotando o lema do aqui quem manda sou eu
e, para isso, colocando a defesa do território como prioridade e, em relação à soberania
externa, considerando a conquista pela força de tudo que lhe era possível e de interesse ou
desejo. A declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao lado do surgimento
das Constituições dos Estados Europeus, pregando princípios, direitos fundamentais e a
divisão de poderes, decretou o enfraquecimento da soberania interna. Os poderes públicos
passam, internamente, de caráter absoluto a caráter funcional, regulados pelas leis,
consolidando-se o Estado de direito. Situação diametralmente oposta ocorre, então, com a
soberania externa dos Estados que passa a crescer de uma forma desenfreada, alimentada
por anseios expansionistas e de dominação, totalmente laicos, diferentemente do ocorrido
na era medieval, porém revestidos de extremo sentido nacionalista e político – ideológico.
Cada Estado se estabiliza internamente através de sistema jurídico próprio e
independente, porém passa a ver competidores ou perigos além de suas fronteiras.
O crescimento da soberania externa ocorreu desde a sua "invenção" na época dos
descobrimentos, perdurando cerca de cinco séculos, atingindo um auge insuportável e
catastróﬁco com as duas grandes guerras do Século XX. Com o ﬁm da Segunda Guerra
Mundial, em 1945, a paz consolidada pela Carta da ONU, de 26 de junho de 1945, em São
Francisco, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada na Assembleia Geral
das Nações Unidas, em dezembro de 1948, a soberania externa perde força, considerando
cada Estado individualmente. O comportamento global dos Estados passa a prevalecer,
através de normas supranacionais, a que todos os membros da ONU devem aquiescer. É o
direito internacional que adquire um novo sentido e intenciona ser coercitivo em relação a
impor forças a delinear comportamentos estatais direcionados à paz e aos direitos
humanos.
Não se pode imaginar que a ONU e seus organismos tenham sido a solução para
todos os problemas do mundo, por motivos vários como a assimetria de forças e nível de
desenvolvimento entre os Estados que a compõem, pelas diferentes ﬁlosoﬁas (princípios)
de muitos deles, gerando resistência a ações especíﬁcas, fruto de suas soberanias internas
e pela falta de efetivo poder coercitivo. Apesar disso, é inegável ela trazer em seu bojo
mecanismos que são inspiração paradigmática para a paz e os direitos humanos, e muitas
decisões, formulações, referências jurídicas internas são baseadas em tais preceitos.

13

MORRIS, Clarence (org,) –Os Grandes Filósofos do Direito. Leituras escolhidas em direito. Tradução
Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 102
14
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosoﬁa. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012, p. 464.
15
MORRIS, Clarence (org,) –Os Grandes Filósofos do Direito. Leituras escolhidas em direito. Tradução
Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p.211
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3. A INFLUÊNCIA DO CONSTITUCIONALISMO NA SOBERANIA
Em breves linhas, é importante traçar noções de constitucionalismo relacionando-o
com a soberania, pois segundo Canotilho "é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do
governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da
16
organização político-social de uma comunidade". O constitucionalismo se considera aqui,
denominado constitucionalismo moderno, desenvolveu-se ao longo da História, desde os
ﬁns da Idade Média até o século XVIII, sucedendo ao constitucionalismo antigo alicerçado
em direitos estamentais perante o monarca. Destacaram-se o constitucionalismo inglês, o
americano e o francês, como marcos para uma nova forma de domínio político.
Atualmente, quando se fala em Constituição, o sentido que daí decorre é o de um
documento escrito, com participação popular e com delimitação de poderes, mas, além
disso, ele pode conter dados culturais construídos a partir de elementos históricos que
preservamos, como, por exemplo, no Brasil, o direito dos indígenas, com garantias
individuais ou coletivas, diferentemente da antiguidade em que as leis dos senhores eram
acima das demais.
3.1. Constitucionalismo inglês
No absolutismo da Idade Média, não havia hierarquia de leis, separação de poderes,
mas apenas a supremacia da vontade individual do soberano. Esse absolutismo dos barões
feudais passa ao monarca, que governa sobre o princípio de "a lei sou eu". Essa ideia de
absolutismo foi desconstruída ao longo do tempo. Na Inglaterra, a Magna Charta
Libertatum, escrita no ano de 1215, teve origem na controvérsia sobre a cobrança de
tributos. João Sem-Terra vinha em conﬂitos com os barões e os representantes da Igreja,
até ser por estes dominado com a assinatura da Magna Charta.
A Magna Charta, desimportando o momento político em que foi assinada, se sob
coação ou não, reconstruiu os pilares do constitucionalismo inglês, concedendo ao povo
igualdade em direitos num regime notadamente conﬁscatório, conferindo a todos o direito
de não serem despojados de seus bens, assim como de não serem presos senão após o
17
julgamento de seus pares .
A Magna Charta, o primeiro documento escrito em que o próprio subscritor declara
que os seus poderes não eram absolutos, não era um documento parlamentar, tampouco
exigido pelo povo, foi assinado pelo próprio detentor do poder, embora alguns historiadores
declarem que o povo à época não estava em condições de exigir o documento tal como
editado pelo monarca, considerando que a rebelião se deu pela nobreza e pelo clero à
revelia da população. Porém, é certo que garantiu direitos, segundo Canotilho, em primeiro
lugar, o de "liberdade pessoal de todos os ingleses e como a segurança da pessoa e dos
18
bens de que se é proprietário" , em segundo lugar, pela "criação de um processo justo
regulado por lei (due process of Law)", disciplinando a privação da liberdade, e, por ﬁm, a
sedimentação do common law, pelas "leis do país (laws of the land) reguladoras da tutela
das liberdades interpretadas e reveladas pelos juízes e não pelos legisladores".

16

CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Almedina. Coimbra p. 51
Conforme estabelecido na Magna Charta (a teor dos art.s. 20, 39, 52 e 55 dentre outros) [Consult. em
13.11.2017]. Disponível em: Libertatum.http://corvobranco.tripod.com/dwnl/magna_carta.pdf
18
CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Almedina. Coimbra, p. 55
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A Revolução Gloriosa (1688), por sua vez, marca a transição do poder do Rei da
Inglaterra ao Parlamento, dando sequência aos direitos já implementados pela Magna
Charta, com a Bill Of Rights, documento escrito pelo Parlamento Inglês, pelo qual o
soberano deixa de ser o rei, migrando a soberania para o Parlamento. A "Revolução inglesa,
na linha das primeiras cartas de direitos, não pretende senão conﬁrmar, consagrar, reforçar
19
direitos, garantias, privilégios."
Embora seja um regime constitucional
predominantemente costumeiro, ao reverso dos países que mantêm uma relação
constitucional predominantemente escrita, com uma unidade formal única, a GrãBretanha possui numerosas leis constitucionais escritas de maneira esparsa, desde a
Magna Charta, de 1215, seguidos pela Petition of Rights, de 1628, pelo Habeas Corpus Act,
de 1679, e do Bill of Rights, de 1689.
3.2. Constitucionalismo norte-americano
"A organização política da União (tal como a dos Estados) dir-se-ia diretamente
20
inspirada
em Montesquieu: três poderes – Legislativo, Executivo, Judicial" – e cada
poder não só produzindo actos inerentes à sua função (faculté de statuer) mas também
interferindo em actos doutros órgãos, contribuindo para a produção dos seus efeitos ou
impedindo que eles se dêem", esse é o sistema de checks and balances assegurado pela
Constituição dos Estados Unidos de 1787.
Porém, a ideia de soberania no constitucionalismo norte-americano antecedeu à sua
Constituição e veio estampado na Convenção de Filadélﬁa, "quando diante da
independência das Treze Colônias, o Congresso da Filadélﬁa, em 15 de maio de 1776,
21
propôs aos Estados federados a formulação de suas próprias Constituições" , dando início
ao sistema de constituições escritas e força ao constitucionalismo moderno.
Nesse contexto, e considerando a colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra,
pela Convenção da Filadélﬁa, os Estados resolvem criar um modelo de Estado acabando
com a Confederação dos Estados, estes abrindo mão de suas soberanias, permanecendo
apenas com suas autonomias. Esse documento deixou clara a diferenciação entre
soberania e autonomia. A autonomia seria o campo delimitado de atuação dos Estados para
a tomada de decisões (território e povo), subordinado, entretanto, à decisão de outrem que
seria a União (dos Estados soberanos dos E.U.A), sendo personiﬁcada nesta a Soberania
dos Estados Unidos da América. Esse modelo Federal pressupõe uma repartição de
competência e será governado por um presidente eleito. Esse foi o modelo adotado pelo
Brasil, ﬁgurando o presidente eleito como chefe de Estado e chefe de Governo,
representando soberanamente o país em suas relações internacionais e internamente
dominando competências próprias outorgadas pela Constituição federal.
A separação dos Poderes, inspirada em Montesquieu, reﬂete a "transformação da
confederação dos Estados independentes sucessores das treze colônias britânicas da costa
oriental da América do Norte em união de natureza estatal, o federalismo americano é um
federalismo perfeito em que se veriﬁcam, simultaneamente, uma estrutura de
sobreposição (cada cidadão sujeito simultaneamente a dois poderes políticos e dois
ordenamentos constitucionais) e uma estrutura de participação (o poder político central
22
como resultante da agregação dos poderes políticos dos Estados Federados").

19

MIRANDA, Jorge - Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 72
Ob. cit., p. 90.
21
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2003,
p. 32
22
MIRANDA, Jorge - Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 85.
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3.3. Constitucionalismo francês
O Constitucionalismo francês teve grande inﬂuência no constitucionalismo moderno.
Desde 1302, os Estados Gerais do Reino, criado por Felipe IV "O Belo", possuíam um regime
jurídico característico, de estamentos, dividido entre o clero, a nobreza e a burguesia. Esse
tipo de regime não satisfazia à classe burguesa, devido à alta carga tributária que era
depositada sobre ela.
Os burgueses eram comunidades que ﬁcavam entre os feudos, e viviam do
comércio. Embora tenham enriquecido com esse trabalho, eram desprovidos de poder
político, e não lhes agradava a carga tributária que lhes era imposta, pois só eles é que
pagavam tributos. O Estado sobrevivia desses impostos, entretanto, o critério utilizado, à
época, para a exigência e aumentos dos impostos era por meio de votos dessas três classes
estamentais. Cada classe estamental, clero, nobreza e burguesia, tinha direito a um único
voto, o que sempre levava a burguesia a suportar a legitimidade dessa imposição, pois a
votação sempre concluía por dois a favor (clero e nobreza) e um contra (burguesia).
Abade Siéz, em livro denominado "O que é o terceiro Estado", propõe a votação
proporcional à população de cada Estado, surgindo daí o voto por cabeça (one man one
vote), no que ele tenta "conjugar soberania nacional (mas não soberania popular,
fraccionada em razão de membros da comunidade política, dos cidadãos) e representação
23
política" .
A partir de então, começam as lutas para serem abolidos os privilégios feudais,
possibilitando uma igualdade formal, sendo essa a peculiar diferença entre os sistemas
constitucional francês em relação ao inglês e ao americano. Esse novo sistema vai-se
24
formar a partir de 1789. "A revolução francesa marca a ruptura com o Estado absoluto" ,
inaugurando uma nova ordem constitucional, com a derrubada da monarquia e da nobreza,
consolidando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse momento, é editada a
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e, em 1791, a primeira
Constituição formal europeia. Tanto os movimentos americanos quanto os franceses,
inspirados pela doutrina de Montesquieu inﬂuenciaram no desenvolvimento constitucional
de toda a Europa.
Montesquieu disseminava a ideia de que a "natureza do Governo Republicano é que o
25
povo no seu todo, ou certas famílias tem o poder soberano" , porém não descurava da
possibilidade de que essa soberania deveria ser exercida segundo as leis. Entretanto, já
acenava com a hipótese de que na República poderia haver corrupção quando o princípio da
igualdade é perdido, pois a "corrupção de cada Governo começa quase sempre pela
26
corrupção dos seus princípios" e arremata: "o Povo, não podendo suportar mesmo o
poder que ele conﬁou quer fazer tudo por si mesmo: deliberar em lugar do Senado;
27
executar em lugar dos Magistrados; e despojar todos os juízes." , traçando um raciocínio
lógico sobre o espírito da igualdade no contexto social, pautada em regras consistentes em
mandar e ser mandado segundo as qualiﬁcações atribuídas pelo próprio povo.

23

MIRANDA, Jorge - Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 99
Ob. cit., p. 96.
25
MONTESQUIEU - O Espírito das Leis, As formas de governo, A federação, A divisão dos Poderes,
Presidencialismo Versus Parlamentarismo. Introdução, Tradução e Notas Pedro Vieira Mota. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 1998, p. 97.
26
Ob. cit., p. 143
27
Ob. cit., p. 144
24
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4. ENTENDENDO A CORRUPÇÃO NO CONTEXTO DO ESTADO SOBERANO E DO
GOVERNANTE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
4.1. O que vem a ser corrupção?
A corrupção é um fenômeno de múltiplas faces. Ela ocorre de várias formas e em
vários graus, potencializa-se através de condições oportunísticas, as mais variadas
possíveis, e consuma-se pelo poder criativo do intelecto de mentes em que predomina o
egoísmo pessoal ou grupal, pode acontecer em qualquer interação do gênero humano, nem
sempre é considerada como tal e poucas vezes pode ser efetivamente comprovada. Assim,
independendo de sua intensidade, ela está comumente inﬁltrada no meio do poder público,
no setor privado e correlacionada entre eles. Entretanto, aquele tipo de corrupção que é,
seguramente, a mais relevante, impactante e chocante é a que relaciona a administração
pública a pessoas físicas ou jurídicas, sendo esse o foco deste trabalho, levando em conta a
sua extensão às relações internacionais, em face da tendente globalização, bem como os
meandros políticos envolvidos e os mecanismos estabelecidos dentro do Direito
Administrativo, estabelecidos em leis especiais esparsas como a que pune a improbidade
administrativa, que tentam conter esse terrível ﬂagelo.
Não há uma deﬁnição ou conceituação consensual sobre o que é corrupção pelos
organismos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de
2006, tampouco entre estudiosos do assunto. As tentativas nesse sentido se baseiam em
atributos e situações que favorecem a consecução de tais fenômenos, assim como os
resultados e consequências deles resultantes, normalmente expressos em forma
estatística, de efeito corporativo, do tipo aumentando/diminuindo, Estado 1 versus Estado
2 etc.
28

Alfonso Buteler , apud Malem Seña, diferencia corrupção de outras ﬁguras jurídicas
através dos seguintes atributos:
a) marca de caráter individual: corruptor e corrupto se conhecem e selam um ﬁrme
acordo, um deles pelo menos com alto poder de decisão ou inﬂuência;
b) modelo conﬂitivo às regras democráticas;
c) busca de uma vantagem adicional econômica, política, social, afetiva etc.;
d) viola ativa ou passivamente o dever de cumprir o sistema normativo vigente.
Em resumo, a corrupção vincula-se ao sistema normativo existente (o que pode
torná-la distinta de um Estado para outro) conﬂita-se deslealmente com esse sistema e
envolve duas ou mais pessoas, uma delas pelo menos com poder de decisão, que buscam
vantagens de qualquer tipo, para si ou para grupos de interesse, mesmo que seja em
detrimento ao bem-estar da sociedade que os rodeia.
4.2. Causa de corrupção
Entre os fatores que tendem a propiciar ou incentivar o processo corruptivo,
destacam-se alguns que se consideram de importância. Esses fatores podem ser entre si
causa e efeito ou interligarem-se ou complementarem-se.

28

BUTELER, Alfonso – Corrupcion, Globalización y Derecho Administrativo. Revista Eurolatioamericana de
Derecho Administrativo. Santa Fe, vol 1, n. 1, p. 39-62, ene./jun,2014.
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a) Subdesenvolvimento – quanto maior o desenvolvimento do país tanto menor é
seu grau de corrupção. Essa é uma constatação veiculada por meios estatísticos mundiais.
b) Egoísmo pessoal, cidadãos que não se importam com a coletividade, com o bem
comum, um mal cultural.
c) Falta de cultura, de educação, de desenvolvimento, de civilidade e de valores
éticos em geral.
d) Oportunidades dentro dos sistemas político, administrativo e jurídico.
e) Falta de transparência governamental, atualmente tendente a diminuir pela
implantação de sistemas informatizados que veiculem as atividades administrativas que
importam em gastos públicos.
f) Excesso de burocracia, implicando a premissa de que a venda de diﬁculdades gera
facilidades.
g) Legislar em causa própria. Atualmente, vê-se a prática de atos legislativos, tanto
pelo Poder Executivo quanto pelo próprio Poder Legislativo, que visam ao interesse pessoal
ou de grupos inﬂuentes, propiciando vantagens político-partidárias. Ex. a recente alteração
da regulamentação que trata do trabalho escravo, pelo governo federal, favorecendo a ala
ruralista do Congresso em troca de votos desses congressistas em temas do seu interesse.
h) Impunidade. A impunidade decorre da deﬁciência legislativa no combate à
corrupção, seja para autoproteção dos membros de cadeias corruptas, seja por falta de
órgãos sérios de autocontrole dentro da esfera de governo, ou pela deﬁciência desses
mesmos órgãos.
4.3. Efeitos da corrupção
4.3.1. Efeitos sociais
Quanto maior a corrupção em um Estado, tanto maior será o freio de
desenvolvimento das classes menos favorecidas, já que boa parte dos recursos ﬁnanceiros
que poderiam ser utilizados para esse desenvolvimento, envolvendo educação, saúde,
acesso a casa própria, segurança etc., é desviada por essa detestável prática delitiva.
Estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra que a falta de
desenvolvimento econômico e a corrupção formam um círculo vicioso, um alimenta o
outro, como regra geral, embora não se possa estabelecer essa relação em caráter
absoluto. Por exemplo, o México tem índice de desenvolvimento mais elevado que o do
Brasil, porém apresenta maior grau de corrupção. Outra conclusão desse estudo é que se
no Brasil o nível de corrupção caísse àquele do Uruguai, a renda per capita do brasileiro
seria 30% (trinta por cento) superior ao que é hoje.
A verdade é que a corrupção favorece as desigualdades sociais, alguns ﬁcam cada
vez mais ricos e poderosos enquanto outros ﬁcam, na melhor das hipóteses, estagnados
numa medíocre condição de vida e, em alguns casos, sub-humanas.
4.3.2. Efeitos econômicos
Um nível considerável de corrupção de um Estado afetará sensivelmente a sua
economia, com graves prejuízos ao seu desenvolvimento
Diretamente relacionados à prática de corrupção estão problemas impactantes à
economia de Estado como aqueles relacionados a:
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a) comércio internacional;
b) investimentos internacionais;
c) custo de obras públicas;
d) custo da administração das atividades públicas.
No comércio internacional, além da tendência à menor competitividade de seus
produtos onde há custos adicionais de corrupção, há ainda o fato de que empresas "éticas"
evitam realizar transações com aquelas "menos sérias".
Investimentos internacionais são normalmente bem-vindos, especialmente a
Estados em estágio de desenvolvimento ou mesmo de subdesenvolvimento. Qualquer
análise de risco, e para isso existem as grandes agências, tende a baixar a qualiﬁcação de
um Estado de acordo com o grau de corrupção, e daí a redução de interesse por parte de um
investidor internacional.
A realização de obras públicas, necessárias em qualquer país, mas principalmente
naqueles que precisam se desenvolver, é, normalmente, uma grande janela para a
concretização de espúrias negociações envolvendo um montante adicional dividido entre
os corruptos e os corruptores. Isso aumenta os gastos do Estado que lança mão de parte
dos impostos arrecadados para cobrir esse "extra", quando poderia utilizá-los para a
consecução dos deveres constitucionais do Estado aos seus concidadãos como saúde,
segurança e educação. Além disso, muitas dessas obras não são prioritárias, outras
"nunca" entram em funcionamento ou tardam a cumprir os objetivos a elas estipulados.
Parece muitas vezes que o mais importante é a "propina" dela advinda e não o seu caráter
social ou econômico.
4.3.3. Efeitos morais
Embora se apresente de diferentes formas e intensidade em diferentes Estados, boa
parte do funcionalismo público vê sua função estatal como um "poder", uma "força" ou a
garantia de emprego para a vida toda como é o caso do Brasil e não como um dever de
prestar serviços da melhor qualidade à sociedade que é, aﬁnal, quem paga seus salários.
Daí podem surgir casos de utilização desses poderes em proveito próprio, de familiares,
amigos, partidos políticos, grupos econômicos etc., obtendo vantagens de qualquer tipo
em troca de favorecimentos, os mais diversos possíveis. A outra parte, não corrupta, sentese desprestigiada, desmotivada e temerosa de represálias por parte de um eventual
comando corrupto e o seu trabalho passa a ser inseguro e inercial.
A corrupção afeta sensivelmente os regimes democráticos em sua ordem moral e
seu estado de direito. Conforme acentuado na CNUCC - Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção, desde o ano de 1996, preocupados com o avanço dos problemas
relacionados à corrupção e os vínculos que elas formam, desaguando na delinquência e no
crime organizado, e visando dar segurança e estabilidade às sociedades, diante de sua
disseminação mundial, os países que dela ﬁzeram parte, resolveram ﬁrmar um documento,
traçando critérios objetivos, especialmente no que tange à administração pública, aqui de
interesse peculiar, objetivando aumentar a transparência no ﬁnanciamento de campanhas
de candidatos e partidos políticos, com as seguintes ﬁnalidades:
"A ﬁnalidade da presente Convenção é:
a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eﬁcaz e
eﬁcientemente a corrupção;
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b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na
prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos;
c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos
29
assuntos e dos bens públicos."
4.3.4. Efeitos políticos
Num regime democrático de direito, como o do Brasil, em que o povo elege seus
dirigentes e, se estes se revelam corruptos, há certamente um abalo moral que vai desde a
simples frustração com a sua escolha à crença de que vale tudo, de que não compensa ser
honesto. Isso pode se alastrar por todos os setores dos serviços públicos engordando a
cultura da corrupção. Nesse ponto, a democracia corre o perigo de ceder lugar a
extremistas que, tremulando bandeira de salvadores da Pátria podem substituir o ideal
democrático por um radicalismo, que a História tem revelado ser um caminho nebuloso e
cruel. Seria trocar um mal por outro de igual proporção.
Em resumo, dos efeitos aqui delineados e remontando às lições de Montesquieu, a
descrença popular nos governantes, em uma República, possibilitaria a subversão do
Estado, no qual o Povo quer ascender ao poder em desrespeito a todas as normas éticas de
conduta, aumentando ainda mais a corrupção. "O Povo cai nessa desgraça quando aqueles
a quem ele se entrega, querendo ocultar a própria corrupção, procuram corrompê-lo" e
"não há espantar-se, se se vir os sufrágios serem dados por dinheiro. Não se pode dar
muito ao Povo, sem tirar dele ainda mais, o seu alvo não pode ser senão o tesouro
30
público."
5. ALGUNS COMBATENTES DA GUERRA CONTRA A CORRUPÇÃO
O direito tem, sem dúvida, papel fundamental no combate à corrupção, agindo tanto
de forma preventiva, já que regramentos jurídicos existem para que o mal não ocorra,
quanto em estágio punitivo, não desejado mas necessário, quando a barreira da legalidade
é ultrapassada. Quanto melhor o sistema jurídico efetivamente implantado, tanto maior
será a inibição às oportunidades e às motivações que levam à prática da corrupção.
Entretanto, não se pode esperar, nem mesmo dos sistemas jurídicos mais completos e
soﬁsticados que eles operem a extirpação completa desse verdadeiro tumor maligno que
tem assolado a humanidade desde os seus primórdios. No Brasil, em especial, leis existem
para coibir a corrupção, mas elas são não raramente dribladas ou desvirtuadamente
interpretadas de forma a concretar-se a famosa cultura do jeitinho brasileiro.
A complexidade desse tema revela-se ainda mais profunda pelo entrelaçamento de
causas, ações e consequências, não apenas levando em conta os aspectos jurídicos a ele
relativos, mas também as afecções sobre os segmentos social, cultural, político,
econômico, ético/moral etc., de um Estado democrático de direito. Existem casos em que a
complexidade do sistema jurídico aliada à sua consequente morosidade faz criar sistemas
paralelos corruptos, eleitos por serem mais ágeis. Há, ainda ocasiões em que os
legisladores criam leis em causas próprias, que lhes favorecem de alguma forma e que
podem se caracterizar como atos corruptos legalizados ou mesmo podem abrir portas para

29

h t t p : / / w w w . c g u . g o v. b r / a s s u n t o s / a r t i c u l a c a o - i n t e r n a c i o n a l / c o n v e n c a o - d a onu/arquivos/2007_uncac_port.pdf
30
MONTESQUIEU - O Espírito das Leis, As formas de governo, A federação, A divisão dos Poderes,
Presidencialismo Versus Parlamentarismo.- Introdução, Tradução e Notas Pedro Vieira Mota. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 1998, p. 144.
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utilização da lei para interesses partidários, eleitorais ou de grupos, uma "legalidade
31
forjada por eles em seu próprio favor"
No sentido de combater a corrupção, nas últimas duas décadas, foram criados
organismos internacionais, estabelecendo mecanismos de prevenção, detecção e
erradicação de práticas corruptas, além de estabelecer a cooperação entre os países
participantes. A Convenção Interamericana de Combate à Corrupção (CICC), da OEA –
Organização dos Estados Americanos, foi o primeiro deles, de 29 de março de 1996, ao qual
32
o Brasil aderiu em 7 de outubro de 2002 . Seguiu-se em Paris, a Convenção sobre o
combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), concluída em 17 de dezembro de 1997, à qual aderiu o Brasil, em novembro de
33
2000 , Mas, a mais geral e talvez mais impactante foi a Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção aprovada na Assembleia Geral da ONU de 29 de setembro de 2003 e
promulgada no Brasil em 31 de janeiro de 2006, entrando em vigor em 14 de dezembro de
2005. Ela contém 71 artigos em oito capítulos, nos quais os temas mais relevantes se
referem a: prevenção, penalização, recuperação de ativos e cooperação internacional.
Em relação à prevenção à corrupção os Estados Parte da Convenção devem adotar:
políticas que "promovam a participação da sociedade e reﬂitam os princípios do Estado de
Direito tais como a integridade, a transparência e a accountability, entre outros34:
- sistemas de seleção e recrutamento com critérios "baseados em princípios de
35
eﬁciência e transparência e em critérios objetivos como o mérito, a eqüidade e a aptidão"
- transparência no ﬁnanciamento de campanha, dispondo, para isso que: "Cada
Estado Parte considerará a possibilidade de adotar medidas legislativas e administrativas
apropriadas, em consonância com os objetivos da presente Convenção e de conformidade
com os princípios fundamentais de sua legislação interna, para aumentar a transparência
relativa ao ﬁnanciamento de candidaturas a cargos públicos eletivos e, quando proceder,
36
relativa ao ﬁnanciamento de partidos políticos.
- códigos de conduta a servidores públicos e eliminação de possíveis conﬂitos de
37
interesses;
- processos licitatórios com ampla participação, com critérios claros, justos e
38
impessoais;

31

GOMES, Luís Flávio – O Jogo Sujo da Corrupção. Pela implosão do sistema político-empresarial perverso. Em
favor da Lava Jato, dentro da lei, e pela reconstrução do Brasil – São Paulo: Astral Cultural .2017. p. 37
32
Decreto n. 4.410, de 7 de outubro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/20
02/d4410.htm. Acesso em 19-11-2017.
33
Decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d3678.htm. Acesso em 19-11-2017.
34
Decreto n. 5.687, de 31 de janeiro de 2006, promulgando a "Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil
em 9 de dezembro de 2003". Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/decreto/d5687.htm. Acesso em 19-12-2017.
35
Idem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 7°, 1°, "a", Setor Público.
36
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006, artigo 7°, 3°, Setor Público.
37
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 8°, Códigos de conduta para funcionários públicos
38
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 9°, Contratação pública e gestão da fazenda pública
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- acesso aos cidadãos às contas públicas;

39

- independência do Poder Judiciário e do Ministério Público;
- medidas preventivas contra a lavagem de dinheiro;

40

41

- medidas de prevenção também ao setor privado como padrões de auditoria e de
contabilidade efetivas, sanções civis, administrativas e criminais, "cooperação entre os
aplicadores da lei e as empresas privadas, desestímulo a conﬂitos de interesse, proibição
de "caixa dois", desestímulo à isenção ou redução de impostos e ações aﬁns que possam
42
ser consideradas subornos;
A Convenção, em termos de penalização e aplicação da lei, reza que os Estados Parte
contemplem em seus ordenamentos jurídicos tipiﬁcações criminais para a corrupção ativa
a oﬁciais estrangeiros, fraude, apropriação indébita, obstrução da Justiça, corrupção ativa
a oﬁciais estrangeiros, tráﬁco de inﬂuências, abuso de poder, enriquecimento ilícito,
43
ocultação de produtos do crime etc.
O princípio da recuperação de ativos é uma importante inovação estabelecida pela
Convenção, segundo a qual os Estados Partes devem, através de medidas de cooperação,
ter mecanismos que permitam a identiﬁcação de ativos suspeitos como, por exemplo,
contas bancárias, de cidadãos de outro Estado, o conﬁsco desses bens (mesmo sem
44
condenação criminal) e seu retorno ao legítimo dono .
45

O capítulo sobre cooperação internacional, adotando mecanismos de recuperação
de bens mediante a cooperação internacional para ﬁns de conﬁsco, enfatiza a necessidade
de esforços conjuntos contra a corrupção, tais como: coleta e transferência de evidências,
processos de extradição, investigações, rastreamentos, congelamento de bens, apreensão
e conﬁsco.
Como medida efetiva de controle de implementação do estabelecido na Convenção,
a UNODC – United Nations on Drugs and Crime reuniu Estados Membros, em novembro de
2009, no Catar, estabelecendo check list e visitas de especialistas internacionais para
monitoramento, a cada cinco anos, nos Estados participantes da Convenção.
No Brasil, a Constituição, embora não explicitamente, contempla o princípio
anticorrupção, calcado nos princípios da estrita legalidade, da impessoalidade, da
46
moralidade, no sufrágio universal, na separação dos poderes , na independência do poder
judicial, nas liberdades individuais, nos direitos sociais.
Cabe mencionar algumas normas brasileiras que foram promulgadas nas últimas
décadas cobrindo propósitos anticorrupção. Entre elas destacam-se:

39

Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 10, Informação pública
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 11, Medidas relativas ao poder judiciário e ao ministério público
41
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 14, Medidas para prevenir a lavagem de dinheiro
42
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 15 e 16, Suborno de funcionários públicos nacionais e Suborno de
funcionários públicos estrangeiros e de funcionários de organizações internacionais públicas
43
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, arts. 17 a 27, Malversação ou peculato, apropriação indébita ou outras
formas de desvio de bens por um funcionário público
44
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 51, Recuperação de ativos
45
Ibidem, Decreto n. 5.687/2006 citado, art. 54.
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- Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 – com a seguinte
ementa: Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (VETADO) e dá outras providências.);
- Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992 – com a
seguinte ementa: Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.);
- Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993 - com a seguinte ementa: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.);
- Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013 – com a seguinte
ementa: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências.);
- Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010 – com a
seguinte ementa: Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que
estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses
de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no
exercício do mandato.)
Não se pode deixar de mencionar dois órgãos governamentais extremamente
importantes no sistema constitucional anticorrupção brasileiro. Um dele é o Ministério
Público que opera com a mesma independência prevista para o Poder Judiciário, sendo
quase um quarto poder, tendo papel decisivo nos trâmites relativos a processos envolvendo
corrupção (tanto na área civil quanto na penal, além de outros em defesa da sociedade e da
cidadania). É dele o exercício responsável de propor abertura de inquérito civil público, um
procedimento administrativo pré-processual que pode ou não vir a ser uma ação civil
pública voltada a combater atos de improbidade administrativa. Apesar desse excelente
trabalho anticorrupção, existem críticas ao Ministério Público apontando-lhes possíveis
empregos políticos em sua atuação, como, por exemplo, pela divulgação e aparição
públicas de forma excessiva de alguns de seus membros (parecendo, simplesmente,
reﬂetir incômodos reativos dos diretamente afetados).

46

Segundo Canotilho, na separação de funções de um Poder, o Estatal, essa separação permite a cada um
desses "poderes executar controles e colocar freios em relação a qualquer dos outros dois, constituindo-se em
mecanismo de combate de anomalias, podendo-se incluir nesta a corrupção. Diz referido doutrinador ao
discorrer sobre a separação e interdependência dos órgãos de soberania, que: "o princípio da separação de
poderes é, como princípio organizatório estrutural, uma das grandes «grandes constantes» (Käigi) do Estado
Constitucional. Como já se salientou, o princípio transformou-se mesmo em ratio essendi da Constituição (...)
Quando se fala de separação e interdependência dos órgãos de soberania (cfr. Art. 111/1) como princípio
estrutural da organização político tem-se geralmente em vista a separação horizontal de poderes (...) a
repartição horizontal refere-se à diferenciação funcional (legislação, execução, jurisdição), à delimitação
institucional de competências e às relações de controlo e interdependência recíproca de vários órgãos de
soberania". Sob a ótica do sistema de freios e contra-pesos, assevera Canotilho que esse sistema é de
corresponsabilidade e interdependências sendo "constitucionalmente estabelecido aponta para a ilegitimidade
de qualquer deslocação de peso funcional conducente a um «cesarismo presidencial», a «absolutismo
parlamentar» e a uma «autocracia do governo»". CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 6ª ed. Almedina. Coimbra, p. 551-552.

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 41 • Ano X • Outubro/2018

24

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

De fundamental importância, notadamente para a própria atuação do Ministério
Público, é a Polícia Federal, cujo trabalho, principalmente o investigativo, tem sido decisivo
na detecção de agentes públicos corruptos. Apesar de possíveis ingerências políticas
administrativas já que o comandante da Polícia Federal é de nomeação livre do ministro da
Justiça e a ele se reporta, o qual, por seu turno é nomeado livremente pelo presidente da
República, indicação igualmente política e de conﬁança do mandatário da nação.
Um órgão administrativo não muito referenciado, mas também de importância no
âmbito de combate à corrupção no Brasil, é o Cade – Conselho Administrativo de Defesa
47
Econômica . Ele atua de forma incisiva no combate e prevenção de formação de cartéis,
para que as normas de concorrência sejam respeitadas, e, assim, coibidos os abusos do
poder econômico. O Cade, implementando políticas contra as atividades nocivas das
empresas, impede que as empresas privadas, em conluio, esquadrinhem esquemas
destinados ao abalo do sistema concorrencial, obstando que novas empresas ingressarem
no mercado interno, sejam elas nacionais, sejam elas estrangeiras, ditando preços e regras
à revelia do Poder Público e lesando, como consequência, a soberania estatal. Nos dias
atuais, ouve-se muito sobre a atuação do Cade na repressão de ilícitos praticados por
empresas ou seus administradores na defesa da concorrência, visando atender à realidade
e estabilidade do comércio, que seria, não fosse sua atuação, desfavorável ao contribuinte.
No âmbito externo, é também de realce o trabalho desenvolvido pela Transparência
Internacional, uma ONG internacional. Com sede em Berlim, fundada no ano de 1993,
trabalha em conjunto com governos, empresas e cidadãos em mais de 100 países e tem por
objetivo a luta pela dissipação da corrupção no mundo. Sua pesquisa mais importante
produz periodicamente o Índice de Percepção de Corrupção de quase duzentos países. Não
é uma medida absoluta, pois é resultado da percepção de pessoas entrevistadas, portanto,
subjetivo e inﬂuenciado pela mídia e pelo passado. Em 27 de janeiro de 2016, o Brasil
ocupava a posição 76 na escala crescente de corrupção (0=0 corrupção), entre os 168
países relacionados.
Não obstante os mecanismos voltados ao combate à corrupção, moldando
comportamentos jurídicos para apartar a corrupção do cotidiano, não se pode acreditar que
essa luta seja vencida apenas por meio de instrumentos legais. Há a necessidade de
estabelecerem-se novos comportamentos por meio de atitudes éticas, inspiradas em uma
cultura comportamental latente, combinada com educação populacional e com repressão a
condutas que não se coadunem com a prática ética pretendida. O ideal ético de uma nação
é o de mudança de atitudes de forma global e não só de comportamentos pontuais. Crises
éticas advindas de práticas corruptivas sempre abalam e importam em outras crises como
a econômica e a ﬁnanceira, o que equivale dizer: quando há falta de ética na administração,
o país entra em colapso, importando na deﬁciência da prestação dos serviços públicos, na
falta de segurança pública, entre outros. De forma que, quando elegemos o dirigente da
nação temos que ter em mente que sua responsabilidade é de tal envergadura que ao
desvirtuar um orçamento na casa de cinco trilhões de reais, ele deixa de ser um gestor ético
faltando com o seu dever e com a transparência exigida pelos governados colocando em
48
risco com sua conduta aética os rumos da nação.

47

O Cade é vinculado ao Ministério da Justiça e foi criado por meio da Lei 4.137/1962 e transformado em
autarquia federal por meio da Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, com competência em todo o território
nacional.
48
Gomes, Luís Flávio - Ética e Justiça. Palestra proferida em 23-5-2017, para a Escola de Magistrados do
Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, no Curso Os Dilemas do Magistrado Contemporâneo. Coord. Juíza
F e d e r a l M á r c i a H o ﬀ m a n d o A m a r a l e T u r r i . D i s p o n í v e l e m
https://www.youtube.com/watch?v=s8_YDWua03s&list=PL1Uj9rZjaISX2JtqEJKd4b7yiktVhDSWO&index=5
. Consulta em 19-11/2017. art. 7°, 3°, Setor Público.
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6. SOBERANIA E CORRUPÇÃO – A FIGURA DO DETENTOR DO PODER
SUFRAGADO PELO POVO
Para introduzir o pensamento da atuação da corrupção no âmbito administrativo,
faz-se necessária uma ﬁltragem do Direito Administrativo dentro do Direito Constitucional
para estabelecer parâmetros do fundamento constitucional perﬁlhado no inciso I, do artigo
1° da Constituição federal do Brasil, como tentativa de parametrizar a soberania na ﬁgura
do chefe da nação, sob a ótica político-administrativa e a prática de atos que culminem por
desencadear a corrupção no serviço público, para ao ﬁnal tentar encontrar mecanismos
hábeis a debelar esse comportamento, nas denominadas medidas anticorrupção, como a
de efetiva responsabilização não só criminal, mas civil e pessoal, àquele que pleiteia ao
povo a função de gestor da nação.
A soberania moderna decorre do sentido de constitucionalismo, sendo esse o
movimento político-social e histórico, que limita o poder arbitrário do governante. Como
um conceito aberto, o constitucionalismo, visto por uma Carta Constitucional autônoma,
conecta-se com os termos política, sociologia, ﬁlosoﬁa, direitos fundamentais, entre
outros. Essa conexão serve para prestigiar o sentido que se encontra arraigado no seio da
sociedade sobre o que é Constituição, seja nos seus sentidos comum ou jurídico, como
sendo um documento escrito, cuja participação popular na estipulação de direitos
encontra-se presente e que serve, primordialmente, para limitar o poder, seja dos
governantes, dos legisladores e até mesmo do Poder Judiciário quando a interpreta e a
aplica.
Não há dúvidas de que o Brasil se funda no princípio republicano, ﬁrmado em um
Estado democrático de direito, tendo como seu primeiro fundamento a soberania,
conforme expressa o artigo 1° da Carta Magna: "Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania". De acordo
com Canotilho, "basta salientar que a República é soberana (...) quando for
49
autodeterminada e autogovernada" , estando legitimada pela soberania popular.
O povo elege seus governantes, depositando neles o poder político de decidir seu
destino, por esse motivo que se diz que a soberania depende da legitimação e esta deriva
do povo, sendo correto aﬁrmar que a soberania popular tem sua dimensão nele
caracterizada. Assim, "povo, a vontade do povo e a formação da vontade política do povo
existe, é eﬁcaz e vinculativa no âmbito de uma ordem constitucional materialmente
informada pelos princípios da liberdade política, da igualdade dos cidadãos, de organização
plural e interesses politicamente relevantes, e procedimentalmente dotada de
50
instrumentos garantidores da operacionalidade prática deste princípio."
Eleito o dirigente da nação, transportam-se a ele todos os deveres e obrigações
estabelecidos na Constituição, de acordo com a vontade dos eleitores. Ele será o chefe de
poder com todos os centros de atribuições de cúpula, entre eles, os valores da soberania
estatal, podendo declarar a guerra, decretar o estado de sítio, alterar o padrão monetário,
bem como ser responsabilizado pelas deliberações tomadas tanto como chefe da nação e
do Estado, devendo prestar contas aos seus governados pelo desempenho do mandato
eletivo.
Não obstante a alta responsabilidade e graduação do cargo, como chefe de poder,
não se exime o governante de responsabilidade por atos de gestão, não se escusa de atos
49

CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. Almedina. Coimbra, p. 224.
Ob. cit., p. 292
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de má gestão, tampouco de atos de corrupção, pois a Constituição estabelece a
observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eﬁciência.
Não se abordará, nesse conjunto, a responsabilidade estatal por atos de seus
agentes, tampouco acerca da discricionariedade do administrador na escolha de suas
opções no curso do governo, mas atos praticados sub-repticiamente e caracterizados como
corruptos, portanto ilegítimos. Por esse motivo, pode-se aﬁrmar com segurança, que
embora tenha o chefe de governo e nação sido eleito, não se desincumbe das atribuições de
um servidor público visto sob a ótica constitucional, e, como tal, deve, além da acuidade
aos atos inerentes ao cargo ocupado, observância irrestrita aos preceitos constitucionais
estabelecidos para aqueles que ingressam no poder público, na forma do artigo 37 da
Constituição da República do Brasil.
De acordo com o artigo 37, especialmente o estabelecido em seu caput, o presidente
da República deve estrita observância aos seguintes princípios:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998).

Aqui não há que se falar em irresponsabilidade do governante, tal como na Idade
Média, na qual a premissa era a de que "the king can do no wrong", época em que o
soberano dizimava governos adversários e mesmo seus súditos com extorsivos tributos
impunemente. O curso da história, chegando aos dias atuais, num Estado moderno
cunhado por responsabilidades de direito público, porquanto qualquer agente público,
agente político ou agente de poder ao ascender às suas funções se coloca na condição de
responsável pelos atos praticados em contrariedade à lei ou por falta ao seu dever, também
prescrito em lei. Pelo direito administrativo, essa responsabilidade requer a existência do
dano, a causalidade entre o dano e o evento danoso, devido ao comportamento omisso ou
positivo do respectivo responsável, bem como a inexistência de causa que exclua essa
responsabilidade.
A abordagem nesse tema tem como foco a responsabilidade do governante quando
sua conduta se encontra em desconformidade com o ordenamento e com a própria
Constituição, afetando direitos difusos e coletivos de forma direta, em prejuízo ao erário e
demais patrimônios públicos, de ordem cultural, ambiental, econômico, afetando,
igualmente, a economia popular. O Estado, como queremos, deve ser aquele que gestiona
interesses e adota programas idôneos e eﬁcientes, sendo difícil a tarefa de desvendar
atividades ilícitas acobertadas por uma aparente legalidade, pois o agente político muitas
das vezes trabalha sob programas supostamente ditados pela conveniência e
oportunidade, e sob esse manto de discricionariedade pratica aqueles atos indesejáveis,
cuja repercussão negativa virão à tona após muitos anos contados de sua edição. As lesões
provadas no âmbito administrativo serão afetadas pelo desvio de ﬁnalidade do governante,
cuja aferição será feita após a efetiva lesão dos administrados.
Sob essa visão, o governante, como gênero servidor público, encontra-se inserido
na espécie agente político, o que implica dizer que, embora tenha uma qualiﬁcação superior
aos demais servidores públicos, seja pela forma de ascensão ao cargo, seja pelas
responsabilidades a eles inerentes, ou porque encontra-se umbilicalmente ligado às
ideologias daqueles que o ascenderam ao poder, para ﬁns de responsabilização, não passa
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de um funcionário público qualiﬁcado, considerando que eventual punição por atos
praticados em desconformidade com a ordem legal, passa por um rito procedimental
diferenciado, que nem sempre reﬂete a vontade popular e de efetiva responsabilização por
seus atos. Para o gestor eleito, a legislação não se mostra eﬁciente para reprimir atos que
afrontam interesses públicos, tampouco o Poder Judiciário encontra-se habilitado a tanto,
pois, tratando-se de ato complexo, necessita da vontade de outro poder, o Legislativo, para
coibir práticas ilícitas, muitas vezes comprovadas, porém abonadas por questões políticas
inacessíveis aos governados, para que se possa tipiﬁcar e enquadrar o governante aos atos
que pratica à margem da lei.
No Brasil há uma desequiparação legítima, sob a ordem legal, para que práticas
pouco honestas sejam feitas para acobertar os atos praticados com excesso ou abuso de
poder pelo governante. O foro privilegiado é um grande indicativo dessa desequiparação,
considerando que o tratamento desigual favorece conchavos políticos e situações de
iniquidade, aceitas sob o aspecto técnico-formal, mas repudiada pelo aspecto ético.
Atualmente, os governantes lançam mão de mecanismos como o de destituição por
exoneração de agentes políticos ocupantes de cargos na administração pública federal,
para que os eles retornem às suas casas legislativas para a votação de atos importantes,
envolvendo a administração, editados contra ou pelo próprio governo, para que consigam
ampla margem de votos favoráveis, voltando tais parlamentares, depois de votados os atos
nas casas legislativas, aos seus cargos na administração pública. Esse tipo de mecanismo
embora não seja proibido legalmente mostra-se antiético e com desvio de ﬁnalidade, pois o
gestor da coisa pública lança mão e atos com ﬁnalidade de estabilizar o regime com a
aprovação de medidas nem sempre queridas pela população. Não se discute aqui a
necessidade ou não de eventuais medidas, mas as formas espúrias como elas são
aprovadas. Há evidente conﬂito de interesse nos atos praticados, pois em conluio, já se
antevendo um resultado propício ao governo.
Dito isso, partindo-se do princípio de que na organização do Estado a Constituição é
um documento que deve ser observado por todos, independentemente da qualiﬁcação
funcional de seus integrantes na esfera de poder, pois em seus fundamentos é estabelecido
ser a República um Estado democrático de direito, tendo a soberania como uma de suas
diretrizes político-governamentais, vemos que não estamos diante de uma mera
recomendação, mas de uma exigência erigida pelo povo, que assim deliberou. De forma
que a soberania atribuída pelo povo a determinado cidadão é norma de observância
obrigatória, vinculando os atos do governo e respectivo dirigente, sejam eles éticos ou não,
e aí não discrepamos da natureza dos atos praticados, podendo ter natureza legislativa
(como no caso de edição de medidas provisórias, com o desvirtuamento de seus ﬁns
públicos), de natureza jurisdicional, de natureza administrativa pura (como determinar a
construção de uma obra pública sem os mecanismos licitatórios hábeis ou licitações
dirigidas) e de controle (como a realizada pelos tribunais de contas, de forma a controlar
externamente os atos de gestão) e ainda de natureza política (como a exempliﬁcada
anteriormente, no sentido de exonerar e readmitir pessoas políticas para composição de
julgamento em órgão diverso a favor do Poder Executivo.
Assim, estar a Constituição representada ou não por um documento escrito não
signiﬁca que, por razões de conveniências pouco claras, suas regras serão cumpridas ou
desvirtuadas.
A partir do momento em que um servidor público é empossado em um cargo, presta
o juramento de cumprir a Constituição e leis do país, notadamente o presidente da
51
República. Esse é o "mundo do dever-ser constitucional" , signiﬁcando que, "quaisquer
51

PONTES FILHO, Walmir – Descaminho Institucional. In Grau, Eros Roberto e, Cunha, Sérgio Sérvulo da
(Coord.) – Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 654.
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que sejam os programas e projetos governamentais, ou eles se ajustam aos limites,
princípios e diretrizes constitucionais, ou, inexoravelmente, haverão de ser tidos como
inválidos, juridicamente insubsistentes. Entre o mundo do dever-ser constitucional e a
52
realidade atualmente vivida, porém está a haver uma distância incomensurável" .
Adequar a forma de governar a incontáveis emendas constitucionais é apenas um dos
exemplos de burla à ordem pré-estabelecida para dar uma aparência de legalidade à forma
de governo. No Brasil, isso ocorre comumente ao arrepio do estabelecido pela Constituinte
de 1988, ou seja, adequa-se o dever-ser constitucional por normas, quando o governante
deveria amoldar-se ao que foi estabelecido pela assembleia escolhida pelo povo. Não se
aﬁrme que tais manobras legislativas servem para compatibilizar as normas à evolução dos
tempos, porquanto sempre se voltam, como na Idade Média, para a manutenção de um
governo que não satisfaz o interesse público.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aﬁnal, apesar do ceticismo de muitos, da inexistência de uma cultura ética de alto
nível, da falta de escolaridade e educação, dos elevados desníveis sociais e outros graves
problemas que enfrenta o Brasil, em estágio de desenvolvimento como outros países, é o
povo o verdadeiro detentor dessa soberania democrática, já que ele é o eleitor dos nossos
governantes e poderá e deverá ser a arma principal no combate à corrupção. Será que o
povo vai permanecer indiferente aos atos caracterizados como corruptos pelos nossos
políticos? Será que esses maus elementos (e eles constituem mais de 40% da força política
atual) que tentam utilizar máscaras democráticas, mas, na realidade, transformam o
regime numa cleptocracia, conseguirão se reeleger nas próximas eleições? Já passa da
hora de o povo exercer o poder que lhe é atribuído pela Constituição federal brasileira, sua
soberania, através do voto direto e secreto, além de outros mecanismos possíveis como o
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, para proposições de leis de interesse da
população, embora neste acaso, como ocorreu em projeto de lei de iniciativa popular contra
a corrupção de políticos, totalmente desvirtuada pelos parlamentares segundo seus
interesses de impunidade (tendo sua votação sido paralisada por pressão da sociedade).
Então, a grande arma do povo é mesmo o voto, e nota-se grande preocupação dos políticos
nesse sentido.
A comum apatia da sociedade civil brasileira, com relação ao tema corrupção, tem
diminuído (embora ainda seja alta por falta de escolaridade, pois mais de 50% da
população não tem ensino médio completo e 8% dela é constituída de analfabetos –
sujeitas a eﬁcácia de técnicas políticas populistas e até escusas), porém já se nota uma
participação considerável da população em movimentos apolíticos de apoio a ações
anticorrupção. É claro que tem sido impactada pela evolução dos meios de comunicação,
inclusive pela liberdade de expressão e da imprensa livre que só regimes democráticos
podem propiciar.
Não obstante, não se pode crer que a corrupção irá terminar de uma hora para outra.
Ela terá que ser combatida permanentemente, e suas novas formas de aparição coibidas, a
ﬁm de que seus níveis sejam reduzidos continuamente utilizando para isso todas as armas
possíveis. O objetivo principal de ser a melhoria do índice de desenvolvimento humano. 34
O endurecimento de regras e mecanismos que viabilizem sua aplicação de forma
incisiva no combate contínuo às atividades nocivas à população e às economias populares,
é fator decisivo para que a impunidade não seja facilitadora do avanço da corrupção no seio
social, embora se saiba que não são países com punições mais severas como Cingapura

52

Idem, p. 654.
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(pena de morte) ou Estados Unidos das América do Norte (delações premiadas,
encarceramento) que são os menos corruptos, mas sim, aqueles de mais alto IDH – Índice
de Desenvolvimento Humano - como Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Suécia,
Islândia e Canadá.
O crescimento do IDH é sempre acompanhado da evolução da cultura moral do
povo, o que só é possível através da população. É uma imensa escalada para o Brasil que
tem que ser realizada passo a passo, demanda tempo, energia e persistência e requer um
minucioso plano estratégico com os necessários reajustes periódicos do caminho sendo
cursado e de adequação aos recursos disponíveis.
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Ativismo e Autocontenção Judicial
Oscar Valente Cardoso

Juiz federal na 4ª Região, doutor em direito (UFRGS), professor de Teoria
Geral do Processo e de Direito Processual Civil na UNICNEC e em cursos de
pós-graduação.
1. INTRODUÇÃO
O ativismo judicial é um tema polêmico que, principalmente após a Constituição de
1988 e as inﬂuências do neoconstitucionalismo, passou a ser utilizado e debatido no Brasil.
As controvérsias sobre o ativismo não se restringem aos processos judiciais, mas
compreendem toda a sociedade.
Entretanto, as discussões sobre o ativismo geralmente se voltam para o direito
material resolvido na decisão judicial e são normalmente inﬂuenciadas por ele, o que
desvia a análise do meio para o ﬁm e leva a uma apreciação reducionista baseada na
dicotomia certo/errado.
Pretende-se, neste artigo, elaborar um conceito exclusivamente processual de
ativismo judicial para o direito brasileiro, com o objetivo de identiﬁcar que decisões judiciais
podem – e não podem – ser classiﬁcadas como ativistas.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Apesar de a expressão "ativismo judicial" ser relativamente recente, é um fenômeno
anterior ao surgimento de sua conceituação: no século XIX, já havia menção doutrinária à
existência de uma "legislação judicial" ("judicial legislation"), para designar a atividade dos
juízes na elaboração de normas próprias (judges making positive law). No século XVIII,
William Blackstone mencionava a judicial legislation como a principal característica do
Common Law, Jeremy Bentham aﬁrmava constituir uma usurpação do Legislativo e, no
século seguinte, John Austin defendia sua prática (KMIEC, 2004, p. 1444-1445).
O termo "judicial activism" foi utilizado pela primeira vez não em um artigo jurídico,
mas em um texto escrito por Arthur Schlesinger Jr. para a revista Fortune, publicado em
janeiro de 1947, contendo o perﬁl dos nove juízes que formavam na época a Suprema Corte
dos Estados Unidos. No texto, classiﬁcou alguns deles como "ativistas judiciais" ("judicial
activists"), outros como "campeões de autocontrole" ("champions of self restraint") e os
remanescentes em uma posição intermediária. A razão do enquadramento do primeiro
grupo, inﬂuenciado pelas origens na Yale Law School, decorreu: (a) da defesa de uma
postura aﬁrmativa da Corte Suprema na promoção do bem-estar social; (b) de um
raciocínio jurídico maleável, em superação a uma visão estritamente cientíﬁca; (c) da
ausência de respostas certas e incontestáveis; (d) da inﬂuência da política (direito e política
interligados); (d) e da busca por resultados sociais nas decisões judiciais. Em
consequência, usava-se a seguinte aﬁrmação: "as palavras que o juiz deve interpretar são
'recipientes vazios nos quais ele pode derramar quase tudo o que desejar'" ("the words a
judge must construe are 'empty vessels into which he can pour nearly anything he will'").
Por outro lado, os "champions of self restraint" entendiam que a lei estabelece
signiﬁcados (e não apenas recipientes vazios) e o juiz deve se limitar à sua observância e

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 41 • Ano X • Outubro/2018

32

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

aplicação, razão pela qual sustentavam que os erros do Legislativo deveriam ser corrigidos
pelo próprio Legislativo, mas não pelo Judiciário (KMIEC, 2004, p. 1446-1448).
1

Durante a era Lochner da Suprema Corte dos Estados Unidos , optou-se por decidir
litígios negociais em detrimento das questões sociais, o que atualmente também é
considerada uma forma de ativismo.
Em regra (mas não exclusivamente), o ativismo surgiu com a interferência judicial
na elaboração e na execução de políticas públicas, razão pela qual o termo é pouco utilizado
em outros ramos ou subdivisões jurídicas, como, por exemplo, nos contratos, nos direitos
reais ou nos títulos de crédito. Ainda, apesar de ser possível a existência de uma decisão
judicial ativista em um litígio entre particulares, sua ocorrência mais comum se dá nas
demandas movidas contra a Administração Pública.
No Brasil, o debate sobre o ativismo judicial é recente, e essa postura do Judiciário só
se tornou possível após a Constituição de 1988, que positivou um número elevado de
princípios (apesar de nela ainda prevalecerem quantitativamente as regras), e da
progressiva e excessiva judicialização das relações sociais, especialmente as demandas
2
judiciais dos particulares contra o Poder Público .
3. CONCEITOS E PRECONCEITOS
A expressão "ativismo judicial" geralmente é utilizada em sentido depreciativo, ou a
3
partir de uma dicotomia certo/errado ou bom/mau , para designar uma conduta
indesejada do Judiciário, ou uma interferência desnecessária em assunto de atribuição
exclusiva do Legislativo ou do Executivo, ou seja, uma extrapolação de suas competências.
As principais dicotomias existentes entre os defensores e os opositores ao ativismo
judicial, respectivamente, são as seguintes: (a) juízes não eleitos x normas elaboradas por
pessoas democraticamente eleitas; (b) julgamentos baseados em resultados x decisões
baseadas em princípios ("principled decision making"); (c) uso criativo x uso estrito dos
precedentes; (d) direitos humanos x supremacia democrática; (d) política x lei (KMIEC,
2004, p. 1449).
As críticas ao ativismo judicial normalmente omitem dois fatos principais: (a) no
Brasil, o Judiciário só age sob provocação, ou seja, o juiz apenas decide o que as pessoas
lhe pedem, conforme o princípio dispositivo (ou da inércia jurisdicional), que já era previsto
no art. 2º do Código de Processo Civil de 1973 ("Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional
senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais") e foi mantido
no art. 2º do CPC/2015 ("O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por
impulso oﬁcial, salvo as exceções previstas em lei"); (b) e o ativismo se desenvolve
principalmente em virtude das omissões legislativas, decorrendo da insatisfação dos
cidadãos (e, até mesmo, dos próprios congressistas) com a falta de tratamento legal para
as controvérsias que surgem e se multiplicam diariamente.

1

Período de 1897/1937, durante o qual a Suprema Corte dos EUA teve suas decisões marcadas pela ampla
utilização do princípio do subtantive due process of Law. Iniciou com o julgamento do caso Allgeyer vs.
Louisiana (1897), passando pelo caso Lochner vs. New York (1905) e encerrando no caso Weast Coast Hotel
CO. VS Parrish (1937).
2
Sobre o assunto: TEIXEIRA, 2012. Ainda: CARDOSO, 2013, p. 76-82.
3
Com essa concepção "Pelo presente trabalho, conclui-se que o ativismo judicial é tanto benéﬁco, uma vez que o
Judiciário resolve e delimita algumas questões originadas de situações de cunho especial (...), pelas questões
envolvidas e por seu alcance, quanto maléﬁco" (RECK, VICENTE, 2012, p. 137). Por outro lado, sustentando
que o ativismo judicial não é inerentemente bom ou mau: CROSS, LINDQUIST, 2007, p. 1752-1784.
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Vários fatores contribuem para que o Judiciário atue de forma mais ou menos
ativista: (a) a existência – ou não – de um Tribunal Constitucional com competência
4
exclusiva para o exercício de jurisdição constitucional ; (b) a forma de seleção dos juízes e
de duração no cargo: há mais ativismo em métodos democráticos de escolha e
permanência ilimitada no cargo; (c) o grau de rigidez da Constituição: quanto mais ﬂexível,
maior o ativismo, pois os juízes sabem que suas interpretações podem ser neutralizadas
pelas mudanças constitucionais; (d) a força dos precedentes: como no Common Law a
Corte tem maior ﬂexibilidade para modiﬁcar sua interpretação, por proferir decisões mais
abertas para o futuro, pode também desempenhar uma leitura mais ativista da
Constituição; (e) a extensão da Constituição: quanto mais elevado o número de princípios
5
6
e regras , maiores são as possibilidades de o tribunal declarar a incompatibilidade das leis ;
(f) e aspectos culturais, especialmente a ausência da busca pela autocomposição e uma
"cultura do conﬂito", que se reﬂete inclusive na formação dos proﬁssionais nos cursos de
direito.
No Brasil, a extensa Constituição de 1988, que em seus 250 artigos (contendo
diversos parágrafos, incisos e alíneas) e nos 113 artigos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, trata dos mais variados assuntos, faz com que sejam levados
a julgamento do Supremo Tribunal Federal processos que tratam de qualquer tipo de
controvérsia jurídica, de brigas entre vizinhos até a disputa sobre a posse de um papagaio
(Reclamação 10.595), ou a responsabilização criminal do presidente da República.
Para Luís Roberto Barroso (2006, p. 6), "a ideia de ativismo judicial está associada a
uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e ﬁns
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes". De
modo especíﬁco, aﬁrma que o ativismo pode se manifestar por meio da aplicação direta da
Constituição, da declaração de inconstitucionalidade de normas infralegais que não
contrariem ostensivamente a Constituição, além da imposição de ações ou omissões ao
Poder Público (o que abrange a intervenção em políticas públicas).
Elival da Silva Ramos (2010, p. 107-110) conceitua o ativismo judicial,
resumidamente, como uma "(...) disfunção no exercício da função jurisdicional, em
detrimento, notadamente, da função legislativa". De uma forma mais ampla, aﬁrma que o
termo abrange um desvio de função do Judiciário (por ultrapassar os limites estabelecidos
pelo Legislativo), a integração de lacunas e a utilização da interpretação teleológica.

4

Para Victor Ferreres (2018), a existência de um Tribunal Constitucional, por si só, constitui um elemento de
ativismo, ou seja, tende a exercer um controle de constitucionalidade mais ativista do que os tribunais do
modelo descentralizado.
5
Michel Villey (2007, p. 5-6) critica a amplitude conferida aos direitos fundamentais, que acaba por inviabilizar a
sua própria efetividade: "a) Os 'direitos do homem' são irreais. Sua impotência é manifesta. A Constituição
Francesa ou seus preâmbulos proclamam o direito ao trabalho, há na França um milhão e meio de
desempregados, que nem por isso estão mais avançados. E terem inserido na Carta pretensamente universal
das Nações Unidas direitos a participar dos negócios públicos, das eleições livres, dos lazeres, da cultura assim
como da abastança, digamos que no Camboja ou no Sahel, e em três-quartos dos países do globo, essas
fórmulas são indecentes! O erro delas é prometer demais: a vida, a cultura, a saúde igual para todos: um
transplante do coração para todo cardíaco? Haveria, só com o direito de todo francês 'à Saúde', com o que
esvaziar o orçamento total do Estado francês, e cem mil vezes mais! O dissidente soviético Bussowski,
maravilhou-se ao ver proclamado nos Estados Unidos o 'direito à felicidade. O que pensar, perguntava ele, se a
felicidade do Senhor X... é matar a mulher dele? As promessas das Declarações têm ainda menos possibilidades
de ser cumpridas porque suas formulações são incertas, indeterminadas. Concedem-nos a 'liberdade': termo
cuja deﬁnição nos extenuamos em procurar. É verdade que os textos especiﬁcam, eles nos gratiﬁcam com a
liberdade 'de expressão'. Mais uma promessa impossível! E seria errado deduzir daí que serão toleráveis as
provocações às violências racistas, ou os falsos testemunhos (grifos no original)".
6
Sobre o assunto: FERRERES, 2018.
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Ives Gandra da Silva Martins (2011, p. 23-38), também de maneira sintética, aﬁrma
que o ativismo judicial constitui a atuação do Judiciário como legislador positivo e, por
7
vezes, até mesmo como constituinte derivado .
Dimitri Dimoulis e Soraya Gasparetto Lunardi (2011, p. 470) concluem que não há
um conceito unívoco, porque pode abranger "(...) a intensa atividade do Judiciário, sua
intervenção em casos duvidosos ou claramente políticos, a amplitude e forte intensidade
dos efeitos das decisões judiciais, assim como o protagonismo do juiz no processo".
De modo mais resumido, deﬁne-se o ativismo judicial como a interferência do
8
Judiciário em assuntos de competência do Legislativo ou do Executivo , ou a invasão da
9
política pelo direito .
No Direito Processual, de modo especíﬁco, aﬁrma-se que o ativismo gera reﬂexos
10
especialmente na atividade probatória . Em consequência, inclui-se a teoria dinâmica do
11
ônus da prova como espécie de ativismo judicial, por importar em uma interferência
judicial na atividade das partes, na postura do juiz de não ser apenas um mero espectador
na instrução processual, determinando a realização de provas, distribuindo o ônus e
12
interferindo nos critérios legais de produção .
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui decisão em que considera
ilegítima a decisão judicial que interfere nas escolhas do Executivo, qualiﬁcando-a como
forma de ativismo judicial:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE E LESÃO À ORDEM
PÚBLICA. Ao Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos da Administração. O
ativismo judicial pode legitimar-se para integrar a legislação onde não exista norma
escrita, recorrendo-se, então, à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de
direito (CPC, art. 126). Mas a atividade administrativa, propriamente tal, não pode ser
pautada pelo Judiciário. Na espécie, em última análise, o MM. Juiz Federal fez mais do
que a Administração poderia fazer, porque impôs o que esta só pode autorizar, isto é,

7

Sobre tal concepção: "Para estes o ativismo judicial equivale à invasão do juiz em um espaço de legitimidade
que não lhe corresponde, e, por isso mesmo, põe em perigo o delicado sistema de equilíbrios institucionais, sem
o qual se frustraria irremediavelmente o ideal do Estado de Direito" (MONTEIRO, 2007, p. 206).
8
Nesse sentido: POZZOBON, 2009, p. 105. Com o mesmo entendimento: BRUM, 2010, p. 26. Igualmente:
SILVA, 2011, p. 33. Ainda: NUNES, 2011, p. 64-65.
9
BODNAR, STAFFEN, 2012, p. 111.
10
SOUZA, 2018.
11
Recorda-se que o art. 333 do CPC/73 adotava a teoria estática na distribuição do ônus da prova, o que foi
mantido pelo art. 373 do CPC/2015, o qual prevê em seu inciso I que "o ônus da prova incumbe: ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito"; de outro lado, conforme o inciso II, o réu tem o ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, independentemente da
situação fática, em regra cada litigante deve demonstrar o direito alegado. Por outro lado, a teoria dinâmica leva
em consideração que a prova não é estática, logo, sua produção também não pode ser "engessada" em regras
aplicáveis uniformemente a quaisquer situações, mas sim deve variar em cada caso concreto. Nesse sentido,
dispõe o § 1º do art. 373 do CPC/2015: "Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva diﬁculdade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído".
12
XAVIER, 2008, p. 195-196. Acrescenta-se que a distribuição dinâmica pressupõe que o ônus da prova não
pode ser derivado de regras imutáveis estabelecidas em lei, mas sim que deve ser dividido conforme a situação
de cada parte para comprovar os fatos necessários à resolução da controvérsia (MARINONI, MITIDIERO,
2010, p. 25).
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que alguém assuma a responsabilidade pela prestação de serviço público. Agravo
regimental não provido (AgRg na SLS 1427/CE, Corte Especial, rel. Min. Ari Pargendler,
13
j. 05/12/2011, DJe 29/02/2012) .
14

Em resumo, as múltiplas deﬁnições de ativismo judicial contêm pelo menos um
destes cinco elementos, que pode ser considerado como: (a) o ato de invalidar
judicialmente os atos legislativos, ou seja, deixar de aplicar as regras legais com
fundamento em princípios constitucionais ou em noções de equidade e justiça (em
contraposição à autocontenção judicial – judicial self restraint); (b) a "legislação judicial"
("legislation from the bench"), ou a atuação como legislador positivo, seja para suprir
lacunas, seja para desconsiderar os atos normativos existentes e criar outra norma em sua
substituição; (c) a desconsideração e o descumprimento dos precedentes judiciais; (d) a
substituição dos métodos tradicionais de interpretação por outras ferramentas
interpretativas; (e) e o julgamento baseado em resultados ("result-oriented judging"), ou
seja, a busca por objetivos "não oﬁciais", não vislumbrados ou pretendidos pelo legislador e
15
pelas políticas públicas .
4. ATIVISMO JUDICIAL E INATIVISMO PARLAMENTAR
A omissão legislativa sobre diversos temas jurídicos é um fator relevante para a
atuação do Judiciário brasileiro na função de legislador positivo.
Passados 30 anos da promulgação da atual Constituição, o Supremo Tribunal Federal
julgou favoravelmente mandados de injunção e ações de inconstitucionalidade por
omissão, e reconheceu vários direitos constitucionais não devidamente regulamentados
por lei, tais como a aposentadoria especial para os servidores públicos (garantido pelo § 4º,
III, do art. 40), o aviso prévio proporcional (art. 7º, XXI) e o direito de greve de servidores
públicos (art. 37, VII). Com exceção do aviso prévio proporcional (regulamentado pela Lei
n. 12.506/2011), as demais matérias continuam sem a devida lei federal deliberada e
aprovada pelo Congresso Nacional.
O STF também declarou a inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei n.
5.250/1967 (Lei de Imprensa) na ADPF 130, em 30/4/2009. Passados nove anos, o
Congresso também não debateu e votou qualquer lei para regulamentar o exercício da
proﬁssão de jornalista no país.

13

Em acórdão anterior da 1ª Turma do STJ, a expressão já havia sido utilizada: "(...) 2. O art. 130, do CPC, é
aplicável a todas as instâncias por isso que ao STJ é lícito, antes da analise à violação da lei, determinar a baixa
dos autos à instância de origem para que valore a prova produzida, prejudicial à análise do meritum causae
porquanto à Corte está interditada a análise do contexto fático-probatório. 3. 'O Código de Processo Civil,
atento aos reclamos da modernidade quanto ao ativismo judicial, dispôs no seu art. 130, 'caber ao juiz de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis e protelatórias'. Dessume-se, do dispositivo citado, que esse poder de iniciativa conspira em
favor da busca da verdade, habilitando o juiz a proferir uma sentença restauradora do status quo ante à
violação, carreando notável prestígio para o monopólio da jurisdição que, ao limitar a autotutela, promete ao
jurisdicionado colocá-lo em situação igual à que se encontrava antes do inadimplemento. E, para isso, é preciso
aproximar a decisão da realidade da qual o juiz, evidentemente, não participou, e a ela é conduzido através da
atividade probatória.' (in Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, Forense, 2001)" (REsp 506719/PR, 1ª
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 224).
14
Para Corey Young (2011, p. 10-11), o ativismo judicial é um conceito "multidimensional" utilizado para o ﬁm
comum de descrever o comportamento dos juízes na elaboração de suas decisões.
15
Acerca das diversas acepções de ativismo judicial e a evolução do conceito: KMIEC, 2004, p. 1463-1476.
Ainda: RECK, VICENTE, 2012, p. 125-140.
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Em diversas oportunidades o STF também teve a iniciativa de realizar audiências
públicas para debater temas polêmicos com a sociedade, como nos casos da Lei de
Biossegurança (uso de células-tronco), do abortamento de anencéfalos, sobre o Sistema
Único de Saúde e as ações aﬁrmativas.
Diante disso, pergunta-se: o Senado e a Câmara dos Deputados não podem realizar
audiências públicas para debater com a sociedade esses e outros temas relevantes? Ou, ao
menos, elaborar e votar leis que reﬂitam a dinâmica social e as necessidades atuais da
população?
Assim, o ativismo judicial não pode ser confundido com a ausência de
regulamentação (pelo Legislativo) e de efetivação (pelo Executivo) de direitos. Em outras
palavras, não há ativismo judicial quando houver inativismo legislativo.
Apesar de tentar aparentar o contrário, o Congresso Nacional não cumpre o seu
papel institucional (intencionalmente ou não) e transfere ao Judiciário a competência para
decidir os assuntos polêmicos. Com isso, os políticos evitam a indisposição com eleitores ou
com grupos sociais, e transferem ao STF, aos demais tribunais e juízes do país, a
responsabilidade pela tomada de decisão.
Enquanto os 81 Senadores e 513 Deputados não cumprirem suas funções
legislativas, as questões mais controversas do país inevitavelmente continuarão a ser
decididas pelos 11 ministros do STF.
Em virtude das reiteradas omissões legislativas, o cidadão que votou em seu
parlamentar, mas não vê seus direitos satisfeitos (ou ao menos regulamentados por lei), irá
buscar no Judiciário a efetivação dos direitos que entende ter.
Os problemas não serão resolvidos com a restrição do alcance das decisões judiciais
ou por meio das críticas ao ativismo judicial, mas apenas com o ﬁm desse inativismo do
Congresso Nacional brasileiro.
5. CONCLUSÕES
O ativismo judicial pode ser resumido na atitude dos juízes de interpretar as normas
jurídicas sem a limitação de restrições formais e objetivas, e levando em conta que a
16
aplicação das leis é variável, no tempo e em cada caso concreto . Isso pode causar a
extensão de direitos não expressamente previstos em lei ou na Constituição, motivo pelo
qual se aﬁrma que essa postura judicial importa na criação de direitos (não previstos no
texto legal), a partir de uma interpretação ampliativa de normas escritas, ou com
fundamento em princípios jurídicos ou em cláusulas abertas (igualdade, dignidade da
pessoa humana etc.)
A deﬁnição do ativismo (e as críticas a ele dirigidas) está ligada à teoria da separação
dos poderes e à distribuição de funções entre Executivo, Legislativo e Judiciário, por
envolver a atuação deste em assuntos que a Constituição ou lei infraconstitucional atribuiu
a um dos demais.
Não se pressupõe a existência de razões ideológicas ou políticas para a ocorrência do
ativismo, ou seja, para que a decisão judicial seja considerada ativista não é necessário que
se faça uso de tais fundamentos para afastar a opção do legislador. Como visto,

16

Sobre a questão: DWORKIN, 2002, p. 215-220.
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normalmente se faz menção genérica a princípios constitucionais (ou até mesmo a
17
postulados normativos , principalmente a razoabilidade e a proporcionalidade) para a não
aplicação das regras infraconstitucionais especíﬁcas.
Contudo, não se deve falar em ativismo judicial com fundamento apenas no uso de
um princípio constitucional ou de um postulado normativo para afastar a aplicação de uma
lei. Observar a Constituição é dever funcional dos juízes e não ativismo (art. 79 da Lei
Complementar n. 35/1979).
Processualmente, o ativismo judicial ocorre quando a decisão judicial ultrapassa os
limites deﬁnidos pela Constituição ou por norma infraconstitucional para a prestação
jurisdicional (Judiciário agindo como Legislativo ou como Executivo). Logo, sua
conceituação está relacionada à extrapolação dos limites da função judicial, pois ocorre
quando o Judiciário age em substituição ao Legislativo ("legislador positivo") ou ao
Executivo, ou quando realiza opções que a Constituição ou lei atribui exclusivamente a
estes ou, ainda, quando anula ou altera uma opção discricionária (autorizada por norma
constitucional ou infraconstitucional) realizada por agente dos outros Poderes.
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O direito a troca imediata de qualquer produto viciado
em razão da presunção de essencialidade
Juiz federal André Duszczak
I. Introdução
1

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu artigo 18
que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária.
Para sanar tais vícios, referido código concede ao fornecedor um prazo máximo de
30 dias, que, sendo ultrapassado, permite ao consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos; (iii) o abatimento proporcional do preço.
Esse direito do consumidor, de poder exigir do fornecedor a substituição do produto,
a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço após um prazo de 30 dias, poderia
parecer um grande avanço quando da edição do Código de Defesa do Consumidor, uma
época em que vigia uma legislação ultrapassada e sem condições de garantir os interesses
mínimos dos consumidores:
Antes do CDC, o consumidor brasileiro não tinha a sua disposição qualquer lei geral que
o defendesse na sua condição especial de sujeito vulnerável no mercado de consumo.
Sua proteção, no plano civil, fazia-se, com enormes diﬁculdades, com a utilização das
regras ultrapassadas do Código Civil. Não existia nenhuma lei (ou dispositivo legal) que
cuidasse, adequadamente, por exemplo, da publicidade, das condições gerais dos
2
contratos ou da responsabilidade civil do fornecedor.

Quando da edição do Código de Defesa do Consumidor, os desejos eram orientados
para aquisição de posse e bens duráveis como imóveis e joias conferindo status de poder e
constituindo em uma forma de segurança contra as incertezas do destino. Nessa época, a
segurança era a maior posse da sociedade, ainda vigia a fase de produtores, e o prazer de

1

CDC, art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
2
VASCONCELLOS E BENJAMÍN, Antônio Herman de. O Código Brasileiro de Proteção do Consumidor, pág. 04.
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desfrutar era postergado, ou seja, nada era imediato, diante da prudência e segurança,
3
sobretudo na durabilidade em longo prazo.
Ocorre que, nos dias atuais, estamos na "sociedade de consumidores", que se
caracteriza por ser uma sociedade em que a instabilidade dos desejos, o instantâneo, o
efêmero ditam as regras. Aqui não aplica mais o status de segurança, o que importa é a
satisfação dos desejos ou a tentativa de satisfazê-los no agora, o que leva ao uso imediato e
na rápida substituição das mercadorias. Extrai-se a postergação do prazer de consumir e
desloca-o para o imediato, o ponto durável das mercadorias é descartado e não existe mais
lealdade aos objetos que obtêm com a intenção de consumir. O consumidor tem que ser um
consumidor por vocação se quiser ter a capacidade de alcançar e manter a posição social
que deseja desempenhar, caso contrário, o "valor social" do indivíduo decai assim como sua
4
autoestima.
Tal sociedade se acentua mais a cada dia, sendo a tecnologia um dos maiores
propulsores dessa condição, hoje as pessoas a colocam, de forma instantânea, no
momento que ocorre, toda sua vida e desejos em redes sociais. Para tanto, se utilizam de
aparelhos eletrônicos, em especial aparelhos celulares, que deixaram há muito de ser mero
instrumento de comunicação entre duas pessoas e passaram a ser instrumento de status
social, trabalho e lazer.
Assim, nos dias atuais, não parece que o Código de Defesa do Consumidor, ao
permitir, por lei, que fornecedores possam ter até 30 dias para consertar um vício de um
produto, efetivamente seja um instrumento de defesa do consumidor, pelo contrário, tratase, na verdade, de um verdadeiro direito do fornecedor, em detrimento do consumidor e em
total desarmonia com a sociedade atual.
E se o Código de Defesa do Consumidor veio para proteger os consumidores em
"todos os aspectos da relação de consumo", visando a "uma proteção integral, sistemática
5
e dinâmica" , então deve se adaptar aos tempos modernos, não sendo mais possível se ater
a uma regra de prazo para sanar vícios a que os consumidores ﬁcam sujeitos em
decorrência de erros dos fornecedores ao colocar produtos viciados no mercado.
II. Vício do produto
O Código de Defesa do Consumidor deﬁne consumidor como toda pessoa física ou
6
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário ﬁnal .
Já o vendedor, chamado de fornecedor, é toda pessoa física ou jurídica que
desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
7
serviços.
3

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Zahar,
2008.pág. 37 e ss.
4
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Zahar,
2008.pág. 70 e ss.
5
GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 07.
6
CDC, art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário ﬁnal.
7
CDC, art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
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Assim, para que seja possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
pressupõe-se uma relação de consumo, ou seja, aquela em que "o personagem que no
mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como
destinatário ﬁnal, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma
8
necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial".
Assim, consumidor é aquele que se utiliza de bens e serviços para si, para consumo
próprio, e não com o ﬁm de realizar outra atividade comercial.
Um produto é considerado viciado quando, sem falar em ofensa à segurança do
consumidor (fato do produto), possui algum vício de qualidade ou quantidade que tornam
os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.
Tanto é que esses produtos podem até mesmo ser oferecidos no mercado (desde
que, obviamente, não representem risco ao consumidor), com o devido abatimento do
preço e com informações corretas, claras e precisas.
São exemplos de vícios do produto:
Os vícios, portanto, são os problemas que, por exemplo: a) fazem com que o produto
não funcione adequadamente, como um liquidiﬁcador que não gira; b) fazem com que o
produto funcione mal, como a televisão sem som, o automóvel que "morre" toda hora
etc.; c) diminuam o valor do produto, como riscos na lataria do automóvel, mancha no
terno etc.; d) não estejam de acordo com informações, como o vidro de mel de 500ml
que só tem 400ml; o saco de 5kg de açúcar que só tem 4,8kg; o caderno de 100 páginas
que só tem 180 etc.; e) façam os serviços apresentarem características com
funcionamento insuﬁciente ou inadequado, como o serviço de desentupimento que no
dia seguinte faz com que o banheiro alague; o carpete que descola rapidamente; a
9
parede mal pintada; o extravio de bagagem no transporte aéreo etc.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que esses vícios podem ser de
qualidade ou de quantidade.
É de qualidade quando o vício do produto o torna impróprio ou inadequado ao
consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Como, por exemplo, os produtos cujos
prazos de validade estejam vencidos; os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsiﬁcados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou
em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
e os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao ﬁm a que se
10
destinam.
É de quantidade quando o conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do
11
recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária.
Em ambos os casos, o Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor o direito
de exigir, alternativamente e a sua escolha, algumas opções. Ocorre que, quando se trata
8

FILOMENO, José Geraldo Brito. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 27.
9
NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 4ª Edição. Editora Saraiva: São Paulo. 2009. Pág 180.
10
CDC, art. 18.
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsiﬁcados, corrompidos, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de
fabricação, distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao ﬁm a que se destinam.
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de vício de qualidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo máximo de
30 dias para poder fazer essa exigência.
III. Alternativas do consumidor
Tratando-se de vício de quantidade, o Código de Defesa do Consumidor possibilita ao
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha (i) o abatimento proporcional do
preço; (ii) a complementação do peso ou medida; (iii) a substituição do produto por outro
da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; (iv) a restituição imediata
12
da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece prazo para o
fornecedor poder sanar o defeito, portanto, deve fazê-lo assim que constatado o defeito,
inclusive, estabelece expressamente que, em caso de restituição, deve se dar de forma
imediata.
Já quanto ao vício de qualidade, muito embora o consumidor também possua
alternativas de poder exigir, alternativamente e a sua escolha (i) a substituição do produto
por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ou (ii) a restituição imediata
da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
ou (iii) o abatimento proporcional do preço, somente pode exercer essas opções caso o
13
vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias.
Estabelece, ainda, o Código de Defesa do Consumidor que as partes podem
convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo
14
ser inferior a 7 nem superior a 180 dias.
Ou seja, além de estabelecer um prazo máximo de até 30 dias para o fornecedor
poder sanar o defeito, o código ainda limita o tempo mínimo para que tal ocorra em 7 dias.
Mas existem duas exceções a essa limitação:
a) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder
comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor;
15
b) quando se tratar de produto essencial.
V. Produtos essenciais
Quanto a essa exceção, a verdade é que não possui aplicabilidade prática.

11

CDC, art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor
exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - o abatimento proporcional do preço;
II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos.
12
CDC art. 19.
13
CDC art. 18 §1º.
14
CDC art. 18 § 2°. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo
anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a
cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
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Vários doutrinadores sugerem conceitos diversos acerca do que seriam produtos
essenciais. Zelmo Denari, um dos autores do anteprojeto do código de defesa do
consumidor, deﬁne produtos essenciais como aqueles "insusceptíveis de dissociação,
formados pela mistura e confusão dos respectivos componentes — v. g., produtos
alimentares, medicamentos, peças de vestuário ou de toucador —, o consumidor deverá
imediatizar a tutela prevista no § 1º do art. 18, pois não se cogita da substituição dos
16
respectivos componentes".
O problema é a ausência de uma deﬁnição unívoca acerca do conceito ou de quais
seriam os produtos essências. Diante dessa omissão, as empresas simplesmente não
cumprem a disposição do Código de Defesa do Consumidor, que manda a substituição
imediata desses produtos, alegando que o próprio Código de Defesa do Consumidor
concede um prazo de 30 dias, ou que essa é a prática do mercado, ou que não é da política
da empresa realizar a troca imediata. Enﬁm, as empresas usam as mais diversas desculpas
para descumprirem tal previsão legal.
Para tentar resolver esse problema, os poderes constituídos tentam, cada um a sua
maneira, apresentar soluções à questão.
VI. Solução do Executivo
No ano de 2013, o governo federal intensiﬁcou os debates acerca dos direitos do
consumidor e lançou o "Plano Nacional de Consumo e Cidadania" (PLANDEC) por meio do
Decreto 7.963/2013.
O plano interministerial previu a deﬁnição de importantes regras no setor, com a
participação colaborativa da sociedade em suas deﬁnições. Foram criados três comitês
técnicos, entre eles, um que foi concebido para discutir especiﬁcamente demandas de
"consumo e pós-venda".
Um dos objetivos desse comitê é a elaboração de uma lista de produtos considerados
essenciais, aos quais será conferido um tratamento legislativo diferenciado dos demais em
razão de sua importância maior em nossa sociedade atual, entendendo que o tratamento
geral previsto no Código de Defesa do Consumidor estaria defasado e geraria um aumento
de reclamações administrativas e de processos judiciais.
Com isso, os produtos que fossem considerados essenciais poderiam ser trocados
imediatamente após evidenciarem vícios.
O encargo da criação da lista de produtos essenciais foi conferido especiﬁcamente à
Câmara Nacional de Relações de Consumo, sendo dado um prazo de 30 (trinta) dias para
17
tanto no Decreto 7.963/2013 :
Contudo, passado referido prazo, sem qualquer evolução quanto ao tema, referido
prazo foi alterado por meio do Decreto 7.896/2013, estabelecendo um prazo a ser
18
deﬁnido .
Tal prazo ainda continua sem deﬁnição, não havendo qualquer indicação acerca de
quais produtos seriam essenciais.

15

CDC art. 18 § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que,
em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou
características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
16
DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 208.
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VII. Solução Legislativa
Para tentar sanar tal omissão, vários projetos de lei foram elaborados e estão em
tramitação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, visando resolver a
questão por meio de lei.
Cabe citar o Projeto de Lei 7.591/2014, do deputado federal Pedro Paulo, do MDB do Rio de
Janeiro, que estabelece uma lista de produtos que considera como essenciais:
Art. 1º Esta Lei deﬁne os produtos essenciais de que trata o artigo 18, § 3º do Código de
Defesa do Consumidor - Lei Federal 8078/90.
§ 1º - Para os efeitos desta lei, são deﬁnidos como produtos essenciais:
I – Medicamentos;
II – Celular;
III – Computador;
IV – Televisor;
V - Geladeira;
VI – Máquina de lavar;
VII – Fogão;
§ 2º - Os produtos utilizados como instrumento de trabalho são considerados
essenciais.
Art. 2º Na comercialização dos produtos elencados no artigo anterior, ocorrendo o vício,
ﬁca a cargo de o consumidor optar, de forma imediata, pela troca do produto, devolução
do valor pago ou abatimento proporcional do preço.
Art. 3º - Na hipótese de troca do produto, caberá ao fornecedor procedê-la em um prazo
de 10 dias úteis nas capitais e nas regiões metropolitanas.
Parágrafo único - Para as demais regiões do país o prazo para troca decorrente de vício
no produto será de 15 dias úteis.

O interessante nesse projeto de lei é a deﬁnição genérica de produtos utilizados
como instrumento de trabalho, o que faz com que qualquer produto possa ser considerado
essencial, desde que seja utilizado para ﬁns de trabalho.
Por outro lado, ele gera diﬁculdade em saber como será deﬁnido o que seria um
produto destinado ao trabalho, teria o consumidor que comprovar tal situação? Poderia o
fornecedor exigir provas nesse sentido, e de que tipo, sob pena de simplesmente não
conceder a restituição?
Com efeito, não há dúvida que o veículo é instrumento de trabalho de um taxista,
mas seria do advogado que o utiliza para se deslocar até o fórum? Se sim, caberia ao
advogado fazer tal prova? E como faria?
Ou seja, esse projeto de lei, embora bem intencionado, desloca a discussão do que
seria produto essencial, para o que seria produto utilizado como instrumento de trabalho.
Outro problema é que, embora em um momento estabeleça a possibilidade de troca
do produto, devolução do valor pago ou abatimento proporcional do preço de forma

17

Art. 16. O Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de Consumo elaborará proposta de
regulamentação do § 3o do art. 18 da Lei no 8.078, de 1990, para especiﬁcar produtos de consumo
considerados essenciais e dispor sobre procedimentos para uso imediato das alternativas previstas no § 1º do
art. 18 da referida Lei, no prazo de trinta dias da data de publicação deste Decreto.
18
Art. 16. O Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de Consumo elaborará, em prazo deﬁnido
por seus membros e formalizado em ato do Ministro de Estado da Justiça, proposta de regulamentação do § 3º
do art. 18 da Lei nº 8.078, de 1990, para especiﬁcar produtos de consumo considerados essenciais e dispor
sobre procedimentos para uso imediato das alternativas previstas no § 1º do art. 18 da referida Lei. (Redação
dada pelo Decreto nº 7.986, de 2013)
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imediata, logo em seguida aﬁrma que, em caso de troca, ela se dará em 10 dias úteis em
capitais e em 15 dias úteis em demais regiões.
Então, embora diminua um pouco o tempo, de 30 para 10 dias, mantém o problema
atual, qual seja, de o consumidor ﬁcar sem um produto essencial por certo período de
tempo. Poderia o taxista esperar 10 ou 15 dias úteis para obter um novo veículo? Como
faria para sobreviver neste meio tempo?
Vários outros projetos de lei tratam do tema, como o Projeto de Lei 7.768/2014, do
deputado federal Márcio Marinho, do PRB da Bahia, o Projeto de Lei 177/2016, do senador
Ciro Nogueira, do PP/PI, e o Projeto de Lei mais recente, de autoria do senador Fernando
Bezerra Coelho (PSB/PE), sob n. 194/2017.
As justiﬁcativas de todos esses projetos de lei são basicamente as mesmas, a
existência de um grande número de reclamações apresentadas por consumidores acerca
da diﬁculdade de obter a imediata reparação de produtos que podem ser considerados
como de uso essencial, tendo que aguardar por tempo demasiadamente longo até que o
vício seja sanado por algum dos fornecedores reclamados.
Portanto, embora bem intencionados, tais projetos de lei não resolvem inteiramente
a questão, seja por serem limitados em suas listas de produtos (cuja renovação teria que
ser constante, haja vista que, diante do avanço da tecnologia, um produto que hoje se faz
essencial pode não o ser num futuro próximo e vice-versa), seja por serem genéricos
demais (quais seriam as atividades diárias? Quais são as necessidade básicas? Quem
deﬁnirá o que é indispensável à subsistência? Cabe ao consumidor comprovar tais
situações? Como?) E não deﬁnirem conceitos necessários, por ainda darem prazo para
substituição dos bens viciados.
VIII. Solução Judicial
Como já referido, diante da ausência de deﬁnição do que seriam produtos
essenciais, as empresas simplesmente não cumprem essa disposição do código de defesa
do consumidor.
Em razão disso, para ver cumprida tal determinação legal, as partes tem que
recorrer ao Judiciário para ele deﬁnir, no caso concreto, se o produto pode ser considerado
bem essencial ou não, o que, salvo se a parte conseguir uma medida liminar, sempre levará
muito mais tempo do que os 30 dias do Código de Defesa do Consumidor.
Como exemplo, o Poder Judiciário já considerou essenciais, em determinados casos,
os seguintes produtos:
19

20

21

22

23

24

Água , aparelho auditivo , celular , colchão , energia elétrica , fogão ,
25
26
27
28
29
30
geladeira , impressora , máquina de lavar , refrigerador , saúde , veículos .
Ocorre que não se pode considerar que tais bens serão sempre produtos essenciais,
vez que o Poder Judiciário decide caso a caso de acordo com a necessidade daquele
consumidor especíﬁco.

19

STJ - RESP 200600390261, JOSÉ DELGADO - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:22/05/2006 PG:00177 ..DTPB.
TJ-PR - 0002684-27.2016.8.16.0191 - Curitiba - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - J. 07.11.2017.
21
TRF1 - AGRAVO 00599416120104010000, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, TRF1 - Sexta
Turma, E-Djf1 Data: 16/03/2012 Página:630.) – (o Ministério Público Federal entende que o aparelho celular é
um bem essencial, Enuncia do n. 8 da 3.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal);
20
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Ou seja, mesmo que se entenda que um determinado produto é essencial para um,
ele pode não ser para outro, dependendo da análise do caso concreto, fato que não ajuda na
solução deﬁnitiva do problema.
Portanto, nesse caso, em vez de auxiliar, a regra do Código de Defesa do Consumidor
prejudica o próprio consumidor e aumenta a demanda do Judiciário, vez que se torna um
multiplicador de ações para discutir algo que poderia e deveria ser resolvido diretamente
entre as partes.
Apenas para ter uma ideia, no ano de 2016, correram 4.452.333 ações
consumeristas em todo o país, de acordo com os dados fornecidos pelo Relatório Justiça em
31
Números 2017 do CNJ , sendo necessária uma regra que contribua para a diminuição de
tais números e a solução em deﬁnitivo do problema.
IX. Sugestão de solução
O Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em razão de mandamento
constitucional expresso. A Constituição federal, no inciso XXXII do art. 5º determina que "o
Estado promoverá, na forma de lei, a defesa do consumidor".
Também o art. 170 da Constituição federal que cuida da "ordem econômica, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa", estabelece a "defesa do
consumidor" como um princípio fundamental a ser observado tendo por ﬁm "assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social".
"Do texto legal, o princípio do protecionismo do consumidor pode ser retirado do art. 1º
da Lei 8.078/1990, segundo o qual o Código Consumerista estabelece normas de ordem
pública e interesse social, nos termos do art. 5º, inc. XXXII, e do art. 170, inc. V da
Constituição Federal, além do art. 48 de suas Disposições Transitórias. Não se pode
esquecer que, conforme o segundo comando constitucional citado, a proteção dos
32
consumidores é um dos fundamentos da ordem econômica brasileira".

Portanto, "o fato é que todas as normas instituídas no CDC têm como princípio e
33
meta a proteção e a defesa do consumidor". Sendo assim, se suas normas visam
beneﬁciar o consumidor, em caso de dúvida acerca da interpretação de uma norma, ela
deve se dar sempre em favor do consumidor.
E não há por que considerar que a norma do artigo 18, §3º, do Código de Defesa do
Consumidor seria uma exceção a essa regra.

22

TJ-RJ - APL: 01625377220138190004 Rio De Janeiro Sao Gonçalo 2ª Vara Civel, Relator: Denise Nicoll
Simões, Data de Julgamento: 28/01/2016, Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor, Data de Publicação:
01/02/2016
23
STJ - REsp 823.046/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 178
24
TJ-PR - 1ª Turma Recursal - 0003372-86.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Maria Fernanda Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa - J. 08.02.2018
25
TJ-DF - ACJ 20140110249738 DF 0024973-59.2014.8.07.0001, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2014 . Pág.: 265
26
TJ-SP - APL: 10005035220168260516 SP 1000503-52.2016.8.26.0516, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data
de Julgamento: 10/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2017.
27
TJ-DF - ACJ: 20140710422718, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento:
01/12/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 03/12/2015 . Pág.: 320
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Com efeito, a caracterização dos produtos como essenciais é uma proteção
garantida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor visando protegê-lo quando
da aquisição de produtos que tenham essa característica, uma vez que, não tendo um
correto funcionamento, faz-se necessário, imediatamente, a troca, a devolução da quantia
paga ou o abatimento proporcional.
Portanto, como a regra do artigo 18, §3º, do Código de Defesa do Consumidor não
deﬁne de forma expressa o que seria produto essencial, nem tal deﬁnição foi estabelecida
pelo Executivo, Legislativo ou Judiciário, então, na dúvida, não se pode simplesmente
deixar de aplicá-la, pelo contrário, deve ser aplicada interpretando-a em favor do
consumidor.
Ou seja, se há dúvida acerca de um determinado produto ser ou não essencial, então
deve-se presumi-lo essencial, até porque, se o consumidor adquiriu determinado produto é
porque era essencial para ele.
Isso decorre do fato também de que todo consumidor é vulnerável, "a
vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou pobres, educados
34
ou ignorantes, crédulos ou espertos", por isso, não importa a condição pessoal do
consumidor, ou mesmo o fato de ter adquirido o produto para um ﬁm supérﬂuo, diante de
sua condição natural de vulnerabilidade em face do fornecedor, deve-se presumir que, se
adquiriu um produto, ele era essencial para si.
Essa presunção, por óbvio, admite prova em contrário. Assim, caso o fornecedor
35
entenda que referido produto não seria essencial, então caberia a ele comprovar tal fato ,
por meio de uma demanda judicial, visando demonstrar que o produto, diante de suas
características ou em razão da situação pessoal do consumidor, não poderia ser
considerado essencial e que, portanto, teria direito ao prazo de 30 dias.
Com efeito, ﬁca a empresa obrigada, caso queira discutir a questão, a ajuizar a ação,
até porque é ela a parte mais forte da relação, possui muito mais condições técnicas e
ﬁnanceiras do que o consumidor, tendo muito melhores possibilidades de buscar o
Judiciário, além do fato de que o direito de conserto em até 30 dias é um direito do
fornecedor, portanto, cabe a ela buscar este, e não o contrário.
Ademais, mesmo que não se pudesse aplicar a regra processual de que cabe ao
autor provar fato constitutivo de seu direito, no caso, o direito ao prazo de 30 dias, ainda
assim lhe poderia ser atribuído o ônus probatório, haja vista que é a regra do Código de
Defesa do Consumidor a inversão do ônus probatório sempre que o consumidor for
36
hipossuﬁciente : "deve levar em conta as condições subjetivas das partes, uma leiga e
vulnerável, outra expert e em poder e controle dos segredos do produto ou serviço (guarda
da estrutura da coisa ou da cessão de direitos sobre o serviço). Assim que a prova deve ser
37
imputada à parte que tem as melhores condições de produzi-la".

28

TJ-SP - APL: 00130475420098260510 SP 0013047-54.2009.8.26.0510, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data
de Julgamento: 08/05/2017, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017
29
TRF1 - APELAÇÃO 00198425920094013500, JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI, TRF1 SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1 DATA:17/05/2016 PAGINA
30
TJ-RS - AC 70076818905 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 16/05/2018, Nona
Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2018
31
http://www.cnj.jus.br/ﬁles/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf
32
TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor, direito material e
processual. 5ª ed, São Paul: Forense, 2016, pág. 41.
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De qualquer forma, com a presunção da essencialidade dos produtos, quem tem que
buscar seus direitos por meio de uma demanda judicial é sempre a parte não vulnerável, no
caso, o fornecedor.
Antônio Hermam V. Benjamim, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa
sustentam que a essencialidade deve ser considerada como regra e deve ser lida sob a ótica
do princípio da proteção da conﬁança, de modo que o produto é considerado essencial
quando há a expectativa de o consumidor utilizá-lo de pronto. Se há quebra dessa
expectativa, sempre assiste o direito à substituição imediata, salvo no caso de abuso de
38
direito.
Cita-se como exemplo de abuso de direito a situação de um veículo que apresenta
defeito em um dispositivo do retrovisor, que pode ser facilmente sanável. Obviamente
exigir a troca completa do bem por motivo de tão pequeno defeito, seria abuso de direito.
Como já referido, a presunção que se sugere aqui não é absoluta, mas relativa, e cede, por
39
evidente, em face do abuso de direito, que é um ato ilícito .
A solução deste caso proposto é simples e não afasta a presunção sugerida, nem
descarta a regra do abuso de direito. Com efeito, não seria admissível a troca completa do
bem, sob pena de abuso de direito, por outro lado, não tem como o consumidor ﬁcar até 30
dias sem poder utilizar seu veículo enquanto se conserta o retrovisor em face da presunção
de essencialidade desse bem. Então, no caso, basta que o fornecedor realize a troca
imediata do retrovisor.
Até porque, o fato de o produto ser essencial não impede a substituição de parte
viciada (salvo se puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuirlhe o valor), o principal é que ela se dê de imediato, e não dentro do prazo de 30 dias.
Caso o fornecedor não possua o retrovisor para troca, o que era de sua
responsabilidade ter, então ﬁca ele responsável por fornecer outro veículo ou custear as
despesas que o consumidor terá em razão da não utilização de seu bem (como os custos de
táxi) enquanto aguarda a peça para realização do conserto.
Até porque quem deu causa à situação foi o próprio fornecedor ao vender um
produto viciado, portanto, ao consumidor não podem ser imputados os riscos do negócio.
Se é o fornecedor que tem os lucros, terá também os ônus da atividade.
Nesse caso, passados 30 dias sem a chegada da peça, então poderia o consumidor
exigir um novo veículo, sem que se possa falar em abuso de direito.
E caso o fornecedor entenda que o retrovisor não seria um item essencial ou que o
defeito não afetaria a utilização do veículo, então caberia a ele ajuizar demanda judicial e
comprovar suas alegações.

33

RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 94.
34
VASCONCELLOS E BENJAMÍN, Antônio Herman de. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado
pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 371.
35
CPC, art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
36
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo do direito do autor. CDC,
art. 6º, VII: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuﬁciente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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De qualquer modo, a opinião de Antônio Hermam V. Benjamim, Cláudia Lima
40
Marques e Leonardo Roscoe Bessa de que o critério da essencialidade deve ser a regra é a
interpretação da norma mais condizente com a sociedade atual do consumo de massa, em
41
que as empresas , visando manter os consumidores em uma constante compra de novos
produtos, produzem bens descartáveis, ou seja, feitos para serem utilizados por tempo
42
limitado, ﬁcando logo obsoletos , o que somente reforça a necessidade de sua utilização
imediata.
Com efeito, estamos vivendo em uma "sociedade de consumidores", na
43
nomenclatura utilizada por Zygmunt Bauman , em que a instabilidade dos desejos, o
instantâneo, o efêmero, ditam as regras. O que importa é a satisfação dos desejos ou a
tentativa de satisfazê-los no agora, o que leva a necessidade do uso imediato e na rápida
substituição das mercadorias "fora de moda".
Atualmente, o valor social das pessoas é medido pela utilização dos mais recentes
lançamentos, tudo que é ultrapassado é rejeitado. E o status das pessoas depende da
postagem desses bens e momentos em redes sociais no instante em que ocorrem, sob pena
44
de se tornarem atrasados :

37

VASCONCELLOS E BENJAMÍN, Antônio Herman de; MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de direito do consumidor. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 85.

38

VASCONCELLOS E BENJAMÍN, Antônio Herman de; MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de direito do consumidor. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 153/155.
39
CC, art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
40
limites impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
VASCONCELLOS E
BENJAMÍN, Antônio Herman de; MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do
consumidor. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 153/155.
41
Apple é processada após admitir que deixa iPhones mais lentos propositalmente. Disponível em
https://canaltech.com.br/smartphone/apple-e-processada-apos-admitir-que-deixa-iphones-mais-lentospropositalmente-105674/
42
P E N A , R o d o l f o F. A l v e s . O b s o l e s c ê n c i a P r o g r a m a d a ; B r a s i l E s c o l a . D i s p o n í v e l e m
https://brasilescola.uol.com.br/geograﬁa/obsolescencia-programada.htm
43
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Zahar,
2008.pág. 70 e ss.
44
Quem sabe o que o dia de amanhã reserva? O adiamento da satisfação perdeu sua fascinação: é altamente
incerto se o trabalho e o esforço investidos hoje contarão como bens pelo tempo necessário para alcançar a
recompensa; e está longe de ser garantido, além disso, que os prêmios que parecem atrativos hoje ainda sejam
desejáveis quando aﬁnal chegarem. Os bens tendem a se tornar riscos, prêmios brilhantes viram emblemas de
vergonha, as modas vêm e vão com espantosa velocidade, todos os objetos de desejo ﬁcam obsoletos e são
deixados de lado antes que tenhamos tempo para aproveitá-los por completo. Estilos de vida que hoje são
chiques, amanhã se tornarão alvos de ridicularização. Se este é o caso, então, para evitar frustrações, faríamos
melhor se freássemos o desenvolvimento de hábitos e ligações ou se assumíssemos compromissos duradouros.
Os objetos de desejo são mais bem aproveitados imediatamente, depois são abandonados; os mercados fazem
com que tanto a satisfação como a obsolescência sejam instantâneas. O conteúdo dos armários deve ser
trocado a cada estação. Os carros precisam ser substituídos porque seu design ﬁcou fora de moda e fere os
olhos. Bons computadores são jogados no lixo porque novas engenhocas os tornaram obsoletos; coleções de
música esplêndidas e queridas, em discos de vinil, são substituídas por ﬁtas só para serem trocadas outra vez
por CDs, pois novas gravações não estão disponíveis nos suportes anteriores. Assim, homens e mulheres são
treinados (aprender pelo modo difícil) a perceber o mundo como um contêiner cheio de objetos descartáveis; o
mundo inteiro, inclusive outros seres humanos. Todo item é substituível, e é melhor que o seja. E se uma grama
mais verde aparecer, e se alegrias mais intensas e até agora não experimentadas acenarem de longe? Num
mundo em que o futuro é cheio de perigos, qualquer chance não aproveitada aqui e agora é uma chance
perdida; não aproveitá-la é imperdoável e não tem justiﬁcativa. Os compromissos de hoje estão no caminho
das oportunidades de amanhã, quanto mais leves e superﬁciais forem, menor será o dano. 'Agora' é a palavrachave da estratégia de vida, e não importa a que essa estratégia possa se referir. Nesse mundo inseguro e
imprevisível, nômades espertos e inteligentes viajam leves e não derramarão lágrimas por qualquer coisa que
impeça seus movimentos. BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, pág. 197/198.
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Portanto, a ideia de aguardar 30 dias para conserto de um produto foi feito em um
momento incompatível com o atual. O imediato, o agora, é de suma importância e,
portanto, deve a lei, ou a interpretação dela, se adequar ao mundo atual.
Esse imediatismo no consumo e na transmissão imediata do momento em redes
sociais é que determinam o valor social do indivíduo, que decai na medida em que este é
postergado, afetando sua autoestima e, por conseqüência, sua felicidade.
O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu valor
supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justiﬁcar seu mérito, é uma
vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a
prometer felicidade na vida terrena, aqui agora e a cada 'agora' sucessivo. Em suma
uma felicidade instantânea e perpétua. Também é a única sociedade que evita justiﬁcar
e/ou legitimar qualquer espécie de infelicidade (...), também na sociedade de
consumidores a in felicidade é crime passível de punição, ou no mínimo um desvio
45
pecaminoso que desqualiﬁca seu portador como membro autêntico da sociedade.
46

Felicidade que é fundamento do desenvolvimento humano em uma sociedade e
47
serve como indicador de desenvolvimento deste século XXI . Portanto, se o imediatismo
faz parte da sociedade atual e se ela proporcionará uma maior felicidade às pessoas, não há
por que não exigir dos fornecedores a substituição imediata de um bem viciado.
Por outro lado, se tem conhecimento que as normas de defesa do consumidor não
podem ser olhadas isoladamente, devem ser compatibilizadas com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, viabilizando-se os princípios da ordem
econômica de que trata o art. 170 da Constituição federal, entre os quais, o da livre
iniciativa, portanto, não pode a norma ser tão custosa a ponto de inviabilizar negócios.
No entanto, se entende que a presunção de essencialidade dos produtos, que
possibilitará de imediato a troca de um produto viciado ou sua devolução, proporcionando
uma maior segurança ao consumidor, fará com que este ﬁque mais inclinado a consumir e,
portanto, mais dinheiro irá circular, vez que mais compras serão realizadas, mesmo que
parte delas seja posteriormente cancelada, em nada afetando os negócios, pelo contrário,
beneﬁciando o próprio fornecedor e o comércio, auxiliando no desenvolvimento econômico
e tecnológico.
Com efeito, a obrigação da substituição imediata terá fundamental importância no
"incentivo à criação pelos fornecedores de meios eﬁcientes do controle de qualidade e
segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de
conﬂitos; e aqui estão inseridos, porque de relevância manifesta, os chamados
'departamentos ou serviços de atendimento aos consumidores como uma via de duas
mãos'. Ou mais precisamente: no atendimento de reclamações, mas também no
recebimento de sem dúvida valiosas sugestões dos próprios consumidores, beneﬁciando48
se com isso ambas as partes das relações de consumo".

45

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Zahar,
2008.pág. 61.
46
EMERSON, Gabardo. A felicidade como fundamento teórico do desenvolvimento em um Estado Social.
Revista digital de direito administrativo, vol. 5, n. 1, p. 99-141, 2018. Disponível em
ﬁle:///C:/Users/awd/Downloads/136849-281595-1-PB.pdf
47
https://oglobo.globo.com/sociedade/cie
48
FILOMENO, José Geral Brito. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 17/18. ncia/revista-amanha/felicidadeconsiderada-indicador-de-desenvolvimento-no-seculo-xxi-7394295

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 41 • Ano X • Outubro/2018

51

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Assim, a ampla interpretação da norma do Código de Defesa do Consumidor, além de
facilitar a relação de consumo, já que o consumidor se encontra resguardado caso haja
vício no produto, gerará um aumento no número de transações e, ainda, assegurará uma
maior atenção à qualidade dos produtos produzidos e respeito na relação entre empresa e
consumidor.
Portanto, não há que se falar em custo excessivo ao fornecedor. Embora realmente
possa haver um custo em razão da maior facilidade de troca ou devolução, ele não pode ser
considerado expressivo, pois não há escassez de mercadorias, elas são abundantes,
podendo sua substituição, salvo casos excepcionais, dar-se de forma imediata.
Além disso, essa facilitação permitirá ao fornecedor ganhar no aumento de suas
vendas e na ﬁdelização do consumidor que, sabendo que naquele estabelecimento não terá
diﬁculdade em realizar a troca ou restituição, preferirá esta em detrimento de outra que
diﬁculte o exercício de suas opções.
Ou seja, eventual custa será suplantada, em muito, pelos benefícios que advirão da
aplicação da presunção de essencialidade dos produtos.
Tanto é que, no maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, muito
embora não exista uma lei federal regulamentando devoluções e reembolsos, nem mesmo
49
leis estaduais em alguns casos , ainda assim é a regra, em praticamente todos os estados,
a existência de uma política de devolução e reembolso imediato, simplesmente pelo fato de
50
que "isso contribui para a melhoria dos negócios".
O site do governo americano, quando aborda os direitos envolvidos em uma
transação de consumo, pressupõe como regra a possibilidade de devolução e troca de
produtos de forma imediata em qualquer situação, ressaltando que, caso assim não seja,
então cabe ao fornecedor informar o consumidor acerca de regras próprias expondo-as em
51
local onde os consumidores possam vê-la facilmente .
Por exemplo, no estado da Califórnia não existe lei obrigando que os comerciantes
52
realizem devoluções ou trocas, apenas determinação legal de que, caso não o façam
(caso não devolvam dinheiro, concedam crédito da loja ou realizem trocas dentro de 7 dias
da compra), informem ao consumidor possuir uma política de não reembolsos ou trocas,
sob pena de o consumidor ter direito a um reembolso total no prazo de 30 dias após
a compra.
Portanto, se no maior mercado consumidor a regra é que os produtos,
independentemente de vício, podem ser trocados e devolvidos imediatamente, então
porque no Brasil haveria algum problema em se presumir a essencialidade dos produtos
para permitir a troca imediata deles quando houver algum vício?
53

Na Inglaterra, outro grande mercado consumidor, por outro lado, desde 2015 é lei a
obrigação da restituição imediata do dinheiro dentro de um prazo de 30 dias da compra de
54
um produto defeituoso.
49

https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/maioria-dos-brasileiros-compra-por-impulso-diz-pesquisa/

50

https://consumer.ﬁndlaw.com/consumer-transactions/customer-returns-and-refund-laws-by-state.html
https://www.usa.gov/before-you-shop
52
Civil Code Section 1723 of the California State.
53
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
54
https://www.bbc.com/news/business-34403005
51
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Inclusive, um recente estudo, de junho de 2016, promovido pela Universidade do
55
Texas , chegou à conclusão de que políticas de retorno mais brandas levaram ao aumento
56
do consumo .
57

Com o estudo, chegou-se à conclusão de que "a ideia é que, uma vez que você
entre em uma loja, no momento da compra ou enquanto estiver tomando sua decisão, se
tiver conhecimento de que é possível receber 100% do dinheiro de volta, isso ajudará na
58
decisão de compra", pois a "disposição de pagar aumenta quando você percebe que pode
59
devolver os itens com pouco incômodo ou sem complicações."
Com efeito, tendo certeza da segurança de que poderá devolver o produto ou trocálo, a tendência é que o consumidor deixe de se preocupar com as consequências de sua
escolha e passe a comprar ainda mais por impulso, que é a forma como a maioria dos
60
brasileiros compra.
Outro ponto interessante constante do estudo é a questão da ﬁdelização, "existe o
potencial de dar a alguém uma experiência de retorno satisfatório ser outra interação que
61
fortalece o relacionamento".
No mercado consumidor, produtos ostensivamente duráveis são oferecidos por um
"período de teste" e a devolução do dinheiro é prometida se o comprador não estiver
satisfeito. Se um parceiro é visto nestes termos, então não é mais tarefa de ambos os
parceiros "fazer o relacionamento funcionar" – fazê-lo funcionar nas boas e nas más
situações, ajudar um ao outro ao longo dos trechos bons e ruins, podar, se necessário,
62
as próprias preferências, fazer acordos e sacrifícios pelo bem da união duradoura.
63

Em outro estudo, publicado no Journal of Marketing Research , de abril de 2015,
chegou-se à conclusão de que uma experiência de retorno satisfatória, leva a um menor
risco percebido da parte do cliente para compras futuras, quando o cliente não tem certeza
se um produto é exatamente o que deseja, facilitando a escolha pela compra por parte do
consumidor.
Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece um direito ao
arrependimento, a possibilidade de devolução imediata, independentemente de se tratar
de produto essencial ou não, no prazo de 7 dias, mas desde que a contratação de
64
fornecimento de produtos e serviços tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial.

55

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435915000822
https://www.utdallas.edu/news/2016/1/19-31863_Researchers-Examine-Eﬀect-of-Return-Policies-onC_story-wide.html
57
https://www.ama.org/publications/MarketingInsights/Pages/lenient-return-policies-increase-sales.aspx
58
Em tradução livre: The idea would be that once you walk into a store, at the time of purchase or when you're
making the decision, if you see that you're likely to get 100% money back, then it aids your purchase.
59
Em tradução livre: Your willingness to pay goes up when you perceive that you can return the items for less
hassle or no hassle.
60
https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/maioria-dos-brasileiros-compra-por-impulso-diz-pesquisa/
61
Em tradução livre: There's potential that giving somebody a satisfactory return experience is another
interaction that strengthens the relationship
62
BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 2008, pág. 199.
63
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmr.14.0174?code=amma-site
64
CDC art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
56
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Essa norma tem especial relevância hoje em dia em decorrência das compras feitas
pela internet.
A justiﬁcativa para tal norma é de que o consumidor "dentro do estabelecimento
comercial pode efetivar a esperada compra e venda, de acordo com suas previsões", mas
"ﬁca ele vulnerável também ao desconhecimento do produto ou serviço, quando a venda é
feita por catálogo, por exemplo. Não tem oportunidade de examinar o produto ou serviço,
65
veriﬁcando suas qualidades e defeitos".
Embora possa ter uma expectativa esperada quando adquire dentro do
estabelecimento comercial, trata-se um produto com vício, e jamais o consumidor espera
comprar um produto com defeito, tenha ele comprado dentro ou fora de um
estabelecimento comercial.
Ora, se o Código de Defesa do Consumidor permite o arrependimento
independentemente de qualquer vício no produto, estabelecendo uma presunção "juris et
de jure, que possa não ter ﬁcado satisfeito e ter sido apanhado de surpresa quanto à
66
qualidade e outras peculiaridades do produto ou serviço", então, não há qualquer
incompatibilidade na interpretação de que os produtos adquiridos dentro de um
estabelecimento comercial possam ter uma presunção juris tantum de essencialidade e
que, em possuindo algum vício, possam ser trocados, restituído ou abatido o valor pago, de
forma imediata.
Para, mais uma vez, comprovar que essa presunção de essencialidade não gerará
prejuízo aos fornecedores, basta observar que não existe nenhum comerciante reclamando
do direito ao arrependimento, dizendo que seu cumprimento é muito custoso, ou que há
abuso na sua utilização ou que sua previsão gera uma diminuição nas vendas, pelo
contrário, o comércio eletrônico, que possui regra muito mais benéﬁca da que se está
67
propondo agora, é o ramo do comércio que mais cresce .
E mais, se nem mesmo o Código Civil, que regula relações bilaterais entre indivíduos
que não desenvolvem atividade comercial, concede prazo ao vendedor de um produto que
possua algum vício, então porque deveria o Código de Defesa do Consumidor, que institui
um sistema de proteção ao consumidor, dar como regra um prazo de 30 dias, em
detrimento do consumidor, a um vendedor proﬁssional que tem como função o
desenvolvimento de atividade comercial?
Portanto, tem razão Cláudia Lima Marques ao deﬁnir produto essencial como sendo
aquele que gera no consumidor a expectativa de "usá-lo de pronto", ou seja, a
essencialidade do produto está relacionada a seu uso imediato, com isso, sendo apto a
atender aos anseios e às necessidades da vida moderna:
O produto é essencial, quanto à expectativa do consumidor de usá-lo de pronto; logo,
deve o consumidor poder exigir de pronto a substituição do produto.
(...)
Para evitar abusos, espera-se que a jurisprudência interprete de forma ampla a norma
do § 3° do art. 18, que afasta a imperatividade do prazo para conserto. Somente neste
caso, a interpretação será conforme o princípio da proteção da conﬁança do sujeito
68
protegido pela nova lei, o consumidor.

65

NERY JÚNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto.
8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 550.
66
NERY JÚNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto.
8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pág. 550.
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Referida doutrinadora, assim como Flávio Tartuce, entendem que deve ser dada
interpretação ampla/extensiva ao conceito de produtos essenciais:
Na opinião do presente autor, a expressão produto essencial merece interpretação
extensiva, de acordo com a realidade social brasileira, sempre visando à tutela efetiva
69
dos direitos dos consumidores.

Muito embora se concorde com esses autores, que se deve ser dada interpretação
mais extensiva possível ao conceito de produto essencial, o que se propõe neste trabalho é
a adoção de uma presunção relativa de essencialidade de todo e qualquer produto
adquirido por um consumidor, presunção que somente poderá ceder em caso de
ajuizamento de uma ação judicial pela, aí sim, interpretação ampla da norma em face do
caso concreto.
Ou seja, se propõe, antes de qualquer interpretação, uma presunção de
essencialidade:
Presunção é um processo racional do intelecto, pelo qual do conhecimento de um fato
infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou o estado de uma pessoa
70
ou coisa.

No caso, pelo fato de o consumidor ter comprado um bem de seu interesse, inferese, com razoável probabilidade, que tal bem, para ele, é essencial, pois caso não o fosse,
não o teria adquirido.
Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamín deﬁne produto essencial como aquele
que tem importância para o consumidor:
O produto essencial é aquele que possui importância para as atividades cotidianas do
consumidor não sendo razoável exigir que o consumidor deixe seu produto essencial
para conserto pelo prazo de 30 dias, quando o bem é fundamental para desenvolver
71
suas atividades.

Com efeito, se o consumidor adquiriu determinado bem, então é porque, para ele,
possui importância. Mas essa importância ultrapassa a mera utilização em atividades
cotidianas, alcança a utilização para sua felicidade, para seu bem-estar, e para todas as
atividades que o consumidor considere relevantes. Seja para o que for, para ele é essencial
e, assim sendo, sua troca, estorno ou abatimento deve ser feito imediatamente.
O estabelecimento de presunções é algo comum no direito. O próprio Código de
Defesa do Consumidor já estabelece presunções outras, como o fato de todo consumidor
ser vulnerável, também o faz o Código de Processo Civil em várias passagens (arts. 317,
341, 344, 374, etc.), bem como o Código Civil (art. 212).

67

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-dados-e-commerce-cresce-12-em-2017-e-temprojecao-de-15-em-2018/
https://oglobo.globo.com/economia/comercio-eletronico-cresce-no-pais-bate-recorde-mesmo-na-crise21213673
68
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações
contratuais. 3ª. ed. rev., atual, e ampl., - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1998, pág. 584.
69
TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor, direito material e
processual. 5ª ed, São Paul: Forense, 2016, pág. 147.
70
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume III. São Paulo. Malheiros
Editores, 2002. 2ª Ed. Página 113.
71
VASCONCELLOS E BENJAMÍN, Antônio Herman de; MARQUES, Cláudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe.
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Essa presunção que se propõe poderia advir de uma simples alteração no Código de
Defesa do Consumidor, acrescentando um simples parágrafo no seguinte sentido:
Art. 18 (...)
§7º - são considerados essenciais todos os produtos adquiridos em uma relação de
consumo.

Com essa simples alteração, se resolveria o problema quanto à indeﬁnição do
conceito ou quais são os produtos essenciais, sem a necessidade da elaboração de listas de
produtos e consequente alteração constante dessa lista para retirar ou incluir novos (diante
da evolução social), permitindo ao consumidor trocar, devolver ou abater do preço
imediatamente do produto viciado.
E enquanto essa alteração legislativa não ocorre, poderia muito bem o Judiciário,
com base no princípio da proteção ao consumidor, da venerabilidade, da hipossuﬁciência,
da proteção da conﬁança, da boa-fé objetiva, estabelecer essa presunção por meio de
72
decisões judiciais (praesumptiones hominis ), visando à formação de uma jurisprudência
majoritária nesse sentido.
Ou seja, quando o consumidor tiver que ajuizar uma demanda, o juiz poderia
presumir a essencialidade e determinar, liminarmente, a troca do produto ou a devolução
imediata de valor, além de inverter ônus da prova para que o fornecedor comprove que
referido produto não seria essencial e que teria direito ao prazo de 30 dias.
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Recuperação ambiental em áreas degradadas: o papel
do Judiciário
Hiram Armênio Xavier Pereira

juiz federal substituto da 7ª Vara Federal do Amazonas – Ambiental e Agrária.
Graduado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná.
Especializado em direito público pela Escola da Magistratura Federal
(Esmafe-PR).
O Brasil, como signatário do Acordo do Clima de Paris, acompanhado de outras 195
nações, assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de gases causadores do efeito
estufa, objetivando manter o aumento da temperatura global em nível não superior a 2ºC
em relação ao período pré-industrial, bem como envidar esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
Após a aprovação pelo Congresso Nacional e a ratiﬁcação do Acordo, o Brasil
entregou à Organização das Nações Unidas suas Pretendidas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (iNDC, na sigla em inglês), em 21 de setembro de 2016. Com isso, passando
a tratar-se de Contribuições Nacionalmente Determinadas, e não mais apenas pretendidas,
trata-se de compromissos oﬁciais assumidos pelo Brasil, com natureza supralegal (STF, RE
1
349.703-1), por tratar de matéria afeta a direitos humanos.
Entre tais compromissos oﬁciais e internacionalmente assumidos, está o de reduzir a
emissão de gases do efeito estufa para 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma
indicação subsequente de reduzir as emissões para 43% abaixo dos níveis de 2005, em
2030.
Para isso, o país comprometeu-se reforçar a bioenergia sustentável na sua matriz
energética para aproximadamente 18% até 2030, aumentar a utilização de energias
renováveis em sua matriz energética para 45% em 2030, bem como – e aqui a parte que
toca ao presente artigo – o compromisso de restaurar e reﬂorestar 12 milhões de
2
hectares de ﬂorestas.
A demanda é condizente à crescente busca pela manutenção e fortalecimento da
infraestrutura verde, prestadora de serviços ambientais essenciais ao equilíbrio
ecossistêmico e à integridade da vida humana:
Pensar os serviços ambientais como infraestrutura verde atribui um maior destaque à
integração entre os elementos ambientais e aqueles construídos pelo homem na direção
de um desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade presente e futura. A
sociedade tem apresentado, globalmente, um constante aumento de demanda por mais

1 KÄSSMAYER, Karin; FRAXE NETO, Habib Jorge. A entrada em vigor do Acordo de Paris: o que muda para o
Brasil? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Novembro/2016 (Texto para Discussão nº
215). Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em 25 out; 2017, p. 32. Também sobre o
privilégio hierárquico que merecem os acordos internacionais sobre meio ambiente, por caracterizarem normas
de direitos humanos, a doutrina de MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A proteção internacional dos direitos
humanos e o direito internacional do meio ambiente. Revista Amazônia Legal de estudos sócio-jurídicoambientais, ano 1, n. 1. Jan-jun 2007. 172pp. Disponível em:
<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/ﬁles/anexos/32790-40564-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 out. 2017.
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serviços ambientais e maior conﬁança de sua disponibilidade e fornecimento destes, ao
mesmo tempo que busca por um crescente desenvolvimento socioeconômico e
expansão territorial. A este paradoxo, responde-se a partir de uma dinâmica de
estímulo à atribuição de novas funções e serviços ambientais em um determinado
ambiente em desenvolvimento ou em especial vulnerabilidade sempre tomando-se em
consideração a integração dos serviços sociais com os serviços ambientais. (...) Assim,
a infraestrutura verde nada mais é do que uma rede interconectada de espaços
ambientais que conservam valores e funções ecossistêmicas, prevendo benefícios
3
associados às populações humanas."

Observe-se que, em nações desenvolvidas, o maior percentual de emissões de
gases do efeito estufa deriva da queima de combustíveis fósseis, realidade
dramaticamente diversa da brasileira, na qual signiﬁcativa parcela das emissões são
relacionadas à conversão de ﬂorestas para usos alternativos, especialmente
agropecuários.
Aﬁnal, segundo relatório SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de
Gases de Efeito Estufa) de 2016, as emissões brutas de gases do efeito estufa no Brasil em
2015 (Mt CO2e) tiveram na agropecuária e na mudança de uso da terra (em geral,
.4
desmatamento) percentuais equivalentes a, respectivamente, 22% e 46% Ainda segundo
o SEEG, entre 2015 e 2016, o Brasil experimentou um aumento de 8,9% em suas emissões
5
de gases do efeito estufa.
Assim, como grande parte das infrações ao meio ambiente que resultam em
degradação ambiental e destruição de ﬂorestas passam pelo crivo do Judiciário, sobretudo
por ações civis públicas que pretendem a condenação do responsável à recuperação do
meio ambiente degradado, não é difícil perceber a atuação crucial da Justiça nesse
desiderato.
Nessa busca, passo a descrever rotina que tem se desenvolvido na 7ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Amazonas, com competência em matéria ambiental e agrária, com
vistas a conferir maior efetividade às decisões que determinam a recuperação do meio
ambiente degradado em ações civis públicas (denominado Projeto Replantar).
Em um passo seguinte, pretende-se o estabelecimento de um sistema uniforme que
integre dados das variadas unidades do Poder Judiciário, permitindo um melhor controle e
compreensão das áreas e medidas de recuperação em curso.
O acervo da 7ª Vara Federal de Manaus, especializada em matéria ambiental e
agrária, tem revelado a maciça existência de pedidos no sentido de condenar o réu a
recuperar o meio ambiente degradado, mediante a elaboração e execução de PRAD (Plano
de Recuperação de Ambiente Degradado), sob o acompanhamento e supervisão do órgão
ambiental com atribuição; paralelamente, é usual que se postule a condenação em
indenização pelos danos residuais (impassíveis de recuperação) e intermediários (aqueles
que pendem entre a degradação e a recuperação da área degradada). Tais demandas se

3

CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.280.
OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa
(SEEG): Emisões de GEE do Brasil e suas implicações para políticas públicas e a contribuição brasileira para o
acordo de Paris. Disponível em: <http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2017/10/RelatoriosSeeg2017Sintese_ﬁnal.pdf> . Acesso em: 25 out. 2017, p. 13.
5
FOLHA DE S. PAULO. Cresce emissão de gases estufa do Brasil mesmo com queda do desmate. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/10/1930070-cresce-emissao-de-gases-estufa-do-brasilmesmo-com-queda-do-desmate.shtml>. Acesso em: 25 out. 2017.
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originam, quase integralmente, de autuações e embargos promovidos pelos órgãos e
entidades com atuação direta ou indiretamente na área ambiental (Ibama, ICMBio, DNPM,
Polícia Federal, entre outros).
Contudo, nada obstante sobrevenham as devidas condenações em processos do
gênero, é usual que se veriﬁque que o condenado nada fará para cumprir a decisão, ou seja,
permanecerá inerte.
Dessa forma, não apenas as multas e indenizações ﬁcarão sem pagamento, mas,
além disso, o meio ambiente remanescerá degradado, consolidando-se muitas vezes em
pasto (caso mais frequente na Amazônia), seja pelo mesmo ou outro possuidor, posseiro,
seja por grileiro.
Infelizmente, é usual que pessoas sem bens para arcar com as condenações não
respeitem as decisões judiciais, porque nada têm a perder. Sem contar a prática
lamentavelmente usual da utilização de "laranjas" para ocultar pessoas físicas ou jurídicas
responsáveis, caso em que também a tutela jurisdicional poderá estar fadada ao insucesso,
à mera formalidade de sua existência, sem eﬁcácia.
Nesse contexto, recente prática tem inspirado ares de otimismo para o bom
funcionamento da ordem judicial, sendo consistente na busca pela conversão das
obrigações de fazer (planejar e executar um PRAD) em obrigações de pagar
(ainda que posteriormente), abrindo assim ao requerente, a exemplo do MPF, a
possibilidade de promover a recuperação do ambiente degradado, mediante a realização
de parcerias com entidades públicas e privadas com atuação na área, inclusive com aporte
de recursos de fundos que tenham aﬁnidade com o tema, como o fundo de defesa dos
direitos difusos (Lei 7347/1985, art. 13) e o Fundo Amazônia (Decreto 6.527/2008).
Para que se ilustre a situação, apenas nos meses iniciais de 2017, duas ações civis
públicas por desmatamento, contra pessoas físicas, sentenciadas na 7ª Vara da SJAM,
somam 13.005,98 ha (uma delas, 5.884,67 ha, a outra 7.121,31 ha) de áreas desmatadas
no estado do Amazonas, a última fronteira do desmatamento.
Trata-se, em apenas duas demandas já julgadas, de área muito maior que aquela do
município de Vitória, por exemplo, capital do Espírito Santo (9.338 ha). E variadas outras
demandas congêneres têm sido sentenciadas com quantidades semelhantes ou inferiores,
50 ha, 100 ha, 1.000 ha. Isso tudo em apenas uma vara federal, cuja competência engloba
apenas parte do estado do Amazonas.
Os dados têm sido compilados em banco próprio, administrado pelo gabinete, para
que estejam à disposição dos interessados em encampar iniciativas de reﬂorestamento no
Ministério Público Federal ou demais autores nas demandas em curso (Ibama, IPAAM,
municípios etc.)
A ideia é semelhante àquela que inspira a Relação de Áreas Contaminadas e
Reabilitadas, promovida pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo),
publicada regularmente e com grande minúcia, favorecendo o concatenamento de ações
tendentes à boa manutenção do equilíbrio ambiental.
Nesse sentido, seria altamente salutar a centralização de banco de dados que
abrangesse áreas carentes de recuperação ambiental em todo o país, objeto de
decisões judiciais, permitindo a formação de estratégias amplas de atuação, em
favor da efetividade da tutela e da melhor manutenção do equilíbrio ambiental.
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Isso porque é relevante que se compilem informações de áreas cuja recuperação já
foi ordenada pelo Judiciário, em tutela antecipada ou deﬁnitiva, não havendo óbices à sua
realização.
Aﬁnal, os efeitos dos danos ambientais são sinérgicos, ou seja, assumem sua real
proporção quando combinadas as ações de variados agentes. Isso demanda uma visão
ampla e tratamento conjunto pelos órgãos de ﬁscalização e controle. Atualmente, porém, a
atuação do Judiciário tem sido pontual e, com isso, pouco exitosa, com honrosas e notáveis
exceções.
Acresça-se que, com uma atuação global, permite-se a redução dos custos para as
recuperações ambientais, sobretudo no que toca à necessidade de reﬂorestamento de
áreas degradadas.
Além disso, com a tecnologia hoje disponível, é possível publicar, juntamente ao
banco de dados mencionado, mapa on-line para consulta pública das áreas degradadas de
forma ilícita, possibilitando às pessoas observar aquelas próximas de si, acessar os dados
dos processos a ela relativos, sua extensão, os biomas atingidos – a exemplo do que ocorre
no notável projeto Amazônia Protege, coordenado pelo Ministério Público Federal.
Nos processos julgados na 7ª Vara Federal da SJAM, é possível veriﬁcar, com poucos
cliques, a evolução dos danos ambientais em ações normalmente propostas há poucos
anos, o que nos dá uma perspectiva muito mais profunda a respeito das demandas, sendo
6
possível o fornecimento dessa mesma experiência à coletividade.
Isso posto, para que se ilustre um dispositivo padrão em demandas do gênero,
transcrevo um que foi proferido recentemente, referente à execução não licenciada de
aterro, em um balneário de recreação situado em área de proteção permanente (APP):
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, resolvendo o
mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, para CONDENAR (...), solidariamente:
1) à obrigação de fazer, consistente em promover a retirada do aterro executado e da
construção de madeira que dá suporte ao balneário (...), no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de multa mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até atingir o
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de desobediência, nos termos do art.
537 do CPC/15;
2) à obrigação de fazer, consistente em recuperar os danos ambientais produzidos na
área objeto desta ação, mediante Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
com cronograma de execução, assinado por proﬁssional habilitada, e ART, a ser
submetido à aprovação prévia e acompanhado do IPAAM. Prazo: 90 (noventa) dias, a
contar da intimação da sentença, sob pena de multa mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), até atingir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Subsidiariamente, caso não haja a completa recuperação do ambiente degradado, ﬁcam
os réus condenados à implementação de medidas ambientais compensatórias,
adequada e proporcional ao dano, ou ao pagamento de indenização por perdas e danos,
cujos valores e especiﬁcidades deverão ser submetidos a liquidação posterior.
3) ao pagamento de indenização, em valor mínimo que arbitro em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), passível de majoração em liquidação de sentença, acaso apresentada prova
pela parte interessada, devendo o valor ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da
Lei nº 7.347/85. Prazo: 30 dias, a contar da intimação da sentença. Caso, na fase de
liquidação, seja constatado que o dano provocado foi maior, a diferença deverá ser paga
pelos requeridos conforme o valor apurado.

6

A quem se interessar em visualizar exemplos, basta digitar no Google Earth ou aplicativo semelhante algumas
coordenadas a título de exemplo, extraídas de processos em cursos na 7ª Vara da SJAM: 7°40'59.3"S
61°32'16.2"W (autos n. 223-97.2014.4.01.3200) ou 8°49'21.7"S 66°49'47.0"W (autos n. 000170153.2008.4.01.3200).
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Com relação às obrigações de fazer, nelas incluídas a recuperação do meio
ambiente degradado e a realização de medidas compensatórias, em caso de
mora por parte do condenado, ﬁca o requerente desde logo autorizado a
realizar as intervenções necessárias à melhor recomposição e compensação
do bem ambiental, podendo valer-se da colaboração de entidades públicas e
privadas, atentando-se ao disposto nos artigos 249 e parágrafo único do
Código Civil e 536 do Código de Processo Civil, com a conversão da obrigação
de fazer em obrigação de pagar, pelo executado, o valor total despendido
nessa ﬁnalidade.
Custas pelos requeridos.
Sem condenação em honorários (STF, RE 428.324/DF; STJ, EREsp. 895530/PR).
Publique-se. Registre-se. Intime-se." (g. n.)

O parágrafo destacado tem sido também adotado em sede de cumprimento de
sentença, sempre incluindo as informações básicas do processo e da área no banco de
dados já mencionado, administrado pelo próprio gabinete.
Necessário ressaltar que há base legal para o dispositivo, que independe de
requerimento especíﬁco por parte do autor da demanda. Nesse sentido, leiam-se os
supramencionados artigos 249 do Código Civil e 536 do Código de Processo Civil:
CAPÍTULO II
Das Obrigações de Fazer (...)
Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo
executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da
indenização cabível.
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de
autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela especíﬁca ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar
as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial. (...)
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que
reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Evidentemente, são indispensáveis para que surtam bons efeitos no mundo prático o
interesse e a iniciativa de execução pelos órgãos interessados.
No que toca aos custos do reﬂorestamento, nada impediria que fossem cobertos pelo
fundo de proteção dos direitos difusos (art. 13, Lei 7.347/1985) ou do Fundo Amazônia,
ambos notoriamente subutilizados.
Quanto ao Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES e formado por recursos
provenientes de doações sobretudo da Noruega, Alemanha e Petrobrás, dispõe o Decreto
6.527/2008:
"Art. 1º Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
autorizado a destinar o valor das doações recebidas em espécie, apropriadas em conta
especíﬁca denominada Fundo Amazônia, para a realização de aplicações não
reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e
de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, o qual
contemplará as seguintes áreas: (Redação dada pelo Decreto nº 8.773, de 2016)
I - gestão de ﬂorestas públicas e áreas protegidas;
II - controle, monitoramento e ﬁscalização ambiental;
III - manejo ﬂorestal sustentável;
IV - atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.773, de 2016)
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V - Zoneamento Ecológico e Econômico, ordenamento territorial e regularização
fundiária;
VI - conservação e uso sustentável da biodiversidade; e
VII - recuperação de áreas desmatadas." (g.n.)

No que toca aos recursos administrados por tal fundo, breve consulta a seu endereço
7
na internet revela que, do valor total de colaboração ﬁnanceira, em 30 de junho de 2017
(R$ 1.431.464.941,88, um bilhão, quatrocentos e trinta e um milhões, quatrocentos e
sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), apenas
uma fração próxima a 50% já havia sido desembolsada (R$ 743.248.530,40, setecentos e
quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e
quarenta centavos).
Não se descarte ainda a possibilidade de parcerias com instituições privadas, sob a
premente necessidade de adoção de práticas sustentáveis no mercado, de forma
desinteressada ou mesmo com o intuito de obter publicidade favorável perante a opinião
pública.
Os projetos do Instituto Terra, de Sebastião Salgado e sua esposa Lélia Salgado, por
exemplo, têm como parceiros e patrocinadores a Vale, Fondation Prince Albert II de
Mônaco, Anne Fontaine Foundation e Crédit Agricole, além do BNDES, do FUND'ÁGUA, da
Edp (Energias de Portugal), Banco do Brasil e o governo de Minas Gerais, demonstrando a
8
viabilidade de múltiplas fontes de recursos, públicos e privados.
Entre os projetos de tal instituto, está o Olhos d'água, responsável pela recuperação
de mais de mil nascentes na região do rio Doce, em Minas Gerais, visando a uma meta ainda
9
mais ousada de recuperar todas as 370 mil nascentes do rio Doce. Idealizado de forma
próxima ao proprietário rural, ajudando-o e contando com sua colaboração, trata-se de
exemplo de sucesso que deve inspirar o Judiciário em prática semelhante.
Nesse cenário, veriﬁca-se que há recursos disponíveis e modos razoáveis para
serem destinados a bons projetos, que apenas aguardam pessoas e instituições motivadas
e comprometidas com o direito fundamental em análise.
Lembrando que, com a conversão em dívida de valor (obrigação de pagar), ainda se
poderia perquirir o custo total pelo responsável.
Além disso, deve-se mencionar que muitas medidas podem ser adotadas no sentido
de baratear as intervenções para a recuperação ambiental; uma medida por demais sadia
seria a simples aposição de placas informativas ("área em recuperação ambiental,
monitorada por satélite", com especiﬁcação de cominações legais) e monitoramento
efetivo (tanto por imagens de satélite quanto por visitas periódicas), evitando-se a
consolidação da área para outros ﬁnalidades, com a retirada de eventuais espécies exóticas
ou invasoras que retardem a recuperação e eventual disposição de sementes, sobretudo de
espécies pioneiras (que na natureza iniciam o processo de recomposição da vegetação
extraída), tudo conforme exijam as características próprias área atendida.

7

FUNDO AMAZÔNIA. Projetos apoiados. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia
/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/>. Acesso em: 12 jul. 2017.
8
INSTITUTO TERRA. Gestão de projetos à vista. Disponível em: <www.institutoterra.org/projetos/>. Acesso
em: 25 out. 2017.
9
G1. Projeto de Sebastião Salgado recupera nascentes no ES e em MG. Disponível em: <http://g1.globo.com/e
spirito-santo/noticia/2015/03/projeto-de-sebastiao-salgado-recupera-nascentes-no-es-e-em-mg.html>.
Acesso em: 25 out. 2017.
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Dessa forma, a natureza se reconstituiria por si só, de forma natural e efetiva,
bastando seu acompanhamento e algumas intervenções para evitar sua conversão em
usos diversos, essencialmente particulares.
A eﬁciência de tais métodos seria tanto mais necessária e adequada num cenário em
que há projetos no âmbito do Poder Executivo federal com ﬁnalidades semelhantes
(Pronaveg) e iniciativa de ajuizamento de múltiplas demandas pelo Ministério Público
Federal e órgãos ambientais no Judiciário (Projeto Amazônia Protege).
Aﬁnal, como se sabe, atualmente, um dos maiores objetivos da questão ambiental,
sobretudo na Amazônia, é atingir o desmatamento líquido zero (DLZ), ou seja, igualar a
quantidade de desmatamento à quantidade de áreas recuperadas.
A meta é ousada, tendo em vista os recentes anos de grandes derrubadas na
ﬂoresta. Nada obstante, é factível (veja-se a Mata Atlântica, cuja área total apresentou
crescimento recente devido à regeneração, apesar do avanço do desmatamento em áreas
críticas).
Nas mencionadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) pelo Brasil, ou
seja, entre as obrigações do país assumidas perante a comunidade internacional, está
justamente a de "fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de gases
10
de efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030".
A principal entidade a se devotar ao objetivo do desmatamento líquido zero é a
Imazon (Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia), Oscip sediada em Belém
que atua com base em variados acordos de cooperação com instituições públicas e
privadas, entre as quais, se destacam o BNDES e o Fundo Amazônia.
Mencionado instituto resume da seguinte forma as razões que guiam à necessidade
de zerar o desmatamento líquido:
"O desmatamento da Amazônia é inaceitável nos dias de hoje. Além dos custos
ambientais como o impacto no clima global, na perda de biodiversidade e no ciclo das
águas, o desmatamento também agrava os problemas sociais e não gera
desenvolvimento econômico de qualidade na região.
Após uma redução no ritmo de destruição das ﬂorestas amazônicas desde 2004 (27,8
mil quilômetros quadrados desmatados) até 2012 (4,6 mil quilômetros quadrados), o
desmatamento voltou a subir em 2016, atingindo 8 mil quilômetros quadrados na
Amazônia como um todo; dos quais cerca de 3 mil quilômetros quadrados somente no
Estado do Pará[1] (Inpe, 2016a).
Atualmente, é reconhecido que a manutenção da ﬂoresta é compatível com o
desenvolvimento econômico. Ou seja, não é necessário desmatar para gerar renda e
catalisar o desenvolvimento regional. Ao contrário, alcançar uma taxa de
desmatamento anual próximo de zero é justiﬁcável por várias razões, entre as quais: 1)
o mercado consumidor nacional e global prefere produtos livres de desmatamento; 2) a
persistência do desmatamento inibe investimentos na Amazônia, o que diﬁculta o
desenvolvimento econômico da região; 3) o valor econômico total da ﬂoresta
amazônica e seus serviços ecossistêmicos é crescente e será ainda mais estratégico no
futuro próximo; e 4) a Amazônia e o Pará possuem áreas desmatadas suﬁcientes para
aumentar sua produção agropecuária sem a necessidade de desmatamentos
11
adicionais."

10

BRASIL. Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo da convençãoquadro das nações unidas sobre mudança do clima. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_
desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. Acesso em: 16 out. 2017.
11
I M A ZO N, Desmatamento zero no Pará: Desaﬁos e Oportunidades. Disponível em:
<http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Desmatamento%20Zero%20no%20Para.pdf>. Acesso
em: 25 out. 2017.
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Três etapas são apresentadas como necessárias ao sucesso para que se alcance a
meta: 1) reduzir o desmatamento, 2) aumentar a eﬁciência da agropecuária e 3) promover
a restauração ﬂorestal. O Judiciário tem papel relevante em todas as etapas, mas a
eﬁciência de suas decisões pode ser um importante impulso à promoção da restauração
ﬂorestal.
Antes de tudo, é necessário vontade e coragem por parte dos agentes envolvidos,
entre os quais o Judiciário e os tantos atores processuais que nesse cenário cooperam.
A Justiça pode contribuir com a simples formação de um banco de dados, coletando
informações de áreas aptas para reﬂorestamento. Ministério Público e as tantas autarquias
e órgãos ambientais têm a possibilidade de contribuir com iniciativas e parcerias para
transformar essa degradação em qualidade ambiental para toda a coletividade.
Ainda é turvo o horizonte quando lançamos os olhos para o futuro de nossas
ﬂorestas. Podemos ter replicado em nível nacional o desastre de Rondônia, que em trinta
anos já teve mais de 50% (cinquenta por cento) de sua ﬂoresta desmatada, com
12
comprovado prejuízo a seu regime de chuvas; podemos ter a extração e o desmate
inconsequentes por variados séculos praticado no Nordeste, sem resultado na distribuição
de renda e desenvolvimento da região; ou podemos garantir um futuro de salubridade,
equilíbrio e conservação, garantindo o conhecimento da biodiversidade, com todas as
riquezas que nos tem a oferecer, favorecendo o regime de chuvas e o equilíbrio climático
em nível global. Depende de nós fomentar o debate de ideias, colocá-las em prática e
articulá-las para a formação de bases sólidas ao desenvolvimento econômico e social
sustentável de nosso país.
Bibliograﬁa.
BRASIL. Pretendida contribuição nacionalmente determinada para consecução do objetivo
da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima. Disponível em:
<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>.
Acesso em: 25 out. 2017.
CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017.
FUNDO AMAZÔNIA. Projetos apoiados. Disponível em:
<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Ap
oiados/>. Acesso em: 12 jul. 2017.
FOLHA DE S. PAULO. Cresce emissão de gases estufa do Brasil mesmo com queda do
desmate. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/10/1930070cresce-emissao-de-gases-estufa-do-brasil-mesmo-com-queda-do-desmate.shtml>.
Acesso em: 25 out. 2017.
G1. Projeto de Sebastião Salgado recupera nascentes no ES e em MG. Disponível em:
<http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/03/projeto-de-sebastiao-salgadorecupera-nascentes-no-es-e-em-mg.html>. Acesso em: 25 out. 2017.

12

CHAMBERS, Jeﬀrey Q.; ARTAXO, Paulo. Deforestation size inﬂuences rainfall. In: Nature climate change.
Disponível em: <portal.if.usp.br/ifusp/sites/portal.if.usp.br.ifusp/ﬁles/Biosphere–atmosphere%20interaction
s%20Deforestation%20size%20inﬂuences%20rainfall%20-%20Chambers%20Artaxo%20Nature%20Climat
e%20Feb%202017.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017.

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 41 • Ano X • Outubro/2018

65

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

IMAZON, Desmatamento zero no Pará: Desaﬁos e Oportunidades. Disponível em:
<http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Desmatamento%20Zero%20no%2
0Para.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017.
INSTITUTO TERRA. Gestão de projetos à vista. Disponível em:
<www.institutoterra.org/projetos/>. Acesso em: 25 out. 2017.
KÄSSMAYER, Karin; FRAXE NETO, Habib Jorge. A entrada em vigor do Acordo de Paris: o
que muda para o Brasil? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado,
N o v e m b r o / 2 0 1 6 ( Te x t o p a r a D i s c u s s ã o n º 2 1 5 ) . D i s p o n í v e l e m :
<www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em 25 out; 2017.
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A proteção internacional dos direitos humanos e o direito
internacional do meio ambiente. Revista Amazônia Legal de estudos sócio-jurídicoambientais, ano 1, n. 1. Jan-jun 2007. 172pp. Disponível em:
<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/ﬁles/anex os/32790-40564-1-PB.pdf>. Acesso
em: 16 out. 2017.
OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de
Efeito Estufa (SEEG): Emisões de GEE do Brasil e suas implicações para políticas públicas e
a contribuição brasileira para o acordo de Paris. Disponível em: <http://seeg.eco.br/wpcontent/uploads/2017/10/RelatoriosSeeg2017-Sintese_ﬁnal.pdf>. Acesso em: 25 out.
2017.

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 41 • Ano X • Outubro/2018

66

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Sociologia das Ocupações Jurídicas
Juíza federal Claudia Valéria Bastos Fernandes
1
Domingues de Mello
1 – INTRODUÇÃO
A Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito surgiu no início do século XX, diante da
sua confrontação com a Ciência Jurídica, sobretudo em reação às principais características
desta última, ou seja, em oposição ao formalismo, ao dogmatismo e ao legalismo da
Ciência Jurídica.
Os movimentos sociológicos e antiformalistas sempre defenderam maior
ﬂexibilização nos mecanismos internos dos sistemas jurídicos que deveriam passar a
funcionar sob uma perspectiva sociocultural e histórico-social do direito.
Assim, essa perspectiva mereceu destaque no estudo da Sociologia Jurídica, de
modo que, por essa razão, o presente trabalho se propôs a enfatizá-la sob o enfoque da
Teoria das Proﬁssões ou da Ocupações Jurídicas, assim chamada por Hubert Rottleuthner,
de forma a demonstrar a real inﬂuência e a importância da formação sociocultural dos
juízes no exercício da jurisdição.
Portanto, o objetivo deste estudo é não apenas chamar a atenção para o estudo do
direito sob a perspectiva sociológica, mas, principalmente, para o exercício da jurisdição
sob a perspectiva sociológica das ocupações jurídicas, pois, caso contrário, os juízes não
passariam de meros robôs, aplicadores da letra fria da lei.
Para tanto, a metodologia utilizada tem como base principal, a leitura de doutrinas e
artigos sobre a matéria, bem como de alguns textos legais e algumas jurisprudências.
2 – DESENVOLVIMENTO
2.1 – SOCIOLOGIA
O ﬁlósofo, jurista, economista, historiador, politólogo e sociólogo alemão Maximilian
Karl Emil Weber é considerado um dos fundadores do estudo moderno da Sociologia e
Administração Pública, cuja marca foi o antipositivismo.
Assim, preferimos, aqui, adotar o conceito de Max Weber, segundo o qual a
Sociologia é uma disciplina interpretativa e não meramente descritiva, já que não basta
descrever as atitudes e relações travadas entre indivíduos na sociedade, e sim interpretar e
levar em conta o sentido que as pessoas atribuem às suas próprias atitudes.

1

Juíza federal no RJ, há 20 anos, atualmente lotada na 4a Vara Federal de São João de Meriti. Diretora do Foro da
subseção judiciaria de São João de Meriti e de Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRF da
2a. Região. Graduada em direito pela UERJ em 1987. Pós-graduada em Responsabilidade Civil pela
Universidade Estácio de Sá. Atualmente, aluna do Curso de Doutorado em Direito Penal na Universidade de
Buenos Aires – UBA.
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Weber deﬁnia Sociologia como "uma ciência voltada para a compreensão
2
interpretativa da ação social" , sendo a ação social, segundo ele, uma modalidade de
conduta dotada de sentido e voltada para a ação com outras pessoas, a qual classiﬁcou em
ações sociais racionais e irracionais. As ações sociais racionais podem dividir-se em (i)
racional com relação a um ﬁm (por exemplo, estudar para passar na prova) e (ii) racional
orientada por valores (por exemplo, ser contra o aborto); já as ações sociais irracionais
podem ser (i) afetiva, orientada por emoções (absolutamente irracional – por exemplo, ter
ciúmes do amigo da namorada) e (ii) tradicional, com base nos hábitos e costumes
(totalmente irracional – por exemplo, votar sempre nos mesmos políticos).
Assim, resumidamente, Weber procurava, de forma racional, entender o sentido, a
motivação e os padrões das ações humanas em todas as relações, de maneira que,
especialmente, em relação à Sociologia do Direito, Max Weber confrontou o estudo
sociológico do direito com outras formas de reﬂexão sobre as normas e instituições
jurídicas.
2.2 - A SOCIOLOGIA JURIDICA OU SOCIOLOGIA DO DIREITO
A Sociologia do Direito ou Sociologia Jurídica surgiu há praticamente 2 (dois)
séculos, a partir de estudos realizados nas relações entre o direito e outros elementos
presentes na vida social, levando-se em conta os contextos ético, político, econômico e
ﬁlosóﬁco, ou mesmo a convergência de tais pensamentos.
Nos dizeres de Mackinson e Gladys, sob o aspecto sociológico jurídico, em resumo,
cabe à Sociologia do Direito a compreensão cientíﬁca da realidade jurídica, para mostrá-la
tal como ela é e não como aparenta ou deva ser, ou como se supõe ou se quer crer que seja,
sem, entretanto, ignorar tais suposições ou crenças.
Por outro lado, para Mackinson, cabe também à Sociologia do Direito considerar que
os operadores do direito são pessoas vivas em um tempo e lugar determinados, com
3
necessidades e desejos, mas, sobretudo, protagonistas de histórias reais .
Logo, para a Sociología Jurídica, as características pessoais e a formação
sociocultural dos operadores do direito, principalmente dos juízes, são absolutamente
relevantes no exercício da jurisdição, pois, na verdade, a interpretação da lei será muito
mais sob a perspectiva sociológica do que sob as perspectivas político-dogmática.
2.3 – A EVOLUÇÃO SOCIOCULTURAL DOS OPERADORES DO DIREITO
Por muito tempo, o acesso às universidades era um privilégio do Clero e dos homens
pertencentes às melhores e mais inﬂuentes castas da sociedade, razão pela qual, os
magistrados pertenciam às classes mais elitizadas da sociedade.
Daí que, na década de 1960, por exemplo, a preocupação voltou-se para os grupos
jurídicos ocupacionais, pois estava desenvolvendo-se uma Sociologia Jurídica sem direito,
ou seja, com privilégios para as elites.
Porém, somente a partir da Reforma Universitária e dos Movimentos Antirracistas e
Feministas, é que o acesso às universidades passou a ser democratizado e franqueado às

2

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília. São Paulo: Editora da UnB, 2004.
MACKINSON Gladys, J. La Magistratura Argentina a través de la investigación empírica. Entre la utopía posible
y el desarraigo. Ed. ESD, Buenos Aires.
3
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classes sociais menos favorecidas economicamente, bem como ao público negro e ao
público feminino, ainda que timidamente, dando-se início, dessa forma, à redução das
desigualdades em todos os seus aspectos, bem como ao desenvolvimento socioeconômico
em muitos países.
Consequentemente, a evolução sociocultural e a evolução da abordagem acerca dos
padrões éticos e morais da sociedade permitiram, e ainda permitem, que o Poder Judiciário
seja renovado e, portanto, composto de pessoas de origens, classes sociais, raças, gêneros
e valores diversos, mas, sobretudo, principalmente, mais esclarecidas e, por isso, bem
menos preconceituosas.
Dessa forma, automaticamente, os fatores externos e alheios ao direito passaram,
cada vez mais, a inﬂuenciar o exercício da jurisdição, diminuindo, assim, também cada vez
mais, o confronto entre o que deve ser (representado pelas normas jurídicas) e o que
efetivamente é (representado pela sociedade real).
2.4 – A TEORIA DAS PROFISSÕES OU DAS OCUPAÇÕES JURÍDICAS
Em 1989, o professor-doutor alemão Hubert Rottleuthner, em seu artigo "Sociología
4
de las ocupaciones jurídicas" (Sociologia das Ocupações Jurídicas) deﬁniu que a Sociologia
Jurídica resultava de diferentes teorias ou conceitos jurídicos, sendo um deles, o conceito
téorico das proﬁssões ou das ocupações juridicas, isto é, aquele segundo o qual as
características externas e alheias ao direito, das pessoas envolvidas na mobilização e
transformação dos conﬂitos, inﬂuenciavam direta e principalmente, a atividade
jurisdicional dos juízes na aplicação da lei ao caso concreto.
Para Rotleuthner, assim como para Fariñas, Dulce, a Sociologia do Direito alimentase da oposição entre o normativo e o fático, tentando comprovar que a aplicação do direito
depende do contexto social da época.
Da mesma forma que Rotleuthner, Fariñas concluiu que, de um lado, tem-se a
existência empírica do direito, e, do outro, a sua validez ideal e normativa.
Concluiu, ainda, Fariñas, que para o caso concreto a regra jurídica deve ser avaliada
sob 2 (dois) diferentes aspectos. Primeiramente, como uma norma idealmente de caráter
normativo; e segundo, como uma máxima empírica e comprovável nas relações humanas
5
concretas .
Assim, Rotleutener, basicamente, deﬁniu a Sociologia Jurídica, sob 3 (três) enfoques
teóricos:
(i) normativo - partindo do conceito jurídico das normas e concluindo que as leis e as
decisões judiciais não correspondiam necessariamente à realidade social;
(ii) do conﬂito – o foco desvia-se das decisões judiciais e dirige-se às antessalas, ou
seja, ao próprio conﬂito (que chega ou não aos tribunais), diante da transformação por ele
sofrida até que seja solucionado;

4

ROTTLEUTHNER Hubert, Sociología de las ocupaciones jurídicas, en BERGALLI Roberto (coord.) El derecho y
sus realidades. Investigación y enseñanza de la sociología jurídica. Barcelona: Promociones y Publicaciones
Universitarias, PPU, 1989.
5
FARIÑAS DULCE, María José, "La consideración sociológica del derecho desde la perspectiva weberiana: una
reﬂexión metodológica" en BERGALLI Roberto, (coord.) El derecho y sus realidades, op.cit, pág. 105
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(iii) das proﬁssões – partindo do conceito de que as características sociais pessoais,
externas e alheias ao direito, inﬂuenciam diretamente os juízes ao proferirem suas
decisões, bem como as pessoas envolvidas na transformação dos conﬂitos até que
cheguem aos tribunais (por exemplo, os advogados, mediadores etc.)
No entanto, no presente trabalho, destacaremos o enfoque téorico das proﬁssões ou
das ocupações jurídicas, tendo em vista que nos parece ser aquele que mais inﬂuencia o
exercício da jurisdição.
Pois bem, a teoria das ocupações jurídicas surgiu a partir da teoria do conﬂito, no
momento em que se percebeu que o conﬂito que chegava aos tribunais, na verdade, já
chegava transformado devido à inﬂuencia externa daqueles que o estava conduzindo até
aquele momento, ou seja, nas antessalas, nos "bastidores".
Vale aqui, porém, fazer a mesma ressalva que Rottleuthner, quanto à diferença entre
ocupações jurídicas, relativas apenas aos que possuem uma formação jurídica (juízes,
advogados), e proﬁssões jurídicas, referentes aos que não possuem qualiﬁcação jurídica
apesar de trabalharem na criação da lei ou na execução de atos judiciais (por exemplo,
integrantes do Poder Legislativo, policiais etc…)
Assim, partindo-se dessa avaliação, foi possível concluir, com muito mais razão, que
as características sociopessoais, externas e alheias ao direito, principalmente dos juízes,
inﬂuenciavam diretamente as suas ações jurídicas, ou seja, o exercício da jurisdição.
Logo, sem qualquer sombra de dúvida, não há como divorciar o exercício da
jurisdição da formação sociocultural dos juízes, pois, ao interpretarem a lei para aplicá-la
ao caso concreto, com toda certeza, esse fator externo e alheio ao direito inﬂuencia a ação
jurídica deles.
Maior prova disso está no fato de que diferentes julgamentos são proferidos em
casos envolvendo a mesma questão jurídica. E por quê? Porque são julgados por juízes
essencialmente diferentes!!! Cada um interpretando o direito de forma diferente. E isso
ocorre, justamente, devido à inﬂuência que a formação sociocultural de cada um deles
exerce sobre a interpretação que fazem do direito ou da lei, obviamente, quando possível.
Vê-se claramente esse fenômeno nas decisões relativas, por exemplo, à união
homoafetiva, ao aborto, à eutanásia, ao casamento poligâmico, ao conceito de
insigniﬁcância nos crimes de furto, ou seja, em todas as questões que admitem o
subjetivismo jurídico na interpretação e aplicação da lei.
Contudo, ao mesmo tempo, é preciso entender que a inﬂuência da formação
sociocultural dos juízes no exercício da jurisdição não deve consistir na imposição da
sua convicção pessoal, seja de natureza religiosa, moral, seja política, às partes a que se
destina a decisão.
Por mais que a formação sociocultural do julgador o inﬂuencie no momento do
julgamento da causa, ele deve ter em mente, sempre, o conceito do que é justo naquela
situação jurídica, porém, baseado num positivismo mínimo e, obviamente, com respeito
aos direitos fundamentais do indivíduo, mas, levando em conta o contexto sociocultural das
partes a que se destina a decisão.
Exempliﬁcando, um juiz brasileiro que é contra o aborto de qualquer espécie, por
convicções religiosas, não pode condenar uma mulher que praticou aborto decorrente de
estupro, posto que de acordo com o inciso II do artigo 128 do Código Penal brasileiro, esse
fato não é penalmente culpável.
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Dessa forma, há uma linha muito tênue entre o que o juiz pensa como pessoa e o que
ele deve fazer na qualidade de julgador, ainda que a sua formação sociocultural o inﬂuencie
neste aspecto.
Para ﬁnalizar, a ﬁm de demonstrar o quanto a perspectiva sociocultural dos juízes é
de extrema importância no exercício da jurisdição, transcrevemos abaixo o julgamento de
uma ação penal de estupro de vulnerável (menor de 14 anos) à luz do artigo 217-A do
Código Penal brasileiro, na qual o réu foi inicialmente condenado na primeira instância,
absolvido na segunda instância e, em 2015, por derradeiro, condenado pelo tribunal
superior que, com todo respeito, não considerou qualquer perspectiva sociológica, e
aplicou a letra fria da lei, certamente em virtude de sua formação positivista.
O caso envolveu namoro entre uma menina de 14 anos e um jovem adulto. E
segundo a defesa, a relação tinha o consentimento da garota e de seus pais, que
permitiam, inclusive, que o namorado da ﬁlha dormisse na casa da família.
A sentença do juiz da primeira instância condenou o rapaz à pena de 12 anos de
reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (artigo
217-A) em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).
Porém, na segunda instância, na Corte de Apelação do estado do Piauí, o réu foi
absolvido ao fundamento de que o conceito de vulnerabilidade deveria ser analisado em
cada caso, pois não se deveria considerar apenas o criterio etário.
O Tribunal de Justiça piauiense, com apoio nas declarações prestadas pela menor,
considerou seu grau de discernimento quanto ao consentimento para a relação
sexual, bem como a ausência de violência real como justiﬁcativas para descaracterizar o
crime.
No entanto, na instância superior, o STJ votou pela reforma do acórdão do tribunal,
baseado no voto do relator, segundo o qual o entendimento de que o consentimento da
vítima é irrelevante por se tratar de menor de 14 anos. Vejamos:
"Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do
Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato
libidinoso com pessoa menor de 14anos. O consentimento da vítima, sua eventual
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e
a vítima não afastam a ocorrência do crime." (Terceira Seção do STJ – recursos
repetitivos – REsp 1.480.881-PI - Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz)

Assim, segundo o relator, não cabia ao juiz indagar se a vítima estava preparada e
suﬁcientemente madura para decidir sobre sexo, pois o legislador estabeleceu de forma
clara a idade de 14 anos como limite para o livre e pleno discernimento quanto ao início da
sua vida sexual.
Acrescentou, ainda, o ministro-relator, que, além de o artigo 217-A possuir
tipiﬁcação especíﬁca, dispensando, portanto, a presunção de violência, a modernidade, a
evolução dos costumes e o maior acesso à informação tampouco valem como argumentos
para ﬂexibilizar a vulnerabilidade da pessoa menor de 14 anos, cabendo, assim, ao Estado
todo o cuidado para que as crianças "vivam plenamente o tempo da meninice" em vez de
"antecipar experiências da vida adulta".
Dessa forma, conforme podemos observar, o caso relata três perspectivas distintas
no exercício da jurisdição relativamente à mesma situação fática, demonstrando, assim,
que ainda hoje, em pleno século XXI, há julgadores que, pela própria formação
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sociocultural, são absolutamente positivistas, limitando-se, então, a aplicarem a letra fria e
seca da lei, sem levar em conta qualquer perspectiva sociológica ou evolução sociocultural.
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se, assim, ao longo deste trabalho ressaltar que, para a Sociologia
Jurídica, o que importa é a análise e aplicação das normas jurídicas sob a perspectiva
sociológica, ou seja, levando-se em conta a maneira pela qual a sociedade enxerga as
normas jurídicas e condicionam ou não a sua forma de agir a essas normas.
Demonstrou-se, ainda, destacar a inﬂuência direta e a importância da evolução
sociocultural da sociedade, assim como da formação sociocultural dos operadores do
direito, principalmente dos juízes, no exercício da jurisdição.
Portanto, concluímos que, sob a perspectiva da Sociologia Jurídica, na aplicação da
lei, o juiz deve levar em conta, também, a evolução sociocultural e o contexto sociológico
de cada caso, e não apenas o texto legal aplicável ao fato concreto, para que assim os
julgamentos se deﬁnam, não pelo que aparentemente deveria ser de acordo com a lei,
mas, sim, pelo que realmente é justo!
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Remessa necessária no julgamento da ação de
improbidade administrativa: a posição do Superior
Tribunal de Justiça
Bernardo Tinôco de Lima Horta

1

INTRODUÇÃO
O presente artigo se propõe a analisar, de maneira breve, a hipótese de aplicação do
instituto do reexame necessário – ou remessa necessária – em casos de julgamento de
improcedência (ou de reconhecimento da carência da ação) nas ações de improbidade
administrativa.
Para cumprir o objetivo traçado, serão examinados alguns conceitos doutrinários
sobre o instituto da remessa necessária, bem como sobre o regime próprio da ação de
improbidade administrativa – e, por ﬁm, será destaque a posição jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.
2

REMESSA NECESSÁRIA : BREVE CONCEITUAÇÃO
O instituto da remessa necessária vem previsto expressamente no art. 496 e
seguintes do Código de Processo Civil atualmente vigente, que manteve a presença do
instituto em nossa prática forense.
Em linhas gerais, o ordenamento processual brasileiro prevê determinadas
hipóteses em que, quando vencida a Fazenda Pública, o processo seja obrigatoriamente
remetido à instância recursal independentemente de recurso voluntário da Fazenda Pública
vencida em primeira instância.
Prevalece na doutrina o conceito de que a remessa necessária consiste em uma
3
condição de eﬁcácia da sentença , verdadeiro óbice legal ao trânsito em julgado da
4.
sentença
5

Assim, tal instituto não se confunde com a ﬁgura do recurso , especialmente em
razão de que não se funda no princípio da voluntariedade e da taxatividade recursal.

1

Juiz federal titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Bacharel em direito pela UFMG. Especialista em Direito Público pela PUC Minas. Atualmente cursa
especialização em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos pela Università di Pisa – Itália.
2
Será utilizada a terminologia acolhida pelo legislador processual, mas deve-se registrar o fato de que existem
inúmeras expressões sinônimas, como: remessa obrigatória, reexame necessário, reexame "ex oﬃcio" ou
duplo grau de jurisdição obrigatório
3
Por todos, cite-se: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por
artigo. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2017.
4
Nos termos da Súmula n. 423 do Supremo Tribunal Federal: "Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex oﬃcio, que se considera interposto ex lege".
5
CIANCI, Mirna. Da remessa necessária. In: BUENO, Cassio Scarpinella (Coord.). Comentários ao Código de
Processo Civil. Arts. 318 a 538. Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 458-459.
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É importante destacar, apenas a título de contextualização, que a remessa
necessária, na tradução ibérica, teve sua concepção ainda no século XIV, como
instrumento para tutelar o cidadão nas ações penais – já que o próprio magistrado
instaurava o processo, razão pela qual se fazia necessária a revisão da decisão por um
6
órgão recursal .
A realidade brasileira, no entanto, previu, como regra, a utilização da remessa
necessária com o objetivo de tutelar o erário, a coisa pública – ou, em conceito do Direito
Administrativo, o interesse público em sentido amplo (abarcando o interesse público
7
primário e também o interesse público secundário ).
Registre-se, de todo modo, que o instituto recebe críticas da doutrina, que indica
uma afronta à igualdade, e aponta, por exemplo, a falta de razoabilidade da previsão
normativa da remessa necessária, uma vez que a Fazenda Pública já se encontra
devidamente representada por suas procuradorias especializadas, e ainda conta com
8
prerrogativas tais quais os prazos diferenciados e o direito à intimação pessoal .
Como será visto a seguir, no entanto, o instituto da remessa necessária, no caso de
ações coletivas, respeita lógica diversa daquela prevista essencialmente no Código de
Processo Civil: a rigor, na tutela de direitos da coletividade, a remessa necessária se aﬁgura
9
como instrumento a tutelar o interesse público exclusivamente primário , da coletividade
em si, e não propriamente do erário ou da Fazenda Pública.
Assim, a Lei da Ação Popular traz previsão expressa nesse sentido em seu art. 19:
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de conﬁrmada
pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

E é justamente sobre essa abordagem das ações coletivas que o estudo irá
prosseguir adiante.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O MICROSSISTEMA DAS AÇÕES
COLETIVAS
A doutrina e a jurisprudência têm constantemente apontado a existência de um
10
microssistema que rege as ações coletivas, de modo a haver uma comunicação recíproca
entre normas de uma ou de outra ação coletiva em relação às demais – o que vem sendo
11
denominado como teoria do diálogo das fontes .

6

JAYME, Fernando Gonzaga; SALOMÉ, Joana Faria; OLIVEIRA JÚNIOR, Délio Mota. O reexame necessário no
processo civil brasileiro: um mal desnecessário, in Revista de Processo | vol. 220/2013, p. 377.
7
Esta classiﬁcação se tornou célebre no Brasil por Celso Antônio Bandeira de Mello, sendo atribuída,
originalmente, ao doutrinador italiano Renato Alessi. Vide: MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito
Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 53.
8
JAYME, Fernando Gonzaga; SALOMÉ, Joana Faria; OLIVEIRA JÚNIOR, Délio Mota. O reexame necessário no
processo civil brasileiro: um mal desnecessário, in Revista de Processo | vol. 220/2013, p. 375-404.
9
O Supremo Tribunal Federal também já considerou como sinônimas as expressões "interesse público primário"
e "interesse da coletividade", conforme ADI 3512, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
15/02/2006, DJ 23-06-2006, p. 69-82.
10
Apesar de divergências terminológicas, manter-se-á o uso do termo "microssistema", em razão de estar já
disseminado, inclusive na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – a exemplo do Resp
1.106.515/MG, dentre inúmeros outros julgados.
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O diálogo das fontes pode ser concebido como um método de interpretação, de
integração e de aplicação das normas, que tem por objetivo assegurar coerência e
efetividade do direito a partir da força valorativa do texto constitucional, além de consistir
12
em método de coordenação e coerência entre diversas fontes do direito , em verdadeira
superação da antiga concepção da antinomia entre as normas – que agora cede espaço ao
sentimento de coordenação entre os textos diversos a ﬁm de garantir-se o projeto
normativo previsto na Constituição.
13

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves , são inúmeras as leis que compõem o
microssistema coletivo, entre as quais se inserem a Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
e a Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
As lições acadêmicas apontam uma maior aproximação da Lei de Improbidade
Administrativa à Lei da Ação Popular14 – o que faz sentido, já que ambas são normas
destinadas a reparar uma alegada lesão ao interesse público primário, de modo tal que, a
exemplo, algumas normas de direito do consumidor podem não ser adequadas ao rito
próprio de interesse público.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em
reconhecer que a Lei de Improbidade Administrativa se insere em um contexto maior do
microssistema processual de tutela coletiva, conforme se pode observar a partir do
15
seguinte trecho de ementa de relatoria do ministro Herman Benjamin :
É patente a possibilidade de utilização da lei de regência da Ação Popular (Lei
4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela coletiva, prevalecendo,
inclusive, sobre disposições gerais do Código de Processo Civil. A existência dos
microssistemas processuais em nosso Ordenamento Jurídico é reconhecida em diversas
searas de direitos coletivos, de forma que os seus instrumentos podem ser utilizados
com o escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

E é justamente dentro de tal contexto que surge a indagação sobre a possibilidade de
remessa necessária no julgamento de improcedência (ou de carência da ação) em casos de
improbidade, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido em sua especíﬁca lei de
regência.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O REEXAME
NECESSÁRIO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A questão primordial a ser respondida no presente estudo consiste na possibilidade
ou não de aplicação da remessa necessária da Ação Popular (art. 19 da lei respectiva)
também para os casos de improbidade administrativa.
11

LOUREIRO, Valtair Lemos. O diálogo das fontes como método integrativo do microssistema
processual civil coletivo de tutela do patrimônio público. . Disponível em:
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=45ea3375b621c477. Acesso em: 22/08/2018.
12
BENJAMIN, Antonio Herman. Prefácio. In: MARQUES, Claudia Lima (Coord.). Diálogo das fontes: do conﬂito à
coordenação de normas do direito brasileiro. SãoPaulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 6-7.
13
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade
Administrativa – Direito Material e Processual. 5ª ed. rev. atual. e ampli. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2017, p. 124.
14
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade
Administrativa – Direito Material e Processual. 5ª ed. rev. atual. e ampli. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2017, p. 128.
15
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AgInt no REsp 1379659/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017.
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Como foi visto acima, está-se diante do microssistema das ações coletivas, em que
se inserem tanto a ação de improbidade administrativa como a ação popular.
A questão jurídica foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, por meio de
sua 1ª Seção, recentemente ﬁxou entendimento que agora prevalece sobre o tema, nos
16
seguintes termos :
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade
administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do
CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

De todo modo, mostra-se interessante notar o desenvolvimento jurisprudencial
sobre o tema, bem como a fundamentação utilizada por esse entendimento que ora se
torna paciﬁcado.
Em um primeiro momento, antes da paciﬁcação pela 1ª Seção, veriﬁcava-se uma
divergência entre as turmas que a compõem – a Primeira Turma, em 2014, não admitia a
remessa necessária na ação de improbidade administrativa, ao fundamento de que o
17
silêncio da lei seria eloquente . A Segunda Turma, por sua vez, apresentou entendimento
18
oposto, admitindo a remessa necessária na hipótese , acolhendo os fundamentos que
embasam o microssistema das ações coletivas.
A doutrina chegou a criticar de forma contundente a decisão do STJ que não acolhia
19
a remessa necessária equivalente à da Lei da Ação Popular .
Contudo, em seguida, o tema chegou à Seção que abrange as referidas turmas,
ocasião em que o Superior Tribunal Justiça adotou o entendimento que hoje prevalece –
isto é, pelo cabimento da remessa necessária nos casos de julgamento de improcedência
ou de reconhecimento de carência da ação nas improbidades administrativas, ao
fundamento de que a aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n. 4.717/1965,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao
20
reexame necessário .
Por ﬁm, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça ﬁxou o entendimento de
que a remessa necessária deverá ocorrer independentemente dos valores discutidos, não
21
se lhe aplicando os patamares previstos no Código de Processo Civil .
CONCLUSÃO
Este breve artigo teve como objetivo a análise sobre a aplicação do instituto da
remessa necessária às ações de improbidade administrativa.
16

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado
em 24/5/2017 (Info 607).
17
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1220667/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 20/10/2014.
18
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017.
19
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade
Administrativa – Direito Material e Processual. 5ª ed. rev. atual. e ampli. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2017, p. 128.
20
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado
em 24/5/2017 (Info 607).
21
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AgInt no REsp 1379659/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017
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No que diz respeito à ação de improbidade administrativa, veriﬁcou-se a ausência de
uma regra especíﬁca sobre a remessa necessária no rito próprio de sua lei de regência – o
que gerou o questionamento sobre a aplicação ou não desse instituto no caso de
improcedência do pedido.
Após uma breve exposição conceitual sobre a remessa necessária e também sobre a
ação de improbidade administrativa, passou-se a examinar o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema.
Nessa etapa do artigo, foi possível perceber que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o seu entendimento acolhendo a aplicação da remessa necessária às ações de
improbidade administrativa que forem julgadas improcedentes (ou na hipótese em que
haja o reconhecimento da carência da ação), com base na aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil, bem como na aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/1965.
O entendimento ﬁxado pelo Superior Tribunal de Justiça é de primordial importância
para quem lida com ação de improbidade administrativa em sua prática forense, razão pela
qual se espera que o presente estudo possa reverberar a ótica daquela corte superior sobre
o tema.
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Os limites do poder instrutório do juiz no processo
penal
Raquel Fernandes Carlos
RESUMO
O sistema processual penal brasileiro é produto de alterações e inovações
institucionalizadas ao longo de décadas. À luz da Constituição federal de 1988, garantias
como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa direcionam o curso da ação
penal. A despeito da ampliação dos direitos e garantias fundamentais e da exclusividade do
Ministério Público na propositura da ação penal pública, o sistema acusatório vige de
maneira predominante no Direito Processual Penal. Dessa forma, discute-se o papel do juiz
no processo penal e as possibilidades do magistrado no que tange à produção de provas nos
diversos momentos entre a instauração do inquérito policial até o trânsito em julgado da
respectiva sentença – seja ela absolutória, seja ela condenatória.
Palavras-Chave: Constituição Federal – Direito Processual Penal – Sistema Acusatório –
Contraditório – Ampla Defesa – Fase Investigativa – Fase Processual – Provas – Juiz.
INTRODUÇÃO
O Código de Processo Penal brasileiro, promulgado como Decreto-Lei n. 3.689/1941,
foi objeto de diversas alterações até o presente momento. A Constituição federal de 1988
constitui marco do equilíbrio processual penal e do reconhecimento de garantias
fundamentais ao acusado.
A Lei n. 11.690/2008 inseriu no Código de Processo Penal a possibilidade de
produção de provas pelo juiz quando consideradas urgentes e relevantes em sede préprocessual, sob a condição de patente motivação e observância de requisitos –
necessidade, adequação e proporcionalidade. Dessa forma, confere-se ao magistrado
poder incompatível com as diretrizes constitucionais ao permiti-lhe a produção de provas
ex oﬃcio ante a ausência do contraditório e da ampla defesa. As regras instituídas em 2008
evidenciaram conﬂito com a Carta Magna e com o sistema acusatório, a ferir o Estado
democrático de direito e o princípio da inércia de jurisdição.
Desenvolve-se, no decorrer do artigo, largo paralelo entre os grandes
doutrinadores, a expor manifestações recentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, até alcançar-se a iniciativa probatória do juiz durante o curso da
ação penal, momento a partir do qual veriﬁca-se a ampla defesa e o contraditório. Encerrase o encadeamento de ideias ao percorrer sobre as competências do juiz durante a ação
penal – após a instauração do respectivo processo –, momento no qual o ordenamento
jurídico resguarda as partes direitos até então não observados.
Os poderes instrutórios do juiz
As normas do processo penal e de todos os demais diplomas legislativos devem ser
interpretados à luz dos ditames constitucionais. Desse modo, os princípios fundamentais
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orientam, direcionam e estruturam o sistema processual penal.
A Constituição da República Federativa do Brasil deve ser examinada de maneira
primordial, porquanto se veriﬁca em patamar superior às demais espécies normativas do
ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, limita e controla o poder estatal no exercício de
sua pretensão punitiva.
O juiz criminal, durante a persecução penal, adota uma posição de garante quanto
ao princípio do devido processo legal, a observar todas as demais normas principiológicas e
constitucionais que dele se desdobram, de modo a assegurar a tutela da liberdade do
acusado e limitar o exercício da pretensão punitiva do Estado.
Nesse sentido, explana Aury Lopes Jr.:
"A legitimidade democrática do juiz deriva do caráter democrático da Constituição, e
não da vontade da maioria. O juiz tem uma nova posição dentro do Estado de direito, e a
legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, e seu fundamento é
unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais. É uma legítimidade
democrática, fundada na garantia dos direitos fundamentais e baseada na democracia
substancial.
Contudo, a independência não signiﬁca uma liberdade plena (arbitrária), pois sua
decisão está limitada pela prova produzida no processo, com plena observância das
garantias fundamentais (entre elas a vedação da prova ilícita) e devidamente
fundamentada (motivação enquanto fator legitimante do poder). Não signiﬁca
possibilidade de decisionismo." (1)

Portanto, o termo "independência" se concretiza quando o juiz está alheio a qualquer
pressão de cunho político, midiático ou popular. O juiz não é sujeito representativo,
contrariamente ao que ocorre nos outros dois poderes – Executivo e Legislativo. Nesse
contexto, o papel do magistrado é operar como garante da eﬁcácia do conjunto de normas
que dizem respeito aos direitos e às garantias fundamentais do acusado no processo penal.
O sistema acusatório (cf. art. 129, I da CRFB) é o que vige no ordenamento jurídico
brasileiro. Esse sistema entrega de maneira privativa ao Ministério Público a proprositura
da ação penal pública e, em alguns casos excepcionais, ao particular.
Logo, a separação de poderes promovida pelo sistema de índole acusatória
resguarda o atributo da imparcialidade do juiz. Ora, se o magistrado não promove a
acusação, livre estará para examiná-la. Entretanto, importante ressaltar que a separação
de poderes no processo (acusar, defender, julgar) não é incompatível com a possibilidade
de atribuir ao juiz poderes instrutórios.
Os poderes instrutórios das partes e do magistrado no processo serão deﬁnidos a
partir do acolhimento de um dos dois sistemas – adversarial system ou inquisitorial system.
O sistema acusatório pode adotar tanto o adversarial quanto o inquisitorial. Destaca-se que
não há qualquer similitude entre o modelo inquisitivo e o inquisitorial system, assim como
também não há nenhuma identidade entre o modelo acusatório e o adversarial system.
No adversarial system, a produção de provas durante a persecução penal veriﬁca-se
sob a responsabilidade das partes. Nesse sistema, o magistrado não adota posição ativa
em sede probatória. Por conseguinte, se as provas produzidas pelas partes forem
insuﬁcientes, o juiz se manterá inerte. Dessarte, quando as provas produzidas pelas partes
acarretarem dúvidas acerca de fatos relevantes no processo, o magistrado deverá se ater
às regras de disribuição do ônus da prova, e o sujeito processual onerado sofrerá o prejuízo.
No inquisitorial system, o juiz possui papel de destaque em relação às partes, visto que,
nesse sistema, o magistrado adquire amplos poderes na condução do processo, além de
deter a prerrogativa de produzir provas de ofício no curso da ação penal. Embora o
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magistrado atue ativamente na produção de provas, os sujeitos processuais desempenham
funções diferentes (acusar, defender, julgar). Por essa razão, o modelo em tela não fere o
sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro (cf. art. 129, I da CRFB).
Portanto, o que irá deﬁnir a atuação das partes e do juiz criminal durante a
persecução penal será a opção do sistema processual penal por um dos dois regimes. No
tópico posterior, será possível inferir que o Código de Processo Penal, consoante o artigo
156, adotou o inquisitorial system.
A iniciativa probatória do juiz em sede investigatória
A inovação trazida pela redação da Lei n. 11.690/2008 ao artigo 156, inciso I, do
Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade de o juiz, de ofício, "ordenar a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes mesmo antes de
iniciada a ação penal, observada a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da
medida". (2)
A fase pré-processual penal, mais precisamente o inquérito policial, identiﬁca os
atores envolvidos ao congregar ações de pesquisa e de monitoração do fato. Dessa forma,
o atual modelo processual penal inaugurado pela Carta Magna de 1988 possui
características orientadas pelo sistema acusatório, baseado no modelo actum trium
personarum, o qual consolida a separação das funções de acusar, defender e julgar. Esse
modelo tem fundamento na imparcialidade do magistrado, de modo a distanciá-lo da fase
investigatória, a qual deve ter como autores principais o delegado de polícia e o Ministério
Público.
Ademais, a apresentação de provas, no que diz respeito à materialidade da
existência do fato e aos indícios de autoria, cabe à acusação, parte que não detém o ônus de
demonstrar a culpabilidade do réu ou mesmo a inexistência de excludentes de ilicitude –
segundo o "caput" artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a
quem a ﬁzer.
Em contraste, o inciso I do artigo 156 possibilita ao magistrado, de ofício, a produção
antecipada de provas, ainda que em momento anterior à instauração da ação penal, uma
vez veriﬁcada urgência e relevância no caso concreto. Esse dispositivo, à luz do princípio da
proporcionalidade em sentido amplo, aproxima o magistrado ao instituto do órgão
acusador, a ﬁcar caracterizada a norma em comento em indubitável inconstitucionalidade.
O tema é abordado com divergência na doutrina do direito penal positivo, partindo-se da
incumbência atribuída ao julgador de resolver o conﬂito com fulcro na instrução, fonte de
sua persuasão.
Para Paulo Rangel, o artigo 155 e o artigo 156, inciso I, ambos do Código de Processo
Penal, contradizem-se de maneira lógica, uma vez que aquele não permite ao magistrado a
condenação única e exclusivamente fundamentada à luz de material probatório colhido na
fase policial. Não obstante, o segundo artigo supramencionado autoriza o juiz a produzir
provas ex oﬃcio na fase investigatória. Dessa forma, o autor se indaga: "Ora, como
imaginar um juiz isento que colhe a prova no inquérito, mas não a leva em consideração na
hora de dar a sentença?" (3)
Noberto Pâncaro Avena, por sua vez, defende a constitucionalidade do artigo 156, I
do Código de Processo Penal, desde que a referida norma não seja interpretada em sua
literalidade. Para Avena, esse dispositivo requer interpretação compatível tanto com o
modelo acusatório implícito na Carta Maior quanto com princípio da verdade real que
integra uma das ﬁnalidades do processo penal. A prova a ser realizada ex oﬃcio pelo
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magistrado em sede investigatória deveria ser condicionada a averiguação de
determinados pressupostos elencados pelo autor, como: existência de investigação já em
andamento suscitada pelos órgãos competentes; presença de periculum in mora (medida
urgente e relevante demonstrada pelo juiz) e fumus bonis iuris (exteriorizado por meio de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do fato); e veriﬁcação da excepcionalidade
da atuação do juiz, uma vez que ele só deverá atuar ativamente em sede investigatória
caso a medida probatória obedeça critérios de necessidade, adequação e
proporcionalidade, conforme dispõe a parte ﬁnal do inciso I, do artigo 156 do CPP.
Aury Lopes Júnior refuta os argumentos de Avena no que tange à posição do juiz
frente ao inquérito policial. Para Aury, o magistrado limita-se como autêntico garantidor,
contido em suas próprias manifestações e disperso à atividade pré-processual,
qualiﬁcando-se como supraparte nessa relação, e assim arremata:
"Daí porque nosso profundo rechaço ao disposto no inciso I do art. 156 (nova redação
dada pela Lei n. 11.690/2008), que permite ao juiz, de ofício, ordenar antes de iniciada a
ação penal (logo, na investigação preliminar), a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observado a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida. Como se percebe, além de caminhar em direção ao
passado (juiz-instrutor), a reforma pontual maquiou o problema, utilizando critérios
vagos e imprecisos (necessidade e adequação par que e para quem?) e o manipulável
princípio da proporcionalidade (que com certeza será utilizado a partir de falaciosa
dicotomia entre o (sagrado...) interesse público e o (sempre sacriﬁcável) direito
individual do imputado...)." (4)

Os argumentos a favor da produção de provas ex oﬃcio pelo magistrado vão de
encontro ao princípio da inércia da jurisdição. Malgrado o Código de Processo Penal conceda
ao juiz o exercício de produção de provas em sede investigativa, ao órgão julgador não é
conferido, com base nas diretrizes basilares do direito processual penal, o poder de deﬁnir
sua própria jurisdição ou concedida função persecutória. Autores como Marco Antônio Silva
e Jayme de Freitas defendem a impossibilidade de produção de provas de ofício pelo juiz em
sede inquisitiva, a possibilitar o ato tão somente quando da solicitação pelo órgão
ministerial. Porém, é rígido o entendimento de a iniciativa instrutória do juiz confundir-se
com o princípio inquisitório, repelido pela Constituição federal de 1988. Gilberto Thums
assim entende:
"Se há um órgão estatal, organizado e estruturado por lei, em quadro de carreira, com
atribuição exclusiva de promover a ação penal pública, está proibido o juiz de assumir o
papel de acusador. O interesse público do processo no que diz respetio à acusação
esgota-se na atuação do Ministério Público. O juiz deve decidir com base nas provas
produzidas pelas partes. A pretensão acusatória e seus limites pertencem à parte
autora." (5)

Além disso, destaca-se que a jurisdição penal se inicia pontualmente com a
apreciação da acusação formulada pelo parquet. Tanto é que a cláusula de reserva de
jurisdição, a qual abrange a permissão para romper a inviolabilidade de domicílio, o direito
à intimidade, o direito à privacidade ou até mesmo a liberdade individual, é pautada na
mera proteção de interesses de investigação criminal, ao amparo da Constituição federal e
do devido processo legal. Por essa razoabilidade, o magistrado não deve realizar qualquer
providência de ofício em fase de investigação criminal, seja para ﬁns de conservação
material a ser colhida, seja mesmo para qualquer determinação de medidas acautelatórias.
Todavia, isso não signiﬁca que o juiz criminal está impossibilitado de realizar
qualquer ato durante a fase de investigação. Ao proferir decisão sobre interceptação
telefônica ou acerca de uma realização de busca domiciliar, por exemplo, o magistrado não
está realizando investigação. Pelo contrário, o juiz está cumprindo com a sua função
durante a persecução penal, qual seja, de examinar o cabimento da restrição de direitos e
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assegurar os direitos fundamentais do investigado.
O artigo 3º da revogada Lei n. 9.034/1995 – Lei de Organização Criminosa –
entregava ao juiz criminal poderes instrutórios no sentido de buscar informações
referentes à atuação das organizações criminosas ainda na fase investigativa – antes
mesmo da propositura da ação penal. Dessarte, o STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.570/DF, declarou inconstitucional a ﬁgura do juiz inquisidor
descrita na norma ora examinada, sob a justiﬁcativa de que as atribuições de inquirição e
investigação são entregues ao Ministério Público e a Polícia Judiciária, conforme ementa a
seguir:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI
COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO
IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. "JUIZ DE INSTRUÇÃO". REALIZAÇÃO
D E D I L I G Ê N C I A S P E S S O A L M E N T E . C O M P E T Ê N C I A PA R A I N V E S T I G A R .
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO
MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL. 1. Lei
9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina
contida na legislação antecedente em relação aos sigilos bancário e ﬁnanceiro na
apuração das ações praticadas por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto
aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações
bancárias e ﬁnanceiras. 2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de
quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do
princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal. 3. Funções
de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias
Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2o; e 144, § 1o, I e IV, e § 4o). A realização de
inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes. Ação julgada
procedente, em parte.
(ADI 1570, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em
12/02/2004, DJ 22-10-2004 PP-00004 EMENT VOL-02169-01 PP-00046 RDDP n. 24,
2005, p. 137-146 RTJ VOL-00192-03 PP-00838) (6)

O ministro relator, Maurício Corrêa, em sede do controle de constitucionalidade em
apreço, sustentou que a norma questionada criara uma espécie de juízo de instrução, o
qual não apresenta previsão no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a
incumbência do inquérito policial é reservada à polícia. Além disso, o relator ponderou em
seu voto que "Ninguém pode negar que o magistrado, pelo simples fato de ser humano,
após realizar pessoalmente as diligências, ﬁque envolvido psicologicamente com a causa,
contaminando sua imparcialidade". (7)
Nessa mesma esteira, no RHC n. 23945/RJ, o Superior Tribunal de Justiça entendeu
que quando o juiz procede ao interrogatório do réu antes mesmo da propositura da ação
penal há grave violação à garantia da imparcialidade, in verbis:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. REALIZAÇÃO
DE INTERROGATÓRIO POR JUIZ DURANTE A FASE INQUISITÓRIA, ANTES DO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 3º, DA LEI DE PRISÃO
TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO QUE PERMITA AO MAGISTRADO
PROCEDER À INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. RETORNO AO SISTEMA INQUISITÓRIO.
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E GARANTIAS DO CIDADÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. Hipótese em que o Juiz, antes de haver, sequer, o oferecimento da denúncia, estando
ainda no curso da investigação preliminar, se imiscuir nas atividades da polícia judiciária
e realizar o interrogatório do réu, utilizando como fundamento o artigo 2º, § 3º, da Lei
7.960/1989.
2. A lei da prisão temporária permite ao magistrado, de ofício, em relação ao preso,
determinar que ele lhe seja apresentado e submetê-lo a exame de corpo de delito. Em
relação à autoridade policial o Juiz pode solicitar informações e esclarecimentos.
3. A Lei 7.960/1989 não disciplinou procedimento em que o Juiz pode, como inquisidor,
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interrogar o réu.
4. O magistrado que pratica atos típicos da polícia judiciária torna-se impedido para
proceder ao julgamento e processamento da ação penal, eis que perdeu, com a prática
dos atos investigatórios, a imparcialidade necessária ao exercício da atividade
jurisdicional.
5. O sistema acusatório regido pelo princípio dispositivo e contemplado pela
Constituição da República de 1988 diferencia-se do sistema inquisitório porque nesse a
gestão da prova pertence ao Juiz e naquele às partes.
6. No Estado Democrático de Direito, as garantias processuais de julgamento por Juízo
imparcial, obediência ao contraditório e à ampla defesa são indispensáveis à efetivação
dos direitos fundamentais do homem.
7. Recurso provido.
(RHC 23.945/RJ, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 16/03/2009) (8)

No caso aludido, o juiz realizou atos de competência da polícia judiciária, indicando o
artigo 2º, §3º, da Lei de Prisão Temporária, como base legal para o procedimento realizado.
Entrementes, o artigo supramencionado não confere poderes ao magistrado para
interrogar o acusado durante o procedimento administrativo. O dispositivo em análise
apenas permite ao magistrado que solicite informações e esclarecimentos à autoridade
policial e determine, de ofício, que o preso lhe seja apresentado e submetido ao exame de
corpo de delito.
Logo, conforme o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao
magistrado interrogar o réu e apurar fatos antes mesmo da realização da denúncia pelo
Ministério Público. O julgador que atua na investigação, de maneira consequente, declinase à direcionamento especíﬁco, a afastar-se da imparcialidade, subjetivamente
comprometida, por então haver alinhamento prévio a algum dos polos da relação
processual. Aﬁnal, a produção de provas incumbe àqueles envolvidos no contraditório do
processo, a restar ao juiz, em sede pré-processual, a ﬁgura de mero destinatário da prova.
Nesse sentido, é possível inferir que a atuação do juiz ex oﬃcio na fase préprocessual não se coaduna com um dos pilares do Estado democrático de direito, qual seja,
o sistema acusatório, cujo aspecto básico é a separação das funções de acusar, defender e
julgar. Desse modo, quando o juiz concentra todas essas funções em suas mãos, além de
comprometer a imparcialidade da jurisdição, viola a cláusula do devido processo legal. A
presença do magistrado nessa etapa demonstra natureza excepcional e contingente, pois
não exprime, sequer, caráter necessário à conclusão do inquérito policial. Logo, o
recolhimento de material probatório para a propositura da ação penal compete
exclusivamente à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, a ﬁm de se manter preservada a
imparcialidade do juiz.
Iniciativa probatória do juiz durante o curso da ação penal
À luz do princípio da verdade, veriﬁca-se a possibilidade de o órgão julgador
estipular a produção de provas em sede de processo penal. Diferentemente do inquérito
policial, nessa etapa, o ordenamento jurídico brasileiro garante ao então acusado o direito
ao contraditório e à ampla defesa frente à motivação das decisões judiciais, e, por
conseguinte, passa a garantir o direito de reação e inﬂuência das partes no rumo do
processo.
O inciso II do art. 156 do Código de Processo Penal foi acrescentado pela Lei n.
11.690/2008, facultando ao juiz a realização de diligências com o ﬁto de sanar incertezas
sobre pontos relevantes no curso da instrução – fase processual. A condição da observância
do contraditório e da ampla defesa torna o dispositivo mais compreensível quanto à
determinação da produção de provas do juiz quando comparada à etapa inquisitorial. O
dispositivo em tela deriva de sistema há muito consolidado no processo civil brasileiro, o
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qual foi reaﬁrmado pela Lei n. 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil. Entretanto,
ressalta-se que a referida garantia constitucional não é destinada ao órgão jurisdicional,
mas tão somente aos litigantes, estes que devem utilizá-la em face da produção de provas,
à luz do binômio conhecimento-reação, não lançado em fase pré-processual.
Por meio da literalidade expressa no artigo 155 do Código de Processo Penal, inferese que o princípio da judicialização sugere, em regra, que a produção de provas seja
realizada em juízo, a realizar fato gerador com a norma constitucional prevista no inciso LV
do artigo 5º da Carta Magna. Nessa esteira, o contraditório ﬁrma-se como fator
determinante à possibilidade de produção de provas por iniciativa do magistrado em sede
processual. Essa garantia constitucional-processual, inexistente em sede investigativa,
fortalece a tese da garantia da imparcialidade do juiz frente à própria atuação.
Sob o aspecto político, a produção de provas, por ânimo do magistrado, deriva da
função social do processo a alcançar a paz comum. Dessarte, não é possível admitir,
quando presente a possibilidade do contraditório, a aplicação de normas de direito
substancial a acontecimentos não devidamente apresentados, isto é, o juiz deve suprir as
limitações dos litigantes, a ﬁm de alcançar a par condicio, de forma a superar as
desigualdades entre as partes, uma vez que a função do magistrado em um processo
plublicista é indispensavelmente ativo. A produção de provas na fase instrutória é, com
larga frequência, quesito determinante à conclusão processual.
A prerrogativa conferida ao juiz demanda dúvidas na doutrina quanto à natureza de
o elevado poder probatório em sede processual se tratar de mera faculdade ou de
verdadeira obrigação. Parcela dos estudiosos processualistas penais aﬁrmam consistir o
poder em simples autorização ofertada ao magistrado, entendimento o qual não prevalece.
De maneira contrária, predomina a posição que defende ser o poder instrutório do
magistrado, no curso da ação penal, legítimo poder-dever, a indicar a mens legis resgatada
em interpretação sistemática do direito positivo. Ademais, a qualidade da imparcialidade
subsiste quando da atuação do juiz em busca da verdade, desde que observados os
fundamentos legais, jurídicos e constitucionais, a exemplo do contraditório consagrado em
sede processual.
Antônio Alberto Machado, por sua vez, opõe-se ao engenho magisterial supracitado,
imputando às partes, de modo quase exclusivo, a obrigação do onus probandi. Para o autor,
a produção de provas em juízo é direito-dever das partes, e não do órgão julgador, o qual
deve contentar-se em apenas presidir, de maneira imparcial, o duelo probante. Ao aﬁrmar
que a ﬁgura do magistrado ﬁca, pois, como mera destinatária daquilo que foi apresentado
nos autos do processo, Machado deﬁne:
"Quando o juiz determina, de ofício, a realização de provas, é sinal de que ele está em
dúvida, e, na dúvida, deve absolver o acusado, aplicando o princípio do in dubio pro reo.
Se o juiz não absolve aplicando esse princípio é porque as diligências que ele vai
determinar, consequentemente, são diligências destinadas a apurar a responsabilidade
criminal do réu, e não a sua inocência, como se ele (juiz) fosse um acusador, o que torna
a sua atuação contrária no princípio constitucional do procesos acusatório.
(...)
Durante a instrução do processo é natural que o juiz tenha dúvidas acerca do fato ou da
responsabilidade criminal do acusado, mas nem por isso deve sair procurando novas
provas. Precisa aguardar que as partes dirimam essas dúvidas, e se elas persistirem, ao
ﬁnal de instrução probatória, deve absolver o réu em nome do princípio milenar do in
dubio pro reo." (9)

Entrementes, os fundamentos delineados no sentido de impedir a produção de
provas pelo órgão julgador, no curso do processo, são vulneráveis e inconsistentes. Na
medida em que a demanda por esclarecimentos seja medida excepcional, em face das
incertezas não esclarecidas pelas partes, os atos do magistrado apresentam, pois, caráter
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supletivo. As provas produzidas por determinação judicial como meio de complementação,
em sede processual, não prevê benefício a qualquer das partes, uma vez que o resultado do
indício não é previsível.
Marcos Alexandre Coelho Zilli deﬁne que a decisão do juiz quanto à produção de
provas de modo complementar exige motivação e indicação da ﬁnalidade visada pela
medida, alinhada à publicidade, ao contraditório e à ampla defesa das partes, a garantir,
aos litigantes, possibilidade de participação nas mesmas proporções quanto às produções e
aos resultados. Eugênio Pacelli complementa Zilli, ao destacar que a manifestação do
magistrado, ao produzir provas ex oﬃcio, no processo penal, é fator determinante ao
equilíbrio da natureza material da ação e da paridade de armas entres as partes.
Outrossim, Pacelli enfatiza a peculiar resolução do magistrado no que tange à produção de
provas em caso de dúvida – diferenciando-a de sua mera ausência:
"A dúvida somente instala-se no espírito a partir da conﬂuência de proposições em
sentido diverso sobre determinado objeto ou ideia. No campo probatório, ela ocorreria a
partir de possíveis conclusões diversas acerca do material probatório então produzido, e
não sobre o não produzido. Assim, é de se admitir a dúvida do juiz apenas sobre prova
produzida, e não sobre a insuﬁciência ou ausência da atividade persecutória." (10)

Na linha seguida por Machado, Antônio Magalhães Gomes Filho também combate o
poderio instrutório do juiz em sede processual. Para o autor, há, no processo, a ﬁgura do
juiz inquisidor, consagrada pela busca incessante da verdade real e baseada nos institutos
do livre convencimento do julgador e da economia do processo. Paulo Rangel complementa
essa idealização ao declarar que não há espaço ao juiz para deter gestão da prova, ainda
que instaurada a ação penal. Rangel defende que o poder instrutório ex oﬃcio do juiz
declina-se, invariavelmente, à condenação do acusado, uma vez que o direito processual
penal determina a absolvição do acusado em caso de ausência de provas ou dúvidas sobre
elas.
Os argumentos, porém, não se sustentam frente à interpretação sistemática do
Código de Processo Penal. Ada Pellegrini leciona que confusões doutrinárias são
desenvolvidas em virtude da equivocada interpretação desempenhada sobre o processo
inquisitivo e o processo acusatório. Segundo Ada, este não se desnatura em razão da
concessão de poderes instrutórios ao órgão julgador, pois, aﬁnal, trata-se de distinção de
modelos, em vez de sistemas, fundamento que permite ao sistema acusatório valer-se
tanto do adversarial system quanto do inquisitorial system. Nesse sentido, a Suprema
Corte esboça o entendimento em apreço ao interpretá-lo sobre caso concreto (11):
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO.
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO.
ORGANICIDADE DO DIREITO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP).
EXAME GRAFOTÉCNICO. DILIGÊNCIA REQUERIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 156, II, DO CPP. HABEAS CORPUS
EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O juiz pode determinar, de ofício,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, do CPC). 2.
As provas que o magistrado entender imprescindíveis à formação de sua
convicção podem ser ordenadas, de ofício, em qualquer estágio do processo,
desde que antes de proferida sentença. Precedente: AR 1.538-AgR-AgR, Relator o
Ministro Maurício Corrêa, DJ de 08.02.02. 3. In casu, a paciente foi denunciada como
incursa nas sanções do artigo 304 do Código Penal, por ter, em tese, apresentado
documento público (histórico escolar) e documento particular (diploma de qualiﬁcação
técnica) falsos perante o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Mato Grosso a
ﬁm de exercer, ilegalmente, a proﬁssão de auxiliar de enfermagem. Concluída a
instrução criminal, o juiz singular converteu o julgamento em diligência a ﬁm de
determinar a realização de exame grafotécnico para, após, sentenciar o feito. 4. A
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competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas
corpus está deﬁnida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da
Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das
hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Habeas corpus extinto por inadequação
da via eleita. (HC 121689, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-062014) (grifo noso)

Guilherme de Souza Nucci acompanha o entendimento do Pretório Excelso e da
autora Ada Pellegrini. Nucci, inclusive, destaca os benefícios da atuação do magistrado no
que diz respeito ao processo – e não a uma parte ou a outra:
"A atuação de ofício do juiz, na colheita de prova, é uma decorrência natural dos
princípios da verdade real e do impulso oﬁcial. Em homenagem à verdade real, que
necessita prevalecer no processo penal, deve o magistrado determinar a produção das
provas que entender pertinentes e razoáveis para apurar o fato criminoso. Não deve ter
a preocupação de beneﬁciar, com isso, a acusação ou a defesa, mas única e tão somente
atingir a verdade. O impulso oﬁcial também é princípio presente no processo, fazendo
com que o juiz provoque o andamento do feito, até ﬁnal decisão, queiram as partes ou
não. O procedimento legal deve ser seguido à risca, designando-se as audiências
previstas em lei e atingindo o momento culminante do processo, que é a prolação da
sentença." (12)

Gilberto Thums é outro autor que contraria o preceito deﬁnido no inciso II do artigo
156 do Código de Processo Penal. Para ele, o órgão julgador incumbido de poderes
constitucionais deve, ao deparar-se com a dúvida, aplicar o instituto do favor rei, e não
valer-se da busca por provas – o que seria, segundo Thums, a ditadura inﬁltrada na
democracia. Além disso, aﬁrma não poder ser o juiz o gerente da prova, pois desse modo
incorreria em declínio ora ao lado da defesa, ora ao lado da acusação. Deveria o juiz, pois,
ser mero avaliador das provas, jamais empenhar-se em originá-las. Gustavo Badaró, de
maneira sucinta, desmantela a construção de Thums:
"Os poderes instrutórios do juiz não são incompatíveis com a imparcialidade do julgador.
Ao determinar a produção de uma prova, o juiz não sabe, de antemão, o que dela
resultará e, em consequência, a qual parte vai beneﬁciar. Por outro lado, se o juiz está na
dúvida sobre um fato e sabe que a realização de uma prova poderia eliminar sua
incerteza e não determina sua produção, aí sim estará sendo parcial, porque sabe que,
ao ﬁnal, sua abstenção irá beneﬁciar a parte contrária àquela a quem incumbirá o ônus
daquela prova. Juiz ativo não é sinônimo de juiz parcial." (13)

Dessarte, adverte-se que a produção de provas pelo magistrado, em juízo, não se confunde
com a matriz acusatória. O legislador, ao conferir ao órgão julgador a possibilidade de
produção de provas, desde o recebimento da denúncia (ou da queixa-crime) até a
sentença, concedeu-lhe autonomia para sanar nebulosidades do processo. Entretanto, o
poder legiferante olvidou-se ao não delinear de maneira precisa as possibilidades
instrutórias do juiz. Deveria, pois, oferecer a prerrogativa ao magistrado somente após o
esgotamento de provas pelas partes, de modo supletivo, a evitar compassos que possam
comprometer-lhe a imparcialidade. Infere-se a harmonia e a constitucionalidade dos
institutos do juiz, da prova e do contraditório com fulcro nos estudos e entendimentos da
doutrina majoritária positiva, bem como nos entendimentos dos tribunais superiores, a
arrematar-se com o manifesto e recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (14):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRIBUNAL DO JÚRI.
INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO JUIZ NO PROCESSO PENAL. ARTS. 209 E 497, XI,
AMBOS DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO. COMPATIBILIDADE. LIMITES.
PODER RESIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A estrutura acusatória do processo penal pátrio impede que se
sobreponham em um mesmo sujeito processual as funções de defender,
acusar e julgar, mas não elimina, dada a natureza publicista do processo, a
possibilidade de o juiz determinar, mediante fundamentação e sob
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contraditório, a realização de diligências ou a produção de meios de prova para
a melhor reconstrução histórica dos fatos, desde que assim proceda de modo
residual e complementar às partes e com o cuidado de preservar sua
imparcialidade.
2. Não fora assim, restaria ao juiz, a quem se outorga o poder soberano de dizer o
direito, lavar as mãos e reconhecer sua incapacidade de outorgar, com justeza e justiça,
a tutela jurisdicional postulada, seja para condenar, seja para absolver o acusado. Uma
postura de tal jaez ilidiria o compromisso judicial com a verdade e com a justiça,
sujeitando-o, sem qualquer reserva, ao resultado da atividade instrutória das partes,
nem sempre suﬁciente para esclarecer, satisfatoriamente, os fatos sobre os quais se
assenta a pretensão punitiva.
3. O uso, pelo magistrado, de seus poderes instrutórios, presentes em inúmeros
dispositivos do Código de Processo Penal, não autoriza, porém, posturas de vanguarda
ou de protagonismo judicial.
4. Entretanto, sob uma ótica que busca a realização do processo justo e tendo em vista
as peculiaridades do Tribunal do Júri, em que o juiz-presidente apenas prepara e regula
a realização do julgamento pelos juízes populares, deve ser prestigiada a atividade
probatória deﬂagrada pelo Juiz que determina, de ofício, a oitiva em plenário de
testemunhas arroladas extemporaneamente na fase do art. 422 do CPP, mas já ouvidas
em juízo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, porque de
forma residual e em consonância com os arts. 209 e 497, XI, ambos do CPP, para a
correta compreensão de importantes fatos relatados durante a produção da prova oral.
5. Recurso ordinário não provido.
(RHC 87.764/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/11/2017)
(grifo nosso)

A inércia do órgão julgador, durante a persecução processual, compromete a
paciﬁcação social almejada pelo direito. O juiz deve, pois, manifestar-se de maneira
pontual e complementar no que tange à produção de provas, uma vez demonstrado que a
disponibilidade do direito material não descamba em inﬂuências sobre o processo, posto
que se trata de mecanismo de função estatal, com escopo social de solucionar o conﬂito. A
proposta delineada pelo Código de Processo Penal deﬁne o magistrado como juiz de
garantias, e não como juiz inquisidor, ao apresentar o sistema processual penal com bases
democráticas e adequadas aos direitos e garantias fundamentais.
CONCLUSÃO
Os preceitos maiores apresentados pela Carta de Outubro, sob forte inﬂuência
política, restaram violados por reformas infraconstitucionais ao longo dos anos.
Decorrentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o contraditório e a ampla
defesa, mecanismos basilares à defesa do réu, veriﬁcam-se inócuos ante traços do sistema
inquisitivo que foram inseridos no Código de Processo Penal. Exemplo mais claro disso são
as alterações impostas pela Lei n. 11.690/2008, as quais alteraram o diploma processual
penal para conferir ao magistrado o poder-dever – e não a mera faculdade – de produzir
provas ex oﬃcio em detrimento de artifícios de defesa do réu. Ao órgão julgador, desse
modo, concedeu-se poder instrutório quando deparado com a urgência e a relevância, em
fase investigativa, sob a observância de medidas necessárias, adequadas e proporcionais.
A nova prerrogativa conferida ao magistrado desestabilizou o modelo acusatório com essa
marcante norma de natureza inquisitorial, prevista no inciso I do artigo 156 do Código de
Processo Penal. Conquanto o regramento tenha sido inserido vinte anos após a
promulgação da Constituição federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal já aﬁrmou, de
forma categórica, que o sistema brasileiro é indiscutivelmente acusatório, uma vez que
nele prevalece a paridade de armas entre as partes em consonância com os princípios da
isonomia e do devido processo legal.
A divergência na doutrina, quanto ao tema discorrido, é parelha, mas declina-se no
sentido da inconstitucionalidade da norma. Há patente violação ao princípio da inércia da
jurisdição, pois a confecção de poderes instrutórios ao juiz aproxima-o do órgão acusador e
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não acompanha o sistema acusatório, uma vez veriﬁcada a ausência dos institutos do
contraditório e da ampla defesa em sede pré-processual, fator determinante para a defesa
da tese. O magistrado deve, pois, limitar-se como autêntico garantidor da fase
investigativa, apenas assegurando os direitos fundamentais do investigado e
determinando, quando necessário, operações de reserva de jurisdição.
Por ﬁm, o tema evolui ao inciso II do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Permanece a prerrogativa instrutória do magistrado, porém confere-se ao acusado meios
constitucionais de resguarda, mais precisamente o contraditório e a ampla defesa, a
constatar nítido equilíbrio e harmonia no curso do processo instaurado. Infere-se, nesse
ponto, o afastamento do adversarial system, no qual o magistrado limita-se à posição de
garante – apenas preserva a autonomia das partes – e a aproximação do inquisitorial
system, o qual abeira o juiz do órgão julgador quando este dermina, per si, a produção de
provas. Apesar disso, depreende-se, nesse momento, a paridade de armas entre Estado e
réu, inclusive sobre o argumento de que a garantia sobre a qual o magistrado se reveste
não se destina a si, mas sim aos litigantes. Ademais, o aludido poderio do magistrado,
ainda que seja legítimo poder-dever, não deve ser exercido de modo indiscriminado.
Reserva-se, pois, à função social do processo e à paz comum, além de limitar o juiz a atos
meramente suplementares no que tange à produção de provas.
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A expropriação da imagem do indivíduo no âmbito do
Direito Penal e o sensacionalismo midiático
Igor Sales
Atualmente, as informações, notícias e reportagens deixaram de ser buscadas a ﬁm
de esclarecer uma verdade sobre um fato; hoje são elas que procuram seus ouvintes e
leitores, sendo assim, as redes de distribuição desse conteúdo se especializaram, e
buscaram obter meios para agradar um público em especíﬁco.
Nos dias atuais, algo chama a atenção, a velocidade e os efeitos devastadores que
uma informação mal veiculada pode causar na vida das pessoas a depender da forma como
são retratadas. E hoje a informação não tem apenas seu condão lógico de informar, a
informação virou negócio, virou ferramenta de controle social e, principalmente,
informação virou dinheiro, lucro.
Porém, o jornalismo possui notável relevância na cultura do brasileiro, e alcança
cada vez mais as grandes massas sociais, e sabendo disso, as grandes empresas do ramo
midiático, que possuem grande alcance perante a sociedade, tornaram-se partidárias, não
que sejam ﬁliadas ou tendenciosas a um partido político em si, mas são tendenciosas de um
modo geral, por exemplo, emissoras que são assumidamente evangélicas, e assumem essa
linha de visão, por óbvio, essa linha será sempre mais bem retratada, a ﬁm de alcançar uma
maior aprovação dos ouvintes, leitores e telespectadores que com eles interagem.
Hoje a mídia, por ser partidária, escolhe cuidadosamente a forma como serão
retratadas as informações, e, seguindo o ideal empresarial que possuem, disponibilizam o
conteúdo em diversos formatos, assim para o leitor/ouvinte/telespectador não há mais
nenhuma diﬁculdade em buscar por essas informações; elas estão ao alcance das mãos em
um simples clique, surgem insinuantes e pretensiosas, tendo como objetivo mais que do
informar, como também doutrinar.
Então, reﬂete-se que há o maior interesse em agradar, do que retratar o fato tão
somente da forma em que ocorreu, mais vale para o jornalismo sensacionalista difamar o
acusado com palavras e atitudes funestas, do que dizer que nada se sabe sobre o assunto,
ou simplesmente, diminuir a situação esclarecendo que os fatos ainda estão sendo
averiguados pelas autoridades, dessa maneira, como sempre há algo a ser dito, mesmo
quando em tese não há, mistura-se indevidamente o entretenimento dos programas
artísticos e a seriedade dos programas jornalísticos.
Todavia, o direito constitucional à informação se tornou mais democrático, e os
cidadãos se acostumaram com isso, querem saber, conhecer, terem detalhes, terem acesso
a fotos, dados, sobre determinado fato.
Essa democracia, porém, se tornou tanta, que desvirtuou-se, a ponto de que os
lados de uma mesma história passaram a ser muitos, chegando ao ponto onde uma mesma
história possui diversas versões, que muda sob a ótica de quem conta, todavia, uma
verdade não seria absoluta? Ou quem decide o que passa a ser verdade é o
leitor/ouvinte/telespectador que tende a conﬁar nos emissores de sua conﬁança.
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Porém, apesar da importância do direito à informação e do fato que sua aplicação
dentro de uma sociedade democrática necessita ser apoiada, não deve ser esquecido que
essas informações quando se tratam da vida de um outro indivíduo, precisam ser tratadas
de forma mais cuidadosa e menos parcial por parte de quem veicula.
O presente artigo irá abordar as diferentes formas em que possa ser conciliado o
direito da informação com o direito à imagem e à privacidade, e o que deverá ser respeitado
por parte daquele indivíduo que tem sua imagem utilizada.
O enfoque central será o modo em que é usada a imagem do indivíduo, esteja ele
detido, investigado, esteja ele no período após sua condenação ou absolvição, em
contraponto com o direito que as demais pessoas possuem de saber o que está ocorrendo,
uma vez que a justiça é pública, assim como os processos que como regra geral também
são públicos e devem obedecer a regra da publicidade.
Falando especiﬁcamente do indivíduo preso lato sensu, a sua proteção jurídica
encontra base em principalmente quatro dispositivos, Constituição federal, Código Penal e
Civil, além da Lei de Execuções Penais.
Constituição federal no artigo 5º, XLIX, que assegura aos presos o respeito à
integridade física e moral, Lei de Execuções Penais que em seu artigo 41, VIII, aduz sobre a
proteção contra qualquer forma de sensacionalismo.
No artigo 20 do Código Civil, que seguindo ideais constitucionais referenda que a
propagação da imagem só poderá ser feita com o consentimento do indivíduo, cabendo
indenização quando não respeitado esse dispositivo, e no artigo 38 do Código
Penal que aﬁrma que o preso conserva todos os seus direitos não abarcados pela
perda de sua liberdade.
Finalmente, sob a luz da Lei de Execuções Penais, mais precisamente em seu art. 40
que dispõe que: "Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral
dos condenados e dos presos provisórios", é possível evidenciar que a disposição dessa
norma infraconstitucional visa, amparado por conceitos normativos constitucionais,
garantir o respeito à integridade moral dos condenados e aos demais presos provisórios.
Não há de se negar que existe um conselho midiático, interessado apenas no
fomento do espetáculo, esse espetáculo orquestrado pelo conselho midiático busca apenas
reproduzir, propagar, não se atentando aos princípios morais e legais que devem nortear as
1
pessoas que trabalham com a divulgação de informações sobre terceiros .
Esse tipo de mídia sensacionalista busca transformar fatos sociais em um mercado
de informações fundadas em informações rasas, o que fomenta na diﬁculdade de
reinserção desses membros de infratores no meio social ao qual fora retirado
anteriormente, quebrando com os paradigmas inerentes à privacidade e à intimidade.
Há de se lembrar que no Brasil, vigora um princípio que visa proteger a ﬁgura
daqueles que já foram submetidos as sanções penais, o "direito ao esquecimento", que
garante privacidade a todos aqueles que já tenham cumprido suas penas, ou que após um
devido processual legal, foram absolvidos.

1

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997,
pg. 140.
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Porém, ressalta-se que diariamente a mídia brasileira é autora de diversos atos nos
quais há uma marca registrada, o sensacionalismo, percebe-se a falta de uma justa
adequação entre a ideia de informar e a de passar uma opinião, com isso fazem do
jornalismo uma mera ferramenta de exposição vexatória em massa, criando uma cultura
que visa unir o público e o privado, a vida particular e sua exposição midiática, conforme
destaca Fernanda Borgheti Cantalli (2009).
[...]O direito à privacidade consiste em tutela indispensável ao exercício da cidadania,
seja a tutela negativa, seja positiva, ou seja, protegendo contra atentados indevidos e
garantindo uma esfera de gestão das próprias informações. Diante dessas duas direções
resulta a impossibilidade de deﬁnir contornos especíﬁcos sobre a privacidade. Trata-se
de um direito aberto, de calibração e repercussão concretas, o que suscita uma
"proteção dúctil". Embora os contornos sejam maleáveis e diversas podem ser as
peculiaridades dos casos concretos, a análise de cada situação fática deve ter como
norte os valores constitucionais primordiais e uniﬁcadores de todo o sistema: a
2
dignidade da pessoa humana e o respeito à personalidade de cada um.

Contudo, a imagem deverá ser resguardada e tutelada da forma mais ampla
possível, devendo ser assim mantida, pois é um aspecto inerente da pessoa humana, não
podendo ser usada como simples meio de ganho econômico, ainda mais se terceiros se
apropriarem dessa imagem para ﬁns de ganho.3
O Estado, ao perceber que não detém o controle dessa válvula desvirtuada da mídia,
também não se mantém inerte, e ao contrário do que possa imaginar, facilita essa prática,
pois fomenta e facilita com práticas sensacionalistas para passar à população a falsa ideia
de que em seus governantes há um facho de esperança para resolver problemas
complexos, como o de violência urbana.
4

Não obstante, é comum vermos programas policiais que usam a rede de televisão
para mostrar o trabalho de policiais em suas operações de rotina, onde é mostrado sem que
haja uma prévia autorização, a imagem de pessoas comuns sendo abordadas e muitas
vezes sendo privadas de seus direitos cíveis por esses policiais.
Dessa forma, o Estado se aproveita de programas desse teor para mostrar o trabalho
da linha de frente da segurança pública, pois o Estado ali mostra para a sociedade sua força,
e permite mostrar que ainda consegue impor sobre a sociedade a ordem por meio de suas
forças policiais.
Assim sendo, observa-se que em diversos momentos o Estado também busca
supervalorizar suas ações, como, por exemplo, no combate ao alcoolismo no volante, é
sabido que a imprudência ao volante, realização de manobras negligentes, o uso de
aparelhos telefônicos durante a pilotagem, ou mesmo o sono, causam mais acidentes do
que o alcoolismo ao volante.
Contudo, investir em campanhas educativas, aumentar o rigor de sua ﬁscalização
quanto a essas práticas citadas, demandaria um maior tempo, um maior trabalho, e

2

CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos de personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e
dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009 pg. 199
3
PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e os direitos de
personalidade no direito português. In: SARLET, Ingo Wolfgang. A constituição concretizada. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2000, Pg. 68.
4
Programas policiais são programas em formato de telejornais, que contam com um apresentador e que visa
mostrar reportagens em que há atuação direta da polícia em situações de confronto com possíveis infratores,
bem como buscam a entrevista
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principalmente um maior investimento econômico a seus cofres, por esse motivo é
preferível voltar todos os seus esforços à bebida e direção, fazendo dessa prática um feirão
5
de multas.
É evidente que aqui não está sendo defendida essa conduta imprudente por parte do
condutor do automóvel, o que se é discutido é o fato da administração pública creditar
todos os seus esforços a um problema que obviamente não é o principal agente dos
acidentes de trânsito para passar à sociedade uma falsa impressão de que "aqui estão
sendo investidos os seus impostos".
Essa analogia explicita bem o que o Estado também faz com os problemas criminais
fomentados pela mídia sensacionalista.
Vejamos.
Será que a mídia sensacionalista ao mostrar um cidadão preso, sendo rechaçado
pela sociedade, não traria a impressão que a máquina pública trabalhou a ﬁm de garantir a
paz social, e com a exposição daquele detento mostrar a sociedade de que ali está sendo
investido os recursos inerentes à segurança pública?
Crítica essa é citada pelo autor da obra estudada, in verbis:
[...]O governo recebendo críticas duras por parte da sociedade aplaude a forma com que
a polícia tem trabalhado, através de operações, como o caminho para o ﬁm da
impunibilidade. Incentivos como esse pela sociedade estimulam a Polícia na
manutenção da perigosa prática de convocação da imprensa para acompanhar as
prisões dos suspeitos, sem o menor constrangimento em expô-los à execração
6
pública [...]

Tal citação nos permite concluir que a ideia central do governo em promover grandes
operações que gastam milhões de reais, e que poderiam estar sendo investidos em
diversos outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, em educação, não têm como
enfoque central o simples compromisso com o bem-estar e a segurança social, mas sim em
promover a sua imagem e fomentar a sua força perante a sociedade.
Tal prática além de gerar um círculo altamente vicioso, torna-se interessante para os
três lados da história: a polícia (braço armado do Estado), demonstra que está atuante, a
mídia sensacionalista, tem uma história a ser passada em seus programas a ﬁm de tão
somente entreter o seu público, enaltecendo e valorizando de forma demasiada toda a
história e creditando ao indivíduo preso, a imagem um detendo de intensa periculosidade,
dessa forma, até mesmo o próprio cidadão que fora preso, também se beneﬁcia de todas
essa cobertura midiática, pois ao chegar no estabelecimento prisional possui um certo
patamar, e um tratamento diferente com relação aos demais presos.
Conclui-se que existe um bis in idem perante o acusado, tendo em vista que o Estado
age de forma dúplice contra o cidadão preso, uma vez que através do sistema judicial, o
Estado que é titular dos meios punitivos ante aos seus cidadãos, já prende, julga e decide
quando soltar o cidadão, assim demonstra-se a primeira ação estatal, que deveria ser a
única.
5

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (A.B.M.T) e DISPONÍVEL em <
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/03/1869609-pesquisas-indicam-que-sono-na-direcaopode-ser-tao-perigoso-quanto-alcool.shtml > . acesso em 26/03/2017
6
MEYER, Paulo Roberto. (O EFEITO DA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO PRESO PELA MÍDIA À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ﬂ. 2).
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Todavia, claramente o Estado se apropria das ações da mídia para se promover
perante a sociedade, não se importando com a individualidade do cidadão ali acusado, que
mesmo sem um devido processo legal instaurado, já é acusado e taxado por crimes que ao
menos foram apreciados por um juiz de direito.
Frise-se que a inércia do Estado em frear com essas ações que visam tão somente
degradar com a imagem do preso caracteriza a segunda ação do Estado, uma vez que o ato
de "não fazer" perante essas práticas que afrontam a Constituição federal, entre outras
normais legais, conﬁgura uma ilicitude do Estado.
Nesse ínterim, é possível observar que mesmo o Brasil sendo signatário de diversos
tratados internacionais sobre direitos humanos, além dos diversos trechos da Constituição
federal que garantem a inviolabilidade da imagem, o respeito ao ser humano, e a
preservação da imagem, o Estado não consegue abolir de suas práticas, o uso da
degradação da imagem do indivíduo para se promover perante a sociedade, não se
importando com a particularidade do caso, tão pouco com o cidadão, que, repito, é, em
muitos casos, pré-julgado pelas esferas sociais sem que haja um devido processo legal
instaurado.
Porém, esbarramos em uma celeuma que parece não ter ﬁm, aﬁnal, o indivíduo tem
o direito de ter sua imagem preservada, e como mencionado, esse direito se respalda em
preceitos constitucionais e legais, do outro lado, temos a sociedade totalmente
desesperada por mais informações, o que inegavelmente também é um direito de todo
cidadão.
Outrossim, é válido ressaltar no presente artigo a pesquisa veiculada pela ANDIComunicação e Direitos, que mostrou um estudo realizado durante 30 dias, em 10 estados
brasileiros e que acompanhou 28 programas do gênero policial, que constatou que nesse
período ocorreram 1.936 falas dos apresentadores que possuem algum tipo de violação a
7
direito individual.
Foram também constatadas 1.709 casos de exposição vexatória e indevida, 1.583
de desrespeito à presunção de inocência, 605 violações de direito ao silêncio, 151 de
incitação a desobediência, 56 casos graves de identiﬁcação de adolescentes, além de
8
exatas 12 leis violadas, além da própria Constituição federal.
A grande temática é entender que em regra geral a população também possui o
direito legal e moral de saber quem são os responsáveis pelo cometimento de qualquer
crime, por menor ou maior que seja, bem como saber as circunstâncias em que foram
cometidos.
Partindo dessa premissa, deve ser respeitada a liberdade que qualquer cidadão
possui de assistir a qualquer programa que quiser, essa liberdade sobre o conteúdo
televisivo é um conceito relativamente novo no Brasil, que padeceu em anos durante a
ditadura militar, período no qual os cidadãos foram oprimidos com a censura sobre a mídia,
que tinha extrema diﬁculdade em transmitir todas as notícias da época.
Assim, entende-se que devido à liberdade de imprensa, os jornais, as revistas,

7

DISPONÍVEL em <http://www.andi.org.br/publicacao/guia-de-monitoramento-violacoes-de-direitos-namidia-brasileira
8
DISPONÍVEL em <http://www.andi.org.br/publicacao/guia-de-monitoramento-violacoes-de-direitos-namidia-brasileira
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também possuem o direito de veicular essas notícias sobre os fatos oriundos de práticas
criminosas da melhor forma que entenderem, o direito ao acesso livre à informação deve
ser saudado no Brasil.
Ocorre que ainda não é possível deﬁnir se essa exposição demasiada da identidade
física do cidadão preso, revelada antes mesmo de um primeiro despacho de um juiz sobre a
legitimidade da denúncia, faria parte do conjunto da informação, ou excederia esse
pressuposto constitucional de proteção à intimidade e à presunção de inocência.
Para essas duas questões claramente paradoxais, a palavra-chave talvez seja
moderação, aﬁnal, não custaria nada às editorias das programações um maior cuidado com
o modo em que qualiﬁcam o indivíduo, pois o que daria o direito de alguém em rede
nacional se dirigir a outrem com palavras chulas e baixíssimo calão, apenas com ﬁm de
aumentarem sua popularidade e criarem jargões.
Aﬁnal, a liberdade de expressão e a certa "licença poética", que alguns
apresentadores de programas possuem, esbarram na cordialidade que precisam ter com
seus telespectadores e ouvintes, além do cuidado com o modo de tratamento com pessoas
que nem sequer conhecem, ou sabem ao certo o crime que cometeram, ou as
circunstâncias que tenham sido praticados.
No atual cenário em que nos encontramos dentro do mundo contemporâneo e
globalizado, não há mais espaço para a liberdade de expressão feita de forma imprudente,
essa ideia está ultrapassada, não se pode dizer exatamente tudo aquilo que se quer, é
necessário respeitar a ﬁgura de quem está a sua frente, e ponderar as palavras que lhe são
ditas.
Observa-se que a ideia inicial do jornalismo policial/investigativo era promover e até
mesmo auxiliar a polícia na elucidação de casos, na incitação ao debate entre as pessoas, e
isso não mais é visto, a grande maioria dos programas de cunho sensacionalista não assim
mais os fazem, a ideia hoje é dramatizar, é deixar o ato mais sensacionalista e após isso
entregar uma informação já mastigada e digerida àquele que acompanha a narrativa, para
que concorde exatamente com o que lhe fora apresentado.
A ideia aqui em questão não é mais promover o raciocínio, e sim entregar uma
opinião ao destinatário e usar de artifícios imorais para que o destinatário apenas concorde
com aquilo que recebeu.
Dessa forma, a questão agora se volta para a repercussão de tal notícia na vida do
preso, e mais, o que será desse mesmo indivíduo mesmo se inocentado, ora, como é
possível estar o cidadão etiquetado pela mídia como criminoso, mas inocentado pela
Justiça, que é o órgão competente por julgá-lo.
É passível que esse cidadão afetado pela teoria do etiquetamento midiático tenha a
oportunidade para publicamente se defender? Ademais, é viável que os programas com a
ﬁnalidade de retratar as situações inerentes a condutas criminosas venham a público
retratar-se sobre o que fora dito?
A resposta para essas questões, teoricamente, seria sim, porém, é muito incomum
tais atitudes, aﬁnal a mídia não quer se desvalorizar como falsa produtora de notícias, e tão
pouco permitiriam que houvesse espaço em seus meios jornalísticos para que pudessem os
acusados se defenderem e esclarecerem o fato, mesmo após tendo sido julgados e
inocentados.
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Todavia, o que se observa mais uma vez é que apesar de todo o arsenal de dispostos
constitucionais e legais, as disposições desses ordenamentos passam longe de serem
aplicadas, as normas são frequentemente violadas e renegadas, a falta de um maior
controle do Estado para o cumprimento de suas leis faz com que esse tipo de jornalismo
sensacionalista, que visa expor os cidadãos, simplesmente ignorem essas disposições, a
ﬁm de atingirem seu objetivo ﬁnal que é puramente vender e lucrar.
Problemas como esse ajudam a etiquetar o indivíduo, o detento que em grande parte
dos casos não possui estudo, ou qualquer outro tipo de instrução, ainda que mínima, não
encontra ajuda do Estado que deveria estabelecer maneiras eﬁcientes para patrocinar uma
defesa justa e técnica, além de disponibilizar meios a esse cidadão para que possa ser
blindado dessa exposição perante a mídia sensacionalista.
Dessa forma, o indivíduo que vive à margem da elite social facilmente é inserido no
estabelecimento prisional, onde permanece por longos períodos, muitas vezes graças aos
intermináveis dias das prisões preventivas, além disso, nota-se uma enorme facilidade do
Estado em retirar o cidadão do convívio social, todavia, não dispõe, nem esboça a criação
de meios suﬁcientes e eﬁcientes para reintegrá-lo.
Isso reﬂete em outro problema enfrentado pela ciência penal brasileira, a
reincidência, há um certo entendimento popular que a pessoa que fora presa e tendo
conhecido o sistema carcerário de dentro, não mais possui o temor em para lá retornar,
ocorre que essa crença popular possui um elevado grau de veracidade, como será
demonstrado a seguir.
Constatado que o Estado é ausente nesses quesitos por diversos fatores, seja
desinteresse na questão, falta de orçamento, seja falta de amparo técnico à frente da
problemática, o fato é que grande parte daqueles que estão presos no Brasil, não advêm de
famílias abastadas, não podem contar com o serviço de um advogado particular, e estão
sujeitos ao amparo da Defensoria Pública, que apenas existe em todas as comarcas em
9
quatro estados do Brasil, sendo eles Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.
Voltando à questão da reincidência, em muitos casos, o preso sai da realidade
carcerária que possui regras e imposições rígidas e muito bem delimitadas, para a falsa
ilusão da liberdade do mundo sem grades, ocorre que ao se deparar com a sociedade
novamente, o ex-detento encontra poucas oportunidades de emprego, volta para sua
realidade em que não há saneamento, não há saúde, não há educação, e em muitos casos a
alternativa acaba sendo apenas uma, reincidir.
Dessa forma, como é possível reinserir na sociedade um indivíduo que jamais esteve
de fato inserido? Como ressocializar um cidadão que sempre viveu à margem da sociedade
e que nunca teve a oportunidade de sentir cidadão, com todos os seus direitos garantidos e
preservados?
Corroborando para esse raciocínio, pesquisas veiculadas pelo CNJ e realizadas pelo
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária apontam que certa de 70% dos
10
presos no Brasil volta a reincidir.

9

DISPONÌVEL em http://www.conjur.com.br/2016-jan-21/apenas-quatro-estados-defensoria-todascomarcas acesso em 15/05/2017
10
DISPONÌVEL para download em http://www.cnj.jus.br/ﬁles/arquivo/2015/07 acesso em 15/05/2017
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Dito isso, o que esperar desse indivíduo se não há hipótese de que ele volte a
delinquir, sendo que os motivos que o ﬁzeram cometer os atos infracionais ainda
perseveram em seu cotidiano, e o pior dos cenários é notar que esse indivíduo volta
etiquetado por já possuir ﬁcha criminal, e com maus antecedentes que irão acompanhá-lo
por toda sua vida?
O indivíduo, ademais, não se encontra apenas etiquetado pelo Estado, mas também
por toda a sociedade que fará questão de não esquecer que aquele indivíduo já delinquiu,
se envolveu com o crime e que agora deverá ser considerado perigoso, dessa forma, com
esse pensamento, observa-se a sociedade fechando a porta a quem tem o objetivo de se
ressocializar.
Pensando nisso, o governo pensou em alternativas, tais como o Programa Começar
de Novo que destina 5% das vagas de obras públicas para ex-detentos, medida essa, ainda
que singela, já mostra um ligeiro esforço por parte do Estado em oferecer uma
oportunidade de emprego àqueles que em tese terão maior diﬁculdade em consegui-lo da
11
maneira convencional, sem auxílio do governo.
Porém, a teoria do etiquetamento, evidencia que além de deﬁnir quem deve ser
rotulado, deﬁne juntamente com o Estado aqueles que devem carregar o rótulo de expresidiário, pois não se observa muitos exemplos de pessoas de boa condição social que na
hipótese de terem sido presas, encontraram, após o seu livramento, diﬁculdades em se
reinserirem no convívio social, nota-se que rapidamente esses indivíduos, muitas vezes
amparados por suas famílias estruturadas obtêm maior êxito em voltarem a viver uma vida
comum novamente.
Tem-se como estarrecedor, porém não incomum, o fato de nos depararmos com
situações nas quais o indivíduo se sinta tão excluído a ponto de achar que possui apenas a
opção do crime para se manter vivo, ter condições básicas de sobrevivência como beber,
comer e manter-se livre de condições climáticas adversas.
Todo esse conglomerado de informações sobre essa teoria apenas nos leva a crer
que de fato as penas aplicadas não possuem seu caráter ressocializador, o indivíduo não sai
do estabelecimento prisional apto para seguir uma vida de um cidadão comum, pois não é
isso que se aprende em presídios.
E, ao contrário senso, um país que prende muito não signiﬁca que está ali sendo feita
a justiça, e temos como maior exemplo o Brasil, pois aqui se prende muito e se prende mal,
principalmente se formos contar o número exorbitante de 221.054 presos preventivos
12
reclusos, à espera de uma decisão judicial.
Entretanto, observa-se que a exposição midiática indevida não atinge apenas o
preso sem as melhores condições de vida, bem como não atinge somente aqueles que
estão no mais alto posto social, conclui-se que a mídia sensacionalista, conforme
explicitado, visa ao lucro, à venda em massa do seu conteúdo, não se atentando a quem,
onde ou quando.

11

DISPONÍVEL em http://www.pcn.ma.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=162:cresc
e-o-numero-de-ex-presidiarios-empregados-por-mes&catid=44:noticiascapa&Itemid=57 acesso em
15/05/2017
12
DISPONÍVEL em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-paise-plano-de-acao-dos-tribunais acesso em 15/05/2017
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Todavia, não pode ser negado o fato de que no Brasil o preso possui um perﬁl, e esse
perﬁl reﬂete a um cidadão sem instrução educacional, sem aparato do Estado para a
realização das mais diversas e fundamentais garantias constitucionais, e, sobretudo para
esse cidadão é que deve estar mais atuante a presença do Estado, para que na forma como
prevê a Constituição possam lhe ser garantidos meios necessários para que ele possa viver
com dignidade, independentemente do crime que lhe tenha sido imputado, seja pela mídia,
seja por qualquer decisão judicial, o respeito à dignidade da pessoa humana, deverá vir em
primeiro lugar.
Assim sendo, agora que o cidadão supostamente criminoso possui um perﬁl
identiﬁcável, o crime deixou de ser individual, passou a não mais ser praticado por um
indivíduo, e o consequente ato desse indivíduo começa a não ser mais visto de forma
singular, agora o crime é de um grupo, e o ato praticado pelo indivíduo, torna-se um ato
representativo de todo aquele grupo.
Ou seja, a perseguição dos programas sensacionalistas passou a intensiﬁcar o
processo de marginalização daqueles que já estavam à margem social, e após a saída do
centro prisional, esse indivíduo encontra grande diﬁculdade de ressocializar, pois fatores
como a mídia, a falta de programas de incentivos do governo, facilita para a não inserção, e
há probabilidade iminente de reincidência.
Por ﬁm, destaca-se que a presença da mídia sensacionalista, associada ao Estado
inerte, que se beneﬁcia da sua própria torpeza, a ﬁm de se promover, em nada ajudam o
cidadão, os programas sensacionalistas não visam informar, visam pregar peças e fazer
chacotas.
A exposição exacerbada retira tudo aquilo que o cidadão possui de íntegro, e mostra
à sociedade apenas o vazio deixado pela mídia, impedindo que os próprios cidadãos que
escutam, leem, ou assistem a notícia consigam enxergar naquele indivíduo qualquer tipo
de humanidade.
Dessa forma, também se criou um mito da ressocialização, no qual o indivíduo até
pode entrar no estabelecimento prisional com a intenção de se ressocializar, muitos até
mesmo se arrependem de seus crimes e buscam um modo de regenerar dentro do presídio,
ocorre que acaba se esbarrando dentro do descaso do Estado, a falta de condições do
13
trabalho dos agentes públicos e a pouca capacitação desses.
Com isso, é criado um verdadeiro monstro social, a injustiça, pois se existe apenas
um perﬁl de indivíduo digno de ser penalizado pelo sistema, também haverá aquele grupo
que ﬁcará à margem de qualquer tipo de sanção, ou ainda que sancionados, encontrarão
meios que amenizem sua situação.
Conclui-se que o fenômeno da espetacularização dos processos criminais dentro da
mídia sensacionalista cresceu junto com o processo de democratização brasileiro, e da
liberdade de imprensa, ocorre que nesse período, houve a desvirtuação da liberdade de
imprensa por parte desse grupo que assim prefere se portar no meio jornalístico.
Esse crescimento chegou a tomar tamanhas proporções que hoje é responsável por
condenar cidadãos antes mesmo do Judiciário, é capaz de afetar a vida de milhares de

13

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2.ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008. p. 301
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brasileiros que de alguma forma se prejudicaram pela exposição indevida, é vergonhosa a
grandiosidade que se dá para notícias de cunho sensacionalistas.
Essa ascendência do sensacionalismo dentro do Judiciário vem cada vez mais
prejudicando o andamento de processos, atrapalhando o bom trabalho de advogados de
defesa e reforçando ideias extremistas sobre como a sociedade deve se comportar diante
de um cidadão que supostamente cometeu algum ato ilícito.
O sensacionalismo, em sua essência, vem propiciando péssimas experiências no
cenário nacional, disseminando mentiras e verdades moldadas, vem afastando as pessoas
do sentimento de empatia com o próximo que nos tornam humanos e capazes de sentir
compaixão, ainda que tal sentimento vise beneﬁciar o pior inimigo.
O direito à informação é bom, é necessário em qualquer sociedade que se diga
democrática, a liberdade de imprensa é um direito, não apenas dos proﬁssionais da
imprensa, mas também de qualquer cidadão que queira pegar o seu celular e divulgar em
suas redes sociais sua opinião sobre um assunto que lhe diga respeito, todavia, é
necessário relembrar, que diante de qualquer acusação, diante de qualquer aﬁrmação que
envolva à imagem e intimidade de um outro cidadão, há o dever legal e moral de medir as
ações para que o seu direito não invada o direito de outrem.
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ATOS JURISDICIONAIS
Patente de medicamento para
tratamento da Hepatite C é
cancelada pela Justiça Federal

E

m ação popular, o juiz federal Rolando Valcir
Spanholo, da 21ª Vara da Seção Judiciária do DF,
concedeu liminar para, entre outros pontos,
anular ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) que outorgou a patente do fármaco antiviral
Sofosbuvir (comercializado como Sovaldi) em favor das
empresas Gilead Pharmasset LLC e Gilead Sciences INC. Há 3
anos, o medicamento é utilizado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) para o tratamento da Hepatite C.
"São notórios os efeitos adversos que a manutenção da
patente poderá gerar aos SUS e aos milhares de portadores da
Hepatite C que dependem do tratamento por ele oferecido",
disse o juiz na liminar. Em outro trecho da decisão, Spanholo
aﬁrma ser "inquestionável que a situação envolvendo a
dramática situação dos doentes com Hepatite C (que
depositam no SUS a esperança de cura) exige uma pronta e
ﬁrme intervenção do Poder Judiciário. Aﬁnal, estamos falando
da vida de quase um milhão de brasileiros que não podem ser
largados à própria sorte".
Também foi salientado na liminar o fato de o Brasil estar
gastando quase R$ 1 bilhão apenas na aquisição de um único
medicamento. No entendimento do magistrado, o país "não
pode se dar ao luxo" de gastar esse montante de dinheiro, pois
está suportando os efeitos negativos de um deﬁcit
orçamentário anual de R$ 150 bilhões. "Numa situação
teratológica (absurda) como essa, a soberania nacional
(calcada no interesse público interno) deve ser levada em
consideração por todos os órgãos que compõem a
Administração Pública".
Conﬁra AQUI a íntegra da decisão.

Gilbson Alencar - Edição e redação
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Com base na Lei de Acesso à Informação, 14ª Vara
Federal determina que presidente do Confaz libere
acesso a documentos de 1996

O

juiz federal Waldemar
Cláudio de Carvalho, titular
d a 1 4 ª Va r a d a S e ç ã o
Judiciária do DF, concedeu segurança para
determinar que o presidente do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz)
promova o acesso do senhor Marcos
Emmanuel (impetrante) aos documentos
da 83ª Reunião Ordinária do Confaz,
ocorrida no dia 13 de setembro de 1996,
na cidade de Gramado (RS), que deram
origem ao Convênio ICMS 56/96 do
conselho.
A autoridade do Confaz negou o
acesso à exposição de motivos do referido
convênio alegando que "as tratativas e
discussões ocorridas no âmbito do Confaz
têm natureza econômico-ﬁscal, e devem
ser classiﬁcadas como sigilosas, uma vez
que são utilizadas para embasar decisões
desta natureza, conforme previsão do
artigo 21, da Portaria MF n. 233/2012".
Para o magistrado da 14ª Vara
Federal, o fundamento usado pelo
presidente do Confaz "não se revela hábil a
justiﬁcar a negativa de acesso da parte

impetrante à pretendida documentação,
tendo em vista que não se enquadra em
qualquer das hipóteses elencadas no art.
23 da Lei de Acesso a Informação".
Na sentença, o juiz Waldemar
Cláudio explicou que a Lei n. 12.527/2011
regula o acesso à informação previsto na
Constituição federal. "Pela legislação
infraconstitucional, o acesso livre à
informação é a regra geral, incluindo-se,
nessa perspectiva, o direito de obter
publicidade quanto ao 'acesso aos
documentos ou às informações neles
contidas utilizados como fundamento da
tomada de decisão'".
O MPF assim se manifestou: "A
alegação de que a divulgação da
informação poderia trazer riscos a
segurança dos auditores ﬁscais, além de
genérica, não encontra respaldo legal.
Ademais, o convênio aludido é do ano de
1996, sendo pouco provável que a
divulgação dos motivos que subsidiaram
sua edição traga algum prejuízo aos
envolvidos".
Conﬁra AQUI a íntegra da sentença.

Gilbson Alencar - Edição e redação
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Setor pesqueiro da Bahia consegue na Justiça
que União conclua avaliação sobre manejo
sustentável de duas espécies de peixe

O

juiz federal Rolando Valcir Spanholo, substituto da 21ª Vara da Seção
Judiciária do DF, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação
ajuizada pela Colônia de Pescadores Z-22, e determinou que a União
conclua, em 180 dias, a avaliação especíﬁca prevista na Portaria n. 445/2014, do
Ministério do Meio Ambiente, sobre o manejo sustentável das espécies badejo-quadrado
e garoupa-de-são-tomé.
Na decisão, o magistrado também autorizou, temporariamente, a continuidade
das atividades de pesca das duas espécies pelos membros da colônia de pescadores da
região de Porto Seguro (BA).
"O que se busca aqui é apresentar solução temporária para equilibrar o impasse
criado pelo abrupto impedimento da pesca das espécies badejo-quadrado e garoupa-desão-tomé (...) apenas porque o próprio poder regulamentar deixou de cumprir com o seu
dever. Logo, não se trata de incentivar ou permitir a pesca predatória das espécimes em
questão", destacou o juiz.
Nos autos, Valcir Spanholo explicou que, desde 2014, "a pesca daquelas duas
espécies vinha sendo 'aceita' pelos órgãos competentes, e, como visto, poderá continuar
sendo assim feita desde que atendidas as condicionantes que o próprio Ibama ainda
sequer deﬁniu".
Acesse AQUI a íntegra da decisão.
Gilbson Alencar - Edição e redação
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Sindpolf/SP mantém direito a reajuste salarial

A

21ª Vara da Justiça
Federal em Brasília
suspendeu os efeitos
materiais da Medida Provisória n.
849/2018 em relação aos ﬁliados
do Sindicato dos Servidores
Públicos Civis Federais do
Departamento de Polícia Federal no
Estado de São Paulo (Sindpolf/SP).
Ao requerer a liminar, o
sindicato pleiteou a suspensão da
MP quanto à tabela de remuneração
e a previsão de aumento,
mantendo, assim, os efeitos
ﬁnanceiros estabelecidos na Lei n.
11.358/2006 (na redação dada pela
Lei n. 13.371/2016), até o
julgamento ﬁnal da ação.
De acordo com a entidade
associativa, nos autos do processo,
a Lei n. 11.358 deﬁniu nova tabela
remuneratória para os substituídos,
"tendo sido preﬁxado os
respectivos efeitos ﬁnanceiros do
reajuste para janeiro de 2017,
janeiro de 2018 e janeiro de 2019,
de forma sucessiva".

O Sindpolf/SP sustenta que a
MP n. 849 adia os efeitos
ﬁnanceiros da nova tabela
remuneratória, no que tange a
última parcela do acordo. "A edição
da Medida Provisória em tela viola o
ordenamento jurídico, na medida
em que desrespeita a vedação
contida no art. 62, § 1º, d, da
C o n s t i t u i ç ã o Fe d e ra l , d e n t r e
outros".
Em sua decisão, o juiz federal
Rolando Valcir Spanholo aﬁrma que
"não se está diante de uma mera
expectativa de direito. Na situação
examinada, os integrantes das
carreiras de Polícia Federal já
tiveram incorporado ao seu
patrimônio jurídico a certeza de que
a União assumiu a obrigação de
honrar o acordo pactuado.
Portanto, a implementação da 1ª
parcela do acordo conﬁrma que tal
avença já se amoldou à categoria
jurídica do direito adquirido".
Conﬁra AQUI a íntegra da
decisão.
Gilbson Alencar - Edição e redação
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Vitrine histórica
Há 43 anos, juiz Costa Lima julgava pedido de
procuradores da Justiça do Trabalho referente
ao Decreto Lei n. 1.025/1969

E

m 22 de julho
de 1975, o
então juiz
federal da 3ª Vara Federal da
Seção Judiciária do DF, Jesus
Costa Lima, julgou
improcedente o pedido de
procuradores da Justiça do
Tr a b a l h o q u e q u e r i a m
assegurar as mesmas
vantagens garantidas aos
procuradores da República
pelo Decreto Lei n.
1.025/1969.
Na ação, os autores
aﬁrmavam ser o Ministério
Público da União um só. "Há
identidade de situações
funcionais, inclusive ao lhes
serem cometidas as
atribuições de promoverem
a cobrança judicial das
multas impostas pelas
autoridades administrativas
do trabalho, art. 642 da CLT,
e de créditos da Fazenda
Pública".
Além disso, alegavam
a garantia de 8% por motivo
de cobrança da dívida
pública ativa da União ou de
m u l t a s a d m i n i s t ra t i va s ,
prevista no art. 738 da CLT.
Também defendiam em juízo
que a discriminação feita
pelo Decreto Lei n. 1.025 era
"inadmissível, carecendo de
corretivo pelo Judiciário".
A parte ré, União,

contestou: "A Constituição é
que extinguiu a participação
dos servidores no produto da
arrecadação. O Decreto Lei
n. 1.025/1969 nada mais fez
do que declarar a extinção
ordenada pela Magna Carta".
Em sua linha de
defesa, a União reconheceu
serem importantes as
funções dos autores,
contudo, "jamais
confundem-se ou
identiﬁcam-se com aqueles
atribuídos aos Procuradores
da República e da Fazenda
Nacional desde que estes,
além da arrecadação da
dívida ativa, promovem a
defesa judicial e extrajudicial
da Fazenda Nacional".
A União completou
sua tese aﬁrmando que os
autores da ação "enganamse quando supõem que a
unidade orgânica do
Ministério Público Federal
deve, necessariamente,
conduzir à igualdade de
remuneração de seus
membros. A recente
reestruturação do MPF de
forma alguma consagrou a
igualdade pretendida pelos
autores, eis que reservou
aos Procuradores do
Trabalho situação funcional
distinta da que foi conferida
aos Procuradores da
República".
Em seu julgamento, o
juiz Jesus Costa Lima citou a

Lei n. 5.421, de 25.4.1968. A
norma cuidou das
percentagens devidas aos
procuradores da República e
da Fazenda Nacional. O
magistrado ainda trouxe
para seu julgado o art. 196
da Constituição da época: "É
vedada a participação de
servidores públicos no
produto da arrecadação de
tributos e multas, inclusive
da dívida pública".
Trecho da decisão de
Costa Lima aﬁrma ser
inexistente "similitude de
situações entre os
Procuradores da República e
da Fazenda Nacional com os
da Justiça do Trabalho. A
estes não cabe a cobrança da
dívida ativa e nem a defesa
judicial e extrajudicial da
Fazenda Nacional, o que
ﬁcou expresso no art. 2º do
D. Lei n. 1.025/69".
Constam nesse
julgado lições do então
ministro Djaci Falcão, sobre
o princípio da isonomia, de
Hely Lopes Meirelles: "O
Judiciário não faz, nem supre
a lei; aplica o direito
positivo", e do ministro, à
época, Jarbas Nobre. Quer
saber mais a respeito desse
entendimento do juiz Costa
Filho, há 43 anos? Então,
clique AQUI e acesse a
íntegra da decisão.

Gilbson Alencar - Edição e redação

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

105

Justiç@

Revista Eletrônica da
Seção Judiciária do
Distrito Federal

cultura

Segurança Institucional no serviço público

N

essa obra, escrita
c o l e t i va m e n t e p o r
Marcelo Schettini,
Luciano Lopes e Hipólito Cardozo,
este último servidor da área de
segurança da Seção Judiciária do
Distrito Federal, são abordados os
aspectos técnicos e administrativos
aplicáveis à segurança dos órgãos
públicos.
Nos cinco capítulos, os
autores trabalham os conceitos de
segurança institucional, a atuação
proﬁssional na área (amparo legal),
a metodologia e a elaboração do
planejamento de contingências. O

processo de gestão de riscos, a
atividade de inteligência e a
segurança de autoridades também
são temas tratados na obra.
De acordo com o general
Roberto Sebastião Peternelli Júnior,
o livro é "indispensável aos
proﬁssionais e gestores que atuam
na segurança". Para Paul Pierre
Deeter, diretor do Departamento de
Polícia Legislativa da Câmara dos
Deputados, a obra "traz uma visão
capaz de contemplar aspectos
conceituais e operacionais da
segurança institucional nas diversas
esferas do serviço público".
Editora: Fontenele Publicações
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Paixão pela Vida

Jefferson Miguel
Servidor da 10ª Vara Federal
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Pôr do sol em Jeri
Autor: Misael Leal
Local: Jijoca de Jericoacoara/CE
Data: 18.8.2018
Especificações técnicas:
Canon EOS REBEL T3i
f/5.6
1/640s
ISO-100
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AGENDA
Inscrições abertas
para o 4º Congresso
Nacional de Direito e
Fraternidade e 1º
Congresso do IEDF

Estão

abertas as
inscrições para o 4º
Congresso Nacional de
Direito e Fraternidade e
1º Congresso do IEDF
que ocorrerão, no período
de 7 a 9 de novembro, no
S u p e r i o r Tr i b u n a l d e
Justiça (STJ).
D u r a n t e o s
encontros, serão
debatidos os rumos da
Justiça brasileira com
base nas temáticas:
fraternidade no sistema
de justiça e educação em
direitos. O objetivo é que
estudiosos, professores,
magistrados, membros
do Ministério Público,
defensores, advogados e
demais atores jurídicos
s e r e ú n a m c o m
estudantes e cidadãos
para apresentar
experiências e propostas
concretas de como se
viver a Fraternidade no
Direito.
Interessados
devem se inscrever pelo
sítio www.direitoefraterni
dade.com.br .

OAB/DF promove
palestra para
estudantes
interessados
em estágio

A organização dos

Advogados do Brasil do
DF (OAB/DF) promoverá
a palestra 'O Medo que te
Paralisa: uma reﬂexão
para o início da carreira
proﬁssional', no dia 6 de
novembro, às 19h30, na
Escola Superior de
Advocacia da OAB/DF.
O e v e n t o, c o m
carga de 3 horas, tem
como público-alvo
estudantes interessados
em fazer parte do banco
de currículos da
OAB/Estágio.
As inscrições são
gratuitas e podem ser
feitas por meio do link htt
p://esadf.gosites.com.br
/ﬁcha.php?id=2110.

Cursos gratuitos e
online são oferecidos
pelo Portal Único de
Escolas de Governo

O Portal Único de

Escolas de Governo
oferece diversos cursos
online e gratuitos com o
objetivo de capacitar
servidores públicos
brasileiros. Conﬁra
algumas das temáticas
oferecidas: Informação e
Conhecimento, Educação
e Docência, Ética e
Cidadania, Gestão de
Pessoas, Gestão de
Políticas Públicas,
Governança e Gestão de
Riscos, Orçamento e
Finanças, além de
Políticas Públicas
Setoriais e Tecnologia da
Informação.
O conteúdo
programático das ações
educativas e o formulário
de inscrição estão
disponíveis no sítio
https://evg.gov.br/.

Gilbson Alencar - Edição e redação
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Roda de conversa debate os
30 anos da Constituição federal

Diretor do foro, juiz federal Itagiba Catta Preta Neto (ao centro), ladeado pelo juiz aposentado do TRF-1 Tourinho Neto
(à esquerda) e pelo ministro aposentado do STF Carlos Velloso

A

Direção do Foro da Seção
Judiciária do Distrito Federal
promoveu a Roda de
Conversa sobre os 30 anos da Constituição
federal. O evento, mediado pelo diretor da
Seccional do DF, juiz federal Itagiba Catta
Preta Neto, contou com a presença do
ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal (STF) Carlos Velloso e do juiz

..
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.
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aposentado do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região Tourinho Neto.
Com auditório lotado, o diretor do
foro agradeceu a presença de todos,
especialmente dos palestrantes "dois
estadistas, dois homens que contribuíram
de forma magistral para o bom nome da
Justiça Federal", aﬁrmou Catta Preta Neto.
O ministro Carlos Veloso iniciou sua fala
aﬁrmando que seus melhores anos foram
os que passaram na Justiça Federal, e em
seguida discorreu sobre o tema "Uma nova
Constituição ou uma Constituição
renovadora?". Para o ministro aposentado
do STF, a Constituição de 1988 é a mais
democrática de todas: "ela é importante
para declarar direitos, e muito mais
importante para garanti-los", e não deve
ser substituída, enfatizou.
"A Constituição existe para a
pessoa, não para o Estado" foi uma das
primeiras frases do juiz Tourinho Neto que
acentuou em sua fala a função primária de
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guardiões da Carta Magna dos ministros
do STF. E evocou um "equilíbrio entre o
Judiciário e o Legislativo para não se ter
um Estado de juízo, porque a ditadura
do Judiciário também é perigosa",
pontuou o juiz aposentado.
A roda de conversa ocorreu no
dia 18 de outubro, no auditório do
edifício Sede I, e contou com a presença
de magistrados, servidores, estagiários
e prestadores de serviço da SJDF, além
de advogados e cidadãos interessados
no tema.

Ministro Carlos Velloso

Juiz Tourinho Neto

Servidores e juízes lotaram o auditório

Diretor do foro, juiz federal Itagiba Catta Preta Neto

O anﬁtrião juiz Itagiba ladeado pelos palestrantes

Histórico
A Constituição Cidadã, promulgada em 5 de
outubro de 1988, tornou-se o principal símbolo do
processo de redemocratização nacional. A sociedade
brasileira recebia, naquela data, uma Constituição que
assegurava a liberdade de pensamento, além de
mecanismos para evitar abusos de poder do Estado.
A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) foi
convocada em 1985 e contou com a participação de
559 parlamentares (72 senadores e 487 deputados
federais), além de intensa participação de cidadãos e
entidades representativas da sociedade que durante
cinco meses encaminharam mais de 72 mil sugestões
para a nova Constituição.

Sessão ﬁnal da Constituinte de 87-88

Saiba mais sobre aquele momento da história nacional
De 1º de junho de 1987 a 5 de outubro de 1988, circulou o Jornal da
Constituinte. Criado pelo Congresso Nacional, o informativo mostrava para a
sociedade, semanalmente, os acontecimentos da ANC. O espaço foi dado a todos
os parlamentares constituintes, que puderam explicar as propostas
apresentadas. Jornalistas da grande imprensa também falaram dos bastidores da
cobertura feita no Congresso Nacional. Trata-se de registro detalhado daquele
momento da história recente do Brasil. Acesse todas as edições do JC em

http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao30anos/jornal-daconstituinte.htm.
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Parte dos processos administrativos doados para reciclagem

SJDF recicla quase 1 tonelada de papel

A

Seção Judiciária do Distrito
Federal efetuou, nos dias 23 e
24 de agosto, a eliminação de
processos administrativos e judiciais agravos de instrumento com temporalidade
cumprida em atendimento à Portaria Presi n.
413, de 30 de setembro de 2011 -, e demais
instrumentos normativos, conforme Edital
de Eliminação n. 2/2016.
Durante o procedimento coordenado
pelo Setor de Descartes (Setdes), em

..

..

..

..

.
. ... ..
.

parceria com a Comissão Permanente de
Avaliação e Gestão de Documentos, foram
eliminados 543 agravos de instrumento e
518 processos administrativos.
O material foi entregue à Cooperativa
de Catadores de Materiais Recicláveis
Renascer, conforme o Temo de Compromisso
SJ/DF n. 1/2018. O processo de reciclagem
resultou em 820 quilos de papel reciclado, e
foi acompanhado por servidores do Setor de
Descartes na sede da Capital Recicláveis.
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• A reciclagem de uma tonelada de
papel evita a derrubada de 20 a 30
árvores.

Entenda a importância
da reciclagem do papel e
os benefícios que ela
traz ao planeta

• A fabricação de papel reciclado
proporciona a economia de
aproximadamente 80% da energia
que seria gasta na produção de
papel com matéria-prima virgem.
• A produção de uma tonelada de
papel reciclado utiliza cerca de 2
mil litros de água. Para fabricar
uma tonelada de papel novo, são
necessários aproximadamente
100 mil litros de água.
• A reciclagem de papel gera mais
empregos. Em relação à produção
de papel novo, a quantidade de
postos de trabalho é cinco vezes
maior na cadeia de reciclagem e
10 vezes superior em comparação
com o serviço de coleta e
destinação ﬁnal de resíduos.
• Há economia de gastos públicos
com a limpeza das vias, coleta e
destinação ﬁnal de resíduos
sólidos, uma vez que o descarte de
papéis no lixo comum reduziria,
além de diminuir as emissões

Documentos administrativos da SJDF em processo de reciclagem

Com informações do Ministério do Meio Ambiente

Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Cejuc/DF alcança 92% em acordos durante
mutirão em ações previdenciárias

Rodas de conciliação

A

Partes aguardando o momento da audiência

Rodada conciliatória

Audiências durante o mutirão previdenciário

..

..

..

..

.
. ... ..
.

o assumir a coordenação do Centro Judiciário
de Conciliação da SJDF em 1º de julho de
2018, o juiz federal Alexandre Vidigal de
Oliveira iniciou diversas tratativas com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) visando reduzir o estoque de dois
mil e quinhentos processos previdenciários que
aguardavam marcação de audiência conciliatória.
As tratativas giraram em torno do aumento do
número de prepostos à disposição do Cejuc/DF, além da
realização de mutirões de audiências.
O primeiro mutirão em ações ligadas à Previdência
ocorreu no período de 17 a 28 de setembro e contou com a
participação de dezesseis procuradores e prepostos do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram
coordenados pelos procuradores Dirluci Alves Sarges e
Rodolfo Aparecido Lopes.
O mutirão contou também com 41 conciliadores
voluntários e 14 conciliadores em formação, além da
equipe de servidores do Centro Judiciário de Conciliação da
SJDF. Durante duas semanas de trabalho, foram realizadas
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aproximadamente 1.160 audiências em processos que
versam sobre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez,
auxílio acidentário, salário maternidade e benefícios
assistenciais, alcançando um índice de 92% de acordos.
Segundo a coordenação do Cejuc/DF, só foi possível
organizar e realizar um mutirão de tão grande escala por
conta do apoio da Direção do Foro, além do envolvimento
de diversos setores da Seccional do DF - equipe de
segurança, inteligência, informática, serviços gerais,
material, patrimônio e comunicação social.

Próximo mutirão - No período de 5 a 9 de novembro,
haverá mais um mutirão previdenciário, com previsão de
que ocorra outro em dezembro. Lembrando que os
mutirões ocorrem simultaneamente com a pauta ordinária
de audiências do Cejuc/DF.

Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Ferramenta de busca avançada desenvolvida pela SJDF
vai aprimorar a prestação jurisdicional

Diretor do foro, juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, na abertura do evento

N

o dia 11 de setembro, o diretor
do foro da SJDF, juiz federal
Itagiba Catta Preta Neto,
recebeu os desembargadores federais
Moreira Alves, presidente do TRF-1ª Região,
e Kássio Nunes, vice-presidente do Tribunal,
além de magistrados e magistradas da SJDF
e do diretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação do Tribunal, Lúcio Melre da Silva,
para apresentação do Núcleo de Tecnologia
(Nutec) sobre o trabalho que está sendo
desenvolvido em Business Intelligence e
Inteligência Artiﬁcial na Seção Judiciária do
Distrito Federal.
O então diretor do Núcleo de
Tecnologia da Informação da SJDF, Juliano
Vasconcelos, apresentou a nova ferramenta
de busca avançada em arquivos em formato
PDF que irá identiﬁcar processos que tratem

..

..

..

..

.
. ... ..
.

de um determinado tema pesquisado. A
tecnologia está sendo desenvolvida pela
Justiça Federal do DF, em parceria com o TRF
da 1ª Região, e apoio técnico do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
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O então Diretor do Nutec-DF explicou como funcionará
a nova tecnologia de busca avançada
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Segundo Juliano, a ferramenta tem
como objetivo diminuir o acervo processual e
a quantidade de recursos, e
consequentemente proporcionar celeridade
na prestação jurisdicional e uniformização
das decisões. "A pesquisa apenas da classe e
do assunto do processo não são suﬁcientes
para identiﬁcar demandas repetitivas; com a
nova ferramenta, será possível pesquisar o
conteúdo dos atos judiciais, utilizando ﬁltros
de buscas cada vez mais reﬁnados", aﬁrmou.
Durante a apresentação, foram
realizadas demonstrações de buscas por
termos especíﬁcos em um acervo de 170 mil
petições criado para a fase inicial de
desenvolvimento do projeto que permitirá
aos magistrados realizarem pesquisas por
palavras-chaves, inclusive dentro das peças
processuais dos autos que tramitam
eletronicamente.
De acordo com o diretor do foro da
Justiça Federal do DF, durante a fase de
desenvolvimento do projeto, os magistrados
e diretores de secretaria da seccional do DF
vão pontuar suas demandas na prestação do
serviço jurisdicional que poderão ser

sanadas com a nova ferramenta. "É
importante os colegas colocarem suas
dúvidas e, principalmente, suas sugestões e
expectativas em relação à nova ferramenta
para que tudo o que for possível o Núcleo de
Tecnologia tente viabilizar", pontuou o
magistrado.
A expectativa é que a partir da
implementação da plataforma de busca
avançada a prestação jurisdicional seja mais
célere, tendo em vista que serão
identiﬁcados os processos com demandas
repetitivas proporcionando mais agilidade
nos julgamentos.

Juliano Vasconcelos tirou dúvidas da plateia

Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do DF
O Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Distrito Federal foi
instituído por meio da Portaria SJ Diref n. 6197787-2018, assinada pelo diretor do
foro, juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, no dia 1º de junho.
Considerando que a Justiça Federal do Distrito Federal, por força do art.
109, § 2º, da CF/1988, é o foro nacional de eleição para as causas intentadas
contra a União, uma das competências do Centro de Inteligência é apresentar ao
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TRF - 1ª Região (Nugep/TRF1) e ao
Centro Nacional de Inteligência (CNI/CJF) fatos e dados inerentes a demandas
judiciais repetitivas, estruturais ou com grande repercussão social para subsidiar
os trabalhos na atuação estratégica de gestão processual e de precedentes, além
de identiﬁcar e monitorar, por meio de estudos e levantamentos, as demandas
judiciais repetitivas ou de massa, bem como os temas que apresentam maior
número de controvérsias.
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Palestra sobre suicídio destaca a importância
da prevenção na saúde mental

Plateia atenta às orientações da médica Alessandra Gonçalves

'Conhecer para Cuidar. Prevenir é
Possível', foi o tema da palestra promovida pela
S J D F em alusão ao Setembro Amarelo,
movimento que tem como objetivo dar
visibilidade à prevenção do suicídio. A médica
psiquiatra Alessandra de Sousa Gonçalves
conduziu o bate-papo sobre o tema com
magistrados, servidores, prestadores de serviço
e estagiários da Justiça Federal do DF.
Considerando que qualquer pessoa pode
ser acometida por um transtorno mental, a
especialista encorajou os presentes a
verbalizarem os seus sentimentos e não
desprezarem o sofrimento que sentem. "Prestar
atenção em si e no outro é uma mudança de
cultura possível", aﬁrmou a médica.

Importância do tema

A psiquiatra Alessandra Gonçalves encorajou os presentes a falarem
sobre sentimentos

Os números cada vez maiores de
ocorrências e tentativas de suicídios preocupam
organizações e entidades médicas no Brasil e no
mundo. Considerando que o Brasil é o oitavo no
ranking mundial de suicídios, torna-se cada vez
mais urgente a promoção de espaços e
oportunidades para saber mais sobre o assunto,
tendo em vista que a informação pode ser uma
eﬁcaz ferramenta para que todos colaborem com a
prevenção do suicídio.

Quer conversar?
O Centro de Valorização da Vida (CVV)
realiza apoio emocional e prevenção do
suicídio, atendendo voluntária e
gratuitamente todas as pessoas que querem
e precisam conversar, sob total sigilo, por
telefone, e-mail ou chat. O serviço funciona
durante 24 horas, todos os dias.
Telefone – ligue gratuitamente
para o número 188
Chat – entre em contato em
https://www.cvv.org.br/chat/
E-mail – mande sua mensagem pelo link
https://www.cvv.org.br/e-mail/

Encorajar o
respeito e a
empatia salva
vidas
Alessandra
Gonçalves
Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Festival de Música Beneﬁcente colabora com crianças
que participam de projeto social

N

o dia 15 de agosto, a
emoção tomou conta
dos magistrados,
servidores, prestadores de serviço e
estagiários que prestigiaram o
Festival de Música Beneﬁcente da
SJDF.
A abertura do evento foi feita
pelo diretor do foro, juiz federal
Itagiba Catta Preta Neto, que
agradeceu a presença de todos,
especialmente das crianças e dos
coordenadores da Associação
Francisco de Assis, instituição
beneﬁciada pelo evento.

Quarteto de Violinos emocionou a plateia

Juiz federal Márcio Barbosa Maia tocou violão de 7 cordas
acompanhado do bandolinista José Roberto

Apresentação do ﬂautista Horst Wessel
Diretor do foro, juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, abriu o evento

A primeira apresentação ﬁcou
por conta da Orquestra Juvenil Ateliê
do Som, composta por Arthur dos
Anjos, Esther Chung, Hylaea Miller e
Taís Carvalho que formam o Quarteto
de Violinos. Em seguida, o juiz federal
Márcio Barbosa Maia, acompanhado
d o b a n d o l i n i s t a J o s é Ro b e r t o,
empolgou os presentes tocando
chorinhos em seu violão de 7 cordas.
Já o ﬂautista Horst Wessel, integrante
do Coral Habeas Cantus, apresentou
as músicas 'Por que Cantamos' e 'Te
Quiero', de Mario Benetti.

..

..

..

..

.
. ... ..
.

A servidora e pianista Maria Karolina de Alencar tocou sonata
de Mozart e tango uruguaio

Coral de crianças amparadas pela Associação
Francisco de Assis
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A servidora Maria Karolina de
Alencar levantou a plateia com a
apresentação de um trecho da Sonata
para piano n. 11 de Mozart, conhecida
como Marcha Turca, e o famoso tango
do uruguaio Gerardo Matos, La
Cumparsita.
O momento mais esperado do
festival ocorreu em seguida com as
crianças subindo ao palco do
auditório do edifício Sede I munidas
de suas pastinhas de canto para
emocionarem os presentes com as
músicas 'Trem Bala', 'Coragem e Fé',
'O Essencial' e 'Oração de São
Francisco". Alan, Alice, Alisson,
Amanda, Davi, Jéssica e Marine
ensaiaram durante três meses
especialmente para a apresentação
na Justiça Federal do DF.
Durante o festival, foi
disponibilizada uma caixinha para
doações voluntárias para o projeto
que coopera com o desenvolvimento
de 40 famílias na Cidade Estrutural.

Quando vejo uma
criança, ela inspira-me
dois sentimentos: ternura,
pelo que é, e respeito pelo
que pode vir a ser.
Louis Pasteur

Não participei do
Festival, mas quero

ajudar

Faça sua doação diretamente na
conta da Associação Francisco de
Assis (Banco do Brasil, agência
2727-8, conta-corrente 15557-8,
CNPJ n. 10.486.055/0001-07).
Caso tenha interesse em ser
voluntário ou saber mais
informações sobre as necessidades
do projeto, entre em contato pelo
e-mail asfa.mail@gmail.com ou
no sítio asfadf.org.br.

Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Corregedora regional conhece desaﬁos e boas práticas da
SJDF durante Correição Geral Ordinária

Mesa de abertura da solenidade

D

e 6 a 16 de agosto, a Justiça Federal do DF passou por Correição
Geral Ordinária. Durante a solenidade de abertura dos trabalhos, o
diretor do foro da Seccional do DF, juiz federal Itagiba Catta Preta
Neto, deu boas-vindas à corregedora regional da Justiça Federal da 1ª Região,
desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, ao coordenador dos Juizados
Especiais Federais da 1ª Região, desembargador federal Jirair Aram Meguerian,
e aos juízes federais que formam a equipe de trabalho da atividade correcional.
No período da correição, a
desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso
visitou as varas federais e as turmas recursais da
Seccional do DF. A corregedora conversou
pessoalmente com juízes e servidores com o
objetivo de conhecer a infraestrutura, os desaﬁos
e boas práticas da Seção Judiciária do DF.
O ato solene de encerramento dos
trabalhos ocorreu no dia 24 de agosto, no
auditório do edifício Sede I. Compuseram a mesa
Corregedora regional Maria do Carmo Cardoso em sua fala
durante a abertura da correição
de encerramento a corregedora regional da
Justiça Federal da 1ª Região, desembargadora
federal Maria do Carmo Cardoso, o diretor do foro
d a S e ç ã o
Judiciária do DF, juiz federal Itagiba Catta Preta
Neto, o vicediretor do foro da SJDF, juiz federal Alexandre
F o n t e s
Laranjeira, a juíza federal Maria Cecília de Marco
Ro c h a ( e m
auxílio na Corregedoria Regional), o juiz federal
Cristiano Miranda
de Santana (em auxílio na Corregedoria
Regional), e o
diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação
d o T R F - 1 ª
Região, Lúcio Melre.
Solenidade de encerramento

Aline Albernaz - Redação
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