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Editorial
Prezado leitor,

O

fenômeno mundial das fake news, difundidas na
velocidade das redes sociais e de aplicativos de
mensagem, ganhou o noticiário e, claro, estimulou
o debate na sociedade. Diante dessa realidade, a Revista
Justiç@ entrevistou o advogado Gustavo Arthur Coelho
Lobo de Carvalho, especialista em Direito Constitucional.
Estudioso do tema, ele escreveu recentemente o artigo "O
Tratamento Jurídico das Notícias Falsas (fake news)". O
entrevistado garante que a produção e a difusão de textos
inverídicos podem afetar a democracia, pois têm
capacidade de inﬂuenciar eleições. Nesse aspecto, ele
informa como o TSE está se preparando para combater as
fake news. Gustavo Carvalho também dá dicas de como
identiﬁcá-las, e traça um panorama das leis utilizadas
para coibir e punir a disseminação de notícias falsas.
Além da íntegra do artigo do advogado Carvalho a respeito das fake news, mais
14 trabalhos compõem as páginas desta edição. Os artigos versam sobre temas diversos
da Justiça, o juiz federal Rolando Valcir Spanholo, substituto da 21ª Vara Federal da
Seção Judiciária do DF, por exemplo, abordou "O risco do colapso do foro nacional de
Brasília". Já a especialista em Ciências Criminais Elen Patrícia Lopes debruçou-se no
estudo "Abolicionismo Penal e Justiça Restaurativa: introdução de políticas sociais no
sistema carcerário".
Na seção "Vitrine Histórica", publicamos decisão, de maio de 1975, do então juiz
federal da 3ª Vara da SJDF, Jesus Costa Lima. O caso inusitado envolvia batida de carro na
W-3 Norte, avenida famosa de Brasília, um dos automóveis pertencia à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT). Em "Atos Jurisdicionais", selecionamos decisões recentes
da Seccional do DF, entre elas a que autorizou a empresa Oxitec do Brasil Tecnologia de
Insetos LTDA a comercializar o mosquito Aedes aegypti geneticamente modiﬁcado, com
base em parecer favorável da CTNBio.
Conﬁra, ainda, na seção "Cultura" as dicas de livros recém-lançados e em
"Notícias" a cobertura da palestra "Os benefícios das pessoas com deﬁciência - uma
abordagem biopsicossocial", ministrada pelo coordenador dos juizados especiais
federais do DF, juiz federal Márcio Barbosa Maia, na SJDF.
Esses e outros conteúdos estão disponíveis nesta edição.
Desejo uma ótima leitura!

Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Diretora do foro da SJDF
Diretora da Revista Justiç@
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ENTREVISTA
O advogado Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho
analisa o fenômeno das fake news

‘‘Notícias falsas podem afetar a democracia"

U

m dos autores do
artigo "O Tratamento
Jurídico das Notícias
Falsas", publicado nesta edição da
Re v i s t a J u s t i ç @ , o a d v o g a d o
Gustavo Arthur Coelho Lobo de
Carvalho, especialista em Direito
Constitucional e Administrativo,
concedeu a entrevista a seguir no
intuito de esclarecer aspectos
jurídicos desse tema que tem
ganhado espaço na imprensa
nacional e internacional. Segundo o
entrevistado, as fake news têm
grande potencial de dano e podem
afetar a democracia ao inﬂuírem em
eleições de modo a alterar
indevidamente resultados. Ao falar
do combate às notícias falsas e de
como não macular os princípios
constitucionais da liberdade de
imprensa e de opinião, Gustavo
aﬁrma existir aparente colidência de
princípios, "porque isso implica um
cerceamento na disseminação de
i d e i a s " , m a s , g a ra n t e , q u e a
hermenêutica constitucional resolve
o problema a partir da técnica da
ponderação. O advogado também dá
dicas de como identiﬁcar fake news,
explica como instituições
democráticas, inclusive o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), estão
lidando com esse fenômeno que se
alastra de maneira "viral" pelas
redes sociais e sítios na internet e,
ainda, traça o panorama das leis
usadas para inibir a elaboração e
difusão de notícias inverídicas. Com
a palavra, Gustavo Carvalho:
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Como o cidadão consegue saber se uma
podem alterar indevidamente o
notícia é falsa, quais os parâmetros de
resultado do pleito, e isso ofende o
identiﬁcação das fake news?
princípio democrático pelo qual "todo
Nem sempre é fácil identiﬁcar fake news.
poder emana do povo, que o exerce por
Às vezes a notícia é tão absurda, que sua
meio de representantes eleitos" (art.
falsidade ﬁca evidente. Isso também
1.º, parágrafo único, da Constituição
ocorre com várias notícias, cujo
da República).
propósito é de apenas divertir. Na
Toda vez que o voto e a prevalência da
internet, há vários sites com esse
vontade da maioria estiverem em risco,
objetivo, como o Sensacionalista e o The
ofende-se o princípio da democracia.
Piauí Herald.
O problema ocorre quando a notícia falsa
Na perspectiva jurídica, ao combater a
disseminação das fake news no Brasil, é
visa denegrir a imagem de alguém,
inﬂuenciar a democracia ou mesmo
possível manter intactos os princípios
causar algum tipo de dano. Nesse caso,
constitucionais da liberdade de
imprensa e de opinião? Se sim, de
saber discernir o que é falso e verdadeiro
se torna muito importante.
que maneira?
Há uma aparente colidência de
Algumas dicas fundamentais: leia a
notícia inteira, e não apenas a manchete
princípios constitucionais, evidenciada
- o formato em que a
n o c o m b a t e à
informação é apresentada
disseminação de fake
pode induzir o leitor a
news, porque isso implica
O problema ocorre
achar que se trata de uma
um cerceamento na
disseminação
de ideias.
notícia, quando na
quando a notícia
verdade não passa de
A hermenêutica
falsa visa influenciar constitucional, porém,
uma opinião; considere a
fonte da notícia - nem
resolve o problema, a
a democracia
todas as publicações
partir da técnica da
possuem rigor jornalístico
ponderação, pela qual
e, com a internet, qualquer pessoa pode
quando um fato se enquadra
publicar o que bem entender; cheque as
simultaneamente em normas
informações – pergunte-se se outras
antagônicas devem-se fazer concessões
fontes de informação estão publicando a
recíprocas, preservando-se ao máximo
mesma matéria; cheque o autor da
os interesses dos bens jurídicos em
notícia – com uma rápida consulta à
disputa, escolhendo aqueles que devem
prevalecer no
caso concreto.
própria internet, é possível veriﬁcar
quem escreveu a notícia, principalmente
Assim, as garantias às liberdades de
se aquela pessoa existe e se já assinou
imprensa e de opinião cedem (mas não
outras reportagens; veja se a notícia é
desaparecem!), em favor de um bem
atual – notícias antigas nem sempre são
jurídico maior, que é a democracia.
pertinentes à atualidade.
A Lei de Imprensa (n. 5.250, de
Em que ponto o Estado democrático de
9.2.1967), em seu artigo 16,
direito pode ser atingido pela criação e
criminalizava a conduta de publicar ou
propagação das fake news? Alguma
divulgar notícias falsas ou fatos
cláusula constitucional pétrea está em
verdadeiros truncados ou deturpados
risco?
que provocassem perturbação da ordem
Notícias falsas têm grande potencial de
pública. Fato é que o STF declarou essa
dano. Porém o dano mais relevante, sem
lei como não recepcionada pela
dúvida, é quando elas podem afetar a
Constituição de 1988 (ADPF 130-7/DF).
democracia. Fake news dirigidas a
Hoje, quais normas legais podem ser
inﬂuenciar eleições, denegrindo ou
usadas para inibir a elaboração e a
elogiando um candidato ou partido,
difusão das fake news no Brasil?
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Apesar de o nosso Supremo Tribunal
Nas eleições gerais de 2014, já era
Federal ter declarado a Lei de Imprensa
possível veriﬁcar uma atuação discreta
como não recepcionada, temos hoje em
de grupos disseminadores de notícias
dia algumas normas que resolvem direta
falsas, que se dedicavam somente a
ou indiretamente a questão, como o
abalar a imagem de candidatos. A
Marco Civil da Internet (Lei n.
eleição presidencial norte-americana de
12.965/2014), precisamente em seu
2016 demonstrou que o problema
artigo 19.
existe, e que é capaz de afetar o
A Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/1997) e as
resultado de um pleito eleitoral. Nesse
resoluções do TSE vêm sendo
contexto, estima-se que as eleições
constantemente atualizadas, de modo a
gerais de 2018 irão ser marcadas pela
acompanhar a evolução tecnológica e os
tentativa de inﬂuência do resultado,
ilícitos que surgem por conta disso, não
mediante a criação e divulgação de
havendo nenhum obstáculo para que
notícias falsas.
esses textos normativos sejam
Como advogado atuante no Tribunal
aplicados analogicamente em casos não
eleitorais.
Superior Eleitoral (TSE), o senhor pode
dizer como aquela Corte de Justiça estáRecentemente, o senador Ciro Nogueira
apresentou o Projeto de Lei n.
se preparando para amenizar os efeitos
473/2017, para acrescentar artigo ao
negativos das fake news nas eleições
C ó d i g o P e n a l ,
deste ano? Existem outras
criminalizando a
instituições da
divulgação de notícias
República ajudando o
O TSE deixou claro que TSE nesse trabalho de
falsas, que possam
" d i s t o r c e r , a l t e r a r , irá combater a criação e coibição das notícias
corromper a verdade
falsas?
a disseminação de
sobre informações
O TSE, sob a presidência
notícias falsas
relacionadas à saúde, à
do ministro Luiz Fux,
segurança pública, à
deixou claro que irá
economia nacional, ao
combater a criação e a
processo eleitoral ou que afetem
disseminação de notícias falsas e
interesse público relevante".
anunciou a criação de uma força-tarefa
de inteligência e ação, composta por
A difusão de informações desvinculadas
agências de inteligência governamental
da realidade é algo muito antigo.
e das Forças Armadas, especialistas
Contudo, com a advento das redes
nacionais e internacionais, bem como
sociais, fruto das novas tecnologias da
pelas principais empresas de mídias
comunicação, a velocidade de
sociais, tudo em conjunto com o
disseminação se tornou "viral". Que
Ministério Público e a Polícia Federal.
inﬂuência teve esse fenômeno no
Além disso, o TSE já havia criado, em
processo eleitoral de 2014 e qual o
dezembro de 2017, o Conselho
prognóstico dos possíveis danos para o
Consultivo sobre Internet e Eleições,
pleito de 2018?
para discutir as medidas a serem
De fato, pode-se dizer que a divulgação
a d o t a d a s p a ra c o i b i r o u s o e a
de notícias falsas é tão antiga quanto a
propagação de notícias falsas, com
própria linguagem. Com o incrível
atribuição para "desenvolver pesquisas
incremento da velocidade de tráfego de
e estudos sobre as regras eleitorais e a
informações possibilitado pela internet,
inﬂuência da internet nas eleições, em
especialmente por meio das redes
especial o risco de fake news e o uso de
sociais, a disseminação de fake news
robôs na disseminação das
tornou-se um problema real, já que se
informações".
tornou capaz de afetar o resultado de
O senhor tem conhecimento de alguma
um pleito.
demanda em juízo sobre fake news,
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mesmo fora do contexto eleitoral, e seus
Público e a Polícia vêm demonstrando
desdobramentos?
uma grande preocupação com a
A veiculação de notícias falsas sempre
potencialidade lesiva de tal prática.
ocorreu, tanto dolosa quanto
R e s t a s a b e r, p o r é m , s e t e m o s
culposamente, e nesse contexto é
capacidade tecnológica para identiﬁcar e
possível que haja condenação na
coibir a tempo o dano gerado pelas fake
reparação de danos materiais e morais.
news. Nesse ponto, como existe
Aqueles que disseminam a notícia sem
vedação constitucional à censura prévia
preocupação com veriﬁcar sua
– e essa é uma garantia fundamental de
veracidade também podem ser
qualquer Estado minimamente
responsabilizados. Nesses aspectos,
democrático –, o Judiciário somente
temos inúmeros exemplos de demandas
poderá agir posteriormente e mediante
judiciais julgadas por nossos tribunais.
impulso. Nesse contexto, como a
O conceito atual de fake news, no
disseminação de certas notícias obedece
entanto, que engloba uma notícia falsa
um modelo viral de replicação, a
c r i a d a p r o p o s i t a l m e n t e p a ra s e r
velocidade de reação e a eﬁcácia das
compartilhada e disseminada em larga
medidas judiciais são pontos nodais para
escala (viralização), ainda não foi
impedir que as notícias falsas alcancem
resolvida em concreto por nossos
o propósito de causar danos,
t r i b u n a i s . Tu d o
especialmente à
indica, porém,
vontade popular da
que a questão
maioria.
A evolução necessária para
será crucial nas
A
e v o l u ç ã o
necessária para
eleições de 2018.
coibir a disseminação de
U m
c a s o
coibir a disseminação
notícias
falsas
deverá
ser
feita
interessante,
de notícias falsas
o r i u n d o d a s em parceria com os provedores deverá ser feita em
eleições de 2014,
de aplicações, especialmente p a r c e r i a c o m o s
ocorreu quando
provedores de
as redes sociais
a p l i c a ç õ e s ,
um empresário
do Espírito Sando
especialmente as
compartilhou uma falsa pesquisa
redes sociais, pois esses detêm o
eleitoral em um sítio graﬁcamente
domínio da tecnologia a respeito do
semelhante ao de um conhecido jornal
assunto, e podem coibir com mais
local, que continha um endereço (URL)
facilidade e eﬁcácia a prática.
muito semelhante ao verdadeiro.
Mais recentemente, pudemos
Quem são os social media cyborgs
acompanhar as diversas notícias falsas
[ciborgues de mídias sociais], como
identiﬁcá-los e como a legislação
veiculadas sobre a vereadora Marielle
Franco, assassinada no Rio de Janeiro,
brasileira pode alcançá-los?
que originou diversas demandas
Ciborgues de mídias sociais são as
pessoas que, isoladamente, criam e
administrativas e judiciais.
gerenciam diversos perﬁs em redes
sociais, potencializando a divulgação de
O Brasil (Judiciário, MP, Polícia) está
capacitado para enfrentar esse
notícias (na maioria das vezes falsas),
problema contemporâneo? E em que
através da implementação de conexões
sociais com terceiros.
aspectos o país poderia evoluir para
alcançar melhores resultados no
Nossa legislação eleitoral está atenta à
enfrentamento desse tema?
prática e, na minirreforma eleitoral de
2013, criminalizou-se a contratação de
Nós deﬁnitivamente temos lastro
normativo para coibir e punir a
grupo de pessoas com a ﬁnalidade
especíﬁca de emitir mensagens ou
disseminação de notícias falsas. Além do
mais, o Poder Judiciário, o Ministério
comentários na internet com o intuito de
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igual maneira, alguns estados dos
Estados Unidos já possuem leis que
visam ao combate à criação e
disseminação de notícias falsas.
Em relação a processos eleitorais,
recentemente pôde-se observar o
problema nas eleições norte-americanas
de 2016, que elegeu Donald Trump como
presidente, havendo fortes suspeitas de
que a prática foi amplamente utilizada.
Também o referendo quanto à saída do
Reino Unido da União Europeia (Brexit)
encontra-se sob escrutínio, em relação à
inﬂuência de notícias falsas
sobre eleitores.
As empresas provedoras de redes
sociais, como o Facebook e suas
subsidiárias Instagram e o WhatsApp,
estão seguindo a tendência mundial de
ofender a honra ou denegrir a imagem
combate às fake news? O que essas
de candidato, partido ou coligação (art.
corporações estão fazendo na prática
57-H, §1.º, da Lei n. 9.504/1997).
para colaborar com a Justiça?
As empresas provedoras de redes
O senhor poderia dar exemplos do poder
sociais têm anunciado sua disposição em
devastador da desinformação
coibir a prática de criação e,
orquestrada em processos eleitorais em
principalmente, disseminação de
outros países? O que está
informações falsas em
sendo feito no exterior
seus ambientes virtuais.
p a r a c o m b a t e r
No início de 2018, o
Recentemente, o
legalmente as fake news
Facebook anunciou
e quais sanções estão
Facebook anunciou
alterações em seus
sendo aplicadas?
algoritmos,
que agora
A maioria dos países grandes investimentos
priorizarão conteúdo de
democráticos tem
em seus setores de
amigos e familiares, em
revelado extrema
checagem
de
fatos
detrimento de notícias.
preocupação com a
Fora isso, também é
potencial capacidade das
possível "denunciar"
fake news de inﬂuenciar a eleição de
publicações como sendo notícias falsas.
seus representantes. A União Europeia
Mais recentemente, o Facebook
criou o Grupo Especial de Compreensão
anunciou grandes investimentos em
de Mídia e o Roadmap: Fake news and
seus setores de checagem de fatos (factonline disinformation (em tradução
checking), inclusive com o
livre, "Mapa de Caminhos: Fake news e
estabelecimento de parcerias com
desinformação online"). A Alemanha fez
terceiros, remoção de perﬁs fantasmas e
entrar em vigor o Ato para Cumprimento
maior transparência sobre conteúdo
da Lei nas Redes Sociais
impulsionado.
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz). De

Roteiro de perguntas elaborado pelo jornalista Gilbson Alencar, supervisor da Seção de Comunicação Social (Secom) da SJDF.

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

10

Justiç@

Revista Eletrônica da
Seção Judiciária do
Distrito Federal

artigos
O risco de colapso do foro nacional de Brasília
ROLANDO VALCIR SPANHOLO
Juiz federal substituto - 21ª Vara Federal da SJDF

1- INTRODUÇÃO
Dentro de uma apertada síntese, o escopo central do presente trabalho é
demonstrar, por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas, a delicada situação
1
vivenciada nas 17 (dezessete) varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal que
têm a missão constitucional de jurisdicionar sob a regra da competência territorial
ampliada do foro nacional, conforme previsto no art. 109, §2º, da Constituição federal.
Antes, porém, será feito um breve relato acerca de alguns aspectos ligados à
evolução do processo estatal até atingir a concepção moderna do princípio do juiz natural e
a importância que o seu surgimento teve para a credibilidade do sistema.
Na sequência, já se aproximando do tema central do trabalho, o foco será tecer
considerações gerais sobre as históricas diﬁculdades práticas para garantir, no Brasil, a
concretude material à garantia constitucional do amplo acesso ao Judiciário (custo elevado,
distância entre as pessoas e os locais de prestação da tutela jurisdicional, número reduzido
de proﬁssionais com habilitação em direito etc.) e as medidas adotadas para superá-las (lei
da gratuidade processual, capilarização das unidades jurisdicionais, recriação da Justiça
Federal, instituição do foro nacional etc.)
Num terceiro momento, as atenções estarão voltadas para o fenômeno da
litigiosidade em massa que assola nosso país (sobremaneira, o foro nacional) e a
instauração de mais uma nova crise de credibilidade do processo, agora, calcada no risco
evidente de efetividade.
Por isso, com a ﬁnalidade de dar um suporte mais prático ao trabalho, nessa terceira
etapa, as atenções estarão voltadas para as causas que tiveram um papel decisivo naquele
aumento da litigiosidade (revolução tecnológica e as consequências dali decorrentes sobre
a vida dos operadores do direito, sobre a superação do modelo documental de gestão
processual até então vigente; grande aumento do número de cursos de direito, entre
outras).
Já, no último capítulo, serão demonstrados, quantitativa e qualitativamente, os
motivos que tornam única a jurisdição no foro nacional da Justiça Federal de Brasília e os
dados que comprovam que há o risco concreto de ele entrar em colapso.
1

As outras 10 varas federais de Brasília (2 criminais, 5 juizados e 3 de executivos ﬁscais) não integram o foro
nacional.
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Para tanto, foi pesquisada e confrontada a realidade estatística das 183 varas cíveis
3
4
federais instaladas nas capitais. e

2

2 – DA CRISE DE CREDIBILIDADE DO PROCESSO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
Sabidamente, ao longo de sua história evolutiva, o processo passou por várias crises
de credibilidade.
Nos primórdios, o sistema, ainda em fase de construção, tinha sua credibilidade
abalada porque, não raramente, a tarefa de julgar atendia, essencialmente, aos interesses
do governante do momento.
E isso decorria diretamente do fato de que, sem qualquer constrangimento, o
julgador da época era escolhido aleatoriamente, sem critérios objetivos prévios.
Como consequência, o subjetivismo imperava, dando margem para toda espécie de
abusos e injustiças.
Historicamente, apenas por volta do século XIII lançou-se o primeiro embrião
daquilo que, mais tarde, passou a se chamar de princípio do juiz natural.
5

Trata-se da Carta Magna, de João Sem Terra (1215), a qual incorporou, ainda que
rudimentarmente, a noção de que juízo extraordinário ex post fact era prejudicial à
credibilidade e à segurança do sistema.
Passou-se, então, a germinar a concepção hoje consolidada de que ao jurisdicionado
deve ser garantido o direito de ter juízes legalmente investidos por normas anteriores ao
litígio a ser examinado e dirimido através do processo estatal.
Entre nós, de uma forma ou de outra, todas as Constituições (exceto a de 1937)
contemplaram regras vedando os tribunais de exceção.
Tudo com escopo de garantir, por meio de regras objetivas de competência, a
independência e a imparcialidade do respectivo órgão julgador.
Aliás, o Constituinte Originário de 1988 teve o cuidado de elencar, entre o rol de
cláusulas pétreas do art. 5º, as garantias de que:
"Art. – 5º - (...).
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;
2

Embora o termo "cível", elas têm competência especializada sobre todas as matérias inerentes à Justiça
Federal, exceto penal, juizados e execução ﬁscal.
3
As demais varas da Justiça Federal (localizadas em pequenas seções e nas subseções) foram excluídas dos
levantamentos para evitar a distorção comparativa, pois, nessas outras varas, há distribuição de feitos
criminais, de execução ﬁscal e dos juizados, cuja complexidade e quantidade de demandas não se assemelha
àquelas que tramitam nas varas cíveis (especializadas).
4
Com isso, evita-se o equívoco recorrente do próprio Conselho Nacional de Justiça que, ao não separar os dados
dentro dos quatro grandes grupos de ações que tramitam na Justiça Federal (cível, criminal, executivos ﬁscais e
juizados), acaba distorcendo a realidade estatística das varas federais, pois desconsidera a enorme diferença
que existe entre um e outro tipo de ações (em termos de complexidade, celeridade, diﬁculdades para
padronização de procedimentos e minutas etc.)
5
Magna Carta de 1215, art. 21: "condes e barões não serão multados senão pelos seus pares, e somente de
conformidade com o grau de transgressão".

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

12

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;"

Logo, pode-se dizer que, na atualidade, com a consolidação da concepção moderna
da garantia do juiz natural, o sistema processual já não padece mais daquela primitiva crise
de credibilidade decorrente do juízo ex post fact.
3 - DAS MEDIDAS ADOTADAS VISANDO À CONCRETIZAÇÃO MATERIAL DO
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO
O que não signiﬁca que ele é perfeito e/ou que esteja imune a críticas.
Muito pelo contrário!
Na medida em que as pessoas foram superando suas desconﬁanças, passaram a
acreditar mais na imparcialidade dos julgadores.
Todavia, aqui, no Brasil, diante dos elevados custos, número reduzido e localização
das unidades de julgamento e até mesmo por razões culturais, historicamente, apenas as
altas camadas sociais e o governo tinham condições de patrocinar ações perante o Poder
Judiciário.
Por essa razão, o legislador pátrio sentiu a necessidade de criar mecanismos capazes
de facilitar o acesso das pessoas comuns à proteção judicial.
Sob a ótica prática, alguns desses mecanismos se destacaram e, efetivamente,
contribuíram para a efetiva concretização material do livre acesso ao Judiciário.
E, entre eles, desponta a Lei 1.060/1950, que assegurou aos necessitados o acesso
gratuito à Justiça (dispensando não apenas o pagamento das custas, como impondo ao
Estado o dever de custear o pagamento de advogados dativos).
O que, mais tarde, veio deﬁnitivamente inserido no texto da nossa última Lei Maior
de 1988 (art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134).
Paralelamente, o legislador também decidiu conceder isenção de custas para ações
caras ao interesse social como o habeas corpus e o habeas data (art. 5º, LXXVII, da
CF/1988).
Em outros casos, houve a exclusão da obrigação de pagamento de verba honorária
sucumbencial como no mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula
105, do Superior Tribunal de Justiça, e na ação popular (art. 5º, LXXIII, da CF/1988).
Porém, muito cedo, percebeu-se que as restrições de acesso ao Judiciário
extrapolavam o mero vetor ﬁnanceiro.
Aﬁnal, enquanto, por força da matriz econômica do país que imperava na época
(rural), grande parcela da população brasileira estava radicada em regiões interioranas, a
imensa maioria das unidades de julgamento estava concentrada nas capitais e em cidades
maiores, isto é, os potenciais jurisdicionados residiam longe dos foros (aqui, em sentido
amplo).
Foi nesse contexto que se iniciou um forte processo de capilarização do Poder
Judiciário (como exemplo, a recente interiorização da Justiça Federal – Lei n.
12.011/2009).
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Igualmente, várias regras de competência territorial foram alteradas para permitir
que esse acesso fosse facilitado.
Cite-se, como exemplo, a regra do art. 100, parágrafo único, do revogado Código de
Processo que, nas hipóteses de acidente envolvendo veículo, concedia ao autor (vítima) a
faculdade de escolher propor sua ação no seu próprio domicílio ou no local do fato ou,
ainda, pela regra geral do domicílio do réu (CPC/1973, art. 94).
Ainda nessa seara processual, podemos destacar a instituição do foro nacional do
6
Distrito Federal (CF/1988, art. 109, §2º) e a própria criação dos juizados especiais (Leis n.
9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009).
Por ﬁm, no ﬁnal da década de 1990, o governo federal passou a incentivar a
formação acadêmica de mais proﬁssionais para a área jurídica, via a criação de uma imensa
quantia de novos cursos de direito no país (atualmente, são mais de 1.300 cursos
7
registrados no Ministério de Educação e Cultura e mais de um milhão de advogados com
8
inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil).
4 – DA NOVA CRISE DE CREDIBILIDADE SURGIDA PELA PERDA DE
EFETIVIDADE DO SISTEMA
E, indiscutivelmente, esse conjunto de medidas produziu o efeito inicialmente
desejado: nosso sistema processual passou a ser um dos mais democráticos e
acessíveis do mundo.
Entretanto, não tardou para aquilo que deveria ser motivo de orgulho passar a ser
motivo de preocupação.
Motivo de preocupação porque, justamente, acabou abrindo as portas do Judiciário
para um curioso e ainda não explicado movimento social de litigiosidade excessiva.
Trata-se de um fenômeno que não encontra precedente em nenhuma outra parte do
mundo.
Aﬁnal, segundo o último "JUSTIÇA EM NÚMEROS" divulgado pelo Conselho
9
Nacional de Justiça (CNJ) , tramitam no Brasil 109,1 milhões de ações.
Uma quantia absolutamente desproporcional para uma população de 207 milhões de
habitantes e, principalmente, para um universo de apenas 17.860 magistrados (1.796
10
federais, 3.668 do trabalho e 12.396 estaduais) .
O que torna morosa a entrega da prestação judicial, fazendo, com isso, surgir uma nova
crise de credibilidade do processo, que, agora, não está mais calcada na desconﬁança sobre
a imparcialidade do julgador, mas sim sobre a real efetividade do sistema.

6

O qual será objeto de exame mais acurado adiante.
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-chinaeua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml
8
https://www.conjur.com.br/2016-nov-18/total-advogados-brasil-chega-milhao-segundo-oab
9
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
10
http://www.cnj.jus.br/ﬁles/conteudo/arquivo/2017/12/9d7f990a5ea5e55f6d32e64c96f0645d.pdf
7
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5 – DO RISCO DE COLAPSO DO FORO NACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
E o foro nacional da Justiça Federal no Distrito Federal acabou se transformando num
emblemático exemplo disso.
Com efeito, após as Constituições de 1937 (art. 90) e 1946 (art. 94, II), terem,
respectivamente, extinguido e recriado a Justiça Federal no Brasil, o Poder Constituinte de
1967, para dar vazão ao livre acesso dos jurisdicionados àquele braço da jurisdição estatal,
garantiu no art. 119, §1º do texto promulgado:
"§ 1 º - As causas em que a União for autora serão aforadas, na Capital do Estado ou
Território em que tiver domicílio a outra parte. As intentadas contra a União
poderão ser aforadas na Capital do Estado ou Território em que for domiciliado o
autor; na Capital do Estado, em que se veriﬁcou o ato ou fato que deu origem à demanda
ou esteja situada a coisa; ou ainda no Distrito Federal." (grifos acrescidos)

Ou seja, a partir de 1967, na seara da Justiça Federal, foi alargado o conceito de juiz
natural, passando os litigantes a disporem também do "foro nacional" para propor suas
demandas contra a União.
Foro nacional, aliás, mantido nas ordens constitucionais de 1969 (art. 119, §1º) e
1988 (art. 125, §1º).
Ocorre que, ao longo dos seus 50 anos de existência, a realidade prática do foro
nacional acabou se alterando radicalmente, estando hoje muito próximo do colapso.
E esse iminente colapso possui causas que vão além do fenômeno da explosão da
11
litigiosidade anteriormente já explicitado.
Para compreender tal constatação é preciso fazer, novamente, uma rápida incursão
no tempo.
Até meados da década de 1990, praticamente toda a transmissão de informações
jurídicas se dava pelo lento registro em papel, via a técnica da datilograﬁa.
A própria reprodução de cópias de documentos ocorria por meio de "xerox"
(expressão cunhada popularmente), cujos custos eram altíssimos e pouco acessíveis.
E esses limitadores acabavam fazendo uma espécie de controle natural sobre o
número de ações judiciais distribuídas anualmente.
Também era uma decorrência lógica que as ações propostas ofereciam à análise dos
magistrados um número inﬁnitamente mais reduzido de documentos, isto é,
raramente os feitos atingiam mais de um volume.
Da mesma forma, as peças processuais produzidas naquela época eram objetivas,
diretas, sem tantas teses.
Peças processuais, a propósito, que, por obrigação legal, precisavam ser
protocoladas diretamente no respectivo juiz natural da causa.
Não custa lembrar que somente em 1999, com o advento da Lei 9.800/1999, nosso
11

O qual, conforme será demonstrado, mostrou-se peculiarmente mais agressivo em relação às varas cíveis da
Seção Judiciária do Distrito Federal.
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sistema processual passou a aceitar a "transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou
outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita" (art.
1º).
Mas, isso não dispensava a apresentação do original no prazo de cinco dias (art. 2º,
parágrafo único).
Somente mais tarde, os tribunais passaram a aceitar o protocolo remoto, via
postagem nos Correios, conforme alteração introduzida no parágrafo único do art. 547 do
antigo Código de Processo Civil, cuja redação ﬁcou assim assentada:
"art. 547 – (...).
Parágrafo único. Os serviços de protocolo poderão, a critério do tribunal, ser
descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau."

Medida que, para ﬁns de foro nacional, somente foi implantada através da
Resolução n. 600-012, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, datada de 26 de
12
dezembro de 2007.
Logo, até bem pouco tempo, imperava em nosso sistema processual uma
burocracia documental que, por óbvio, inibia aos jurisdicionados de outras unidades da
Federação fazerem o uso efetivo da faculdade de proporem suas demandas federais
perante o foro nacional de Brasília.
Ocorre que, nesse intervalo de tempo, o Brasil e o mundo acabaram vivenciando
uma revolução em termos de tecnologia de produção, armazenamento e transmissão
de dados/informações.
E essa revolução tecnológica não apenas mudou radicalmente a vida das pessoas,
como, também, tornou praticamente obsoleto o formalismo documental que, desde os
primórdios, norteava a aplicação concreta do direito por meio do processo estatal.
Foi, então, que, após certa resistência inicial, o legislador pátrio viu-se obrigado a
editar a Lei n. 11.419/2006, cuja ﬁnalidade foi, justamente, disciplinar a "informatização
do processo judicial".
A partir de então, rompeu-se a visão clássica de litigar em juízo.
Os operadores do direito passaram a contar com modernos recursos tecnológicos,
facilitando medidas como: a) pesquisas instantâneas em bancos de dados disponíveis
na rede mundial de computadores; b) trocas de informações em tempo real; c) reprodução
facilitada de documentos, excertos jurídicos e peças processuais; d) patrocínio de ações a
distância.
Como consequência imediata, houve a explosão do fenômeno da litigação em
massa no Brasil.
Aﬁnal, graças aos avanços tecnológicos, um mesmo proﬁssional do direito passou
a ter condições de patrocinar um número maior de causas, independentemente do local da
prestação da tutela jurisdicional.

12

http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/3516/RES_12_2007.pdf?sequence=1
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Com isso, a regra constitucional do foro nacional (CF/1988, art. 109, §2º) passou a
ser uma espécie de "joia rara" nas mãos dos advogados de todo o Brasil que labutam na
seara da Justiça Federal.
Isso porque, passaram a ter a real possibilidade de captar clientes em qualquer
município e/ou região do Brasil e concentrar todo o ajuizamento das demandas federais
num único local, ganhando, dessa forma, enormes vantagens ﬁnanceiras e de logística
(redução de custos, melhor aproveitamento da mesma força de trabalho e de estudos já
realizados, agilidade em despachar um número maior de processos nos gabinetes dos
magistrados das três esferas jurisdicional etc.)
E isso não tem nada de ilegal.
Pelo contrário, atende ao antigo anseio de garantir o mais amplo acesso do
jurisdicionado à Justiça.
Ocorre que a Seção Judiciária do Distrito Federal não estava preparada para
enfrentar tão alto aumento da demanda oriunda da regra constitucional do foro nacional
(CF, art. 109, §2º).
13

São apenas 34 (trinta e quatro) juízes federais, distribuídos em 17 varas , que
detêm a competência para receber e decidir litígios oriundos de qualquer parte do
território nacional ou internacional, sempre que a União (e autarquias, consoante será
oportunamente demonstrado) ocupar o polo passivo ou manifestar interesse em intervir no
feito (CF/1988, art. 109, I).
Em verdade, trata-se da única hipótese de competência de âmbito nacional
outorgada ao 1º grau de jurisdição de todo o Judiciário.
Todavia, não é só a competência territorial ampliada (que exige do julgador o
conhecimento sobre as peculiaridades sociais e humanas que marcam cada parte país) e o
recente aumento da demanda que diferenciam o desaﬁo de jurisdicionar no foro nacional
de Brasília.
Três outros fatores tornam única a jurisdição nas varas federais do Distrito
Federal.
O primeiro deles diz respeito à complexidade e à relevância/repercussão
social das ações que nelas tramitam.
Em Brasília está o domicílio jurídico do comando dos três Poderes da República.
Aqui está a sede dos principais órgãos da administração pública federal direta e dos
principais entes da administração indireta (autarquias, empresas públicas e fundações).
Por consequência, é perante às varas cíveis que tramita toda a gama de ações que
tem por escopo discutir a legalidade e/ou execução de atos administrativos de interesse da
máquina pública federal.
Aqui tramitam as ações de improbidade, as ações civis públicas e as ações
coletivas questionando atos e programas de interesse do governo federal.

13

http://www.trf1.jus.br/Setorial/Asmag/ContatosVaras/app/#7
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Aqui, majoritariamente, são impetrados os mandados de segurança e as ações
ordinárias atacando licitações, contratos e concursos desencadeados pelos três Poderes da
República.
Também é na Seção Judiciária do Distrito Federal que são travados os grandes
debates acerca do Sistema Tributário Nacional e os Programas de Governo de âmbito
nacional (saúde pública, assistência social, previdência, proteção ambiental,
licenciamentos etc.)
É na Capital Federal que tramitam as principais ações envolvendo o marco
regulatório (setor elétrico e de telecomunicações, setor de transporte aéreo, terrestre e
ﬂuvial, setor petrolífero, de águas e minerais, do setor de saúde, de vigilância sanitária e de
saúde suplementar etc.), bem como as autarquias especiais de regulação proﬁssional
(OAB e demais conselhos).
E não se pode deixar de lembrar que todas as grandes operações policiais
envolvendo a malversação de bens e serviços da Administração Pública acabam se
transformando em ações civis públicas, no bojo da qual são apreciados pedidos que
vão desde o bloqueio de bens e/ou o afastamento liminar dos envolvidos de suas funções
administrativas até a decretação da perda de cargos/mandatos, proibição de contratar com
entes públicos e quantiﬁcar os montantes a serem ressarcidos aos cofres públicos.
Isso sempre com o diferencial de que, na maioria das vezes, entre os demandados
aparecem ﬁguras notórias do cenário político e administrativo nacional.
O que aumenta ainda mais o nível de responsabilidade na tomada de decisões.
Já, o segundo fator recai no elevadíssimo número diário de liminares que
cada magistrado recebe (em média, de 5 a 15 por dia), decorrente, justamente, da
importância das questões debatidas e do aumento da demanda.
O que não ocorre em qualquer outro local do 1º grau de jurisdição (de todos os
ramos da Justiça), nem mesmo das outras três áreas da própria Justiça Federal (penal,
execução ﬁscal e juizados).
De fato, inexiste outro parâmetro comparativo similar.
Por ﬁm, como decorrência direta dos dois fatores anteriores, surge o não menos
elevado número de advogados (privados e públicos) que, diariamente, comparecem aos
gabinetes dos 34 magistrados federais para despachar seus pedidos de liminares e outras
decisões de urgência, conforme faculta o Estatuto dos Advogados (em média, de 3 a 8
pedidos por dia).
Como já aﬁrmado, a mescla de urgência, complexidade e repercussão das ações
torna única a tarefa de jurisdicionar no foro nacional.
Aliás, a variação de matérias de uma ação para outra é algo que torna brutal o
trabalho dos magistrados e das respectivas assessorias.
Diferentemente do que ocorre nas varas responsáveis pelas outras três áreas da
Justiça Federal (juizados, executivos ﬁscais e criminal - que não estão inseridas no foro
nacional), nas varas cíveis do foro nacional é praticamente impossível padronizar
decisões e/ou rotinas.
Dadas as peculiaridades e a complexidade de cada caso, quase sempre há a
..
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necessidade de fazer uso do velho "artesanato jurídico".
E isso torna impraticável o uso de técnicas de sucesso aplicadas na gestão em massa
dos acervos dos juizados e dos executivos ﬁscais.
Merece registrar que, nessas duas áreas, para dar vazão à enorme demanda de
ações com teses repetidas, a boa gestão dos acervos passa, invariavelmente, por fazer o
mapeamento prévio dos feitos similares para facilitar o "trabalho em lote" ou "mecânico".
Ocorre que, conforme já destacado, diante da variação de temas de uma ação para
outra e das peculiaridades/complexidade de cada caso, é muito reduzida a possibilidade de
utilizar a técnica da gestão em massa nas varas cíveis do foro nacional.
Só para enriquecer o registro (que julgamos necessário, pois a imensa maioria dos
operadores do direito - inclusive magistrados federais - jamais teve a oportunidade de
vivenciar/conhecer a realidade interna do exercício da jurisdição no âmbito do foro
nacional), num único dia da semana que passou, ingressaram na 21ª Vara Federal
solicitações de liminares envolvendo: a) pedido de refugiado paquistanês que,
invocando tratado internacional, deseja ingressar no curso de medicina da Universidade
Federal de Brasília sem prestar vestibular; b) o programa nacional de radioterapia mantido
pelo SUS; c) a licitação de transposição do rio São Francisco; d) o tratamento tributário a
ser dado às contribuições complementares que os aposentados da Caixa Econômica
Federal estão sendo obrigados a realizar para cobrir o rombo ﬁnanceiro decorrente da má
gestão do Fundo de Previdência Complementar; e) a liberação de mercadoria retida pela
Receita Federal no Porto de Santos; f) a ampliação dos limites de pesca para uma
embarcação do Rio de Janeiro; g) a legalidade do registro concedido pela União a um novo
curso de medicina que está sendo criado em Manaus; h) o concurso para provimento de
cargos de uma das carreiras do Itamaraty; i) o descumprimento de ordem judicial que
ordenou internação em UTI; j) a extinção do benefício de pensão de ﬁlha solteira a uma
titular do Rio de Janeiro que possui quatro ﬁlhos.
Ou seja, num único dia, dez ações com pedidos de liminares envolvendo temas
jurídicos completamente diversos e oriundos de regiões do país igualmente distintas.
Note-se que a análise de tais pleitos não se restringe a conferir: I) a resposta de um
ou outro quesito num laudo pericial; II) a data do lançamento de um tributo; III) o efetivo
registro do nome nos cadastros negativos de crédito; IV) a existência de antecedentes
criminais.
A lista dos dez pedidos de liminares que ingressaram naquele dia bem revela como é
a realidade diária do foro nacional.
Trabalha-se no limite da capacidade intelectual e física.
Sobretudo, porque há uma pressão constante por decisões urgentes (liminares),
envolvendo temas variados, complexos e de repercussão imediata no seio de toda a
sociedade brasileira.
Sem contar que, não raramente, as iniciais trazem no seu bojo novas teses
jurídicas que sequer ainda passaram pelo crivo do Judiciário.
Apenas para citar algumas que, recentemente, ingressaram na 21ª Vara Federal:
extinção da Renca, deﬁcit da Previdência, uso de medicamento chinês não comprovado no
tratamento da leucemia pelo SUS, voto de qualidade nos julgamentos do Carf, pagamento
de bônus de produtividade aos agentes da Receita Federal, critério de pagamento dos
..
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royalties do petróleo aos municípios, bandeiras tarifárias do setor elétrico, critérios para a
substituição dos médicos cubanos no Programa Mais Médicos, cancelamento das
reposições inﬂacionárias aos servidores federais do Executivo já previstas em texto legal,
entre outras tantas que aqui poderiam ser relacionadas.
E ainda há o agravante de que, não raramente, essas ações complexas já nascem
com 3, 4, 5 mil páginas de documentos para serem analisados (segundo já explicitado, a
revolução tecnológica permite isso).
Por óbvio, não precisa grande esforço para perceber que as varas do foro nacional
são obrigadas a decidir (em questão de horas e no meio de uma longa ﬁla de outros pedidos
igualmente urgentes) questões de extrema relevância para o país mesmo sem poder
contar com um tempo mínimo para uma reﬂexão mais pormenorizada.
Como dito, nas varas de foro nacional de Brasília, trabalha-se no limite do limite.
Aﬁnal, quase tudo traz impregnado o risco de perecimento.
Aliás, muitos advogados admitem que optam por ajuizar suas demandas federais
em Brasília justamente porque as varas acabaram se "especializando", não apenas
com os temas mais afetos à Administração Federal (licitações, contratos, concursos, ilícitos
administrativos, questões tributárias, licenciamentos e infrações ambientais e sanitárias,
conselhos de ﬁscalização proﬁssional, execução de obras públicas etc.), mas,
principalmente, na capacidade de dar uma pronta análise/resposta aos pedidos de
liminares que visam evitar o perecimento de direitos dos seus clientes.
Na prática, o quadro se revela insustentável e desolador.
São claros os sinais de que o foro nacional está à beira do colapso, dada a já
quase incontornável crise de efetividade decorrente da desproporção entre a
estrutura instalada nas 17 (dezessete) varas cíveis e a carga de trabalho a elas
distribuída.
E tal constatação ﬁca mais ﬂagrante quando se faz a comparação dos dados
14
15
estatísticos das 17 (dezessete) varas cíveis de Brasília com os dados das demais 166
(cento e sessenta e seis) varas cíveis federais instaladas no restante do território nacional
(logo, que também possuem competência similar - porém, limitadas aos seus respectivos
territórios locais de jurisdição). Veja-se o quadro abaixo:

SEÇÃO

BRASÍLIA

N. VARAS

TOTAL
DISTRIBUÍDO
EM 2016

MÉDIA
DISTRIBUIÇÃO
POR VARA

PROPORÇÃO
COM DF
(%)

17

26651

1567

-

13

Os dados estão disponíveis nos seguintes links:
a) TRF1 (http://www.trf1.jus.br/TPNUM_WEB/);
b) TRF2 (http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/publicacao-estatistica/);
c) TRF3 (http://www.trf3.jus.br/informacoes-processuais/estatisticas/);
d) TRF4 (https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=estatistica_nova_provimento2);
e) TRF5 (https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=250).
14
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 20ª, 21ª e 22ª Varas.
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SALVADOR

11

8482

771

-103,24

GOIÂNIA

08

6348

793

-97,60

CUIABÁ

04

3371

842

-86,10

RIO DE JANEIRO

32

28527

891

-75,87

BELO HORIZONTE

17

15306

900

-74,11

RECIFE

10

9773

977

-60,39

BELÉM

04

4112

1028

-52,43

VITÓRIA

06

6202

1033

-51,69

SÃO PAULO

20

21334

1066

-47,00

SÃO LUÍS

05

5359

1071

-46,31

FORTALEZA

09

9902

1100

-42,45

MACEIÓ

05

6074

1214

-29,08

CURITIBA

07

8762

1251

-25,26

CAMPO GRANDE

04

5727

1431

-9,50

JOÃO PESSOA

03

4354

1451

-7,99

ARACAJU

03

4456

1485

-5,52

PORTO ALEGRE

09

13479

1497

-4,68

PALMAS

02

3947

1973

20,58

NATAL

03

6393

2131

26,47

FLORIANÓPOLIS

04

9452

2363

33,69

Note-se que, em 2016, as 17 varas cíveis do Distrito Federal receberam 26.651
novas ações (marca que deve se repetir em 2017).
O que dá uma média de 1.567 ano/vara (lembrando que são ações civis públicas,
ações coletivas, mandados de segurança, ações populares etc., envolvendo licitações,
improbidades, tributos etc.)
Média de distribuição por vara essa que, segundo o levantamento, foi: a) 103%
maior que Salvador; b) 97% maior que Goiânia; c) 86% maior que Cuiabá; d) 75%
maior que o Rio de Janeiro; e) 74% maior que Belo Horizonte; f) 60% maior que
Recife; g) 52% maior que Belém; h) 51% maior que Vitória; i) 47% maior que São
Paulo; j) 46% maior que São Luís; l) 42% maior que Fortaleza; m) 29% maior que
Maceió; n) 25% maior que Curitiba; o) 10% maior que Campo Grande; p) 8% maior
que João Pessoa; q) 6% maior que Aracaju; r) 5% maior que Porto Alegre.
Em números absolutos, no ano de 2016, apenas a Seção do Rio de Janeiro
..
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recebeu mais processos cíveis que a Seção do Distrito Federal (28.527 X 26.651).
Todavia, no Rio de Janeiro existe quase o dobro de varas cíveis (32 X 17).
Por isso, em média, cada vara do foro nacional do Distrito Federal recebeu uma carga
de trabalho 75% maior daquela existente nas varas cariocas.
Igualmente, chama atenção que, mesmo tendo 20 varas cíveis, foram distribuídas
apenas 21.334 ações em São Paulo (sabidamente, o centro econômico e empresarial do
país).
Portanto, o confronto dos números conﬁrma que há mesmo uma desproporcional
sobrecarga de trabalho nas varas de foro nacional do Distrito Federal.
Aliás, a média de distribuição por vara cível na Seção do Distrito Federal
aumentou de 1.194 ações em 2012 (foi 1.257 em 2011) para aqueles 1.567 ações/vara de
2016 acima apontados.
Ou seja, nos últimos 5 (cinco) anos, a taxa de distribuição cresceu 31,21% nas 17
varas cíveis com competência de foro nacional.
Enquanto isso, no mesmo período, a média caiu, signiﬁcativamente, nas demais
16
seções da 1ª Região que possuem varas cíveis :

N. VARAS

TOTAL
DISTRIBUÍDO
EM 2016

MÉDIA
DISTRIBUIÇÃO
POR VARA

TOTAL
DISTRIBUÍDO
EM 2012

BRASÍLIA

17

26651

1567

20312

1194

31,2

GOIÂNIA

8

6348

793

10064

1258

-36,92

BELO HORIZONTE

17

15306

900

16061

945

-4,7

SALVADOR

11

8482

771

8731

794

-2,85

CUIABÁ

4

3371

842

5640

1880

-55,17

SÃO LUÍS

5

5359

1071

9235

2308

-53,57

BELÉM

4

4112

1028

5518

1379

-25,48

PALMAS

2

3947

1973

4042

2021

-2,35

SEÇÃO

MÉDIA
DISTRIBUIÇÃO
POR VARA

VARIAÇÃO
2012x2016
(%)

E essa diferença brutal decorre do fato de que, naquele período de 5 (cinco) anos, as
seções de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará e Maranhão receberam muitas
novas varas federais de competência geral (criadas pelas Leis n. 12.011/2009 e
13.252/2016), instaladas no interior e nas capitais dos respectivos estados.
Fato esse que não ocorreu com o foro nacional de Brasília, cuja última ampliação
ocorreu por meio da Lei n. 9.788/1999.
Logo, mesmo diante do aumento em massa da litigiosidade, mesmo diante da
revolução tecnológica, mesmo diante do aumento expressivo do número de proﬁssionais
da área jurídica, mesmo diante da consolidação do foro nacional como um dos mais
importantes mecanismos de concretização material do acesso ao Judiciário, há quase 20
16

http://www.trf1.jus.br/TPNUM_WEB/
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(vinte) anos, a estrutura física e humana das varas cíveis do Distrito Federal se
manteve inalterada.
Aliás, será reduzida a partir do início de 2018!
Isso porque, recentemente, o Tribunal Regional da 1ª Região, para fazer frente à
nova demanda gerada pelas inúmeras operações policiais que estão em curso no país,
17
entendeu por especializar em penal a 15ª Vara Cível.
Dessa forma, a partir de janeiro, todo o trabalho do foro nacional passará a ser
dividido em 16 (dezesseis) varas cíveis e não mais em 17 (dezessete) como vinha
ocorrendo desde 1999.
O que, de imediato, gerará um aumento de 6,25% naquela já crescente taxa média
de distribuição por vara, tornando ainda mais desproporcional a carga de trabalho atribuída
ao foro nacional de Brasília.
Daí porque não constitui qualquer exagero aﬁrmar que ele está na iminência de um
18
colapso, mesmo diante da alta de produtividade indicada no quadro histórico abaixo :
DISTRIBUÍDOS

TOTAL

JULGADOS

DISTRIBUÍDOS

TOTAL

JULGADOS

2016

2016

2016

até 11/2017

até 11/2017

até 11/2017

1

1387

5430

1442

1.253

5.472

815

2

1827

6353

1235

1.300

6.740

1.319

3

1612

5619

1061

1.248

5.408

1.635

4

1425

5794

2391

1.305

5.632

1.635

5

1340

6488

1690

1.244

6.909

1.514

6

1471

5032

1928

1.252

4.931

1.761

7

1627

7389

1031

1.326

7.745

1.463

8

1438

4233

1375

1.274

4.059

1.240

9

1539

7299

1500

1.309

7.149

1.523

13

1606

7317

1812

1.281

6.847

2.318

14

1535

3753

2560

1.386

3.501

2.228

15

1454

3470

1907

1.237

3.296

1.682

16

1606

4575

1258

1.385

4.676

1.860

17

1401

5475

809

1.940

6.520

2.141

20

2428

6502

1826

1.351

6.452

1.588

21

1405

6078

2331

1.233

4.090

2.347

22

1550

5645

1343

1.334

5.814

1.488

SOMA

26651

96752

27499

22658

95241

28557

MÉDIA/VARA

1567,71

5691,29

1617,59

1332,82

5602,41

1679,82

SEÇÃO

17

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/avisos/portaria-dispoe-sobre-aconversao-da-15-vara-federal-em-vara-federal-criminal-e-sobre-a-especializacao-da-10-e-da-12-varasfederais-da-sjdf.htm
18
http://www.trf1.jus.br/TPNUM_WEB/
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Exempliﬁcativamente, note-se que, ainda no ﬁnal de novembro, a 21ª Vara (na qual
19
labora o signatário do presente) já havia alcançado a marca dos 2.347 julgamentos e
obtido a expressiva redução de 32,71% do seu acervo (que era de 6.078 ações no início do
ano e já caiu para 4.090 processos em 30/11/2017).
Aliás, o quadro a seguir conﬁrma que, mesmo possuindo uma taxa de julgamento
bem superior à média das demais seções (195% de Recife, 96% de SP, 69% do Rio, 75% de
Campo Grande etc.), as varas de Brasília estão entre as que possuem os maiores
20
acervos. Vejamos:

N. VARAS

TOTAL
JULGAMENTOS
EM 2016

MÉDIA
JULGAMENTOS
POR VARA

PROPORÇÃO
COM DF
(%)

BRASÍLIA

17

27499

1617

-

PALMAS

2

1903

951

GOIÂNIA

8

5585

SALVADOR

11

CUIABÁ

ACERVO
TOTAL EM
31/12/16

MÉDIA DOS
ACERVOS
POR VARA

PROPORÇÃO
COM DF
(%)

96752

5691

-

70,03

2648

1324

-329,83

698

131,66

12055

1506

-277,89

8395

763

111,93

25892

2353

-141,86

4

3412

853

89,57

9556

2389

-138,22

VITÓRIA

6

6289

1048

54,29

16281

2713

-109,77

RIO

32

30510

953

69,67

94633

2957

-92,46

BELO HORIZONTE

17

16851

991

6317

53741

3161

-80,04

SÃO PAULO

20

16423

821

96,95

67697

3384

-68,17

SÃO LUÍS

5

3535

707

128,71

20173

4034

41,08

BELÉM

4

3715

928

74,25

16179

4044

-40,73

CAMPO GRANDE

4

3685

921

75,57

17063

4265

-33,43

PORTO ALEGRE

9

12888

1432

12,92

42352

4705

-20,96

FLORIANÓPOLIS

4

8608

2152

-24,86

23592

5898

+3,51

CURITIBA

7

19414

2773

-41,69

42235

6033

+5,67

MACEIÓ

5

4321

864

87,15

FORTALEZA

9

8925

991

63,17

JOÃO PESSOA

3

3952

1317

22,78

RECIFE

10

5475

547

195,61

NATAL

3

4281

1427

13,31

ARACAJU

3

3069

1023

58,06

SEÇÃO

Situação essa que tende a se agravar num futuro próximo.
Aﬁnal, em recente julgamento (RE n. 612043) realizado sob a sistemática da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, pela constitucionalidade do art. 2ºA da Lei n. 9.494/1997, cuja redação é a seguinte:
"Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator."

19

http://www.trf1.jus.br/Setorial/Asmag/ContatosVaras/app/#7
Vide links de pesquisa especíﬁcos de cada Tribunal Regional Federal já citados em quadro anterior.

20
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Em outras palavras, nossa Corte Suprema reconheceu a validade do dispositivo legal
que circunscreve o alcance dos efeitos das decisões tomadas em ações coletivas
associativas ao limite territorial do órgão julgador.
Dessa forma, como apenas as varas cíveis de Brasília possuem competência
de âmbito nacional, por óbvio, as associações passarão a propor suas ações coletivas
com base na regra do art. 109, §2º, da CF/1988.
Aﬁnal, atentaria contra a lógica cartesiana dos fatos supor que espalhariam ações
idênticas em cada seção ou subseção judiciária do domicílio de cada substituído/associado.
Trata-se, portanto, de mais um alargamento indireto da competência do foro
universal do Distrito Federal.
Repetindo, assim, o que já ocorrera no julgamento do Recurso Extraordinário n.
627.709, que estendeu às autarquias federais (INSS, Cade, OAB, Conselhos de
Fiscalização Proﬁssional etc.) a competência ampliada do art. 109, §2º, da CF/1988.
Isso tudo, sem contar o entendimento (cada vez mais consolidado) de que a
impetração do mandado de segurança deve ocorrer no foro de domicílio da autoridade
coatora.
O que acaba atraindo, cada vez mais, para o foro de Brasília praticamente todos os
mandamus que tenham como foco atacar atos administrativos inerentes a concursos,
licitações, contratos e programas de governo desencadeados por autoridades sediadas na
Capital Federal.
6 - CONCLUSÃO
Portanto, conforme demonstrado, mesmo diante do aumento em massa da
litigiosidade, mesmo diante da revolução tecnológica, mesmo diante do aumento
expressivo do número de proﬁssionais da área jurídica, mesmo diante da consolidação do
foro nacional como um dos mais importantes mecanismos de concretização material do
acesso ao Judiciário, há quase 20 (vinte) anos, a estrutura física e humana das varas cíveis
do Distrito Federal se manteve inalterada.
Ou seja, são claros os sinais de que o foro nacional está à beira do colapso, dada a já
quase incontornável crise de efetividade decorrente da desproporção entre a estrutura
instalada nas 17 (dezessete) varas cíveis e a alta carga de trabalho a elas distribuída.
Até porque, também como já visto, a mescla de urgência, complexidade e
repercussão das ações torna única a tarefa de jurisdicionar no foro nacional da Justiça
Federal de Brasília.
Isso tudo, sem contar que o confronto dos dados estatísticos ainda revelou a gritante
diferença de realidade (taxa de distribuição, taxa de julgamentos e quantidade de acervos)
entre as varas cíveis do Distrito Federal e as congêneres localizadas nas demais seções
judiciárias.
De fato, o colapso se aproxima rapidamente!
Os números falam por si.
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O tratamento jurídico das notícias falsas
(fake news)
Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho - formado pela

Universidade de Brasília em 1999, especialista em Direito
Constitucional e Administrativo; sócio do Escritório Carvalho & Kanffer
Advogados e Associados

Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer - formado pelo UniCeub em 2003, especialista em Direito

Eleitoral e Partidário; sócio do Escritório Carvalho & Kanffer Advogados e Associados

A proximidade das eleições do ano de 2018 trouxe à tona o debate acerca da
publicação e propagação de notícias falsas, ou, como encontra-se mais popularmente
deﬁnido pelo anglicismo, de fake news, bem como de seu impacto no processo eleitoral.
Este artigo abordará desde os conceitos mais elementares ao tema, passando pela
sua análise jurídica, analisando as ferramentas de combate à disseminação de notícias
falsas, e terminando com uma análise prognóstica acerca das tendências observadas nos
nossos tribunais.
1. Conceituação
Segundo o Dicionário de Cambridge o conceito fake news indica histórias falsas que,
ao manterem a aparência de notícias jornalísticas, são disseminadas pela internet (ou por
outras mídias), sendo normalmente criadas para inﬂuenciar posições políticas, ou como
1
piadas . Com efeito, as fake news correspondem a uma espécie de "imprensa marrom" (ou
yellow journalism), deliberadamente veiculando conteúdos falsos, sempre com a intenção
de obter algum tipo de vantagem, seja ﬁnanceira (mediante receitas oriundas de
anúncios), seja política ou eleitoral.
É certo que, de uma maneira ou de outra, a disseminação de notícias falsas é tão
antiga quanto a própria língua, muito embora a questão tenha alcançado especial
importância como consequência do fato de que a internet, em especial no popular ambiente
das redes sociais, proporcionou acesso fácil a receitas provenientes de publicidade, de um
lado, e de outro, do incremento da polarização político-eleitoral, com possibilidades reais
de que a prática venha a inﬂuenciar indevidamente as eleições de um país.
A mecânica das redes sociais, bem como a compreensão das razões que levam
determinada notícia a ser mais disseminada do que outras (fenômeno da "viralização"),
engloba o conceito de "compreensão da mídia" (ou media literacy).
Trata-se de um conceito deﬁnido pelo Grupo Especial de Compreensão de Mídia da
União Europeia (EU Media Literacy Group – MLEG) que inclui "capacidades técnicas,
cognitivas, sociais, cívicas e criativas que permitem a um cidadão acessar e ter uma
2
compreensão crítica sobre determinada mídia e interagir com a mesma" .

1

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fake-news
Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, European Audiovisual Observatory, Estrasburgo,
2016; documento original em PDF, p. 1 (p. 4 do PDF);
2
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Sem qualquer pretensão de esgotamento do tema, que demandaria, inclusive, uma
análise multidisciplinar (especialmente sob a ótica do marketing digital, da psicologia, da
política, entre outras), para além da capacidade crítica, outros fatores inﬂuenciam
substancialmente a disseminação de notícias falsas, como a sua origem, o grau de
credibilidade das pessoas que a disseminaram ou que a referendaram (digital
3 4
inﬂuencers ), bem como a quantidade de pessoas que está disseminando a informação.
Nesse ponto, adquirem especial relevância neste trabalho os "ciborgues de mídias
sociais" (social media cyborgs), termo utilizado para deﬁnir pessoas que, isoladamente,
criam diversas contas em redes sociais, implementam ligações com terceiros (criando suas
redes) e passam a disseminar opiniões sobre diversos temas (com o enfoque de ideais
políticos e eleitorais). A questão foi tema de reportagem veiculada pela BBC, abordando
5
especiﬁcamente a eleição presidencial brasileira de 2014 .
Finalizando este brevíssimo introito, que nem de longe abarca todos conceitos
referentes ao tema, lembra-se o brocardo, equivocamente atribuído a Joseph Goebbels
(porém não por isso improcedente), de que uma mentira contada 1.000 vezes se torna
verdade.
2. Problematização
A questão que assume fulcral importância reside no fato empiricamente comprovado
de que a criação e disseminação de notícias falsas tem capacidade potencial de inﬂuenciar o
resultado de um pleito eleitoral, atingindo o Estado democrático de direito em sua
essência: a emanação do poder pelo povo, no exercício da escolha de seus representantes
políticos, que consiste em cláusula constitucional pétrea (parágrafo único do artigo 1.º, da
Constituição federal).
Não por outro motivo, diversas instituições da República vêm criando mecanismos
de estudo e defesa contra a possibilidade de haver inﬂuência indevida na escolha dos
agentes políticos. Nesse sentido, cita-se a criação pela Polícia Federal de grupo de trabalho
em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria-Geral da República, para
6
coibir fake news nas eleições de 2018 .
Também digna de nota é a criação de Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições
7
pela Presidência do TSE , para discussão das medidas a serem tomadas para coibir o uso e
8
a propagação de notícias falsas durante o pleito eleitoral vindouro , com a especial
atribuição de "desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a inﬂuência da
Internet nas eleições, em especial o risco de fake news e o uso de robôs na disseminação
das informações".

3

Inﬂuenciador Digital: produtor de conteúdo para veiculação na internet, com enfoque nas redes sociais, que
inﬂuencia a forma como as pessoas consomem informação e/ou produtos, através de credibilidade adquirida
por suas próprias ideias e/ou pelo número de pessoas que acompanham a veiculação de tal conteúdo;
4
A ocupação tem tamanha importância, que o Centro Universitário Brasileiro (Unibra), de Recife, abriu
recentemente o curso de "Digital Inﬂuencer", com início das aulas previstas para o 1.º semestre de 2018;
https://grupoibgm.org/curso-graduacao/digital-inﬂuencer-graduacao/;
5
Inside the world of Brazil's social media cyborgs; BBC, 13/12/2017; http://www.bbc.com/news/world-latinamerica-42322064;
5
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947872-pf-cria-grupo-para-auxiliar-outros-orgaos-nocombate-as-fake-news.shtml;
7
Portaria TSE n. 949, de 7 de dezembro de 2017; http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-portaria-no949-de-07-de-dezembro-de-2017;
8
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Janeiro/conselho-consultivo-reune-se-no-tse-nasegunda-15-para-discutir-fake-news-e-eleicoes;
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De fato, o risco é real e iminente, razão pela qual deve haver, como de fato tem-se
veriﬁcado, uma mobilização da sociedade, por meio de suas instituições, para coibir a
disseminação de notícias falsas.
Impende lembrar que a problematização já se fazia presente, em menor escala, na
eleição de 2014, sendo pertinente trazer a registro o primeiro indiciado pela Polícia Federal
9
em razão de compartilhamento de fake news , caso em que um empresário do Espírito
Santo compartilhou uma falsa pesquisa eleitoral, mediante engenhoso mecanismo em que
o endereço eletrônico onde encontrava-se a enquete era bastante semelhante a um jornal
local de elevada credibilidade, que inclusive divulgava frequentemente pesquisas oﬁciais e
registradas no TSE.
No contexto, o falso resultado (em que a diferença entre os candidatos ao governo
do estado apresentava um valor menor do que a pesquisa oﬁcial) buscava impingir no
eleitorado a sensação de que determinado candidato estava em franco crescimento,
estimulando os indecisos e aquelas pessoas que deixariam de votar por acreditarem que a
eleição estava perdida.
No caso, o referido empresário foi indiciado pela prática dos crimes do artigo 33, §4º,
da Lei 9.504/1997 (divulgação de pesquisa fraudulenta) e artigo 297 do Código Eleitoral
(impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio).
Assim, na presente conjuntura, a atual análise assume crucial importância, não
apenas pelo valor acadêmico do presente estudo, mas também de maneira a estimular a
discussão, aprofundando-a, e também no sentido de fornecer um parâmetro aos juristas
que, direta ou indiretamente, deparar-se-ão com o problema nas eleições vindouras.
3. O Procedimento de Identiﬁcação de fake news
Antes de penetrar na análise do tratamento jurídico das notícias falsas, igualmente
importante é conhecer os parâmetros de identiﬁcação delas, principalmente de maneira a
manter intactos os princípios da Liberdade de Imprensa e de Opinião, mandamentos já há
muito consagrados no texto constitucional (art. 5º, incisos IV e IX; art. 220 e ss. da CF).
Nessa toada, deve-se também preservar aquelas notícias que, por sua falsidade
grotesca e óbvia, capaz de ser percebida naturalmente pelo homem médio, constituem-se
10
jocosamente em sátiras. A título de exemplo, traz-se a lume o "The Piauí Herald" e o
11
"Sensacionalista" , conhecidos sítios que ad absurdum, a pretexto de veicularem notícias,
em realidade noticiam artigos com a intenção de fazer críticas políticas e/ou divertir seus
leitores.
Também não se poderia deixar de lembrar, saudosamente, o conhecido semanário
brasileiro que circulou entre as décadas de 1970 e 1990, "O Pasquim", que trouxe sempre,
na forma de sátiras, contundente crítica política ao regime militar, e que contava com
colaboradores de renome, como Chico Buarque, Antônio Callado, Rubem Fonseca, Odete
Lara e Glauber Rocha.
Não obstante, o procedimento de identiﬁcação de uma notícia falsa não é, em
realidade, múnus complexo. Segundo a Federação Internacional de Associações e
9

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/es-tem-primeiro-indiciado-pela-pf-por-compartilhar-fakenews-na-internet.ghtml
10
http://piaui.folha.uol.com.br/herald/;
11
https://www.sensacionalista.com.br/;

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

30

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Instituições Bibliotecárias (International Federation of Library Associations and Institutions
– IFLA), deve-se (i) considerar a fonte – notícias falsas não são ordinária e propositalmente
veiculadas por grandes e conhecidos portais de mídia e, nesse aspecto, o nome do domínio
do sítio; (ii) ler mais – outras histórias da fonte são igualmente falsas; (iii) investigar fontes
de apoio – a notícia encontra-se isolada em apenas uma fonte; (iv) apurar se o autor é
12
pessoa desconhecida ou não há indicação do autor; (v) analisar a manchete e/ou lead ,
principalmente se estiverem em desacordo com o conteúdo, ou mesmo dando a entender
que se trata de uma notícia, porém, em realidade, é uma opinião (vício de apresentação).
Em janeiro de 2017, a Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado
de São Paulo divulgou estudo realizado para mapear os maiores sítios de divulgação de
notícias falsas. Conquanto a publicação tenha sido posteriormente suprimida, com a
13
ﬁnalidade de revisar suas conclusões , a associação divulgou algumas características
comuns veriﬁcadas nos sítios propagadores de fake news: (i) foram registrados com
domínio .com ou .org (sem o .br no ﬁnal), o que diﬁculta a identiﬁcação de seus
responsáveis com a mesma transparência que os domínios registrados no Brasil; (ii) não
possuem qualquer página que identiﬁque seus administradores, corpo editorial ou
jornalistas (quando existe, a página 'Quem Somos' não diz nada que permita identiﬁcar as
pessoas responsáveis pelo sítio e seu conteúdo; (iii) as "notícias" não são assinadas; (iv) as
"notícias" são cheias de opiniões — cujos autores também não são identiﬁcados — e
discursos de ódio; (v) intensa publicação de novas "notícias" a cada poucos minutos ou
horas; (vi) possuem nomes parecidos com os de outros sítios jornalísticos ou blogs autorais
já bastante difundidos; (vii) seus leiautes deliberadamente poluídos e confusos fazem com
que se assemelhem a grandes sítios de notícias, o que lhes confere credibilidade para
usuários mais leigos; (viii) são repletas de propagandas, o que signiﬁca que a cada nova
visualização, o dono do sítio é remunerado.
4. Iniciativas Jurídicas Mundiais
Nos últimos anos, tem-se observado diversas iniciativas de países, no sentido de
combater notícias falsas e artigos que promovam a desinformação, evidenciando a
importância da questão para a comunidade mundial.
A União Europeia já sinalizou sua disposição em regulamentar e combater o
problema, monitorando as notícias falsas e retirando-as de circulação o mais rápido
possível, porém sempre atenta à conciliação com liberdades e direitos fundamentais.
14

Nesse sentido, o Roadmap (em tradução livre, "mapa de caminhos") para o
combate a fake news e desinformação online, de 9/11/2017. Nesse documento, a UE parte
da premissa de que o acesso universal à informação conﬁável encontra-se inserido no
coração da democracia, ainda que não sejam poucas as pessoas que ainda têm diﬁculdade
em discernir informação e jornalismo de propaganda.
O Roadmap europeu também evidencia o alegado impacto de notícias falsas nas
eleições americanas de 2016, no conhecido BREXIT, bem como em outras campanhas
eleitorais da Comunidade Europeia.
Segundo o documento – e de forma bem semelhante ao modelo brasileiro –,
conquanto já existam mecanismos para o combate ao conteúdo ilegal (incitação ao crime

12

Em jornalismo, o lead é a primeira parte de uma notícia, que contém as informações básicas de todo o artigo;
https://www.facebook.com/aeppsp/posts/988109141333391;
14
Roadmap: Fake news and online disinformation. 9/11/2017, Responsible Unit: CNECT PLAN/2017/1783;
13
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ou à desobediência civil, difamação e calúnia), não existem formas de combate ao
conteúdo que, ab initio, não seja ilegal.
Um dos exemplos mais emblemáticos são as campanhas contra a vacinação que, de
15
tempos em tempos, vêm à tona com força viral e, recentemente, têm resultado no
retorno de algumas doenças antes consideradas erradicadas, como sarampo, caxumba,
16
17
coqueluche, catapora , poliomielite etc. Por outro lado, a preocupação maior encontrase concentrada nos processos destinados a inﬂuenciar indevidamente o processo eleitoral e
a conﬁança dos cidadãos no sistema democrático.
Digno de nota também, na Alemanha, o Ato para Cumprimento da Lei nas Redes
18
Sociais (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) , que entrou em vigor em outubro de 2017. De
acordo com essa lei, provedores de redes sociais devem remover ou bloquear conteúdo
manifestamente ilegal ou falso dentro do prazo de 24h, a contar da reclamação ou
determinação judicial.
Nas Filipinas, em 20 de julho de 2017, entrou em vigor uma importante lei, voltada
especiﬁcamente para o combate à disseminação de notícias falsas, proibindo sua criação e
19
distribuição, sendo conhecida como "Anti-Fake News Act of 2017" . A referida norma
deﬁne o que deve ser considerado notícia falsa, proibindo sua criação, distribuição e
circulação, além de estabelecer penas, tanto pecuniárias quanto restritivas à liberdade, em
caso de violação da legislação em questão.
O estado da Califórnia também tem um projeto de lei em andamento, denominado
"Ato Político da Califórnia para Redução de Ciberfraudes" (California Political Cyberfraud
20
Abatement Act) que torna ilegais os denominados atos de ciberfraudes, deﬁnidos como
aqueles que impossibilitem de qualquer maneira o acesso a informações políticas
ﬁdedignas, chegando mesmo a tornar ilegal que sítios na internet semelhantes a outros
que veiculem informações de cunho político sejam registrados.
Atentos às tendências mundiais, os provedores de redes sociais têm envidado
esforços no sentido de alterar seus algoritmos de exibição de postagens, como é o caso do
Facebook, que no início do ano de 2018 anunciou sua intenção de priorizar o conteúdo de
cunho pessoal (postado por amigos e familiares), em detrimento dos demais. A decisão
pode representar uma diminuição na disseminação de notícias, notadamente aquelas de
caráter falso.
No entanto, a iniciativa da maior rede social do mundo tem sido vista com maus
olhos, especialmente diante das estatísticas recentes no sentido de que, em janeiro do ano
de 2018, páginas de notícias falsas engajaram usuários cinco vezes mais do que as de
21
jornalismo .
15

O fenômeno viral (ou viralização) diz respeito à forma como se dá a propagação de ideias e conteúdos entre
indivíduos em uma sociedade altamente conectada, especialmente por meio da internet; nesse fenômeno, cada
indivíduo impactado por determinado conteúdo também se responsabiliza por impactar outros indivíduos,
disseminando o conteúdo com todos os integrantes de sua rede, como se fosse, efetivamente, portador de um
vírus;
16
http://time.com/27308/4-diseases-making-a-comeback-thanks-to-anti-vaxxers/;
17
https://reference.medscape.com/features/slideshow/vaccine-preventable-diseases;
18
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=public
ationFile&v=2
19
https://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=17&q=SBN-1492
20
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billPdf.xhtml?bill_id=201720180AB1104
21
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fake-news-ganha-espaco-no-facebook-e-jornalismoproﬁssional-perde.shtml
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5. Iniciativas Jurídicas Brasileiras
A primeira iniciativa brasileira no combate à veiculação e disseminação de notícias
22
falsas encontrava-se na Lei de Imprensa (Lei n. 5.250, de 9/2/1967) , declarada pelo
Supremo Tribunal Federal como não recepcionada pela Constituição de 1988, nos termos
da ADPF 130-7/DF, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto.
Precisamente em seu artigo 16, a referida lei criminalizava a conduta de "publicar ou
divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem: I –
perturbação da ordem pública ou alarma social; II – desconﬁança no sistema bancário ou
abalo de crédito de instituição ﬁnanceira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica;
III – prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município; IV –
sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado
ﬁnanceiro. Pena: De 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, quando se tratar do autor do
escrito ou transmissão incriminada, e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salários-mínimos da
região. (...)".
Hodiernamente, tem-se o Marco Civil da Internet, que ocorreu com a edição da Lei n.
12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da
internet no Brasil.
Segundo a legislação, o uso da internet é permeado por inúmeros princípios, como a
23
preservação e a garantia da neutralidade da rede (art. 3º, inciso IV, Lei 12.965/2014) e a
liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento (art. 3º, inciso I, Lei
12.965/2014), e tem como objetivos o acesso à informação, ao conhecimento e à
participação na vida cultural e na condição dos assuntos públicos (art. 4º, inciso II, Lei
12.965/2014).
No que se refere ao presente estudo, o artigo 19 da lei que instituiu o Marco Civil da
Internet traz importante norma referente ao combate e à disseminação de informações
falsas:
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o
provedor de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após
ordem judicial especíﬁca, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições
legais em contrário.
§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade,
identiﬁcação clara e especíﬁca do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos
conexos depende de previsão legal especíﬁca, que deverá respeitar a liberdade de
expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.
§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos
disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de
personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores
de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.
§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo
prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação.
22

Curiosamente, no mesmo ano em que ocorriam os primeiros passos no sistema de transmissão de pacotes de
dados que, décadas depois, viria a originar a internet;
23
Pelo qual o governo deve coibir o tratamento desigual de dados, sem discriminação por usuário, conteúdo,
sítio, plataforma, aplicativo ou método de comunicação;
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Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão
geral na discussão sobre a constitucionalidade, à luz dos arts. 5º, incs. II, IV, IX, XIV e
XXXVI, e 220, caput, §§1º e 2º, da Constituição da República, do retro transcrito artigo 19
24
(TEMA 987, RE 1.037.396, relator o eminente ministro Dias Toﬀoli) .
Ainda no âmbito legislativo, porém no aspecto eleitoral, merecem destaque as
iniciativas levadas a cabo pelas leis que implementaram minirreformas em 2015 (Lei
13.165/2015) e em 2017 (Leis 13.487/2017 e 13.488/2017), modiﬁcando a Lei Eleitoral
(Lei n. 9.504/1997).
Em 2015, a lei excluiu da deﬁnição de propaganda eleitoral a menção à candidatura
de determinada pessoa, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos,
homenageando a livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão.
Em 2017, a lei modiﬁcou o art. 57-B da Lei Eleitoral, estipulando que a propaganda
eleitoral pode ser veiculada por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja editado por
candidatos, partidos, coligações, e qualquer pessoa natural (sendo vedada a estas a
contratação de impulsionamento).
Conquanto a Lei Eleitoral, desde a sua edição original, tenha previsto o direito de
resposta ao candidato ofendido por conceito, imagem ou aﬁrmação sabidamente
inverídica, apenas em 2009 passou a norma a contemplar a suspensão do acesso a
conteúdo eleitoralmente ilícito veiculado na internet.
Nesse aspecto, a minirreforma de 2017 terminou por alterar, de forma bem confusa,
o artigo 57-I da Lei Eleitoral, cuja redação se transcreve:
Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto
no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites
técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado
que deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo o número de horas de
suspensão ser deﬁnida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada
caso, observado o limite máximo de vinte e quatro horas.

Ora, parece-nos bastante claro que o conteúdo eleitoralmente ilícito não possa ser
veiculado, não sendo ele passível de voltar ao ar uma vez encerrado o prazo de suspensão,
ao contrário do que está escrito no transcrito artigo.
Por outro lado, a interpretação de que a referida norma tivesse estipulado uma
penalidade ao provedor de conteúdo encontraria óbice na Lei Geral (Marco Civil da
Internet), que expressamente excluiu a reponsabilidade daquele pelo conteúdo veiculado
por seus usuários. Em sendo assim, qualquer punição só teria sentido se o provedor de
conteúdo, uma vez intimado a suprimir o conteúdo ilegal, não o ﬁzesse, sendo assim
punido, mas não com a suspensão de acesso ao material ilícito (uma vez que este só seria
revigorado mediante decisão judicial em contrário), mas sim a toda a sua aplicação.
Ressalte-se que o Tribunal Superior Eleitoral, tendo tido a possibilidade de estipular
norte interpretativo à norma comentada, assim não o fez, por ocasião da edição da
Resolução n. 23.551 (Instrução 0604335-14.2017.6.00.0000, sobre Propaganda
Eleitoral), mantendo praticamente intacto o dispositivo legal.

24

DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, , a constitucionalidade do art. 19 da Lei n.
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que impõe condição para a responsabilização civil de provedor de
internet
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Deve-se ainda louvar a iniciativa levada a efeito pela minirreforma de 2013, que
criminalizou a contratação de grupo de pessoas com a ﬁnalidade especíﬁca de emitir
mensagens ou comentários na internet com o intuito de ofender a honra ou denegrir a
imagem de candidato, partido ou coligação (§1º, art. 57-H, da Lei Eleitoral). Infelizmente,
porém, a norma até hoje não englobou as hipóteses em que grupo de pessoas é contratado
para disseminar informações falsas (fake news), essas conhecidas como "ciborgues
sociais", sendo certo que o TSE poderá vir a disciplinar a questão, ainda que fora do viés
criminal, já que a matéria encontra-se submetida ao Princípio da Reserva Legal.
Ainda no ano de 2017, o senador Ciro Nogueira (PP/PI) apresentou projeto
acrescentar ao Código Penal o artigo 287-A, com a seguinte proposta de redação:

25

para

"Divulgação de notícia falsa
Art. 287-A - Divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou
corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à segurança pública, à
economia nacional, ao processo eleitoral ou que afetem interesse público relevante.
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui crime mais
grave.
§ 1º Se o agente pratica a conduta prevista no caput valendo-se da internet ou de outro
meio que facilite a divulgação da notícia falsa:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 2º A pena aumenta-se de um a dois terços, se o agente divulga a notícia falsa visando
a obtenção de vantagem para si ou para outrem. "

Na justiﬁcação do projeto, o senador diz que certas situações, que não conﬁguram
diretamente um crime contra a honra, não são contempladas com previsão na lei penal,
sendo necessário, então, criminalizar a conduta de divulgação de notícia falsa em que a
vítima é a sociedade como um todo, agravando-se a pena justamente nas hipóteses em que
a divulgação é feita via internet (pela potencialidade lesiva) e quando o agente vise à
obtenção de vantagem.
Já no âmbito das iniciativas adotadas no TSE, a mais importante de todas – inclusive
para uma futura regulamentação brasileira – é sem dúvida a criação do Conselho
Consultivo sobre Internet e Eleições (Portaria TSE n. 949, de 7/12/2017), com a atribuição
de desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a inﬂuência da internet nas
eleições, em especial o risco das fake news e o uso de robôs na disseminação das
informações, podendo propor ações e metas voltadas ao aperfeiçoamento das normas.
A própria Resolução n. 23.551 (Instrução 0604335-14.2017.6.00.0000, sobre
Propaganda Eleitoral) já abordou alguns aspectos importantes, devendo-se dar destaque
aos parágrafos de seu artigo 22, sem correspondência na Lei Eleitoral, que asseverou que
"a livre manifestação do pensamento do eleitor identiﬁcado ou identiﬁcável na Internet
somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação
de fatos sabidamente inverídicos", ressalvando a aplicabilidade do dispositivo "inclusive, às
manifestações ocorridas antes da data prevista" para a propaganda eleitoral, ainda que
constem mensagens de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político e democrático.
Outro aspecto interessante, sem correspondência legal, foi a expressa exclusão das
mensagens enviadas em grupos restritos de participantes (como ocorre com grupos
criados no aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp) das normas de
propaganda eleitoral (§2º, art. 28, da Resolução 23.551).

25

Projeto de Lei do Senado n. 473, de 2017;

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

35

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Em 6/2/2018, ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o
ministro Luiz Fux deixou claro que um dos pilares em que se escoraria sua presidência seria
o combate às notícias falsas, evidenciando, em seu discurso, que "candidatos preferem
destruir a honra alheia através de notícias falsas por meio de redes sociais, em vez de
26
revelar as próprias aptidões e qualidades" .
Evidenciando a importância do tema e o potencial impacto nas eleições vindouras, o
ministro disse ainda que criará uma força-tarefa de inteligência e de ação, composta por
agências de inteligência governamental e das Forças Armadas, especialistas nacionais e
internacionais, bem como principais empresas de mídias sociais, coadjuvados pelo
Ministério Público e pela Polícia Federal, sempre respeitada a liberdade e de informação dos
eleitores.
Por último, mas não menos importante, deve-se mencionar a iniciativa da criação,
pela Polícia Federal, de Grupo de Trabalho para auxiliar órgãos que combaterem a
27
disseminação de fake news .
De maneira geral, tais iniciativas sem dúvida contribuirão para a redução do impacto
da criação e disseminação de notícias falsas, e a experiência vindoura poderá mesmo dar
subsídios necessários ao Poder Legislativo, de maneira a avaliar a necessidade da criação
de mecanismos legais para tornar eﬁcaz ao máximo o combate à desinformação.
6. A (aparente) Colidência de Princípios e Garantias Constitucionais
Sem dúvida, o maior problema sobre a criação e disseminação de notícias falsas é o
choque de princípios constitucionais.
No entanto, tal choque é apenas aparente, já que a hermenêutica constitucional
dispõe de ferramentas plenamente capazes de solucionar os casos concretos.
À sociedade caberá, através das instituições estabelecidas, reprimir e punir a criação
e disseminação de fake news, porém preservando as garantias da liberdade de imprensa e
livre manifestação do pensamento.
Conquanto as normas constitucionais gozem, teoricamente, de igual valor, alguns
princípios receberam tratamento "privilegiado" em relação aos demais, denotando
extrema importância para o sistema constitucional e para o ordenamento jurídico como um
28
todo .
A esses a doutrina convencionou chamá-los de Princípios Sensíveis, e entre eles
encontra-se o Princípio Democrático, inserido no art. 34, VII, "a" e art. 1º, caput, da
Constituição federal, bem deﬁnido pelo ministro Alexandre de Moraes: "O princípio
democrático – consagrado no artigo 1º de nossa atual Constituição Republicana – exprime
fundamentalmente a exigência da integral participação de todos e de cada uma das
pessoas na vida política do país, a ﬁm de garantir o respeito à soberania popular. Essa
26

https://www.google.com.br/search?q=lei+da+ﬁcha+limpa+e+combate+%C3%A0s+fake+news&oq=lei+
da+ﬁcha +limpa+e+combate+%C3%A0s+fake+news&aqs=chrome..69i57j69i60.6199j0j4&sourceid=chro
me&ie=UTF-8
27
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947872-pf-cria-grupo-para-auxiliar-outros-orgaos-nocombate-as-fake-news.shtml
28
TAVARES, André Ramos Tavares. Princípios Constitucionais. In Tratado de Direito Constitucional Vol. 1
(Coordenação: SILVA MARTINS, Ives Gandra da; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do
Nascimento). Editora Saraiva, 2.ª Edição, 2012. Arquivo EPUB. Paginação Irregular. P. 1623,1/3910;
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participação se dará, em regra, pela via representativa, ou seja, pelo Congresso
29
Nacional."
O Princípio Democrático faz as vezes de verdadeira pedra angular constitucional,
sendo fundamento de validade de todas as normas do ordenamento jurídico, e da própria
Constituição, especialmente sob o prisma de que "todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição"
(art. 1.º, parágrafo único, CF).
E nesse espeque, para os ﬁns de nosso breve estudo, torna-se relevante destacar as
garantias asseguradas à liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º IV e V, CF), à
liberdade de comunicação (art. 5º, IX e X, CF), à liberdade de informação (art. 5º, XIV e
XXXIII, CF). Acrescente-se a esse rol de garantias, a também relevante norma
constitucional que revela não poder ser objeto de qualquer restrição à manifestação de
pensamento, a criação, a expressão e a informação, destacando-se que nenhuma lei
poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social, vedando-se expressamente qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística (art. 220, caput, §1º e §2º, CF).
Como os direitos e garantias não são absolutos, o ordenamento jurídico, aliado aos
instrumentos processuais da tutela de urgência, soluciona com tranquilidade os abusos
praticados no âmbito das liberdades de imprensa e manifestação do pensamento, seja pela
vedação constitucional ao anonimato (art. 5º, IV, CF), seja pela preservação do direito de
resposta e indenizações (art. 5º, V, CF).
Ocorre que tais direitos e garantias, muito antes de serem regras constitucionais,
por sua relevância com respeito à essência do Estado democrático de direito, devem ser
30
observados sempre, consoante a dimensão de peso que assumem na situação especíﬁca .
Nesse contexto, e de forma mais complexa, encontra-se a criação e a disseminação
de notícias falsas, em especial quando não conﬁgurem qualquer ofensa direta, pois
estariam, prima facie, albergadas pelos direitos e garantias constitucionalmente previstos
(verdadeiros princípios constitucionais) referentes à liberdade de opinião, à livre
manifestação e à liberdade de imprensa.
Nessa toada, "caberá ao intérprete proceder à ponderação dos princípios e fatos
31
relevantes, e não a uma subsunção do fato a uma regra determinada" , inclusive valendose do princípio da proporcionalidade, como instrumento de ponderação entre valores
constitucionais contrapostos, incluindo-se aí as colisões entre direitos fundamentais.
No tema, a relevantíssima doutrina de BARROSO:
"A existência de colisões de normas constitucionais leva à necessidade de ponderação. A
subsunção, por óbvio, não é capaz de resolver o problema, por não ser possível
enquadrar o mesmo fato em normas antagônicas. Tampouco podem ser úteis os
critérios tradicionais de solução de conﬂitos normativos - hierárquico, cronológico e da
especialização - quando a colisão se dá entre disposições da Constituição originária.
Esses são os casos difíceis, assim chamados por comportarem, em tese, mais de uma

29

MORAES, Alexandre. Poder Legislativo. In Tratado de Direito Constitucional Vol. 1 (Coordenação: SILVA
MARTINS, Ives Gandra da; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do Nascimento). Editora
Saraiva, 2ª edição, 2012. Arquivo EPUB. Paginação Irregular. P. 3362,6/3910;
30
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. Editora Saraiva, 2ª ed., 2010. Livro em PDF. Paginação Irregular. P. 244;
31
BARROSO. Opus cit. P. 244;
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solução possível e razoável. Nesse cenário, a ponderação de normas, bens ou valores
(v. infra) é a técnica a ser utilizada pelo intérprete, por via da qual ele (i) fará concessões
recíprocas, procurando preservar o máximo possível de cada um dos interesses em
disputa ou, no limite, (ii) procederá à escolha do bem ou direito que irá prevalecer em
concreto, por realizar mais adequadamente a vontade constitucional. Conceito-chave
32
na matéria é o princípio instrumental da razoabilidade."

Ressalva-se, no entanto, que as notícias deliberadamente falsas sempre terão um
objetivo especíﬁco, podendo ser lícito (como as notícias qualiﬁcadas pelo animus jocandi,
ou as sátiras) ou ilícito, que possam causar danos a uma pessoa ou coletividade.
Como exemplo, pode-se citar as campanhas antivacinação que, de tempos em
tempos, vêm à tona com o intuito de difundir infundadas ideias de que a inoculação estaria
relacionada a distúrbios neurológicos como o autismo; ou contra a ﬂuoretação da água,
para a prevenção da cárie, que já foi relacionada como causa de alergias, doença de
Alzheimer, câncer e até mesmo diminuição da capacidade cognitiva.
Conquanto tais opiniões estejam, em princípio, protegidas pela liberdade de
manifestação do pensamento, é inegável também que a difusão de tais ideias tem forte
potencialidade lesiva à saúde pública, e, nesse contexto, sem impedir o debate nos
diversos segmentos sociais, deve-se restringir a disseminação de tais ideias quando feitas
de forma leviana e sem mínimo embasamento técnico.
Nesse exemplo, os direitos e garantias referentes à liberdade de informação, de
pensamento e de comunicação cedem perante um interesse maior, com assento
constitucional justiﬁcado pela proteção à saúde pública.
O mesmo mecanismo é aplicável em relação às eleições, diante das quais os direitos
e garantias referentes à liberdade de informação, de pensamento e de comunicação
cedem, sem supressão integral, perante a imperatividade do Princípio Democrático, sem o
qual aqueles nem sequer existiriam.
Nesse sentido, pertinente mais uma vez a lição do ministro Luís Roberto Barroso, ao
relembrar que o "constitucionalismo se funda na limitação do poder e na preservação de
valores e direitos fundamentais. A democracia, por sua vez, é um conceito construído a
partir da soberania popular, em cujo âmbito se situa o princípio majoritário. Assim sendo,
sempre que se impede a prevalência da vontade da maioria produz-se,
33
automaticamente, uma tensão com o princípio democrático."
7 Remédios Processuais Aplicáveis
Há no ordenamento jurídico pátrio dois grupos de instrumentos processuais
disponíveis ao combate à disseminação de fake news, sendo aqui chamados ordinários
aqueles contidos no Código de Processo Civil e especiais aqueles que dizem respeito à
legislação eleitoral.
Nessa contextualização, como a disseminação de uma notícia ocorre segundo um
modelo viral de replicação, o tempo é o primeiro elemento crucial para o processo.
Em segundo lugar, apresentam-se as questões referentes à eﬁcácia das medidas de
urgência destinadas a frear a disseminação de notícias falsas, o que se revela igualmente
importante do ponto de vista processual.
BARROSO. Opus cit. P. 354;
BARROSO. Opus cit. P. 192;
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Por último, têm-se ainda as medidas de identiﬁcação do agente, estabilização da
demanda judicial, instrução e responsabilização (tanto cível, quanto criminal).
O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 300 e seguintes, as hipóteses e
requisitos da tutela de urgência.
A lei que estabeleceu o Marco Civil da Internet no Brasil ratiﬁcou expressamente a
possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, precisamente em seu §4º, artigo 19, que
prescreveu: "O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca
do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na
internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação."
Com efeito, o legislador foi muito feliz ao determinar que seja considerado o
interesse da coletividade na disponibilização de determinado conteúdo na internet. Tal
conceito jurídico indeterminado, a ser integrado pelo juiz, no caso concreto permitirá a
avaliação do que é e venha a ser ilícito, segundo critérios cronológicos.
Daí o porquê de, conquanto o Marco Civil não tenha feito alusão expressa à criação e
disseminação de fake news, a norma em comento oferece, de maneira suﬁciente, e ao
menos por ora, suporte legal para o combate a essa prática.
E à míngua de diretrizes especíﬁcas na legislação ordinária, torna-se pertinente
valer-se da analogia, como técnica de integração das lacunas da lei.
Nesse sentido, parece evidente que o pedido deverá ser especíﬁco em relação à
notícia falsa propriamente dita, e não ao seu veículo. Não por outro motivo, o TSE, ao editar
a Resolução n. 23.547 (Instrução n.º 0604340-36.20176.00.000, que dispõe sobre
representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei n. 9.504/1997 para as
eleições de 2018), impôs que a inicial seja instruída com cópia eletrônica de matéria
ofensiva e a perfeita identiﬁcação de seu endereço na internet (URL) (art. 15, inciso IV,
alínea "b").
A aﬁrmação retro encontra-se em perfeita consonância com o Princípio da Menor
Interferência Possível, inserido no artigo 33 da Resolução n. 23.551 do TSE, in verbis:
Art. 33. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei n.
9.504/1997, art. 57-J).

Com relação ao fator tempo, o artigo 33, §3º, da Resolução n. 23.551, do TSE,
estipulou que a remoção de conteúdo será realizada em prazo razoável, não inferior a 24h,
porém, atento ao fenômeno da viralização, o §4º subsequente estabeleceu que tal prazo
poderá ser reduzido, desde que presentes circunstâncias excepcionais devidamente
justiﬁcadas.
De nada adianta a expedição de uma ordem judicial referente à supressão de uma
notícia falsa, se o meio de veiculação não estiver disposto a cumpri-la. Nesse sentido, ao
longo dos últimos anos, o Poder Judiciário entrou em choque com empresas provedoras de
redes sociais na internet. Cita-se o caso em que juízes de São Bernardo do Campo e de
Teresina determinaram a suspensão do aplicativo de troca de mensagens instantâneas
WhatsApp, tendo antes ﬁxado multa diária (no caso concreto, de 1 milhão de reais por dia!)
34 35 36
e determinado a prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina
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Sem aprofundar-se nas questões técnicas referentes à possibilidade ou não do
cumprimento da ordem judicial no caso concreto, é fato que um aplicativo de troca de
mensagens instantâneas difere em muito de uma rede social. Enquanto a primeira
conﬁgura-se principalmente como um meio de comunicação entre pessoas, essa
característica não é predominante nas redes sociais.
Como já assinalado no presente estudo, não por outro motivo o TSE,
acertadamente, estipulou, no §2º, art. 28, da Resolução 23.551, que:
§ 2º As mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma
privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo
e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta resolução (Lei n. 9.504/1997,
art. 57-J).

No entanto, a Lei Eleitoral contemplou, na minirreforma de 2017 (Lei n.
13.488/2017), a hipótese de suspensão da aplicação que deixar de cumprir as disposições
legais, conforme se veriﬁca no confuso artigo 57-I da Lei n. 9.504/97, já transcrita e
criticada neste trabalho.
A referida norma fez alusão ao "conteúdo veiculado que deixar de cumprir as
disposições desta Lei", que deverá ser suspenso por período não superior a 24h,
proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso.
Como trata-se de penalidade imposta ao provedor de conteúdo, a suspensão de
acesso deveria referir-se a todo o conteúdo daquele, e não apenas ao conteúdo ilícito.
Aliás, a redação anterior do artigo 57-I esclarece bem o sentido da norma, vez que
tinha a seguinte redação:
Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto
no art. 96, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas,
do acesso a todo conteúdo informativo dos sítios da internet que deixarem de cumprir as
disposições desta Lei.

Esta, sem dúvida, é a interpretação que deve prevalecer: uma vez que o provedor de
conteúdo – sendo ele o sítio ou a rede social – receba uma ordem judicial para suprimir
determinado conteúdo ilícito, porém não o faça no prazo assinalado, poderá ser
determinado, a requerimento, que todo o conteúdo seja suspenso, nos termos da Lei
Eleitoral. Acresça-se que essa medida é adotada independentemente da localização física
dos servidores da aplicação, eis que implementada em nível de provedores de acesso à
internet, a exemplo do bloqueio do WhatsApp ocorrido em 2016, determinado pela Justiça
37
de Sergipe .
A medida narrada encontra-se totalmente respaldada pelo Marco Civil da Internet
(Lei n. 12.965/2014) que, em seu artigo 11, prescreveu que "Em qualquer operação de
coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de
comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos
34

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/policia-prende-representante-do-facebook-na-americado-sul-em-sp.html;
35
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/liberacao-do-whatsapp-nao-encerra-polemica-disputacom-justica-brasileira.html;
36
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/03/divergencias-juridicas-explicam-prisao-de-executivo-dofacebook.html
37
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/05/whatsapp-bloqueado-operadoras-decidem-cumprirdecisao-judicial.html
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um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo
das comunicações privadas e dos registros." E assim, uma vez veriﬁcada a recusa do
provedor de conteúdo em cumprir determinação judicial, a suspensão temporária das
atividades é sanção expressamente prevista no inciso III do art. 12 (Lei n. 12.965/2014).
Superado o estudo da eﬁcácia das medidas judiciais de urgência, deve-se então
proceder à identiﬁcação do agente. Nesse ponto, o Marco Civil da Internet previu, no §1º de
seu art. 10, que o provedor responsável pela guarda de dados pessoais deverá
disponibilizá-los mediante ordem judicial; e, em seu artigo 22, disciplinou a requisição
judicial de dados. A Resolução n. 23.3551, do TSE, por sua vez, repetiu as normas em sua
totalidade, no artigo 35.
Uma vez veriﬁcado pelo provedor de rede social que a conta responsável pelo
conteúdo ilícito não esteja claramente vinculada a um indivíduo, deverá aquele desativá-la,
não apenas impedindo a reiteração da conduta, mas também dando cumprimento à
vedação constitucional ao anonimato (art. 5º, inciso IV, CF).
Por ﬁm, em relação à responsabilização pelo conteúdo infringente, de natureza
patrimonial, o provedor da aplicação somente poderá ser responsabilizado se não adotar
providências para tornar indisponível o conteúdo ilícito (art. 19, caput, Lei 12.965/2014).
Fora essa hipótese excepcional, a responsabilização pelo material será exclusivamente da
pessoa que o disponibilizou.
Vale lembrar que a Resolução 23.551, do TSE, consignou, no §6º do art. 33, que,
uma vez ﬁndo o período eleitoral, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet
deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo
por meio de ação judicial autônoma perante a Justiça Comum.
Nessa linha, é absolutamente claro que a Justiça Eleitoral não se prestará à solução
de lides de natureza civil, muito menos sob o espeque patrimonial, limitando-se sua
atuação à garantia de lisura do pleito.
8. Prognósticos Jurídicos e Conclusão
É inegável que o direito e a tecnologia têm entre si diferença abismal em relação às
velocidades de renovação e capacidades de lidar com as inovações.
Pode-se concluir que o ordenamento jurídico brasileiro tem alicerces e ferramentas
para coibir e punir a disseminação de notícias falsas.
No entanto, parece claro que o ponto crítico referente às eleições vindouras estará
mais centralizado na capacidade de nosso Poder Judiciário de dar respostas rápidas à
proliferação de fake news, que se vale de mecanismos virais de replicação; e isso sem
dúvida colocará à prova a capacidade de nossos magistrados de lidar com as inúmeras
demandas por tutelas de urgência que haverão de surgir.
A questão encontra-se, pois, focada não em novas leis, mas na adequação técnica
daquelas já existentes, atribuindo às ordens judiciais eﬁcácia máxima, sem a qual o
combate ao conteúdo ilícito sem dúvidas haverá de fracassar.
Os provedores de conteúdo devem, por outro lado, estabelecer-se como parceiros
das autoridades, de maneira a poderem conferir, sendo o meio de propagação de notícias
falsas, máxima eﬁcácia e celeridade às emanações do Poder Judiciário.
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Avizinha-se o momento mais nodal de uma democracia. A preservação da vontade
da maioria é dever de todos, tanto dos governantes, quanto da sociedade civil organizada,
e até mesmo de cada indivíduo, sendo que deseja-se a preservação do Princípio
Democrático, porém sem que sejam sacriﬁcados os sagrados direitos e garantias
fundamentais, inerentes ao Estado de direito.
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Do procedimento contra a apuração dos crimes dolosos
contra a vida, ou, as inconstitucionalidades no
procedimento relativo aos processos da competência
do tribunal do júri, ou ainda, do fetiche da pronúncia
André Garcia de Jesus

1

INTRODUÇÃO
Num país recordista de homicídios, existem várias causas concomitantes para
tamanho descalabro. Causas sociais, econômicas, antropológicas etc. É fato que não
precisa ser provado que a grande maioria dos homicídios não tem autoria elucidada, e que,
entre os de autoria elucidada e levada ao Poder Judiciário, ainda há uma quantidade
signiﬁcativa de processos que sequer chegam a ser julgados por prescrição e, quem já
militou no Tribunal do Júri também tem conhecimento de que muitas vezes a absolvição
advém da diﬁculdade em produzir prova em plenário, ante o largo decurso do tempo entre o
fato e o julgamento (exemplo: a prova testemunhal morre de velha, seja em sentido
ﬁgurado, na memória da testemunha, seja em sentido literal, com a morte da testemunha).
O decurso do tempo também faz com que a prescrição se opere na mente dos jurados antes
do prazo de prescrição penal, dada a sensação de inutilidade de reparação do fato, muitas
vezes julgado mais de uma década depois de sua ocorrência.
É justamente desse ponto que irei tratar. O procedimento de apuração dos crimes
dolosos contra a vida está eivado de vícios que inviabilizam um julgamento em prazo
razoável. E não me reﬁro a fatores circunstanciais, concretos, mas sim a sua própria
sequência de atos, na forma em que se encontra atualmente em vigor. Os julgamentos com
prazo excessivamente demorado (alguns até nem chegam a ocorrer, ante a prescrição)
favorecem claramente os criminosos. Se uma pessoa é inocente ela deve ser absolvida pela
análise das provas por parte do Conselho de Sentença, não pela impossibilidade dessa
análise isenta e adequada dada a deterioração de provas em face do decurso do tempo,
ajudada pela sensação de inutilidade da condenação de um fato há muito passado.
Para demonstrar que o procedimento em vigor é inconstitucional, devo revisitar
como ele era antes da reforma de 2008, pois, a partir dela, as mudanças impostas o
transformaram num monstro burocrático, feito para retardar indeﬁnidamente a sessão do
Tribunal do Júri, inviabilizando ainda mais a realização da Justiça.
1. DO PROCEDIMENTO ANTES DA REFORMA DE 2008
O legislador originário do Código de Processo Penal, a despeito das críticas
posteriores relativas à sua natureza inquisitorial, sua inspiração fascista etc., críticas que
justiﬁcaram a reforma de 2008, reservava ao procedimento dos crimes dolosos contra a
vida todo um momento de contraditório e ampla defesa, e, nesse procedimento, a crítica
não era tão pertinente assim. Para tanto, o legislador o elaborou de modo bifásico, dividido
em iudicium accusationis e iudicium causae.

1

Promotor de Justiça do Ministério Público do estado da Bahia
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O objetivo da primeira fase era justamente delimitar a justa causa para que um
homem não fosse levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana, sem suﬁciente
embasamento que justiﬁcasse, tanto a sua submissão àquela situação, quanto o esforço
estatal para a sua realização.
Na expressão eternizada pelo saudoso professor Júlio Gusmão, aqui há um ponto
nevrálgico: o recebimento da denúncia não era fundamentado nem sujeito ao
contraditório. Assim, se não fosse a divisão do processo em duas fases, a primeira que se
encerrava com a pronúncia, o acusado corria o risco de ser lançado num plenário sem justa
causa para a realização do julgamento. Desse modo, no desenho original do procedimento
dos crimes dolosos contra a vida, não há dúvidas de que fase de pronúncia era necessária.
O professor Rogério Sanchez Cunha nos informa que na primeira fase do
procedimento dos crimes contra a vida havia similitude com o procedimento ordinário:
A primeira fase do rito processual do Júri é praticamente a mesma que é adotada no
procedimento comum, analisado acima, seja o crime doloso contra a vida apenado com
reclusão ou detenção. A partir do término da instrução criminal, o procedimento segue
2
caminho diverso, típico do júri, que vem tratado nos arts. 406 e seguintes.

A sequência de atos se dava da seguinte forma: oferecimento de denúncia,
interrogatório, defesa prévia, oitiva das testemunhas de acusação e defesa, diligências,
alegações ﬁnais de acusação e de defesa e sentença, no rito ordinário, substituindo-se pela
decisão de pronúncia no rito bifásico do júri.
Assim, depois de oferecida a denúncia, o juiz a recebia e marcava a audiência de
interrogatório. Caso faltasse justa causa, essa circunstância somente seria aferida, e
devidamente sustentada pela defesa, no momento das alegações ﬁnais.
Portanto, ao considerar o processo penal clássico, pré-CF/1988 sob a égide do qual o
CPP entrou em vigência, a pronúncia era uma etapa de aferição da justa causa necessária
para a submissão do réu ao seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri.
Porém, o procedimento ordinário violava claramente as garantias do acusado, por
não prever sequer necessidade de fundamentação para o recebimento da denúncia.
O professor Paulo Rangel defendia acertadamente à época (pós-CF/1988 e préreforma de 2008), que o recebimento não fundamentado da denúncia era inconstitucional
e que por força de interpretação conforme a CF do CPP deveria ser sempre fundamentado o
seu recebimento:
Concluído o inquérito policial pela autoridade policial no prazo previsto pela lei (cf. art.
10 do CPP), os autos vão com vista para o Ministério Público para formação da sua opinio
delicti. Entendendo haver fato típico ilícito e culpável, o Ministério Público oferece
denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, iniciando a ação penal. O Juiz, ao recebê-la,
profere um despacho liminar positivo, designando data para interrogatório,
determinando o chamamento do réu a juízo para se defender (exercendo seu direito
constitucional de ampla defesa), a notiﬁcação do Ministério Público e, se for o caso, do
querelante ou do assistente para comparecimento à audiência de oitiva do acusado. (...)
À luz ainda do garantismo penal, não admitimos despacho de recebimento da denúncia
sem fundamentação, pois é garantia para todos os cidadãos que todas as decisões
judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade (cf. art. 93, IX, da CFRB). A praxe
de se receber a peça exordial sem manifestar fundamentadamente as razões pelas
quais assim se procede não encontra amparo na Constituição, pois todas as decisões
judiciais devem ser motivadas, sem exceção. No despacho liminar positivo, exercendo o

CUNHA, Rogério Sanches, et all. Processo Penal Prático. Salvador: Juspodivm, 2006. p. 104
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juízo de prelibação, o Juiz deve analisar se estão presentes os pressupostos
processuais, bem como as condições para o regular exercício da ação penal, inclusive a
justa causa (suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação
penal, cf. Afrânio Silva Jardim, Direito Processual Penal, 6ª ed., p. 95), pois ausente
qualquer dos requisitos em lei (pressupostos processuais e/ou condições para o regular
exercício para o regular exercício da ação penal), a petição inicial deve ser indeferida
como garantia do cidadão de não ser processado temerariamente, portanto, sem
3
respeito ao devido processo legal.

Essa situação foi modiﬁcada com o advento da reforma.
Entretanto, as modiﬁcações para adequação constitucional, pensadas,
principalmente, para a correção da problemática do procedimento ordinário, visando
sanear a ausência de exame da justa causa, do contraditório e ampla defesa na admissão
da acusação, quando adaptadas para o procedimento dos crimes contra a vida, causaram
graves efeitos colaterais, tornando-o anômalo.
2. A REFORMA DE 2008
E como a reforma de 2008 afetou o procedimento dos crimes dolosos contra a vida?
Uma vez que a questão da justa causa e ampla defesa para a instauração da ação
penal passou para a ordem do dia, nos parece que o ajuste para a inserção de tais exames
no procedimento do júri foi realizado açodadamente e com uma preocupação de sanear tal
falta, mas sem pensar em fazê-lo preservando, ou melhor, aprimorando, a efetividade do
processo.
O professor Andrey Borges de Mendonça, em sua esmiuçada análise da reforma
processual comenta as novidades inseridas:
Prevê o artigo 406 em sua nova redação, que o magistrado, ao receber a denúncia nos
casos dos procedimentos do júri deverá ordenar a citação do acusado para responder,
por escrito e no prazo de dez dias, à denúncia (no caso de ação pública incondicionada)
ou queixa (na hipótese da ação privada subsidiária da pública ou, ainda, na de ação
privada relativa aos crimes conexos ao doloso contra a vida). Esta resposta inicial é
inovação da reforma tanto no procedimento comum quanto no do Júri, moldando-se às
legislações modernas, com o intuito de permitir ao acusado que se defenda desde o
início do processo. Na sistemática anterior, não havia fase procedimental semelhante no
procedimento do Júri e a defesa técnica somente se manifestava efetivamente no
momento das alegações ﬁnais. (...)
Nesta resposta inicial, o acusado poderá arguir tudo o que lhe interesse para a sua
defesa, inclusive arguir preliminares, oferecer documentos e justiﬁcações e arrolar
4
testemunhas até o máximo de oito.

Os professores Rosmar Alencar e Nestor Távora evidenciam a amplitude da
manifestação de defesa prevista no art. 406, do CPP:
Outrossim, não se fala mais em defesa prévia, no prazo de três dias, mas de resposta
prévia com teor análogo às alegações ﬁnais escritas do procedimento revogado. O rol de
testemunhas de cada acusado, até o número de oito, deve ser apresentado na sua
resposta preliminar escrita. Nos termos do § 3º, do art. 406, CPP (nova redação dada
pela Lei n. 11.689/2008), 'na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar
tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justiﬁcações, especiﬁcar as

3

RANGEL, Paulo, Direito processual penal. 9ª ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris: 2005. p. 468.
MENDONÇA. Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada artigo por artigo. –
São Paulo: Método: 2008, p. 5 e 6
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provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualiﬁcando-as e
5
requerendo-as quando necessário.)

Ora, nesse diapasão, a resposta preliminar permite a ampla defesa e o contraditório,
pois o acusado pode contrapor todos os aspectos fáticos e jurídicos da imputação contra ele
levantada. Inegável aqui, o bis in idem desse momento processual com o momento da
decisão de pronúncia.
Ainda mais quando no procedimento ordinário, há a previsão para que o magistrado,
nesse momento da marcha processual possa realizar a extinção sumária da ação por falta
de justa causa, aplicando o art. 397, do CPP.
O professor Andrey Borges de Mendonça entendeu, na sua análise sobre a reforma
de 2008, que o art. 397 não é aplicável ao procedimento do Júri:
(...) Questiona-se se, após o recebimento da denuncia e o oferecimento da defesa
inicial, seria possível, na primeira fase do Júri, referido julgamento antecipado da lide. A
reforma silenciou quanto tal possibilidade na primeira fase do Júri. Entendemos que o
silencio do legislador foi eloquente, ou seja, indica a não possibilidade de adoção do
julgamento, ao menos neste momento procedimental. Segundo cremos, isto se deu em
razão da existência do principio da soberania dos vereditos (art. 5, XXXVII, c), que
determina a impossibilidade do juiz togado se substituir aos jurados no julgamento da
causa. Depois de recebida a denuncia ou queixa, deve aguardar o ﬁnal da primeira fase
do Júri, proferindo neste momento, a sentença de absolvição sumaria, caso entenda que
e o caso. Esta sistemática impede julgamentos precipitados, que acabem por julgar
antecipadamente o mérito da pretensão, sem que ainda tenham sido produzidas todas
as provas. Valoriza-se, assim o principio da soberania dos vereditos, impedindo que as
causas sejam retiradas do julgamento dos jurados, quando ainda não devidamente
6
produzida a prova.

Contudo, ﬁca o arguto questionamento feito pelo professor Rômulo Moreira:
"Pergunta-se: qual a utilidade da resposta preliminar no procedimento do Júri,
senão obter, desde logo (e não somente após a audiência de instrução) a
7
absolvição sumária?"
Segue o professor perﬁlhando seu posicionamento ao lado de outros cultores do
direito e de julgados de tribunais:
"(...) A propósito, vejamos as observações de Gabriela Montagnana e Natália Penteado
Sanﬁns:
'O novo art. 397 do CPP nasceu de um desmembramento efetuado pelo legislador, que,
revogando o art. 43 do CPP, alterou os arts. 395 e 397 do mesmo Diploma Legal,
transferido-lhes o seu conteúdo. O atual art. 43 trata das hipóteses que ensejam
rejeição da peça acusatória, sejam estas quando o fato narrado evidentemente não
constituir crime; quando presentes causas extintivas da punibilidade ou ausentes as
condições da ação penal. As duas primeiras hipóteses cuidam de questões relativas ao
próprio mérito da ação penal, sendo majoritário o entendimento doutrinário e
jurisprudencial, no sentido de ostentar tal decisão eﬁcácia típica de coisa julgada
material, o que se pode constatar, aliás, a partir da leitura do parágrafo único do mesmo
art. 43. A nova legislação tratou de desmembrar o art. 43, para adotar, expressamente,

5

ALENCAR, Rosmar; TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal. 2ª ed. rev., ampl. e atual. –
Salvador: Jus Podivm: 2009, p. 650., grifo nosso.
6
MENDONÇA. Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada artigo por
artigo. – São Paulo: Método: 2008, p. 7 e 8.
7
MOREIRA Rômulo. O procedimento do Júri e a aplicação do art. 397 do CPP. Disponível em: https://romulo
moreira.jusbrasil.com.br/artigos/205194730/o-procedimento-do-juri-e-a-aplicacao-do-art-397-do-cpp
Acessado em 18 jan 2018, grifo nosso.
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com a disposição do art. 397, referido posicionamento, conferindo, a essa decisão,
natureza jurídica de sentença deﬁnitiva. Não há que se sustentar, por derradeiro, não
possuir o juiz togado competência para proferir sentença de absolvição sumária com
base no art. 397, no procedimento do júri. Note que, referida decisão possui as mesmas
conseqüências daquelas por tanto vezes proferidas pelo magistrado, com base nos
incisos I e II do art. 43, sem que tenham sido, até hoje, objeto de qualquer crítica. O que
se quer dizer, como se percebe é que continua sendo o juiz togado competente para
proferi- la, porém, a partir da vigência da novel legislação, com fundamento em outro
dispositivo legal, seja este o art. 397 do CPP.' (Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13,
n. 1871, 15 ago. 2008. Disponível em:. Acesso em: 15 abr. 2015).
Esse entendimento é corroborado por Luis Gustavo Grandinetti Castanho de arvalho:
'Cabe a absolvição sumária do rito comum (CPP 397) na fase de recebimento do CPP
406? Sim, até porque o CPP 415 abarca as mesmas hipóteses de absolvição sumária,
acrescentando mais uma (estar provada a inexistência do fato). O juiz do Júri integra o
Tribunal do Júri, por isso não há usurpação da competência constitucional.'
Na jurisprudência, destacamos este julgado:
'Não há previsão legal para a rejeição da denúncia por questões de mérito, senão por
questões processuais-formais (CPP, art. 395). A excludente de ilicitude da legítima
defesa, adotada pelo MM. Juiz a quo como fundamento para a rejeição, acaso
devidamente conﬁgurada, impõe a absolvição sumária, nos termos do art. 397 do
mesmo Código, contanto que se observe, previamente, o rito procedimental previsto
nos arts. 396 e 396-A do CPP. Também na hipótese de procedimento afeto ao Tribunal do
Júri, caso dos autos, já que se trata de imputação de homicídio, não há possibilidade de
rejeição da denúncia fundada em questões de mérito. Deve o juiz absolver
sumariamente o réu, se for o caso, após o sumário de culpa. Mesmo para a absolvição
sumária, quer no Juízo singular quer ﬁnalizado o sumário de culpa, é necessária a
demonstração de manifesta causa excludente de ilicitude, o que, no caso, não ocorreu,
pois há severas dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa. A açodada e inoportuna
rejeição da denúncia retira da acusação a possibilidade de provar os fatos alegados na
inicial. 5. Recurso provido, para que se dê regular andamento ao feito.' (TRF-1 - RSE:
44602 PA 0044602- 02.2010.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
TOURINHO NETO). Portanto, deve ser aplicado, sim, o art. 397 do Código de Processo
Penal no procedimento do Júri, observando-se, ademais, o disposto no art. 3º do
8
mesmo Código.

Aqui, somo, data venia, meu questionamento: se a pronúncia serve para decretar a
absolvição sumária, e se a absolvição sumária pode ser aferida no recebimento da denúncia
após a resposta preliminar (conforme os entendimentos apresentados acima) para que
serve a pronúncia?
Não veriﬁcamos diferença ontológica fundamental entre o exame cognitivo realizado
no recebimento da denúncia e a pronúncia. Em ambos realiza-se o exame das condições da
ação penal e, principalmente da justa causa. Comparemos:
Consoante o professor Renato Brasileiro de Lima:
Justa causa é o suporte probatório mínimo (probable cause) que deve lastrear toda e
qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo
penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a
instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de
elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê
arrimo à acusação. (...)
Com a reforma processual de 2008, a expressão justa causa passou a constar
expressamente do Código de Processo Penal. De acordo com o art. 395, inciso III, do
CPP, com redação determinada pela Lei nº 11.719/08, a denúncia ou queixa será
rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.(...)

8

Idem.
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De todo modo, independentemente da posição que queira adotar, é fato que a presença
da justa causa é indispensável para o juízo positivo de admissibilidade da peça
acusatória. A previsão legal constante do inicio III do art. 395 do CPP sepultou, de uma
vez por todas, qualquer discussão sobre a necessidade de o juiz analisar, quando do
recebimento da acusação, se há (ou não) lastro probatório suﬁciente para a instauração
do processo penal. Ausente a fumus comissi delicti, incumbe ao juiz rejeitar a peça
acusatória. Não o fazendo, transforma-se em autoridade coatora para ﬁns de
impetração de habeas corpus - ou de mandado de segurança, caso não haja cominação
9
de pena privativa de liberdade – objetivando o trancamento do processo penal.

Mais adiante ﬁca evidenciada a aludida identidade ontológica:
A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a
vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma
viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, art. 413, caput, do CPP,
dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suﬁcientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o
acusado fundamentadamente.
Assim, se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de
indícios suﬁcientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de
maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual
o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se
admissível o ius accusationis. Restringe-se à veriﬁcação da presença do fumus boni
iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de
procedência. (...)
Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suﬁcientes de autoria ou de
participação. Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à
materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um
juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o
acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.
Porém, o juiz sumariamente não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a
10
mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Destarte, o procedimento do iudicium accusationis prevê a prática de atos
sucessivos para aferir duas vezes os mesmos requisitos, como num loop de montanharussa, no qual se percorre um longo caminho para retornar ao mesmo ponto. Tal
estruturação do rito viola os princípios insculpidos na teoria geral do processo, assim como
viola a própria Constituição federal.
3. O PROCEDIMENTO DO JÚRI COMO UMA ODE AO RETRABALHO – DAS
OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL E SUA POSTERIOR
INCONSTITUCIONALIDADE
O procedimento estabelece uma sucessão de atos processuais para aferir o que já foi
aferido, num esforço tão hercúleo quanto despiciendo. Há uma ampla atividade probatória,
com mobilização da máquina judiciária, que gera pautas ocupadas, adiamento de sessões e
toda uma fase recursal para um exame que já foi feito.
O desperdício de energia pelo Poder Judiciário nessa repetição é gigantesco, haja
vista que praticamente se copia o procedimento ordinário, que traz cognição suﬁciente para
decisão de mérito em crimes de alta gravidade como o estupro e o latrocínio, apenas para
aﬁrmar (novamente) que há justa causa para que o fato seja apresentado ao seu juiz
natural.
9

LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único-Renato Brasileiro de Lima- 4ª ed. rev. ampl.
e atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p.208-209-210.
10
Idem.-p. 1336.
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Foi lançada ao mar a observância ao Princípio Geral do Processo da Economia, que na lição
dos grandes mestres Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antônio Carlos
de Araújo Cintra:
Se o processo é instrumento de realização de justiça e concreta atribuição de bens a
quem tiver razão, não seria legítimo exigir um dispêndio exagerado com relação aos
bens que estão em disputa. E mesmo quando não se trata de bens materiais deve
haver uma necessária proporção entre ﬁns e meios, para equilíbrio do binômio
custo-benefício. É o que recomenda o denominado princípio da economia, o
qual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo
11
emprego possível de atividades processuais.

Em outro trecho do livro, há uma referência da aplicação do aludido princípio, na qual
ﬁca expresso que ele se presta a evitar a realização de atividades processuais duplicadas:
Aliás, a unidade funcional do processo revela-se inequivocamente na recíproca
interferência entre jurisdição civil e jurisdição penal, decorrente, de um lado, da
aplicação do princípio da economia processual (repelir a duplicação de
atividades para atingir um único objetivo) e, de outro, da ideia de que há
conveniência em evitar decisões judiciais contraditórias sobre a mesma situação de
12
fato.

E essa violação ao Princípio se corporiﬁca em violação de norma constitucional
cogente, pois ﬁca claro o não atendimento ao art. 5º, LXXVIII, CF, que preconiza: "LXXVIII
- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
13
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
E tal critério deve ser norteador da atividade jurisdicional, como bem esclarece a
ministra Cármen Lúcia:
Ressalte-se que a prestação jurisdicional ﬁrmou-se como um verdadeiro direito
público subjetivo do cidadão na CR. Assim, o Poder Judiciário não é fonte de justiça
segundo suas próprias razões, como se fosse um ﬁm e a sociedade um meio. O
Judiciário foi criado pela sociedade para fazer justiça, para que os cidadãos tenham
convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo
cidadão no prazo razoável. A justiça humana se presta aos vivos e em prol da vida que se
14
julga.

Uma vez que estamos diante de um direito público subjetivo, conforme asseverou a
eminente ministra, o rito procrastinador viola a ordem constitucional e sua previsão em lei
com tal conﬁguração não pode mais integrar o ordenamento jurídico pátrio, a sua presença
na legislação deve ser meramente formal enquanto não expressamente revogada ou
substituída, ao menos no que tange àqueles atos repetidos custosos e desnecessários, que
num exame inicial identiﬁco como a instrução em juízo que objetiva a pronúncia e sua fase
recursal, praticados após o recebimento da denúncia e antes do início do iudicium causae.
E essa violação é gravíssima, pois não deriva de fatores conjunturais, sendo
aprioristicamente imposta pelo conjunto de atos predeterminados no rito, numa
construção digna de constar no universo kafkiano, posto que se conﬁgura numa inversão à
brasileira do que ocorre no célebre livro do gênio tcheco "O Processo", no qual o
personagem Josef K. é processado, julgado e condenado sem sequer saber o porquê. Tenho
a impressão que se Kafka vivesse no Brasil atual, seu personagem seria torturado pela

11

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO Cândido Rangel; CINTRA Antônio Carlos de Araújo. Teoria Geral do
Processo. 31ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Editora Unifor. P. 61, grifo nosso.
12
Idem. p. 45.
13
BRASIL, República Federativa do. Constituição Federal do Brasil.
14
AR 1.244 EI, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-9-2016, P, DJe de 30-3-2017.
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esperança de uma condenação a um criminoso, algoz daquele por algum motivo, a exemplo
do assassinato de seus pais, ﬁlhos ou esposa, condenação essa que nunca chega, pois o
processo sempre se prolonga. E esse caminhar em círculo que existe no atual procedimento
do júri seria certamente uma fonte de inspiração para esse grande nome da literatura
universal.
Inserir uma desnecessária instrução processual, com uma fase recursal extra, em
tribunais abarrotados e ainda mais num procedimento naturalmente difícil de ser realizado,
como o dos crimes dolosos contra a vida, que inclui sorteio de jurados, intimação dos deles,
providenciar-lhes alimentação, acomodação, incomunicabilidade, em que a possibilidade
de não haver julgamento é muitas vezes maior em comparação a feitos de procedimento
ordinário beira o surreal. Outro grande prejuízo que não pode ser olvidado é a maior
ocorrência de excesso prazal nas prisões processuais, que em meu modo de ver é causa
anômala de revogação de prisões processuais, pois, o que deveria ocorrer para tanto era a
cessação das causas que a ensejaram, a exemplo do ﬁm da instrução criminal quando
decretada por necessidade de proteção a ela, ou o julgamento do fato delitivo.
CONCLUSÃO
O escopo do presente labor foi tão somente demonstrar a inconstitucionalidade do
procedimento na forma que está posto, sem se arvorar a desenhar como ele deveria estar
sendo praticado para estar em verdadeira consonância com a ordem constitucional,
contudo, em um exame sucinto, não vislumbro nenhum prejuízo aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa na hipótese do iudicium causae se iniciar logo
após o recebimento da denúncia que sucede a defesa preliminar.
Após tal conclusão, restou ainda a desconﬁança de que a justiﬁcativa para que essa
evidente inconstitucionalidade permaneça até hoje incontestada e siga despercebida, é de
que a pronúncia é objeto de fetiche do nosso direito processual penal, fetiche na acepção de
objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto, como se a sua
supressão tivesse o efeito insuperável de desnaturar para todo o sempre as garantias
processuais penais do procedimento, o que torna a pronúncia e seus atos acessórios uma
espécie de bezerro de ouro jurídico, numa crença mística de que o procedimento de
apuração dos crimes dolosos contra a vida só pode estar consonante com os direitos e
garantias fundamentais enquanto ela existir, como se a "divindade" estivesse imantada na
res (pronúncia) e não fosse algo superior (o ordenamento jurídico) que pode se manifestar
de diferentes formas.
Esse temor reverencial (fetichista) causa danos incomensuráveis à proteção da vida
das pessoas e que são sentidos diuturnamente em todo o país, motivo pelo qual decidi
contestá-lo e me aventurar a escrever essas sacrílegas linhas.
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A evolução da Propriedade Intelectual
João Pedro Balbino Ferreira Guimarães

Bacharel em Ciências Políticas pela Concordia University, Montreal - Canadá
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasilia (UniCEUB), Brasília.
Participante do The Hague Symposium on Post-Conﬂict Transitions and International
Justice e do curso de extensão da The Hague Academy of International Law.
O objetivo do presente artigo é apresentar um panorama histórico e conceitual sobre
o direito de propriedade intelectual, dentro do universo do direito de propriedade, com o
propósito de munir o leitor com as ferramentas necessárias para compreender a amplitude
desse direito fundamental e os conﬂitos que podem advir do seu exercício dentro do
contexto sociopolítico nacional e internacional.
1.1 - Direito de Propriedade Intelectual
Vivendo em um mundo em constante mudanças, especialmente depois da
Revolução Industrial, percebe-se que cada área do conhecimento está em permanente
evolução e modiﬁcação. Isso não é diferente para o direito, que reproduz diversos avanços
e alguns retrocessos do caminhar da humanidade. Leis comerciais foram aperfeiçoadas
conforme as expansões marítimas ocorreram, tratados sobre o uso pacíﬁco do espaço
sideral e seus corpos celestes foram objeto de extensos debates com o início da exploração
espacial e leis sobre o espaço cibernético foram criadas em razão do surgimento da
internet.
1.1.1 - Origem e Conceitos
Antes de entrar em detalhes sobre as especiﬁcidades do direito de propriedade
intelectual, é necessário compreender, brevemente, a importância que se tem dado ao
direito à propriedade.
O direito à propriedade pode ser considerado um dos mais complexos e controversos
no universo dos estudos jurídicos. Ao longo da história, grandes pensadores se
manifestaram a favor de sua proteção, como John Locke, que considerava o direito à
propriedade como um direito natural que coexistia no mesmo patamar que o direito à
liberdade e o direito à vida. Existem, também, renomadas posições opostas à sua
1
existência, como a de Pierre-Joseph Proudhon , que acreditava que propriedade era roubo.
(ICELANDIC, 2017)
A diferença de opinião sobre esse direito vem da concepção de que a propriedade
pode ser usada para causar abusos, por proteger os que são proprietários e deixar de fora
os que não são. Como consequência da existência de formas diferentes do pensar jurídico,
importantes eventos históricos foram travados com esse direito em mente, como a
2
3
4
Revolução Francesa , a Revolução Russa e a Guerra Fria . (ICELANDIC, 2017)
1

Pierre-Joseph Proudhon foi um ﬁlosofo e político francês, inﬂuenciado por Karl Marx e Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, que viveu entre 1809 e 1865. Famoso pela sua obra La propriété, c'est le vol!, por fundar a ﬁlosoﬁa
mutualista, por ser a primeira pessoa a se autodeclarar anarquista.
2
A Revolução Francesa (1789-1799) foi um período com grandes mudanças políticas e sociais que foi movido
pelos famosos princípios de Liberté, Égalité, Fraternité.
3
A Revolução Russa é o nome dado aos eventos ocorridos em 1917 que acabaram com a autocracia e levaram ao
surgimento da União Soviética.
4
A Guerra Fria (1945-1991) foi um período de tensão e de disputas indiretas entre os Estados Unidos e a União
Soviética, movido por conﬂitos políticos, militares, econômicos, sociais e ideológicos.
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Atualmente, o direito de propriedade é extremamente relevante em nossa sociedade
e vital para o sistema capitalista que rege a maior parte do mundo. Em vista disso, tem sido
regulado por legisladores nacionais e internacionais. Entretanto, o caminho não tem sido
percorrido sem embates, e, até hoje, é possível encontrar resistência por parte de alguns
especialistas em considerar o direito à propriedade como um direito humano.
(MCHANGAMA, 2011)
5

O primeiro esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos , por exemplo, que
foi redigida, ao ﬁnal da Segunda Guerra Mundial, por John Humphrey, um jurista e
socialista canadense, priorizava a posse coletiva no lugar da propriedade individual. As
versões que se seguiram deram espaço para posicionamentos mais dominantes do mundo
ocidental na época, e assim, em sua versão ﬁnal, resultou no seguinte texto:
(MCHANGAMA, 2011)
Artigo 17° 1.Toda pessoa, individual ou colectiva, tem direito à propriedade. 2.Ninguém
pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. (NAÇÕES UNIDAS, 1948)

Também é encontrada menção ao direito à propriedade na Convenção Americana de
Direitos Humanos de 1969, que, fundada no respeito aos direitos humanos essenciais, lista
direitos civis e políticos. Merece destaque o artigo 21, a seguir apresentado:
Artigo 21 - Direito à propriedade privada
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e
gozo ao interesse social.
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de
indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na
forma estabelecidos pela lei.
3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem,
deve ser reprimida pela lei.

Até o momento, a presente análise abordou o direito à propriedade vinculado à terra,
aos meios de produção e a outros bens móveis e imóveis. No entanto, é necessário, para
que seja alcançada uma compreensão completa do tema, ter uma visão de como o direito à
propriedade evoluiu. Aﬁnal, o direito de propriedade intelectual é uma forma de direito à
propriedade, apesar de sua regulação diferenciada.
6

Ainda que seja pequena a probabilidade de James Madison ter pensado sobre
direito de propriedade intelectual, em 1792, quando disse que o governo deve proteger
todos os tipos de propriedade, sua linha de pensamento é condizente com aquela
apresentada pela Commission on the Legal Empowerment of the Poor, que, em 2008,
enfatizou que o corpo e a mente são as primeiras e mais imediatas propriedades das
pessoas. (MCHANGAMA, 2011; MADISON, 1987) Com esse entendimento, a partir de
agora, o foco será, especiﬁcamente, o direito da propriedade intelectual, que, como
comentado, situa-se dentro da noção clássica de propriedade.
A ideia de proteção da propriedade, quando transferida e adaptada para o âmbito da
propriedade intelectual, resulta na garantia aos criadores de segurança dos seus direitos
referentes às suas obras artísticas, descobertas cientíﬁcas e projetos industriais, entre
outras criações. Considerando-se, então, que esse direito vem de um trabalho intelectual
em particular, não é possível situar a propriedade intelectual como um direito natural, mas,
tem sido mais comumente classiﬁcado como direito de propriedade, no campo do direito
real. (SANTOS, 2013)
5

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento adotado pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, em 10 de dezembro de 1948 no Palácio de Chaillot em Paris, que delineia os direitos humanos básicos.
6
James Madison foi um notável político e advogado americano. Chamado também de "Pai da Constituição" pelo
papel que teve durante a sua elaboração, foi o quarto presidente dos Estados Unidos e entrou para a história da
Justiça americana pelo seu papel no famoso caso Marbury v. Madison.
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Apesar da existência de descobertas cientíﬁcas, criação de máquinas,
desenvolvimento de técnicas de produção e formas de expressão artística ao longo de toda
a existência da humanidade, o reconhecimento do direito à propriedade intelectual é mais
7
recente. O Venetian Decree de 1474 é reconhecido doutrinariamente como primeira lei de
patente. É possível, entretanto, identiﬁcar disposições jurídicas semelhantes anteriores,
como privilégios dados por reis a certos inventores. Existem, também, outras famosas
disposições sobre o assunto, como o Estatuto Britânico de Monopólio de 1623. (SALAZAR,
1998)
Importante destacar a evolução da complexidade do mercado e da indústria, que
saiu da limitada atividade de produção da idade média para os dinâmicos mercados
8
nacional e internacional durante e pós a Revolução Industrial , como um dos elementos
propulsores para o reconhecimento da relevância do direito de propriedade intelectual.
As primeiras evidências da existência desse direito, de uma forma mais similar à que
é atualmente conhecida, surgem com a Revolução Industrial, mais especiﬁcamente na
França, quando, inicialmente, foi estabelecida uma regulação própria em cada país, com
características especíﬁcas de cada cultura, sociedade e momento histórico. (VICENTE,
2009)
Entretanto, foi o desenvolvimento de novas tecnologias que intensiﬁcou as relações
internacionais e diminuiu as distâncias entre povos de países diferentes. A comunidade
internacional, então, percebeu que conﬂitos envolvendo propriedade intelectual fora de
suas fronteiras seriam cada vez mais frequentes, uma vez que o efeito desse direito
ultrapassa limites territoriais. (VICENTE, 2009)
Assim, começaram a aparecer tentativas de uniformizar, na medida do possível, a
maneira como cada país regula a propriedade intelectual. Alguns dos principais marcos
9
10
para o assunto foram a Convenção de Paris , a Convenção de Berna , a Convenção de
11
12
Estocolmo e a Rodada do Uruguai . Cada um desses normativos internacionais contribuiu
para diferentes aspectos desse extenso assunto, como proteção de obras literárias, de
projetos industriais, de descobertas medicinais, de conhecimentos tradicionais e a criação
de patentes de plantas e animais que compõem a biodiversidade de um determinado país.
(VICENTE, 2009)

7

O Venetian Decree, também conhecido como Venetian Patent Statue, de 14 de marco de 1474, é considerado por muitos
como a primeira lei de patentes, entretanto, esse decreto funcionou mais como uma codiﬁcação de costumes anteriores, e
não criou conceitos ou princípios.

8

A Revolução Industrial, que aconteceu entre 1760 e algum momento entre 1820 e 1840, foi o momento de transição da
sociedade moderna para novos processos de manufatura.

9

"A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido
em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883,
para aprovação deﬁnitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratiﬁcação, em 7 de
julho de 1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: "Nós escrevemos o prefácio de um livro que
vai se abrir e que não será fechado se não após longos anos". Desde o começo, a Convenção previa em seu art. 14, a
celebração de conferências periódicas de revisão a ﬁm de introduzir no texto original, instrumentos destinados a aperfeiçoar o
sistema da união à luz da experiência obtida em sua aplicação prática. Várias foram as modiﬁcações introduzidas no texto de
1883 através de 7 revisões. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratiﬁcados por nenhum país. Seguiram-se as
Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil,
país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992". INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.
In http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf

10

A Convenção de Berna ocorreu em 1886 e focou em proteger o direito de propriedade intelectual de autores e artistas sobre
suas obras.
11

A Convenção de Stockholm, também conhecida como Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual, ocorreu em 1967 para rever decisões anteriores, como a da Convenção de Berna, e para criar a
OMPI.

12

A Rodada do Uruguai foi um dos eventos organizados pela Organização Mundial do Comercio para debater a
regulamentação da propriedade intelectual, e acabou por ser onde o acordo TRIPS foi negociado.
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Há que se ressaltar que as negociações de tratados internacionais sobre propriedade
intelectual envolvem elementos de interesse econômico e político, além de jurídico, o que
inﬂuencia o resultado ﬁnal dos textos aprovados. Em certos momentos, esses diversos
interesses servem como explicação, não explícita, para algumas das lacunas na legislação
internacional. É crucial também perceber que, apesar das convenções acima mencionadas
afetarem diversos países, existem muitos tratados bilaterais, multilaterais e regionais
regulando propriedade intelectual com base na relação e interesses especíﬁcos dos países
envolvidos. (MAGALHÃES, 2011)
1.1.2 - Propriedade Intelectual em Tratados Internacionais
No plano internacional, a Convenção de Paris e a Convenção de Berna realizadas no
século XIX foram umas das primeiras tentativas realmente internacionais de regular o
tema da propriedade intelectual. A Convenção de Paris tratou de patentes com um enfoque
maior em desenhos industriais e marcas, enquanto a Convenção de Berna priorizou a
proteção da propriedade de propriedade intelectual relacionada a obras artísticas.
Apesar de existirem algumas tentativas anteriores de regular esse direito, um dos
tratados internacionais que iniciou a construção do cenário contemporâneo para o tema da
propriedade intelectual foi o Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio (GATT) de 1947. Esse
acordo, assinado por vinte e duas nações constitui um dos mais inﬂuentes precedentes
para acordos mais importantes que vieram depois e veio como resultado inicial da criação
da Organização Mundial do Comércio. Esse acordo surgiu em um contexto de pós-guerra, e
países mais desenvolvidos o viram como uma oportunidade de fazer regras de propriedade
intelectual serem respeitadas, uma vez que tinham mais a ganhar com essa situação, e
assim poderiam manter sua soberania econômica e política sobre países menos
desenvolvidos. Entretanto, apesar de ser considerado um marco histórico, esse acordo não
teve o mesmo impacto que o próximo acordo a ser mencionado. (JOB, 2012)
Quando se aborda o assunto propriedade intelectual, especialmente no âmbito
internacional, um dos mais importantes tratados que foram criados é o Agreement on
Trade Related Aspects of International Property Rights (TRIPS), um tratado que é
administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que estabeleceu a sua
ratiﬁcação como um dos requisitos para a aquisição da qualidade de membro na
organização, e, pela primeira vez, regulamentações que afetam normas nacionais sobre
propriedade intelectual foram incluídas nas normas internacionais de mercado. (SANTOS,
2013)
É importante ressaltar que esse tratado não cria legislações que entram em vigor de
forma direta no território dos países signatários, mas aborda em seus 73 artigos, os
princípios e padrões mínimos que devem ser incorporados nas legislações nacionais dos
países que são parte da organização. Esses têm o direito de, ao assinar o acordo,
especiﬁcar como vão cumprir o que está deﬁnido nele, e até mesmo criar regulações
especíﬁcas sobre assuntos que estão mencionados no tratado como opcionais. (SANTOS,
2013)
O objetivo do TRIPS, ao deixar que cada país tenha certa ﬂexibilidade ao legislar
sobre o assunto, é permitir que esses lidem, nacional, bilateral, ou multilateralmente, com
problemas e especiﬁcidades que existem na economia e nas políticas nacionais e regionais
de cada membro. (CHOREV; SHADLEN, 2015)
Um dos desaﬁos do TRIPS, em sua criação e na aplicação, é, por meio dos seus
regulamentos, alcançar um equilíbrio entre os objetivos sociais de longo prazo, que
envolvem o incentivo às novas invenções que podem melhorar a qualidade de vida da
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sociedade, e o objetivo de curto prazo de garantir que as pessoas aproveitem invenções e
criações existentes. Nesse sentido é o teor do sétimo artigo do tratado: (WTO, 2006)
Artigo 7. Objetivos
A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual
devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e
difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio
entre direitos e obrigações. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 1994)

Proteger a propriedade intelectual é fundamental para incentivar que criadores,
inventores e cientistas continuem desenvolvendo suas atividades, uma vez que esses
indivíduos esperam obter algum benefício de sua criatividade, e porque, muitas vezes, os
custos da fase de concepção e desenvolvimento de novas invenções, descobertas e
criações são muito elevados, como é o caso de novos medicamentos na indústria
farmacêutica. (WTO, 2006)
O sistema de patentes para novas criações e invenções fruto da propriedade
intelectual também pode ser benéﬁco para a sociedade quando se considera que novas
patentes têm que ser divulgadas, o que faz com que o estudo das novas invenções seja
possível para todos, mesmo que a patente esteja protegida. Esse sistema facilita a
disseminação de conhecimento e de tecnologias, antes mesmo de a patente expirar. (WTO,
2006)
Com o objetivo de continuar a análise e entender o amplo impacto desse tratado, é
fundamental entender seus objetivos e, em especial, as características e regulações do
sistema de patentes que está relacionado a invenções industriais, e que se diferenciam das
criações literárias e artísticas pelo seu caráter de utilidade para a sociedade. (SALAZAR,
1998)
Como aﬁrmado anteriormente, o TRIPS apresenta os padrões e requisitos mínimos
sobre proteção da propriedade intelectual para facilitar e regular o comércio internacional e
nacional, evitando transtornos comerciais e diplomáticos. (SANTOS, 2013)
A normatização da propriedade intelectual pode se dar de diversas formas, inclusive
dentro do mesmo tratado, uma vez que este utiliza elementos presentes em acordos
anteriores, como a Convenção de Berna. Por exemplo, o TRIPS regula os padrões mínimos
para a proteção de propriedade intelectual por meio de patentes, marcas registradas e
direitos autorais, com especiﬁcidades para diferentes objetos sujeitos a esses direitos,
como desenhos industriais, indicações geográﬁcas, marcas, topograﬁas de circuitos
integrados. (WTO, 2006)
Patentes, especiﬁcamente, fornecem ao seu portador um meio legal de impedir
outros de usarem ou venderem a sua invenção por um período limitado, garantindo assim,
um período no qual o dono da patente irá ter controle dos benefícios provenientes de sua
criação. Esse prazo, antes do TRIPS, variava drasticamente entre diferentes países. Ainda
assim, hoje em dia, existem algumas exceções que podem alterar o tempo de proteção.
(WTO, 2006)
Apesar de dar o direito ao inventor de impedir outros de usarem a sua invenção, a
patente não garante que o produto criado vai poder entrar no mercado. Isso ocorre porque
o produto ainda precisa ser avaliado, com base em outros regulamentos, para que seja
determinado se é seguro para consumidores e se pode ser fornecido. Por exemplo,
produtos farmacêuticos são amplamente reconhecidos como aqueles que passam por uma
rigorosa avaliação antes de serem postos no mercado, o que é um processo separado da
concessão de patentes. (WTO, 2006)
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O TRIPS deﬁne que os governos devem garantir proteção de patente para qualquer
invenção, que pode ser um produto ou um processo, como um método de produção de
alguma composição química para um medicamento. Essa proteção deve durar no mínimo
vinte anos a partir da data na qual o pedido foi registrado. (WTO, 2006)
Uma regra interessante que mostra a preocupação com a harmonia das normas no
âmbito internacional para gerar um mercado mais eﬁciente e justo está presente no artigo
27. Nele está garantido que os governos não podem discriminar o registro de patente por
serem de diferentes campos de conhecimento cientíﬁco, ou pelo seu local de invenção.
Assim, não deve importar se o produto é produzido nacionalmente ou importado. (WTO,
2006)
Três são os critérios básicos que devem ser utilizados para determinar se uma
invenção está elegível para a proteção de patente. O primeiro critério é o fator novidade,
que signiﬁca que a patente tem que ser para algo novo que foi inventado, não podendo
requerer a patente de algo antigo pelo simples fato de não existir uma patente requerida
até o momento. Por exemplo, ninguém pode tentar obter a patente da roda ou do canhão.
O segundo critério é a existência de um passo inventivo. Isso faz com que seja necessário
que a nova patente inclua uma ação inédita que corresponde a um passo criativo, que vai
diferenciar a nova invenção do que já era feito anteriormente. Isso signiﬁca que esse passo
inventivo não pode ser óbvio. (WTO, 2006)
O terceiro critério utilizado para avaliar se um novo produto ou processo está sujeito
a registro de patente é a necessidade de existir uma aplicação industrial. Com esse prérequisito, o TRIPS estabelece que a patente tem que ser considerada útil, uma vez que
seria desnecessário garantir proteção para uma invenção que não tem utilidade nenhuma.
(WTO, 2006)
Apesar de a regra geral garantir que os membros da OMC devem dar patentes para
invenções que cumprem os critérios necessários, e sem discriminação de lugar de invenção
ou tipo de tecnologia, existem algumas exceções. Entre elas, existem três razões que
permitem um governo não considerar uma patente elegível.
Uma das situações autorizadas que pode fazer com que o governo recuse a autorizar
a patente é no caso de ser comprovada a necessidade de evitar a exploração comercial da
invenção em seu território nacional para proteger a vida ou a saúde humana, a ordem
pública, a moralidade ou para proteger o meio ambiente. A segunda hipótese é no caso de a
patente ser destinada para métodos de diagnóstico, terapêuticos ou cirúrgicos para tratar
humanos ou animais. A terceira hipótese está na possibilidade de recusar patentes de
animais e plantas, exceto micro-organismos e processos de produção, animal ou vegetal,
que são essencialmente biológicos. (TRIPS ART 27)
Todos esses padrões, deﬁnidos no plano do direito internacional, necessitam,
entretanto, de normatização visando a sua adequação no processo de internalização dos
compromissos assumidos pelo Brasil.
1.1.3 - Propriedade Intelectual no Brasil
Quando se avalia a evolução do direito de propriedade intelectual no Brasil, percebese que o país se envolveu, desde o início, nos principais acordos e convenções
internacionais sobre o assunto, tendo, também, começado a legislar sobre o tema
relativamente cedo, quando comparado com outras nações.
Em 1809, o Brasil tornou-se um dos quatro primeiros países a ter uma legislação
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sobre patentes, com uma lei que corresponde a um alvará de D. João VI que era aplicado
somente ao Estado do Brasil. (MUJALLI, 1997)
Na Constituição de 1824 já é possível constatar menção ao direito que inventores
têm sobre suas criações, como se extrai na seguinte redação:
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que
tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela
Constituição do Império, pela maneira seguinte.
[...]
XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções.
A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em
ressarcimento da perda, que hajam de soﬀrer pela vulgarisação. (BRASIL, 1824)

Em 1827 foi criada uma lei que garantia, por dez anos, privilégios aos professores
sobre os compêndios preparados por eles; e, em 1830, um artigo do Código Criminal do
Império começou a considerar como furto a ação de gravar, imprimir ou introduzir
escrituras e estampas que tivessem sido feitas por cidadãos brasileiros, enquanto esses
ainda fossem vivos ou com menos de dez anos após a sua morte. (FERREIRA, 2013)
A Constituição de 1891, bem como a de 1934, desenvolveu esses direitos no
território brasileiro e também assegurou, em seus textos, o direito dos autores sobre suas
obras literárias e artísticas. Como pode se ver no artigo 72 da Constituição de 1891:
Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de
reproduzi-Ias, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros
dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. (BRASIL, 1891)

Já a Constituição de 1937 não abordou o tópico, que só voltou a ser mencionado no
texto constitucional de 1946, e manteve-se presente na Constituição de 1967. Como
percebe-se no artigo 141 da legislação de 1946:
Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:
§ 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a
exclusividade do uso do nome comercial. (BRASIL, 1946)

Atualmente, a Constituição federal de 1988 consagra, nos incisos XXVII, XXVIII e
XXIX do art. 5º, a propriedade intelectual entre o rol das garantias fundamentais, no
contexto da inviolabilidade da propriedade, como cláusula pétrea.
Importante ressaltar que a Constituição federal (inciso XXII do art. 5º) garante o
direito de propriedade, de forma geral, deixando para tratar de forma distinta e com
regimes jurídicos próprios a propriedade urbana no seu art. 182, § 2º, a propriedade rural
no art. 5º, XXVI e arts. 184, 185 e 186, a propriedade de recursos minerais no art. 176, a
propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens no art.
222. Estabelece, ainda, regras especiais para outras manifestações da propriedade,
estando elencadas, nas garantias fundamentais, a propriedade autoral, a propriedade de
inventos e de marcas e patentes e a propriedade de bem de família.
Há de se destacar, ﬁnalmente, que embora o Brasil tenha sido um dos quatorze
países signatários da Convenção de Paris, não reconhecia, inicialmente, os direitos de
propriedade intelectual na área de farmacêuticos e inovações biológicas. (FERREIRA,
2013)
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CONCLUSÃO
O mundo está em constante transformação, com pessoas, mercados, culturas,
sociedades e ideias cada vez mais conectados. Nesse contexto, mudanças históricas e
sociais desaﬁam constantemente o direito a acompanhar e a se adaptar conforme as
necessidades aparecem para uma sociedade globalizada e cada dia mais exigente em
relação aos seus direitos e aspirações.
O direito de propriedade intelectual, como muitos outros, teve sua evolução inicial
em ritmos diferentes em cada nação e para cada subdivisão dos direitos fundamentais com
os quais interage, mas encontrou no panorama internacional parâmetros que permitem a
integração e a solidariedade entre povos, sem prejuízo da responsabilidade e do respeito
no que tange ao reconhecimento de direitos.
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Segurança institucional e inteligência judiciária na
Justiça Federal.
Panorama, avanços e desaﬁos frente ao cenário de
(in)segurança pública no país
Agnaldo Dias de Souza

1

RESUMO: Este paper, elaborado a partir de participação no curso de "Experto en Crimen
Organizado Transnacional y Seguridad", patrocinado pelo Departamento de Ciência Política
e Direito da Universidad de Alicante/Espanha (1º/2017), propõe uma reﬂexão em torno
dos aspectos principais que conectam a recém-implantada Atividade de Inteligência no
Poder Judiciário, sua correlação com a segurança institucional nesse Poder – com enfoque
especial na Justiça Federal–, e com o cenário de (in)segurança pública que permeia e
desestabiliza todos os segmentos de nossa sociedade. O texto perpassa quatro vertentes
de discussão, quais sejam: a primeira, na qual é apresentado um breve resgate histórico da
Atividade de Inteligência já sob uma perspectiva moderna; a segunda, na qual se analisa
um contexto histórico e se demonstra que — impulsionados por acontecimentos
marcadamente violentos que atingiram membros da magistratura nacional em passado
recente — Legislativo, Executivo e Judiciário, juntos, deram início a provação de um
expressivo arcabouço de leis, normas e regulamentos no intuito de mais adequadamente
tutelar a integridade de membros da magistratura e, por assim dizer, o próprio Poder
Judiciário; já o terceiro ponto inicia uma análise combinatória das transformações
ocorridas com o advento desse novo arcabouço de leis com enfoque especial na Justiça
Federal — notadamente sob o ponto de vista da problemática de sua aplicação e da
discutível efetividade desse novo ordenamento; por ﬁm, na quarta parte, se analisa
questões de natureza estratégica e que, portanto, constituem fatores basilares e indutores
ao que se busca em eﬁciência, eﬁcácia e efetividade em uma miríade de leis, normas e
regulamentos, dentro desse novo contexto econômico e sociopolítico, sem se afastar de
uma metodologia moderna, calcada em práticas de boa gestão — fator indissociável para
alcançar os objetivos e a missão institucional das instituições do Poder Judiciário, como um
todo, e da Justiça Federal, de modo particular.
Palavras-chaves: Inteligência; Judiciário; Segurança Institucional; Justiça Federal;
Eﬁciência.
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BREVE HISTÓRICO: (in)segurança pública vs. leis e regulamentos no Poder
Judiciário
Historicamente associada ao cenário estratégico militar e, portanto, à segurança de
Estado, a atividade de inteligência em sua concepção moderna, passou a ser
universalmente reconhecida durante e principalmente após o período conhecido como
"Guerra fria", e, posteriormente, com o impacto global do atentado às torres gêmeas em 11
de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
No caso brasileiro, voltado ao assessoramento do processo decisório, o Sistema
Brasileiro de Inteligência (Sisbin) reúne 37 órgãos federais para troca de informações e
conhecimentos de inteligência e tem como ﬁnalidade precípua subsidiar o presidente da
República e seus ministros nos assuntos de interesse nacional; possui ainda como órgão
central a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), vinculada ao Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República. A par da necessidade de constatação de que a
atividade de inteligência é essencial ao desenvolvimento e à preservação do Estado
democrático de direito brasileiro (GONÇALVES), o modelo estatal de inteligência passou a
ser aplicado por diversos órgãos públicos, adequando-se a suas ﬁnalidades especíﬁcas,
especialmente no âmbito da segurança pública e da ﬁscalização. Isso explica o vertiginoso
aumento das agências estatais que hoje integram a estrutura do Sisbin, dos 21 órgãos que
deram origem ao sistema, Decreto n. 4.376/2002, aos atuais 37 órgãos que dele fazem
parte.
Segundo GONÇALVES, na esteira evolutiva da atividade de inteligência como um
todo e na esfera nacional em particular, surgiu a Inteligência de Segurança Pública que
congrega a Inteligência Policial, a Inteligência Ministerial (criada para o Ministério Público
(MP)), a Inteligência Fiscal (Coaﬁ), a Inteligência Penitenciária (Depen), entre outras. É
nessa perspectiva, em um cenário previsível, que surge a Inteligência de Segurança
Judicial ou Judiciária, denominação a qual se ﬁlia este autor. Assim, antes de tratarmos
especiﬁcamente sobre inteligência no Poder Judiciário, contextualiza-se o panorama que
relaciona o cenário de (in)segurança pública no Brasil, notadamente nos últimos dez anos,
e sua relação com o Poder Judiciário, seja no âmbito federal, no estadual.
Segundo DANTAS, a década de 2010 apontou uma tendência crescente no que
tange aos homicídios de agentes do Estado, membros do sistema de justiça criminal —
agentes prisionais e policiais. Tal fenômeno não poupou magistrados, tendo seu caso mais
emblemático no assassinato da juíza Patrícia Acioli (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro),
no qual, entre os autores do crime, estariam indivíduos associados ao "crime organizado".
Alertado por esse cenário e seus reﬂexos no âmbito do Poder Judiciário, especialmente na
proteção e segurança dos magistrados e no reforço da segurança dos prédios dos órgãos
jurisdicionais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n. 104/2010, que
dispõe sobre Medidas Administrativas para a Segurança e a criação do Fundo Nacional de
Segurança. Essa resolução foi alterada sete meses depois, e parcialmente, por meio da
Resolução CNJ n. 124, de 17/11/2010, para estender as medidas de segurança às varas
federais e estaduais, assim como para incluir os tribunais regionais do trabalho.
Logo, no ano seguinte, atuando, motivadamente pelo caso que resultou no
assassinato da juíza Patrícia Acioli, bem assim por indicadores de criminalidade e violência
tangenciando cada vez mais próximo a órbita do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de
Justiça, por meio do então presidente ministro Cesar Peluzo, criou em 16/8/2011 a primeira
comissão com o objetivo de estudar e propor uma política nacional para a segurança dos
magistrados em todo o país.
Em adição à Resolução n. 104/2010, o CNJ aprovou em 10 de junho de 2013, a
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Resolução n. 176, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário –
SINASPJ – espaço constituído pelas Comissões Permanentes de Segurança dos Tribunais
de Justiça, Militares, Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e Tribunais Regionais do
Trabalho (criadas pelo art. 2º da Resolução 104/2010), pelo Comitê Gestor do CNJ — a
quem caberia a sua coordenação — e pelo Departamento de Segurança e Inteligência do
Poder Judiciário (DSIPJ). A esse DSIPJ, caberia, em conjunto com os Núcleos de Segurança
e Inteligência dos Tribunais, a supervisão e a avaliação das medidas de proteção em favor
de magistrados e seus familiares.
No âmbito legislativo, foi aprovada no Congresso Nacional, e logo sancionada pelo
Poder Executivo, a Lei 12.694/2012, que dispõe sobre o processo e julgamento colegiado
em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera o
Código Penal e Processo Penal, o Código de Trânsito e o Estatuto do Desarmamento. As
alterações nas últimas legislações impactaram diretamente na atividade de segurança
judiciária, especialmente no perﬁl proﬁssiográﬁco do agente de segurança judiciária. Com
as alterações promovidas pela respectiva lei, o Estatuto do Desarmamento teve alterado
parte do seu dispositivo com a inclusão do inc. XI no art.6º, reconhecendo aos servidores
do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e dos estados, pertencentes aos seus
quadros de pessoal e que estejam efetivamente no exercício da atividade de segurança, o
direito legal de portar arma de fogo institucional.
Corolário da Lei 12.694/2012 e das alterações promovidas na Lei 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), o Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Conselho
Superior do Ministério Público editou a Resolução Conjunta n. 4, de 28 de fevereiro de
2014. Referida resolução, regulamentou a concessão do porte de arma de fogo aos
servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e dos estados que
efetivamente estejam no exercício da atividade de segurança. Entretanto, em 11 de março
de 2014, em meio a enormes avanços no campo legislativo e normativo que tratam,
respectivamente, da segurança institucional do Poder Judiciário, o CNJ editou a Resolução
189 que, alterando parcialmente o texto da Resolução 176/2013, revoga o dispositivo
previsto no art. 5º, qual seja, o Departamento de Segurança e Inteligência.
Logo, em 8 de abril de 2016, o CNJ edita uma nova resolução, a de n. 218, que altera
novamente parte do texto da Resolução 176/2013, sendo a principal alteração promovida
substituir o então Departamento de Segurança e Inteligência (revogado pela Resolução
189/2014, pelo Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário - DSIPJ).
Aqui, pela primeira vez, a atividade de inteligência passa a ser efetivamente reconhecida
como ferramenta de apoio e execução às medidas de segurança e proteção voltadas às
instituições do Poder Judiciário.
Por ﬁm, em 6 de setembro de 2016, subsidiado antecipadamente por um diagnóstico
das condições de segurança institucional em todos os tribunais brasileiros (abril/2016), o
CNJ aprova a Resolução n. 239, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder
Judiciário. Referida norma prevê em seu § 1º do art. 1º, que o Sistema Nacional de
Segurança do Poder Judiciário (SINASPJ), o Departamento de Segurança Institucional do
Poder Judiciário (DSIPJ), as Comissões de Segurança Permanentes e as unidades de
segurança institucional dos Tribunais serão orientados por essa respectiva política.
Consolidando o reconhecimento da atividade de inteligência no âmbito do Poder
Judiciário, cuja responsabilidade em deﬁnir metodologia para a produção de
conhecimentos de inteligência ﬁcará a cargo do Comitê Gestor do SINASPJ, a Resolução
239/2016 preocupou-se, inclusive, em conceituar o que representa a expressão atividade
de inteligência no Judiciário, qual seja, o exercício permanente e sistemático de ações
especializadas para identiﬁcar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais aos
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ativos do Poder Judiciário, orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos
necessários ao processo decisório no âmbito da Segurança Institucional do Poder
Judiciário.
No âmbito do Conselho da Justiça Federal (CJF), foram instituídas duas comissões, a
primeira em abril de 2008 por meio da Portaria n. 17 (Comissão Nacional de Segurança),
com o objetivo de proceder estudos, elaborar e acompanhar a execução do plano de
segurança, bem assim estabelecer medidas preventivas e emergenciais de segurança em
favor dos magistrados. Essa comissão foi atualizada recentemente, em maio de 2017, com
nova designação, qual seja, Comissão de Segurança da Justiça Federal (Portaria
161/2017). Por sua vez, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal também instituiu uma
comissão com os mesmos propósitos da Comissão de n. 17/2008, que se deu em agosto de
2011 por meio da Portaria CGJ n. 9/2008.
Em que pese esse grande e revolucionário avanço no campo legislativo e no amplo
leque de regulamentos que tratam da segurança institucional na Justiça Federal – nunca
antes visto desde o ano de sua recriação, em 1966 – fatores adstritos à gestão dos órgãos
de Justiça, associados ao cenário prospectivo (de potencial ameaça) no âmbito da
segurança pública impende a complementaridade das ações e medidas até então
realizadas.
Relativamente à gestão dos órgãos de Justiça, a primeira constatação que se faz é
que se tratando das resoluções, por terem sido elaboradas e aprovadas seguidamente e em
um curto espaço de tempo, esses ordenamentos tiveram e continuam apresentando baixa
efetividade na grande maioria dos órgãos jurisdicionais. Dois importantes fatores
contribuem para esse quadro: escassez de recursos orçamentários e escassez de recursos
humanos. Embora esteja prevista nos dispositivos da Resolução CNJ n. 104/2010, a
pretensa criação do Fundo Nacional de Segurança (art.7º e 8º), não se menciona alcançar o
âmbito da Justiça Federal, o dispositivo só se refere aos tribunais de Justiça estaduais.
Nesse contexto, com escassez de recursos suﬁcientes para aparelhar adequadamente os
órgãos jurisdicionais e capacitar em mesma medida os seus quadros (proﬁssionalização), a
inviabilidade de dar efetividade às recomendações e/ou atender às determinações
aprovadas em resoluções acabam por frustrar boa parte das expectativas e anseios das
próprias instituições destinatárias dessas medidas.
De outra parte, é oportuno ressaltar que desde a edição da Lei n. 11.416/2006,
servidores de carreira do Poder Judiciário da União, recebem incentivo pecuniário por
estímulo à capacitação funcional e continuada. Por meio da Portaria Conjunta
STF/CNJ/TRIBUNAIS SUPERIORES/CJF/CSJT/TJDFT N. 1, de 7/9/2007, regulamentou o
art. 14 da referida lei e, entre outros dispositivos, recepcionou o adicional de qualiﬁcação e
a gratiﬁcação de atividade de segurança — em que pese atualmente apresentar
indicadores que incitam a alguns ajustes, especialmente na metodologia de sua aplicação
— a capacitação e o treinamento continuado de agentes de segurança do Judiciário,
apontam performances de qualiﬁcação em patamares surpreendentes até mesmo quando
comparado com matrizes de capacitação e treinamentos continuados em relação a
algumas representações de organismos de segurança pública, sobretudo daqueles que
integram os quadros convencionais em suas instituições – ver pesquisa FGV/2014,
divulgação em 2015 – "Opinião dos Policiais Brasileiros sobre Reformas e Modernização na
Segurança Pública".
É imperioso desmistiﬁcar a ideia de que servidores das áreas de segurança dos
órgãos jurisdicionais carecem de uma melhor qualiﬁcação. O que de fato carecem em um
amplo espectro de pesquisa é de mandato pleno para o exercício de suas atribuições. Não
por acaso, a Lei 12.694/2012 em seu inc. II, art.9º, estabelecendo protocolos para
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proteção de magistrado em situação de risco, inclui os órgãos de segurança institucional do
Poder Judiciário, aptos a lidar com os infortúnios e ameaças inerentes a esses órgãos na
medida de suas capacidades.
Sob esse enfoque, ou seja, do capital intelectual identiﬁcado nos quadros do Poder
Judiciário (agentes de segurança) e no nível de referência dispensado à sua capacitação
funcional e treinamento continuado, citamos o exemplo recente oportunizado pelo CJF.
Onde o Conselho, com o apoio dos respectivos tribunais regionais federais e suas
correspondentes seções e subseções judiciárias, promoveu nos meses de abril, junho e
agosto do corrente exercício (2017), extraordinária capacitação funcional de abrangência,
pode-se aﬁrmar, nacional, histórica e inédita, destinada a treinar agentes de segurança de
seus quadros, bem com representantes indicados dos cincos TRFs e Unidades Judiciárias. A
singularidade dessa capacitação foi reunir em um só ambiente — sendo uma só matriz de
capacitação — representantes de toda a Justiça Federal brasileira. O treinamento foi
ministrado por unidades especializadas do Exército Brasileiro — instituição permanente e
reconhecidamente do mais alto nível de formação e aperfeiçoamento nas áreas de
segurança e defesa.
INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA NO PODER JUDICIÁRIO
Sendo assim, a atividade de inteligência vem sendo amplamente disseminada em
diversos órgãos de natureza estatal, originária na esfera do Poder Executivo, há muito foi
adotada pelo Poder Legislativo federal (Câmara e Senado). No Ministério Público, foi
implantada em meados de 2002, se expandindo rapidamente por todos os ramos
ministeriais. No Poder Judiciário, seu ingresso se deu pela recentíssima aprovação da
Resolução CNJ n. 239/2016, não obstante o primeiro passo foi marcado pela proposição
normativa (Resolução n. 176/2013), que chegou a prever a criação do DSIPJ. Malgrado os
dispositivos que relacionam a atividade de inteligência no Poder Judiciário tenham se
adequado ao contexto e ao ambiente institucional dos tribunais participantes, a
problemática ainda persiste.
Em rápida pesquisa conferida perante alguns entes que fazem parte do Sistema de
Segurança Institucional do Poder Judiciário, ﬁca claro que a instituição de unidades de
segurança e principalmente de inteligência no Poder Judiciário ainda é bastante
embrionária e precária. Além da problemática em seus efetivos, um dos fatores para a
identiﬁcação desse cenário pode estar relacionado diretamente com as diﬁculdades para as
instituições de formarem e capacitarem seus quadros para uma atividade tão atípica
quanto a de inteligência. Para ter ideia dessa complexidade, a formação inicial de um
agente de inteligência e de um analista de inteligência – segundo parâmetros da Abin, é de
250 h/a e 400 h/a, respectivamente. Na Escola Superior de Guerra (ESG), berço da
Inteligência brasileira e que forma em seus quadros somente analistas de inteligência
estratégica, a carga horária ultrapassa as 600 h/a. Daí a importância do planejamento que
importe em uma capacitação continuada. Muito restrita aos órgãos de natureza policial, de
ﬁscalização, defesa e segurança de Estado, a falta de uma grade curricular previamente
deﬁnida a servir de diretriz às instituições integrantes do sistema tendem a gerar um
desvirtuamento dos propósitos institucionais, inclusive podendo resultar em sérios riscos
na hipótese de emprego inadequado da ferramenta, e.g., com atuação no âmbito de
operações de inteligência, vertente da atividade que deve ser, em boa medida, evitada no
Poder Judiciário, à exceção das ações que se destinam tão somente a proteger o
conhecimento produzido, ações de contrainteligência.
Vencida a etapa de qualiﬁcar devidamente os servidores da área de segurança
institucional na atividade de inteligência, ato paripassu enseja a instituição de subsistemas
de inteligência, cada um representativo de sua jurisdição. Quer dizer, teríamos os
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subsistemas de inteligência da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, da
Justiça Eleitoral e dos tribunais de Justiça estaduais, e a reunião de todos formaria o
Sistema de Inteligência do Poder Judiciário, podendo o CNJ atuar como órgão central desse
sistema. No âmbito da Justiça Federal, a proposta seria conduzida em semelhante medida
com a criação de cinco subsistemas correspondentes a cada uma das regiões (TRFs), tendo
como órgão central desse sistema o CJF.
DA DOUTRINA À PROFISSIONALIZAÇÃO NA SEGURANÇA INSTITUCIONAL MACRODESAFIOS
Mas para que cada uma das unidades vinculadas aos entes do Sistema Nacional de
Segurança do Poder Judiciário (SINASPJ) atue, desenvolvendo competências e atribuições
típicas da atividade de Inteligência, faz-se necessário e urgente, a elaboração de uma
Doutrina Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, documento que estabelecerá, entre
outros ﬁns, parâmetros para uma atuação segura e ordenada dessa atividade no Poder
Judiciário.
Conforme entendimento dado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública –
SENASP/MJ, a Doutrina de Inteligência é deﬁnida como um conjunto de princípios,
normas, técnicas, valores, que direciona e educa a atividade de inteligência. Fundamental
ressaltar que uma vez instituído o sistema de inteligência, seja no âmbito do Poder
Judiciário como um todo, seja exclusivamente no âmbito da Justiça Federal, ambos
necessitarão de normas e princípios delineados por uma doutrina, que deverá ser seguida
por todos os integrantes do respectivo sistema, controlada internamente por um órgão, tal
como aqui já analisado, no âmbito do Poder Judiciário como um todo, pelo CNJ, no âmbito
da Justiça Federal, pelo CJF.
Nessa linha de atuação, na qual a capacitação funcional revela-se como um dos
principais eixos, a implementação da Política Nacional de Segurança do Poder judiciário,
bem como outras importantes medidas de natureza estratégica merecem uma melhor
avaliação e pensamento crítico, envolvendo todos os atores nessa importante agenda
institucional. O primeiro aspecto a destacar nesse importante eixo de valoração estratégica
se extrai do preâmbulo que fundamenta a proposição da Resolução CNJ n. 239/2016, que
dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, ao reconhecer de forma
expressa que a atividade de segurança é condição imprescindível ao cumprimento
da missão do Poder Judiciário, de realizar a justiça por meio de uma efetiva prestação
jurisdicional, e para garantir a sua independência.
Deduzimos nessa perspectiva que a expressão segurança institucional deve ser
recepcionada (inserida) no Planejamento Estratégico da Justiça Federal. O que se observa
da leitura dos últimos e do atual modelo de Plano Estratégico formulado para a Justiça
Federal é que o documento alcança apenas aspectos de segurança correlacionados ao
sistema de justiça criminal e de outra parte no que se refere à segurança digital, ou seja,
quanto à governança e infraestrutura de tecnologia de informação e comunicações.
Retardar a inserção da expressão segurança institucional no planejamento estratégico,
signiﬁca submeter-se a riscos cada vez mais ameaçadores aos objetivos estratégicos do
Judiciário federal, fator crítico apto a ser medido e avaliado, sobretudo no momento em que
se implementa a Política de Gestão de Riscos na Justiça Federal do 1º e 2º graus.
Ainda sob uma visão estratégica e alinhando-se ao eixo capacitação, uma das
medidas mais promissoras, considerada determinante para alcançar o nível de
proﬁssionalização desejado na área de segurança institucional, implica a revisão do atual
modelo de seleção por concurso público para a investidura no cargo de técnico judiciário,
área administrativa, segurança e transporte. Uma alteração signiﬁcativa carece de um
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amplo debate em que se discuta, por exemplo, a viabilidade de inserir como parte do
processo seletivo, etapa denominada curso de formação proﬁssional. Outrossim, não
olvidar dos desaﬁos ainda maiores e em curso, o principal deles, indubitavelmente já sob o
manto do Poder Legislativo e sob a forma de proposta de emenda constitucional, qual seja –
PEC 358/2005, que propõe alteração do art.96 da CF, dando competência aos tribunais
para organizar sua polícia.
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA INSTITUCIONAL - UMA
MATRIZ DE FORMAÇÃO UNIFICADA
Proposta ousada, porém com resultados promissores e signiﬁcativos, seria a capacitação
baseada em uma matriz uniﬁcada de formação, que resulte não apenas no ideal de
integração e uniﬁcação na produção de conhecimentos no âmbito da Justiça Federal, mas
em signiﬁcativa redução de custos e melhores resultados, alinhado aos princípios da
economicidade e eﬁciência, considerando todos os atores e elementos constitutivos.
Considerar essa proposta como pauta de uma discussão mais ampla constitui em
uma oportunidade concreta, baseada em uma visão de futuro e de viável implementação,
considerando a utilização de estrutura orgânica já disponível no âmbito da Justiça Federal e
o capital intelectual em seus próprios quadros, pronto a ser mobilizado e devidamente
empregado. Práticas pontuais e exitosas na utilização de instrutores dos próprios quadros
são referências na 4ª Região, na Seção Judiciária do Distrito Federal e no TRF 1ª Região,
havendo possibilidade de outras experiências ainda não conhecidas por este autor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De todo o exposto, nota-se que a Segurança Institucional e Inteligência na Justiça
Federal é de um cenário de otimismo. Contudo, a análise conclusiva do tema não deve ser
tomada de maneira acrítica. O fato gerador que repaginou o conceito de segurança
institucional no Poder Judiciário não ocorreu dentro de um processo natural e/ou na mesma
medida que o panorama da violência e criminalidade ascendeu no país. A "mola propulsora"
que deu impulso a essa histórica mudança se deu, precipuamente, em razão da brutal
violência cometida contra a vida de uma juíza criminal, no estado do Rio de Janeiro. Cenário
semelhante aconteceu, por exemplo, no Ministério Público da União e dos estados, quando
a partir do assassinato de um promotor de Justiça em razão de investigações que vinha
conduzindo sobre a máﬁa dos combustíveis, no estado de Minas Gerais, provocou uma
reformulação no conceito de segurança institucional ministerial, e, a partir daí, na
institucionalização da atividade de inteligência nos órgãos do Ministério Público da União e
dos estados (PACHECO).
Naturalmente que muito ainda há que ser feito no âmbito do Poder Judiciário e suas
duas esferas. Mas é justamente nesse momento que o debate deve ser provocado, as
discussões devem ser compartilhadas e o que parece ser óbvio deve ser prudente e
oportuno, mas convenientemente esclarecido ou lembrado. Aﬁnal, a atividade de
inteligência como repetidamente frisamos, é algo novo e como toda novidade recomendase prudência e cautela até que se alcance o seu tempo natural de reconhecimento,
maturação e domínio. Peculiarmente sensível, até mesmo para experimentados
proﬁssionais — de extraordinária ferramenta utilizada em prol das instituições nos níveis
estratégico, tático e operacional, a ferramenta mal utilizada, controlada, ou sem um
mandato claro e bem deﬁnido —, intencionalmente ou por desconhecimento, pode
deslocar-se facilmente para uma posição diametralmente oposta a seus institucionais
propósitos, maculando sem medida a imagem dos seus decisores ou de toda uma
instituição. Assim, ﬁnalizo este trabalho apropriando-me com distinta citação, de dois
pensamentos a meu entendimento, emblemáticos sobre tudo o que abordamos nessa
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extensa e complexa temática, quais sejam:
"Nada disto será fácil, mas tudo tem um começo" (Antunes); e "Conhecer para
assessorar"; Lema do Curso Superior de Inteligência Estratégica da Escola Superior de
Guerra - ESG.
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A eﬁcácia da MP 739/2016 e sua consequente reedição
nominada MP 767/2017 para efeitos da revogação do
parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991
Luiz Cazado

Servidor da SJDF - lotado na 27ª Vara
A Medida Provisória n. 739, de 7 de julho de 2016, vigorou até 4.11.2016, já que o
Congresso Nacional não procedeu, tempestivamente, à análise de seu conteúdo, tendo
sido, assim, derrogada tacitamente.
É imperioso analisar sobre a MP 739/2016 e, basicamente, se, mesmo depois de sua
vigência – limitada no tempo, permanecem incólumes os seus efeitos à aplicação do direito
para situações veriﬁcadas depois de sua expiração, constituindo, assim, exame de direito
intertemporal.
A referida norma tratou, entre outras situações, de alterar a carência exigida àqueles
que retornassem a contribuir para o sistema, especiﬁcamente para os benefícios de auxíliodoença, aposentadoria por invalidez e salário maternidade, uma vez que o seu texto tratou
de revogar (suspender) o Parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991(havendo perda
da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas
para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova ﬁliação à Previdência
Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência deﬁnida para o benefício a ser requerido), bem como acrescentar
o parágrafo único ao art. 27 da Lei n. 8.213/1991.
Assim, o contribuinte, para ter direito aos benefícios previdenciários nela referidos
(auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário maternidade), deveria, para
readquirir a qualidade de segurado plena, contribuir com o mesmo número de
contribuições para satisfazer o requisito carência exigido à concessão do benefício, v.g,
para auxílio-doença: 12 contribuições.
Como assentado linhas atrás, a referida MP não foi convertida em lei e, diante do
decurso do tempo, perdeu sua eﬁcácia. Sobreveio, então, o Ato Declaratório do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional n. 58, de 7.11.2016, dispondo que a MP 739/2016 "teve
seu prazo de vigência encerrado no dia 4 de novembro do corrente ano".
Surge, então, o questionamento acerca da eﬁcácia e validade e, consequente e
principalmente, da aplicação da MP para situações ocorridas mesmo posteriores à
declaração de sua ineﬁcácia no mundo jurídico, exsurgindo, daí, a necessidade de resolver
os conﬂitos decorrentes desde sua edição.
O texto constitucional, quanto ao ponto, dispõe:
A eﬁcácia da MP 739/2016...
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.
(....)
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§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eﬁcácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos
termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por
decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória,
suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das
medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos
constitucionais.
(....)
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada,
pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eﬁcácia por decurso de prazo.
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eﬁcácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o
projeto.
Da conjuntura, evidencia-se que a edição de medida provisória, que tem força de lei
e inicia sua eﬁcácia desde quando publicada, necessita do preenchimento de dois requisitos
fundamentais: urgência e relevância.
A eﬁcácia da medida provisória, no tempo, é de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis,
uma única vez, por igual período, perfazendo, no máximo, o tempo de 120 (cento e vinte)
dias. Os seus efeitos somente serão mantidos no caso de ela vir a ser convertida em lei pelo
Congresso Nacional; caso isso não se constate, caracteriza-se sua rejeição, que pode ser
tácita (pelo decurso do prazo) ou expressa (votação contrária à MP).
Quando a MP é rejeitada, a eﬁcácia se desfaz desde sua edição, cabendo ao
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela
decorrente (art. 62, § 3º, CF).
Não sendo editado o decreto a que se refere o § 3º até 60 (sessenta) dias após a
rejeição ou perda da eﬁcácia, "as relações jurídicas constituídas e
A eﬁcácia da MP 739/2016...
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas" (art. 62, § 11, CF).
Constata-se que, malgrado seja possível o presidente da República editar
expediente com força de lei, a conﬁrmação de seu texto é de exclusividade do Congresso
Nacional, o qual também detém competência privativa de dizer (disciplinar) quais relações
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são válidas quando a MP é rejeitada.
O ordenamento supracitado faz surgir o questionamento seguinte: se para a
concessão dos benefícios previdenciários elencados na supracitada MP é necessário
perquirir o fato gerador do eventual direito, quais sejam, data da incapacidade (auxíliodoença e aposentadoria por invalidez) e data do parto (salário maternidade), como seria
possível aplicar os efeitos de regramento de caráter precário (MP não convertida em lei) às
situações que se pretende constituir tempos depois da perda de sua eﬁcácia?
Nessa senda, importa destacar que a MP, em regra, não tem o condão de
alterar/revogar lei, mas apenas suspender sua eﬁcácia quando seu texto se contrapõe ao
contido na lei que se pretende alterar ou revogar. É porque a MP tem caráter precário e sua
eﬁcácia para além de seu tempo previsto constitucionalmente (até 120 dias) está atrelada
à sua conversão em lei. Assim é que, não sendo satisfeita a condição resolutiva, o status
quo ante é restabelecido. Quando ela é aprovada, pode-se aﬁrmar que os efeitos de
alteração ou revogação permanecem desde sua edição, fenômeno que transmuda a
precariedade em deﬁnitividade.
Portanto, não se revela razoável intuir que, no caso sob testilha, a expressão "as
relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência
conservar-se-ão por ela regidas", contida no § 11 do art. 62 da CF, aplica-se
indistintamente, especialmente considerando que a perda da eﬁcácia da MP 739/2016
restabeleceu os critérios anteriormente previstos na Lei n. 8.213/1991, especiﬁcamente o
parágrafo único do art. 24, o qual, durante certo tempo, esteve suspenso.
Repise-se, porque a MP 739/2016 não foi convertida em lei dentro do prazo
constitucional, sua eﬁcácia se exauriu, caracterizando, destarte, a suspensividade dos
efeitos do parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991 exclusivamente no curso de
vigência da referida MP.
A melhor exegese do referido § 11 não alimenta a ideia de que a MP 739/2016 vigora
nos dias atuais, com a possibilidade de sua aplicação à análise à concessão dos benefícios
citados no seu texto, mas sim a inteligência de que as situações constituídas (sopesando os
fatos geradores), advindas durante o período de 7.7.2016 a 4.11.2016, enquanto vigente a
MP 739/2016, devem ser respeitados.
A eﬁcácia da MP 739/2016...
Vale dizer, se, durante o lapso temporal de vigência da MP 739/2016 ocorreram fatos
diversos (concessão, cessação, revisão etc.) e se as decisões administrativas tiveram como
fundamento a referida MP, quanto à carência exigida, as situações constituídas devem ser
conservadas, e os seus efeitos permanecem hígidos, porquanto não editado o decreto
legislativo a que se refere o § 3º do art. 62 da Constituição, hipótese primeira da aplicação
do critério tempus regit actum.
É preciso olhar para o passado com parcimônia quando se analisa questões relativas
à concessão dos benefícios previdenciários contidos na alteração legislativa que se
pretendeu realizar para, no presente, não causar danos (quiçá) irreparáveis aos
contribuintes com reﬂexos futuros.
Noutro giro, caso seja enfrentada situação que exija a análise da qualidade de
segurado posteriormente à vigência da MP 739/2016, os efeitos dela não serão
considerados, uma vez que a MP criou, no mundo jurídico, norma de caráter precário, que
suspendeu a aplicação do parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991 por inexpressivo
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lapso temporal, e, sendo ela rejeitada pelo Congresso Nacional, porque não evidenciados
os seus pressupostos (urgência e relevância), não se constata a consolidação de seus
efeitos para o futuro, podendo-se assegurar que a revogação do referido parágrafo único
citado, para além do tempo de vigência da MP 739/2016, é um nada jurídico.
E tal assertiva não se contrapõe à regra estabelecida na Constituição. Ao contrário, o
constituinte derivado, a ﬁm de espancar desdobramentos quanto à aplicabilidade dos
efeitos da MP rejeitada, estipula que as relações jurídicas constituídas e decorrentes de
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas, e a sentença
"atos praticados durante sua vigência" não pode ser compreendido para mais adiante de
seu tempo de validade, mas àqueles advindos no curso de sua existência.
O que vigora, no contexto analisado, são as relações surgidas no período de
7.7.2016 a 4.11.2016 (tempo de existência da MP 739/2016), época cuja eﬁcácia da MP se
fazia plena. Nada mais do que isso.
Do contrário, isto é, aplicando-se os efeitos da MP 739/2016 para depois do tempo
de sua vigência, ﬁcará instituída espécie teratológica de repristinação, na qual se observará
o restabelecimento de norma de eﬁcácia limitada no tempo, de natureza precária,
inexistente no mundo jurídico, que não é e nunca foi lei, e, portanto, não pode, no presente,
ter efeitos desta para restringir/alterar direitos previstos na legislação de regência (Lei n.
8.213/1991), a qual, reforce-se, não foi revogada com a edição da MP supracitada;
estiveram (tão somente) suspensos os seus dispositivos à conﬁrmação de seus termos pelo
Congresso Nacional durante o lapso temporal de 7.7.2016 a 4.11.2016.
A eﬁcácia da MP 739/2016...
A aplicabilidade dos efeitos da Medida Provisória 739/2016 nos dias atuais, ou para
fatos geradores advindos depois de sua vigência, no que diz respeito à suspensão da
aplicação do parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991, somente seria admissível na
hipótese de ela ter sido convolada em lei, sem qualquer alteração, o que, de fato, não
ocorreu. É saber, nessa hipótese (conversão da MP 739/2016 em lei sem alteração quanto
ao ponto) seria possível, também, a aplicação da alteração da norma à luz do princípio
tempus regit actum.
Do exposto, aﬁrma-se que os efeitos da MP 739/2016 não devem ser aplicados às
situações constituídas em data posterior à sua vigência, porquanto desde então ela é
ineﬁcaz, não se revelando possível retroagir efeitos de norma inexistente no mundo
jurídico, e que, enquanto válida, tratou apenas de suspender (precariamente) a validade de
dispositivo legal (parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991).
Mas não é só.
II
Constata-se, ainda, que imediatamente depois do prazo para a edição do decreto
legislativo de que trata o § 3º do art. 62 da Constituição, ou seja, 60 (sessenta) dias depois
de rejeitada a MP 739/2016, editou-se a MP 767/2017, de 6.1.2017, na qual (também)
constou a hipótese de, em relação à carência, para a concessão dos benefícios de auxíliodoença, de aposentadoria por invalidez e de salário maternidade, o segurado deveria
contar, a partir da nova ﬁliação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I
e III do caput do art. 25 da Lei nº 8.213/1991.
A manobra promovida pelo Executivo, que insistiu na alteração do prazo de carência
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para os benefícios citados, não observou preceitos de ordem constitucional, notadamente o
prazo para apresentar medida provisória de igual teor quando houver a rejeição, tácita ou
expressa, da anterior.
Com efeito, veriﬁca-se que a redação das normas, quanto ao ponto, é idêntica nas
duas medidas provisórias, mas a localização no texto é diversa; a alteração na MP
739/2016 está localizada na inclusão do parágrafo único ao art. 27 da Lei n. 8.213/1991,
enquanto que na MP 767/2017 se encontra na inclusão do art. 27-A na Lei n. 8.213/1991.
A técnica utilizada, não repetindo a mesma localização da redação nos textos normativos,
denota a intenção de descaracterizar infringência à norma constitucional (§ 10 do art. 62 da
Constituição).
Todavia, a ofensa à Lei Maior não se revela quando se analisa a disposição
(localização na norma precária) contida no seu texto, mas sim o próprio texto reiterado, o
qual, em ambas as ocasiões, é este: no caso de perda
A eﬁcácia da MP 739/2016...
da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos
benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário
maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova ﬁliação à Previdência
Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25.
Dispõe o § 10 do art. 62 da Constituição:
É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha
sido rejeitada ou que tenha perdido sua eﬁcácia por decurso de prazo.
A regra é cristalina. É defeso editar outra MP de igual teor na mesma sessão
legislativa que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eﬁcácia por decurso de prazo.
E, de forma velada, foi exatamente o que sucedeu, porquanto no afã de restabelecer prazo
maior de carência à concessão de benefícios previdenciários (auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e salário maternidade), o Executivo editou, durante o
recesso parlamentar, outra MP (767/2017) para tratar de idêntico assunto sem aguardar
o início da próxima sessão legislativa.
A sessão legislativa, nos termos do art. 57, da Constituição, é o período de atividade
normal do Congresso a cada ano, de 2 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de
dezembro. Sendo assim, a MP n. 767/2017, de 6.1.2017, não poderia ter sido editada
antes do início da próxima sessão àquela sessão cuja MP 739/2016 fora rejeitada, ou, para
melhor dizer, somente a partir de 2 de fevereiro de 2017 seria, com fulcro no texto
constitucional, possível editar a MP 767/2017, posto que esta tratava de matéria igual à
outra rejeitada (MP 739/2016).
E não se argumente que a MP 767/2017 foi editada depois de concluída a sessão
legislativa que apreciou a MP 739/2016, e que a Constituição veda o envio de MP de
idêntico teor durante a mesma sessão legislativa, nada dispondo sobre seu advento
durante os recessos, situação veriﬁcada no presente estudo (MP 767/2017, editada em
6.1.2017).
Ora, o constituinte, quando criou a vedação de reeditar MP idêntica no curso da
mesma sessão legislativa, disse, em verdade, que não se veriﬁcaram preenchidos os
requisitos indispensáveis à aprovação da MP anterior, e sua reapreciação deve ser realizada
em outra sessão legislativa.
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Sendo assim, inexiste razão para edição, reiterada, no curso do recesso
parlamentar, de MP de idêntico conteúdo, valendo dizer que quando o Executivo assim
procede, tenciona burlar a Constituição, não se sustentando qualquer outro argumento,
notadamente porque o pedido de urgência e relevância, ínsito às medidas provisórias, não
reverberou aquiescência na Casa Legislativa anteriormente.
A eﬁcácia da MP 739/2016...
Importante abrir um parêntese. A Constituição, conforme destaquei em outra
passagem, condiciona a edição de medida provisória a situações de relevância e urgência, e
determina que ela seja submetida imediatamente à análise do Legislativo, e esse
mecanismo visa a evitar eventual uso indevido da função legislativa (condicional) pelo
Chefe do Executivo.
Por isso, a edição de medida provisória no curso do recesso parlamentar não se
revela adequada, e deveria existir regra proibitiva especíﬁca para impedir tal intento, pois
os efeitos dela se iniciam desde quando publicada, trazendo consequências àqueles
destinatários da norma precária sem que o Legislativo sequer conheça seu conteúdo e
análise, a tempo e modo, nos termos da Constituição, seus pressupostos de validade, o
que, por via direta, pode ser considerado ofensa à regra constitucional, notadamente
porque o caput do art. 62 da Constituição preceitua que o presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional, e isso, obviamente, não é possível durante o recesso parlamentar.
Extrai-se (retornando ao tema) que o art. 1º da MP 767/2017, na parte que incluiu o
art. 27-A à Lei n. 8.213/1991, padece de inconstitucionalidade, pontualmente no que diz
respeito ao lapso temporal necessário à reedição de medidas provisórias de teor igual, pois
inobservada a regra contida no § 10 do art. 62 da Constituição federal.
Assim, uma vez veriﬁcados vícios na sua constituição, a inconstitucionalidade do
texto normativo pode (deve) ser declarada. Diante dessa conjuntura, a MP 767/2017, no
que se refere à inclusão do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, padece de mácula e é, por isso,
inconstitucional, sendo, em consequência, absolutamente correto assegurar que os seus
efeitos não devem ser aplicados no transcurso do tempo de sua vigência.
III
Em conclusão, a alteração da carência exigida àqueles que retornam a contribuir
para o sistema para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário
maternidade somente deve ser considerada a partir da publicação da Lei n. 13.457/2017,
de 26.6.2017, excetuando as situações constituídas no tempo de vigência da MP
739/2016, para aqueles fatos ocorridos no limitado lapso temporal de sua
existência.
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A importância da assistência técnica pericial em processos
judiciais em que se postula a concessão de benefícios por
incapacidade
MACEDO, Alan da Costa

1

RESUMO: Este trabalho apresenta uma visão "de dentro da caixa" sobre a importância da
Assistência Técnica Pericial em Processos judiciais que discutem a concessão de benefícios
previdenciários por incapacidade.
Palavras-chave: Assistência Técnica; Pericia Médica; Previdenciário.
ABSTRACT: This paper presents an "inside the box" view on the importance of expert
technical assistance in judicial social security lawsuits that discuss the granting of social
security beneﬁts due to disability.
Keywords: Technical Assistance; Medical expertise; Social Security
INTRODUÇÃO
Hodiernamente, médicos especialistas em suas áreas de saber, mas, em alguns
casos, sem formação em perícia médica ou medicina do trabalho, são chamados para um
múnus público de tamanha importância que é a perícia médica judicial.
Quando o advogado impugna uma perícia não fundamentada ou com evidentes
paradoxos nas respostas aos quesitos, citando manuais de pericias médicas e outras
normas relacionadas às classiﬁcações da patologia e seu nexo causal, recebe do juiz, em
muitos casos, respostas do tipo: "O perito tem formação médica e é da conﬁança do juízo.
Sendo assim, nada a prover".
Em muitos casos, os peritos judiciais, principalmente os que atuam nos juizados
especiais federais, realizam seus atendimentos entre 10 e 15 minutos, tempo esse,
respeitando as opiniões em contrário, insuﬁciente para uma correta anamnese.
Os laudos periciais, em muitos casos, conquanto muitas varas da Justiça Federal no
Brasil já se apresentarem como exemplo a ser seguido, se resumem às seguintes
respostas: "sim", "não" e "resposta prejudicada".
Como exercer o contraditório e a ampla defesa em relação à prova técnica pericial,
mesmo com contratação de um assistente técnico, a partir de respostas monossilábicas e
sem uma fundamentação cientíﬁca que permita a discordância, também, técnica?
Felizmente, ainda remanesceram alguns juízes revisores que não aceitam esse tipo
de conduta, senão observe-se a decisão do juiz federal Leonardo Augusto de Almeida
Aguiar, da 1ª Turma Recursal de Juiz de Fora, em sede de recurso inominado:

1

Servidor da Justiça Federal na Subseção Judiciária de Juiz de Fora- MG; atuou como Oﬁcial de Gabinete na 5ª Vara da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora; atualmente é assessor de juiz federal relator convocado da 6ª Turma do TRF-1ª Região;
Bacharel em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Especialista em Direito Constitucional, Previdenciário,
Processual e Penal; Coordenador Pedagógico e Professor nos Cursos de Pós Graduação e Extensão do IEPREV; Professor dos
Cursos de Pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Público da PUC-MG em Juiz de Fora-MG ( 2016). Autor dos livros: "
Beneﬁcios Previdenciários por incapacidade e Perícias Médicas – Teoria e Prática, 2ª Ed. 2017", Ed. Juruá; e " Ônus da Prova
no Processo Judicial Previdenciário, 1ª Ed., 2018. Ed. Juruá".
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"A ﬁnalidade da prova pericial é veriﬁcar a existência ou inexistência de um fato,
interpretá-lo tecnicamente ou investigar suas causas ou consequências, e a opinião
pericial, como construção racional que é, deve ser circunstanciada e motivada,
ou seja, o perito deve relatar minuciosamente a situação fática encontrada e
expor as razoes da conclusão a que chegou após analisá-la. Laudo sem descrição
completa do estado de saúde do autor e sem fundamentação das conclusões não se
presta para embasar sentença judicial, ainda que se trate de laudo de perito, isto é, do
perito do juiz (TRJFA, Recurso 1836-75.2013.4.01.3819, Relator Juiz Federal Leonardo
Augusto de Ameida Aguirar, julgado em 11/03/2015). (grifei)

Data máxima vênia, mas em atenção aos fatos que se observam cotidianamente,
alguns proﬁssionais chamados para o encargo de peritos judiciais acabam ignorando
alguns conceitos e princípios contidos nos manuais de perícia médica e no próprio Código
de Ética da Medicina.
Um exemplo sobre questão técnica essencial ao deslinde de uma controvérsia
jurídico-previdenciária e que não tem a devida atenção por parte dos envolvidos no
processo judicial: a proﬁssiograﬁa.
Conforme os diversos manuais de pericia médica existentes, a anotação da proﬁssão
ou ocupação do examinado deve ser feita de forma a caracterizar adequadamente o tipo de
atividade por ele exercido à época do afastamento do trabalho.
Não basta colocar que o periciando é um "ajudante". Há de observar se é um
ajudante de pedreiro, de caminhão, de cozinha, entre outros.
O perito precisa investigar cuidadosamente o tipo de atividade, as condições em que
é exercida, se em pé, se sentado, se exigindo prolongados e ou grandes esforços físicos, se
o trabalho exige atenção continuada.
As condições do ambiente de trabalho também podem fornecer importantes
subsídios à conclusão do médico perito e à cognição judicial.
É dever de o perito judicial apontar a evidência biológica e buscar nexo de
causalidade e/ou identiﬁcar e qualiﬁcar danos corporais e psicossomáticos envolvidos;
tudo com a ﬁnalidade de fornecer elementos precisos para o discernimento judicial.
Também é necessário que os peritos judiciais apliquem as técnicas periciais contidas nos
Manuais de Perícias Médicas e atentem para as questões médico-periciais constantes nas
normas do Conselho Federal e Regional de Medicina.
Um outro ponto importante para reﬂexão está na presunção de má-fé do periciando
sob a ótica de que todos que procuram a tutela judicial estão querendo fraudar o sistema. É
certo que há muitos casos de fraudes, mas, no sistema jurídico pátrio, a boa-fé deve ser
presumida e a ma-fé provada.
Quando se presume a má-fé das pessoas, colocando a "maioria" no mesmo barco
dos eventuais fraudadores (minoria), traça-se um perigoso caminho para o futuro em que
nós mesmos e nossos familiares podemos ser as próximas vítimas desse sistema
excludente e preconceituoso.
Médico perito judicial, nos pedidos de benefícios por incapacidade, lida com vidas,
com a subsistência do segurado, patrimônios jurídicos fundamentais de uma sociedade.
Estudar os manuais de perícia, livros doutrinários sobre medicina do trabalho e
perícias médicas, bem como a legislação relacionada aos conceitos normativos de
incapacidade nas relações jurídico-previdenciárias, é mais do que uma necessidade. Trata-
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se de uma obrigação moral para todos aqueles que se propõem a esse tipo de trabalho.
Infelizmente, a busca incondicional pela celeridade acaba ferindo de morte o devido
processo legal. Quando o laudo pericial é lacônico, há um notório favorecimento a
inverdades.
Alguns dirão: mas é o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe veriﬁcar se o laudo
foi suﬁcientemente conclusivo ou não.
A melhor interpretação, conforme a constituição, a nosso sentir, é que o destinatário
da prova é a sociedade; que tem o poder-dever de ﬁscalizar os atos do juiz sob pena de
permitir o arbítrio.
Não fosse por isso, inexistiria em nosso ordenamento a possibilidade de recursos a
corrigir erros cometidos pelos juízes na interpretação e valoração de fatos, provas e
normas.
O contraditório só se perfaz com a possibilidade de impugnar aquilo que não é
correto, que não convence, que não gera a tão idealizada paz social.
Defendemos, diante dos fatos acima apontados, a importância da participação de
outro médico antes, durante e depois do ato pericial judicial, na qualidade de assistente
técnico pericial contratado pela parte, como forma de ampliar a cognição do magistrado
sobre potenciais incongruências da opinião do perito judicial. Aﬁnal, parafraseando o
doutrinador e também juiz federal José Antônio Savaris, "... o médico precisa saber que
pode não saber".
1.0 A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL
Nas ações que pleiteiam benefícios previdenciários por incapacidade, a perícia é tão
essencial que é difícil ver casos em que o juiz a dispense. Isso por que a sentença que der
procedência ao pedido sem que tenha havido a prova pericial está sujeita a anulação.
Diante da necessidade de perícia, pressupõe-se que as partes, para que lhes sejam
assegurados o efetivo contraditório e ampla defesa, estejam assessorados por assistentes
técnicos. Isso por que, por mais eloquentes que sejam os argumentos do advogado que
representa a parte, suas impugnações, na maioria das vezes, não ganha o mesmo crédito
pelo juiz do que as aﬁrmações de um proﬁssional da área médica.
O assistente técnico deve discutir os quesitos relevantes expondo a fundamentação
técnica, esclarecer detalhes latentes aos pontos controvertidos objeto da perícia, além de
outras providências inerentes ao exercício de sua função.
A presença física do assistente técnico no ato da perícia é de suma importância, já
que o perito judicial terá, certamente, mais cuidado com suas ponderações, exames
clínicos e anamnese, pois sujeito à ﬁscalização e às críticas.
Após a realização da perícia, a confecção do laudo pelo assistente também é
essencial. Sendo as suas considerações baseadas na literatura médica (com suas devidas
referências bibliográﬁcas), nos manuais de perícia médica e em questões proﬁssiográﬁcas
2
e biopsicossociais , estabelece-se o ambiente propício para o livre convencimento juiz.
2

http://www.alanprofessordireito.com.br/artigos-e-textos-do-professor/186-analise-biopsicosocial-empericias-medicas-relacionadas-a-beneﬁcios-previdenciarios-por-incapacidade
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Após a apresentação do laudo pericial, o perito assistente deve oferecer o parecer
técnico, complementando ou solicitando esclarecimentos ao perito do juízo, em caso de
resposta a quesito com adoção de raciocínio divergente ao previamente planejado.
Na hipótese de uma postura equivocada e irredutível do perito judicial,
evidenciando-se incoerências e contradições nas suas conclusões, cumpre ao advogado,
após a manifestação do assistente técnico, demonstrar as imperfeições e dúvidas ao
magistrado, esclarecendo a possibilidade daquele ser induzido ao erro.
Em um laudo pericial ou parecer do assistente pericial, o que importa é a
fundamentação técnica, que deve ser calcada em elementos objetivos, analisados e
interpretados por métodos adequados, que conduzam a conclusões técnicas, de certa
forma, irrefutáveis.
Para que a assistência técnica seja eﬁciente e eﬁcaz é necessário que o assistente
atenda os seguintes requisitos: a) estar tecnicamente preparado e habilitado legalmente
na matéria que irá discutir, podendo, inclusive, disponibilizar seu currículo resumido na
parte inicial do seu laudo; b) estudar e conhecer com profundidade o problema, para que
tenha suas próprias convicções e consiga, com elas, ser eloquente ao ponto de fornecer
subsídios ao juiz para que julgue com justiça; c) participar em conjunto com o advogado, no
que lhe compete tecnicamente, na elaboração dos quesitos iniciais e suplementares; e)
estar junto ao perito judicial, no ato da perícia, para ﬁscalizar sua conduta e anotar os erros
e equívocos durante o ato pericial; f) administrar tecnicamente o que lhe compete, com
clareza e objetividade, para sempre que solicitado, e por sua iniciativa, prestar
esclarecimentos aos advogados e interessados.
A Assistência Técnica Judiciária é uma atividade que envolve competência,
interesse, trabalho, ética, comprometimento com os reais problemas do interessado, e o
mais importante, dispor com "veracidade" todas as informações fornecidas ao juízo.
Os assistentes técnicos seguem os mesmos princípios éticos dos peritos, entre os
quais o compromisso com a verdade. Nesse sentido, veja-se a orientação pertinente na
Resolução 2056/2013, do Conselho Federal de Medicina, que disciplina, entre outras
questões, o roteiro para perícias médicas:
"Art. 52. Os médicos peritos estão submetidos aos princípios éticos da
imparcialidade, do respeito à pessoa, da veracidade, da objetividade e da
qualiﬁcação proﬁssional.
Parágrafo único. O ato pericial em Medicina é privativo de médico, nos termos da Lei no
12.842/13."
"Art. 53. Os médicos assistentes técnicos estão submetidos aos mesmos
princípios, com ênfase ao da veracidade. Como são proﬁssionais a serviço de uma
das partes, não são imparciais. "

Apesar dos assistentes técnicos estarem, de certa forma, prestando um serviço
"ﬁscalizatório" às partes litigantes no processo judicial, aqueles têm o dever ético de se
tratar com o máximo respeito. O perito judicial deve fornecer ao médico assistente todos os
elementos formadores de sua opinião para que o assistente possa, de fato, exercer o seu
trabalho de ponderação. O art. 54 da Resolução 2056/2013, do CFM, especiﬁca essa
orientação.
Ao médico assistente técnico cabe investigar, de forma criteriosa o objeto de estudo,
decifrando a prova pericial, tentando demonstrar ao perito nomeado pelo juízo as
diferentes interpretações cientíﬁco-normativas da matéria em estudo.
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A intenção maior é que o segurado do INSS, realmente portador de enfermidades
incapacitantes para o trabalho, não seja prejudicado com visões unilaterais, distorcidas da
realidade ou que não sejam suﬁcientemente abrangentes para dar ao juiz da causa
subsídios amplos para o esclarecimento da matéria fática sob exame.
Para que o assistente técnico possa desempenhar com "perfeição" (essa é a busca
que se deve ter, mesmo sabendo que perfeito não é; e que está sujeito ao erro) o seu
trabalho é precípuo que procure acompanhar todas as diligências realizadas pelo perito do
juízo.
Antes mesmo da perícia judicial, mas também durante a produção da prova pericial,
deve o assistente técnico pericial avaliar cuidadosamente a eventual necessidade de
apresentação de quesitos suplementares para melhor esclarecer a matéria, os quais
somente poderão ser apresentados antes de protocolado o seu parecer em juízo.
Nos juizados especiais federais, no entanto, onde o rito é sumário, tal regra é
esvaziada. Todavia, entendemos que as partes devem exigir, quando necessários os
esclarecimentos por escrito. Havendo necessidade de demonstrar algo presencialmente ao
juiz (ex: uma ferida ulcerosa grave que não tenha sido levado em conta pelo perito) que se
solicite a realização de audiência de instrução e julgamento a ﬁm de que o juiz possa ter um
melhor contato com os argumentos técnicos dos assistentes técnicos em contraposição a
eventual conclusão negativa do perito. Se nos juizados a "oralidade" é regra principiológica,
não deve o juiz escusar-se de realizar a audiência sob pena de conﬁgurar o cerceamento de
defesa.
Entendemos completamente equivocados os argumentos dados por alguns juízes
dos JEFs para negar a suﬁciente produção de provas, quais sejam: "simplicidade;
concentração dos autos e celeridade" inerentes ao microssistema dos juizados.
Todos os princípios inerentes aos juizados só podem justiﬁcar uma decisão que
denegue a produção de alguma prova quando convergirem com o princípio constitucional
do "devido processo legal" que tem como subprincípios o contraditório e a ampla defesa. Se
não caminharem juntos, de forma harmônica, devem levar à anulação da decisão.
É que a tão sonhada celeridade intencionada pelo legislador ao criar o sistema dos
juizados especiais não vale de nada se não observada a máxima efetividade processual. Se
a celeridade levar a um resultado injusto, de nada valeram as boas intenções do criador da
norma.
Apesar de muitos advogados estudarem a fundo e se especializarem em perícias
médicas, entendemos ser de bom alvitre a participação do assistente técnico, pois este é o
proﬁssional que tem maior preparo para assessorar o advogado de forma que os quesitos
sejam formulados objetivamente, focados na matéria técnica e com a delimitação clara dos
parâmetros a serem seguidos na perícia.
A partir dos quesitos elaborados pelo assistente técnico, terá o procurador da parte a
oportunidade de adequá-los ao contorno jurídico apropriado à instrução do processo.
1.1. Ideias do ponto de vista prático para melhor qualidade das perícias médicas a
partir da assistência técnica pericial e da especialização dos atuais peritos do
quadro:
Diante de um quadro preocupante relacionado a pericias médicas judiciais, em meio
à falta de especialização dos médicos nomeados pelos juízes em "Medicina Legal e Perícias
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Médicas" ou mesmo em " Medicina do Trabalho"; a ausência de valoração pelos juízes das
impugnações aos laudos periciais realizados pelos advogados, principalmente no âmbito
dos juizados especiais federais; a atividade do assistente técnico pericial ganhou grande
relevância.
Ocorre que, nos processos previdenciários do Regime Geral de Previdência Social,
infelizmente a maior parte dos destinatários do direito são "miseráveis", sem condições de
contratar um advogado privado (muitos trabalham por quota litis) e muito menos pagar um
assistente técnico.
Diante de tal veriﬁcação, imaginamos que se deveriam pesquisar formas para
diminuir os custos da assistência técnica pericial e uma das ideias que nos veio à mente foi o
fomento para criação de Cooperativas de Assistentes Técnicos.
A Cooperativa de Trabalho teria como ﬁnalidade principal a possibilidade de redução
dos custos do serviço, pois se poderiam melhorar os salários dos médicos através da
grande procura pelos serviços prestados.
Nesse tipo de empreitada, não se visaria ao lucro. Os médicos cooperados se
ajudariam mutuamente, pois, o traço diferenciador dessa forma de sociedade das demais é
justamente a ﬁnalidade de prestação de serviços aos associados, para o exercício de uma
atividade comum, econômica, mas sem ﬁnalidade lucrativa.
Um outro ponto a ser discutido é que, entre os médicos que doutrinam sobre a
matéria, há entendimento paciﬁcado que, para uma correta e suﬁciente produção de laudo
técnico pericial, não basta ser o médico um exímio conhecedor da especialidade
clínico/cirúrgica dominante no caso em estudo, é preciso conhecer as peculiaridades da
ciência Perícia Médica.
A especialização em Medicina Legal e Pericias Médicas ou em Medicina do Trabalho
habilitam os proﬁssionais que trabalham com perícias judiciais, deixando-os muito mais
aptos a produzir laudos mais escorreitos, do ponto de vista da ciência pericia médica.
Para identiﬁcar a importância da autonomia da pericia médica como ciência e
especialidade, bem como a observância do grau de especialidade da ciência a diferenciar
das demais especialidades, basta observar que para obtenção do título de "Especialista em
Medicina Legal e Perícias Médicas", o médico deverá passar por um programa disciplinar
que envolve a seguinte grade curricular, tal como excerto abaixo, em certame oferecido
pelo Instituto Oscar Cirne de Medicina Forense- IOCMF:
"1. História da Medicina Pericial. 2 . A organização da Medicina Legal, dos
Institutos de Previdências Públicas e Privadas, e de Perícias Judiciais no
Brasil: Estrutura funcional dos Institutos de Medicina Legal e Perícia Médica. 3
.Conceito e campo de ação da Medicina Legal e Perícia Médica (Penal, Cível,
Administrativa, Securitária, Ética, Trabalhista). O papel do Médico Perito nos processos
judiciais. 4 . Ética da Perícia Médica e de Auditoria Médica em serviços de saúde (
Código de Ética Médica e Resoluções do CFM e CRMs., correlatas e aﬁns). 5 . A
importância da autonomia nas Perícias Médicas. 07. Documentos médicolegais e periciais, relatórios, pareceres e atestados e laudos. (...) 8.5. Lesões
corporais: Análise e crítica do Artigo 129 do Código Penal. 8.6 Legislação em Perícias
Médicas 8.7 Avaliação do aparelho locomotor – debilidades motoras e funcionais 8.8
(...) O conceito da capacidade civil e sua averiguação médico-legal. 16. Infortunística
médico-legal: 16.1. Conceito de acidente de trabalho, e doenças a ele
equiparadas. 16.2. Legislação e perícias de acidentes de trabalho. 16.3. Perícias
securitárias. 17. Criminologia: 17.1. Criminogênese. 17.2. Estudo do crime e do
criminoso. 17.3. Proﬁlaxia e terapêutica criminal. 18. Responsabilidade civil e penal do
médico, legislação e aspectos periciais. 19. Perícias Cíveis: 19.1. Legislação. 19.2.
Critérios de avaliação de dano. 19.3. Nexo causal. 20. Perícia Médica
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Administrativa. 21. Saúde Ocupacional. 22. Perícia Previdenciária 22.1 Perícia
Médica previdenciária; 22.2 Fundamentação Legal; 22.3 Aspectos gerais da
perícia previdenciária; 22.4 Exame médico-pericial em perícia previdenciária;
22.5 Fixação da data de inicio de incapacidade (DII) e data de inicio da doença
(DID); 22.6 Requisição de exames; 22.7 Conclusão médico-pericial; 22.8
Aposentadoria por invalidez e cessação do benefício; 22.9 Revisão de perícias;
22.10 Avaliação de maior inválido para ﬁns de pensão. 22.11 Aposentadoria
por invalidez com isenção de imposto de renda na fonte; 22.12 Situações
especiais; 22.13 Exames médicos fora da jurisdição; 22.14 Atuação do perito
em relação ao Código Nacional de Trânsito; 22.15 Aposentadoria especial; 23.
Perícias Trabalhistas. 23.1 Condições de Segurança e Medicina do Trabalho Breve Histórico 23.2 Acidente do Trabalho 23.3 Conceito 23.4 Benefícios
Previdenciários 23.5 Seguro Acidente do Trabalho 23.6 Nexo Técnico
Epidemiológico 23.7 Fator Acidentário Previdenciário 23.8 Aposentadoria
Especial 23.9 Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário 23.10 Análise de Risco do
Trabalho 23.11 Segurança e Medicina do Trabalho - Responsabilidade para as
Empresas 23.12 Legislação e Jurisprudência 23.13 Normas Regulamentadoras 24.
3
Síndrome da criança maltratada. 25. Perícias em vítimas de acidentes de consumo."

Como se observa pela grade curricular exposta, há uma exigência de formação
médico-jurídica para que o proﬁssional médico consiga atuar de maneira competente e
atento às peculiaridades da ciência pericial.
Pelas razões expostas, é que concluímos que um médico que tenha especialização
em "Medicina legal e perícias médicas" sempre será mais habilitado para investigar uma
potencial incapacidade para o trabalho do que aquele médico especialista na área
relacionada a doença apenas.
Doutro lado, existe a especialidade médica "Medicina do Trabalho", cuja grade
curricular também oferece todos os subsídios necessários à boa, correta e suﬁciente perícia
médica previdenciária.
Além do conhecimento médico amplo, o perito precisa conhecer o ramo do direito em
que está realizando a perícia para entender as diferenças normativas quanto à classiﬁcação
de incapacidade laboral, deﬁciência, reabilitação, readaptação, nexo causal,
proﬁssiograﬁa, incapacidade biopsicossocial, entre outros diversos pormenores
relacionados à ciência perícia médica e que nem todo médico que se propõe a atuar como
perito conhece.
Alguns defenderão a especialidade médica na doença em que se investiga, por
entender que aquele proﬁssional está mais apto a encontrar soluções para casos difíceis
dentro da sua especialidade.
Ocorre que esse não é objeto da perícia médica e sim da clínica médica. Perito
previdenciário não serve para dar diagnósticos e sugerir tratamentos, e sim para dizer se a
pessoa está apta ou não para o trabalho ou estabelecer um nexo entre a patologia e o
exercício das atividades de determinado cargo.
O bom Perito Médico, a nosso sentir, é aquele que, mesmo ainda não tendo se
especializado na matéria conforme as especialidades acima mencionadas procura estudar
e conhecer as normatizações jurídicas que se relacionam com o objeto que se investiga e
que consiga fundamentar as suas conclusões pericias a partir das técnicas de perícia
recomendadas nos inúmeros manuais de perícia existentes.

3

http://www.iocmf.com.br/codigos/Edital-para-Prova-de-Titulo-de-Especialista-em-Medicina-Legal-ePericias-Medicas.pdf
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Nesse contexto, entendemos que seria de bom alvitre a formação de um banco de
dados de médicos especializados em "Medicina Legal e Perícias Médicas" e em "Medicina do
Trabalho".
Certamente, a qualidade das perícias iria melhorar sobremaneira, já que a formação
daqueles proﬁssionais é especiﬁcamente voltada para o múnus público que se propuseram
a atuar.
A dialética entre os advogados, os assistentes técnicos periciais e o perito, nas
impugnações e nos quesitos iniciais e suplementares seria bem mais construtiva e
eloquente para a formação da convicção do magistrado.
Além disso, caso o CFM se propusesse a discutir essa ideia com o CNJ e elaborassem
um plano nesse sentido, certamente as demandas judiciais seriam mais céleres
(diminuiriam os números de impugnações sem sentido) e, ainda, mais eﬁcazes, com
soluções mais justas e mais próximas da verdade real que se quer alcançar com uma ação
judicial.
CONCLUSÃO
Infelizes realidades se apresentam no contexto de seguridade social, no processo
judicial que visa à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade e na perícia
médica judicial: a) superﬁcialidade e laconicidade das perícias médicas judiciais; b)
ausência de formação técnica em perícias médicas pelos peritos do juízo; c) a falta de
recursos pelos segurados para contratação de assistentes técnicos; d) inﬂuência dos
assistentes técnicos do INSS, unilateralmente, sobre os peritos judiciais sem formação em
perícia médica; e) apego excessivo dos juízes ao laudo pericial, mesmo que pouco
fundamentados.
Tais realidades reclamam, em sentido coletivo, a necessidade de maior ﬁscalização
sobre a atividade médica pericial em circunstâncias judiciais por parte dos órgãos de
controle.
Do ponto de vista prático, para que, enquanto não se reavaliem os procedimentos
adotados nas perícias médicas judiciais ou regulamentem melhor o tema em legislação
especíﬁca, é essencial que as partes autoras nesse tipo de processo judicial procurem
especialistas que possam, a preços mais acessíveis, prestar esse tipo de trabalho.
Noutra monta, até mesmo para os assistentes técnicos, é necessária a
especialização em pericias médicas ou em medicina do trabalho de forma que possam, com
seus laudos fundamentados, desconstituir eventuais rasos fundamentos da perícia judicial
e levar o juiz a uma cognição mais justa sobre o direito invocado.
Nesse diapasão, conclui-se que a atuação do médico assistente técnico pericial se
reveste de importância muito maior que se presume e que as possibilidades de sua
intervenção nos processos, se perfazem num leque de oportunidades muitas vezes não
percebido pelos operadores de direito.
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Execução antecipada da pena: entendimento atual do
Supremo Tribunal Federal - STF
Lucas Azevedo Bandeira Luiz

*

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar criticamente a compatibilidade,
com o ordenamento jurídico brasileiro vigente, do entendimento atual emanado pelo
Supremo Tribunal Federal - STF acerca da execução antecipada da pena, eis que a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade somente pode ser aferida pelo próprio
tribunal. Tal entendimento foi exarado no julgamento do Habeas Corpus – HC 126.292 – SP
e vem sendo conﬁrmado, até então, através do julgamento das cautelares das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43 e 44, e com o julgamento do HC 152.752 –
PR, cujo paciente foi o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Evidencia-se,
outrossim, que ﬁca viva a possibilidade de alteração do entendimento atual, no advento do
julgamento do mérito das ações declaratórias, em virtude de o ministro Gilmar Mendes ter
alterado parcialmente seu entendimento quando do julgamento do HC 146.815 MC-MG,
em 22 de agosto de 2017, acompanhando o posicionamento do ministro Dias Toﬀoli, bem
como em relação à ministra Rosa Weber que tem oscilado bastante em suas posições. Até
então, o ministro Marco Aurélio apenas impulsionou a ação em outubro de 2017, pedindo
manifestação da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral da
República–PGR, para, após, proferirem julgamento. A abordagem desse tema é
extremamente importante, pois interfere diretamente em diversos direitos e garantias
fundamentais do indivíduo relacionados ao direito de liberdade, que são de valor
inestimável na ótica da ordem jurídico-constitucional. Para essa abordagem, será utilizada
a dogmática jurídica constitucional, penal, processual penal e civil, ﬁlosoﬁa (criminologia),
sociologia, política, doutrina e jurisprudência, para dar lastro à crítica patente e pontual aos
argumentos utilizados pelos ministros do Supremo para legitimar a execução antecipada
da pena.
Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Execução Antecipada da pena. Estado
(presunção) de inocência não culpabilidade. Direitos fundamentais. Estado democrático de
direito. Cláusula pétrea.
1 Introdução
A individualização da pena é um direito fundamental disposto na Constituição da
1
República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLVI , e visa atribuir a cada
indivíduo o limite de pena que lhe deve ser imposta, de acordo com critérios pessoais e
objetivos, mediante a utilização de três fases, sendo elas a cominação legal (a cargo do
Legislativo), a aplicação da pena (incumbida ao Judiciário) e a execução da pena
(outrossim, atribuída ao Judiciário com o auxílio do Executivo).

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
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A execução penal é o procedimento jurisdicional, dirigido pela autoridade judiciária
competente (autoridade judiciária do juízo das execuções penais), com o auxílio das
autoridades administrativas (agentes penitenciários, diretor do estabelecimento prisional,
pessoal da penitenciária, policia etc.), cujo objetivo é efetivar as disposições de sentença
(penal condenatória, ou absolutória; no caso de o sujeito encontrar-se preso ou no caso da
efetivação da medida de segurança) ou decisão criminal, garantir os direitos subjetivos do
sentenciado e proporcionar condições favoráveis para a harmônica reintegração social do
23
condenado e do internado, segundo o art. 2º da Lei de Execução Penal- LEP (Lei 7.210/84 ).
Essa fase da aplicação da pena (execução) apenas pode ser efetivada mediante a
expedição de carta-guia de execução, feita em razão da obtenção de título executivo judicial
que, no processo penal, seria a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ou
seja, mesmo que o condenado queira ser preso logo, e peça isso com muita insistência, tal
4
intento não será atendido caso a guia não tenha sido expedida (107 LEP ).
A presunção de inocência é um direito fundamental (art.5º, inc. LVII CF ) que
estabelece, ao cidadão que é alvo de uma persecução penal, uma regra de tratamento no
sentido de considerá-lo inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(no caso do direito brasileiro), sendo vedado que, enquanto não liquidada a prova e
comprovado o delito, juízos de valores precipitados (estigmatização e conclusão acerca da
culpa) recaiam sobre si.
5

Sua observância é primordial para que aquilo que ocorria na Idade Média (presunção
de culpa, torturas para extração de provas, penas precipitadas e horrendas) não volte a
ocorrer. Caso essa regra seja desrespeitada, de nada valeria essa conquista – presunção de
inocência – conseguida de baixo de muita luta e sangue. Ou seja, todos os embates
históricos ocorridos até então (Revolução Norte-americana, Francesa, Declaração de Direito
do Homem e do Cidadão, tratados de direitos humanos, Constituinte de 1988), iriam por
água a baixo, isto é, de nada valeriam.
Culpa, portanto, de acordo com o sentido que aqui se busca, é a certeza de que
aquele que possui contra si um processo penal em curso, tenha efetivamente cometido o
delito que lhe é imputado. E isso se faz com a demonstração da materialidade e autoria do
respectivo delito (Fato Típico + Ilícito + Culpável).
Para que essa culpa esteja deﬁnitivamente formada, a CRFB/1988 em seu art.5º,
inciso LVII, impõe uma condicionante inafastável: o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Trânsito em julgado, sinônimo de coisa julgada , é o momento processual em que o
decisório se torna imutável, não cabendo contra ele impugnação de um recurso sequer.
6

O sentido do termo, "caso julgado", tem sua origem no direito português, e encontrase estatuído no art. 677 do seu Código de Processo Civil (Decreto-lei n. 329- A/95, de 12-127
1995) .

2

MIRABETE, Fabbrini Júlio. Execução Penal. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
BASTOS, Marcos Vinicius Reis. Texto de sua autoria. Execução Penal. Aula 13 p. 1-2, e aulas expositivas no 2º
semestre de 2016.
4
Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela
autoridade judiciária.
5
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
6
Jusbrasil. A coisa julgado e o novo código de processo civil brasileiro, Disponível em: Acesso em: 2 ago. 2017.
LEITE, Gisele e HEUSELER, Denise. A coisa julgada e o novo Código de Processo Civil. Jusbrasil, ago. 2011.
7
LEITE, Gisele e HEUSELER, Denise. A coisa julgada e o novo Código de Processo Civil. Jusbrasil, mar. 2015.
3
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Apenas após o momento acima referenciado (trânsito em julgado) ﬁcará
8
9
satisfatoriamente efetivado o contraditório, ampla defesa , e o devido processo legal .
As cláusulas pétreas são valores positivados em normas constitucionais pelo
constituinte originário a ﬁm de que jamais fossem suprimidas, alteradas do corpo da Carta
Política, em razão da enorme importância que elas têm para, in casu, a República
Federativa do Brasil, e para o Estado democrático de direito. Essas cláusulas são a forma
federativa do Estado brasileiro; o voto secreto, direto, periódico e universal; a separação
dos poderes e os direitos e garantias individuais espalhados pela Carta Constitucional (art.
10
60º, §4º, da Cf ).
A separação de Poderes, proposta pelos gregos (Platão, Sócrates e Aristóteles) e
aperfeiçoada por Montesquieu, seria, grosso modo, a existência necessária de autoridades
que desempenham funções/atribuições no âmbito do Estado, de forma dividia, ante a
potencialidade, leia-se, possibilidade, de que, caso o Poder concentre-se nas mãos de
11
apenas um Poder ou autoridade, abusos ou arbitrariedades venham a ser perpetradas .
Logo, é de suma importância a existência de autoridades que exerçam poder de
maneira dividida, um limitando a atuação do outro, de maneira independente, mas
12
harmônica ao mesmo tempo.
13

14

O(s) direito(s) fundamental(is)(art. 5º inciso LVII e XXXVI ) possui(em) diversas
ﬁnalidades, entre elas, a de conferir maior segurança jurídica ao cidadão, no que toca às
decisões proferidas pelos membros do Poder Judiciário brasileiro (segurança jurídica), no
sentido de possuírem a certeza de que o processo se tornou ﬁndo e que o debate sobre
matéria não retornará a qualquer momento, fato esse que gera inquietude na alma de
qualquer pessoa. A observância desses direitos confere estrito respeito aos postulados do
contraditório, da ampla defesa, da plenitude de defesa (no caso do Tribunal do Júri) e do
devido processo legal – due process of law, conforme já avençado e explicado.
Ocorre que essas regras, atualmente, têm sido relativizadas por parte das cortes
superiores brasileiras, com a criação da chamada/famigerada execução antecipada da
pena.
A execução antecipada da pena é aquela situação na qual a sentença penal
condenatória imposta a um cidadão, ou seja, condenado na 1ª instância por um juiz
singular, poderá ser executada na hipótese de o tribunal de Justiça – TJ ou tribunal regional
federal – TRF – 2ª instância, conﬁrmar tal condenação por meio de um acórdão
condenatório.

8

Art. 5º CF - LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
9
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
10
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de
Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
11
Âmbito Jurídico. Disponível em: < http://www.ambito- juridico.com.br/site/?artigo_id=10678&n_link=revist
a_artigos_leitura >. Acesso em: 16 ago. 2017.
12
Âmbito Jurídico. Disponível em: < http://www.ambito- juridico.com.br/site/?artigo_id=10678&n_link=revist
a_artigos_leitura >. Acesso em: 16 ago. 2017.
13
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
14
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
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Isto é, a pena poderá ser executada antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória (situação em que das decisões judiciais proferidas não caibam mais qualquer
recurso – via impugnativa de decisões judiciais, ou habeas corpus, segundo o
posicionamento do ministro Gilmar Mendes exarado no julgamento do HC 146.815MC/MG, como se verá a seguir na análise crítica dos argumentos dos ministros) podendose, inclusive, desde logo, expedir-se a guia de recolhimento para execução, que no caso
não é a provisória, como se dá na execução provisória da pena, (Resolução CNJ n. 113, art.
15
8º), mas sim a deﬁnitiva (art. 105 LEP ).
Ou seja, o cidadão iniciará o cumprimento da pena imposta contra si imediata e
deﬁnitivamente. Poderá ser recolhido ao estabelecimento prisional mesmo que esteja
solto, em liberdade, fato esse peculiar, que evidencia o caráter antecipatório da execução
da pena, haja vista que antes do trânsito em julgado apenas é permitido o encarceramento
em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou com ﬁm
16
acautelatório, segundo o disposto no art. 283 do CPP .
Nesse sentido, inicializasse o deslinde da análise crítica ora proposta, perpassandose antes pela evolução histórica da jurisprudência do Supremo acerca do tema.
2 Evolução histórica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF acerca
da execução antecipada da pena
A jurisprudência do STF passou por algumas alterações, alterações essas que se
dividem em três momentos. O primeiro perdurou por volta de 1991 a 2009. O segundo
vigeu de 2009 a 2016. De 2016 até então (2018) vige o terceiro momento.
17

No primeiro (i), no ano de 1991 , o entendimento era no sentido de admitir a
execução antecipada da pena, sendo que muitos dos argumentos eram semelhantes aos
utilizados pela nova composição do Supremo.
Já o segundo (ii) foi o que passou a rejeitar a execução antecipada da pena. O
18
precedente veiculador da tese encontra-se disposto no HC 84.078-MG , de relatoria do
ministro Eros Roberto Grau.
A tese ﬁxada no acordão foi no sentido da inconstitucionalidade da "execução
antecipada da pena", pois fere o art.5º, LVII, da CRFB/1988 e a dignidade da pessoa
humana, art.1º, III, igualmente, da CRFB/1988.
Entenderam os ministros que a Lei de Execução Penal condicionou a execução da
pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
Argumentaram que a Constituição do Brasil de 1988 deﬁniu, em seu art. 5º, LVII,
que "ninguém será considerado culpado até o transito em julgado da sentença penal
15

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a
ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
16
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em ﬂagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso
da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
17
JURISDIÇÃO. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA EM SEGUNDO GRAU. MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE. INVOCAÇÃO DO ART. 5º, INCISO
LVII, DA CONSTITUIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 669. Hc 68.726/DF. Plenário. Brasília, 28 de junho de 1991, DJe 11 de outubro de 1991.
18
JURISDIÇÃO. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus. HABEAS CORPUS.INCONSTITUCIONALIDADE
DA CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º DA CF. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART.
1º, III, CF. HC 84.078 – MG.
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condenatória". Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/1984, além de adequados
à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no
19
art.637 do CPP .
Seguindo, disseram que a prisão, antes do trânsito em julgado da condenação,
somente pode ser decretada a título cautelar. Não se pode visualizar a ampla defesa de
modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza
extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação
signiﬁca, também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a
pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão.
Foi pontuado que a antecipação da execução da pena, ademais de incompatível com
o texto da Constituição, apenas poderia ser justiﬁcada em nome da conveniência dos
magistrados – não do processo penal.
Por ﬁm, Eros Grau, pontuou ser inadmissível a exclusão social de um cidadão sem
que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração
penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a
condenação de cada qual.
Nesse sentido, os ministros acordaram em conceder a ordem para que o interessado
aguardasse, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença, haja vista não estarem
20
preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP , ﬁxando, então, a partir desse momento, a
tese da inadmissibilidade da execução antecipada da pena.
O terceiro momento (iii) é o atual. O do retorno à admissibilidade da execução
antecipada da pena.
Os ministros ﬁxaram a seguinte tese no HC 126.292 – SP, tese essa que foi
chancelada no julgamento das cautelares requeridas nas ADCs 43 e 44 e do HC 152.752 PR: "A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência aﬁrmado pelo artigo 5º, inciso LVII da
Constituição Federal". Vencidos os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski (presidente).
3 Análise crítica dos argumentos expostos pelos ministros para chancelarem a
execução antecipada da pena
A partir desse ponto, se dará início à análise crítica dos argumentos veiculados pelos
ministros do STF em seus votos, no HC 126.292-SP, nas ADCs 43 e 44 e HC 152.752,
precedentes esses que deram azo ao retorno da execução antecipada da pena.
Os argumentos serão ventilados em tópicos, e abaixo deles as críticas serão
lançadas.
3.1 Argumento: a Constituição não tem a ﬁnalidade de outorgar uma terceira ou
quarta chance para a revisão de uma decisão com a qual o réu não se conforma ou
19

Art. 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do
traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.
20
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suﬁciente de autoria. (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011).
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considera injusta, e não possui (o STF) competência para reavaliar fatos e provas
e reverter/combater injustiças. Poucos são os casos de absolvição. Interposição
de recursos protelatórios com o objetivo de levar à prescrição das demandas
A Suprema Corte tem competência para reverter injustiças sim. O que comprova tal
aﬁrmação são os dados, trazidos pelo próprio ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no
HC 126.22 - SP, no qual demonstra que entre 1º.1.2009 e 19.4.2016, foram constatados
21
0,035% (9 casos)
no que toca a absolvição, e 1,12% no que toca a provimento dos
recursos para remover o óbice à progressão de regime, remover o óbice à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, remover o óbice à concessão de
regime menos severo que o fechado no caso de tráﬁco, reconhecimento de prescrição e
refazimento da dosimetria. Isso demonstra que "questões de direito" podem ser cruciais
para retirar o óbice da privação da liberdade do indivíduo, porque mesmo que não seja
concedida a absolvição, o cidadão passa a adquirir uma condição jurídica de liberdade mais
favorável em virtude desses institutos. A pena somente pode iniciar seu cumprimento após
estar devidamente acertada. Caso isso seja desrespeitado, haverá violação patente à regra
da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, CF, em razão do debate judicial que
pende sobre a condenação proferida na primeira instância.
Pesquisas realizadas pelo Ipea e FGV relatam que entre os anos de 2008 e 2012,
foram providos 27,86% dos HCs para reformar, total ou parcialmente, as decisões dos
tribunais da 2ª instância. No STF, outros 8,27%. Números alarmantes se levarmos em
22
consideração que "só" se leva aos tribunais superiores "questões de direito" .
Mesmo que sejam poucos os caso, ótimo. São Algumas "poucas" pessoas que estão
sendo presas injustamente. Isso basta. E mesmo que não tivessem reversões das
condenações, não importa. Esse direito fundamental (art. 5º, inc. LVII, CF) deve ser
protegido mesmo assim, porque a razão de sua existência é a de conferir garantia ao
cidadão de que não será molestado em sua liberdade enquanto sua culpa não for
comprovada, não sendo condição de sua existência e exercício a quantidade de pessoas
que se valerão desse direito. Logo, questões de direito podem sim vir a ser importantes
para evitar uma condenação injusta, e por isso o STF deve se manifestar, dar a última
palavra, por ser a última instância, instância essa que, após sua manifestação, trará o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Se o problema é a prescrição das demandas, que façam sugestões ao Congresso
Nacional a ﬁm de que acrescente no art. 117 do CP um inciso positivando a interposição de
recurso de índole extraordinária como uma causa de interrupção da prescrição. Se o
problema é a quantidade de trabalho e ausência de estrutura para se realizarem tantos
23
julgamentos que formulem projeto de lei propondo a alteração da composição da Corte de
11 ministros para 33 e que façam mudanças estruturais no tribunal. Se o problema é a
interposição de recursos protelatórios, que se aplique multa por litigância de má-fé,
melhorem o sistema penal e processual penal, que utilizem as políticas criminais, mas não
suprimam direitos fundamentais, que são sustentáculos do Estado democrático de direito.
21

(ARE 857130, ARE 857.130, ARE 675.223, RE 602.561, RE 583.523, RE 755.565, RE 924.885, RE
878.671, RE 607.173, AI 580.458 citados no voto do ministro Barroso).
22
BOTTINO, Thiago (coordenador da pesquisa), Fundação Getúlio Vargas - DIREITO RIO - Centro Justiça e
Sociedade - CJUS Projeto "Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos Tribunais
Superiores", p. 92.
23
Art. 96. Compete privativamente
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
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Claro é, ainda, que o problema da prescrição das demandas recai também sobre
ineﬁciência da persecução penal.
24

Interessante é, antes de tudo, trazer à tona a questão da cifra oculta , conceito da
criminologia, o qual revela que de 100% do crimes cometidos, 3% são descobertos, e 1% é
punido, em tese.
A partir do momento em que as autoridades tomam ciência da ocorrência do crime
(3%) muitas das vezes, sequer se consegue chegar à autoria, haja vista a extrema
diﬁculdade de descobrir, por exemplo, um criminoso do colarinho-branco, estelionatário,
homicídio, roubo etc. As investigações duram 4, 5, 7, 10 anos. Nesse ínterim, as
autoridades policiais tiram férias, fazem cursos etc. Estagiei na Procuradoria da República
no Distrito Federal e cansei de ver inquéritos transitarem entre Ministério Público e
Delegacia por mais de 3 anos sem que nenhuma, repito, nenhuma diligência fosse feita. Em
dado momento veriﬁquei um inquérito que levou 6 ou 8 meses para receber uma
informação da Caixa Econômica Federal e para ser transferido da Polícia Civil para a Federal
(3 meses). Isso sem falar ainda de alguns servidores que não analisam os processos da
maneira devida, acabando por deixar diligências ou a leitura de certos documentos de lado,
e realizando atos fora do tempo devido, o que atrasa as investigações.
Temos o ajuizamento da ação penal, que leva tempo para ser recebida e marcar-se a
audiência. Sem falar da diﬁculdade para citar o réu, que pode perdurar por outros longos
anos.
E então vem a sentença. Interpõe-se apelação, que leva, outrossim, bastante tempo
para ser julgada. E assim sucessivamente. Diante disso, nota-se que o problema não é
apenas dos recursos. Assim, evidencia-se necessário o aumento do pessoal, a melhoria da
estrutura e do comprometimento dos agentes públicos e políticos envolvidos na
persecução.
Ocorre que muitos sequer são aprovados nos concursos. De 40 vagas para
procurador da República, 15 são preenchidas. De 60 vagas para juiz federal ou estadual, 20
são ocupadas. De 30 para delegado civil ou federal, 10 são aprovados. Será que falta
estudo, ou será que os concursos são muito difíceis? E será se esse nível de diﬁculdade

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correcional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169,
parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de conﬁança assim deﬁnidos
em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem
imediatamente vinculados;
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes
forem vinculados, bem como a ﬁxação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os
membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral.
24
Ideia exposta em aula, legislação penal extravagante, professor Fernando Parente. 2º semestre de 2016.
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realmente mede conhecimento? Saber a teoria da graxa, da bola de nele, da cegueira do
avestruz, a análise na esfera paralela do profano, demonstra que alguém está preparado
para se tornar um promotor de Justiça melhor? Um procurador da República melhor? Um
juiz melhor? Será? Eis a questão.
Com isso, claro é que o problema não é apenas dos recursos "protelatórios", e que
medidas drásticas devem ser tomadas.
3.2 Os recursos de índole extraordinária não possuem efeito suspensivo
De que importa o legislador ordinário não ter conferido efeito suspensivo aos
recursos de índole extraordinária, se o constituinte originário conferiu através do art. 5º,
inc. LVII, da CF? Pois quando o constituinte originário diz que 'ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", está dizendo que como
culpa é pressuposto de pena, e esta só pode ser deﬁnitiva após o trânsito em julgado, os
efeitos da sentença proferida pelo juiz da primeira instância estão suspensos até esse
momento. Nesse sentido, percebe-se que o constituinte originário conferiu assim efeito
suspensivo a esses recursos.
Tal assertiva demonstra que o ordenamento jurídico deve ser analisado de acordo
com a Constituição federal e não o contrário, fato esse que revela sua supremacia, força
normativa e que demonstra ser ela, fundamento de validade de todo o ordenamento
jurídico, inteligência essa que se extrai, inclusive, do princípio da intepretação conforme a
25
Constituição .
3.3 Em nenhum país, uma condenação penal ﬁca suspensa aguardando a
chancela da Suprema Corte
Não importa se em outros países a execução da pena se dá após a análise da questão
pela 1ª ou 2º instância. Há de atentar para a dogmática jurídica brasileira, porque aqui,
para efetivar uma prisão deﬁnitiva, se exige o trânsito em julgado (art. 5º, inciso LVII, CF),
26
que, segundo o legislador, se dá após a análise da demanda pelo STF (art. 283 CPP, 109 e
27
110 CP e 105, 164, 147 LEP). É de acrescentar ainda, que, a estrutura e organização das
instituições brasileiras, de acordo com a nossa Carta Política, é totalmente diferente da de

25

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8 .ed. São Paulo:2013. p. 97.
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença ﬁnal, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, veriﬁcando- se:
(Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze
anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo
da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de
2010)
27
Prescrição depois de transitar em julgado sentença ﬁnal condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena
aplicada e veriﬁca-se nos prazos ﬁxados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)
§ 2o (Revogado pela Lei n. 12.234, de 2010).
26
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outros países, bastando uma rápida leitura das páginas 27 à 65 do livro do ministro Luís
28
Roberto Barroso, na parte que trata do constitucionalismo, para perceber isso .
29

Note-se que, em verdade, após pesquisas , veriﬁcou-se que nas constituições e
legislações de outros países, em nenhum momento o vocábulo "trânsito em julgado" é
mencionado, sem falar que algumas sequer possuem a proteção do direito fundamental à
presunção de inocência. O que se cita é que o cidadão será tratado como inocente até que o
oposto seja provado ou até um veredicto efetivo, não deixando claro, assim, até que
ponto/momento será o réu tratado como inocente
De todas analisadas, apenas a Constituição brasileira deixa bem claro que:
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória".
Logo, não há que se comparar o ordenamento jurídico brasileiro com os de outros
países, porque o brasileiro exige o trânsito em julgado da sentença, como condição de
eﬁcácia dela, para que seja permitida a execução da pena, sendo que os outros não o
exigem.
Essa situação, demonstra que a Constituição e o Código de Processo Penal brasileiro,
em termos de proteção de direito fundamentais, in casu, presunção de inocência,
encontram-se anos-luz à frente de todas as outras constituições e legislações do mundo em
termos de salvaguarda de direitos fundamentais, e revela-se bem mais moderna,
avançada e evoluída que todas as demais existentes no mundo, respeitando bem mais o
direito à liberdade e extirpando os juízos precipitados acerca da culpabilidade, fato esse de
extrema relevância.
3.4 A presunção de inocência é um princípio, sendo portando ponderável com os
demais existentes na Constituição federal. A prisão antes do trânsito em julgado
não esvazia a presunção de inocência, posto que os efeitos secundários e
extrapenais ainda não poderão produzir seus efeitos
A presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII CF) não é princípio, mas sim uma regra,
segundo penso, e de acordo com o aﬁrmado no plenário pelo ministro Ricardo
Lewandowski, no julgamento do HC 157.752 (Lula), pois é dotada de cunho mandamental,
não permitindo que o intérprete realize esforço para identiﬁcar que um cidadão só pode ser
preso após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, pois se culpa é
pressuposto de pena e esta só pode se dar após o trânsito em julgado (que ocorre após a
análise da demanda pelo - STF, 283 CPP, 109 e 110 CP e 105, 164, 147 LEP), logo está bem
claro que a execução da pena só pode se iniciar a partir de então. Princípios são dotados de
abstração e generalidade e se prestam a conferir otimização na interpretação, o que não é a
30
hipótese, pois a prisão somente pode ocorrer após o trânsito em julgado .
Os efeitos secundários e extrapenais nunca foram mais importantes que a liberdade,
como parece querer inferir o ministro Barroso, ao dizer que não fere a presunção de
inocência a prisão antes do trânsito em julgado em razão de esses citados efeitos apenas
poderem ser produzidos após o trânsito em julgado da pena.

28

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 27-60.
29
BENTO, Ricardo Alves. Presunção de Inocência no Processo Penal, São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 53-138.
30
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a
Construção do Novo Modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 240-242.
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Quer dizer então que o mais gravoso pode ocorrer (privação da liberdade), mas o
menos (efeitos extrapenais e secundários da pena) não? Um tanto quanto pitoresco tal
argumento, tendo em vista o momento de proteção de direitos fundamentais em que nos
encontramos (séc. XXI).
3.5 A execução da pena pode se dar a partir do julgamento do Resp, pois através
dele se uniformiza o entendimento acerca da lei federal (trata de questões
gerais), sendo que, além disso, a imposição da repercussão geral como requisito
de admissibilidade do RE, diﬁcultou o acesso do indivíduo ao STF
A execução da pena após o julgamento do Resp, porque trata de questões amplas de
uniformização de jurisprudência, ao passo que o requisito da repercussão geral diﬁcultou o
acesso ao STF, como quis sustentar o ministro Dias Toﬀoli, também não é plausível, uma
vez que a transcendência (elemento da repercussão geral) no RE, imposto a partir da EC n.
45/2004, signiﬁca que o interpoente do recurso deve demonstrar que a questão da
demanda não incidirá apenas em sua esfera jurídica, mas também na de outros casos, pois
várias pessoas também pleiteiam nesse sentido.
Isso nos leva à ideia de processo objetivo, e não apenas subjetivo (efeito inter
partes), o que reaﬁrma seu caráter de instrumento de concessão de eﬁcácia erga omnes via
controle judicial difuso de constitucionalidade, e sua obrigatoriedade de análise da
demanda, no caso de condenação, pelo STF, pois pode ser que outras pessoas, através
dessa decisão, venham a ser, também, impactadas, importando em sua absolvição ou
concessão de situação jurídica mais favorável.
3.6 Ocorrência de mutação constitucional. Não existe direito fundamental
absoluto, por isso é possível a mitigação da presunção de inocência
Não há que falar em ocorrência de mutação constitucional, pois os anseios sociais, e
esse é fundamento da mutação constitucional, só podem ser acolhidos para ampliar
direitos fundamentais, nunca para suprimi-los. Na verdade, o que os ministros ﬁzeram não
foi uma mutação constitucional, mas sim, uma mutilação do texto constitucional (STRECK,
Lenio Luiz. HC de Lula – Minoria transformada em maioria: "a colegialidade" em ação!
Consultor Jurídico, 5 abr. 2018).
Na verdade, existem direitos fundamentais absolutos, como é o caso do direito de
não ser torturado, escravizado e discriminado. A presunção de inocência, por seu turno,
não é direito fundamental absoluto (art. 5º, inc. LVII CF), e é mitigada. Porém, existem
situações especíﬁcas para isso, pois in materia, trata-se do direito fundamental à liberdade.
O momento que o legislador entendeu por mitigar tal direito fundamental
(liberdade) foi o do art. 283 CPP – prisões cautelares no curso da investigação e do
processo, e trânsito em julgado – 105, 164 e 147 LEP, não sendo plausível o STF permitir a
execução antecipada da pena sob esse argumento, pois o legislador já elegeu as situações
em que a presunção de inocência será mitigada, conforme acima exposto.
3.7 A presunção de inocência ganha peso gradativamente menor à medida que o
processo avança e que as condenações vão saindo
A presunção de inocência não deve ganhar peso menor à medida que a investigação
e o processo penal avançam como aﬁrma o ministro Gilmar. Pelo contrário. Ela deve se
conservar até o trânsito em julgado, para que juízos precipitados não venham a restringir
sua defesa, implicando antecipação de culpa como acontecia na Idade Média.
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3.8 Negar a execução antecipada da pena seria uma proteção insatisfatória aos
direitos fundamentais implicando a quebra do princípio da vedação ao retrocesso
Retrocesso e proteção insatisfatória de direitos fundamentais foi o que o Supremo
fez com essa decisão. Permitir a execução antecipada da pena, ferindo a cláusula pétrea
(art. 60, §4º, inc. IV) disposta no art. 5º, inc. LII da CF. Na verdade, "a vedação ao
retrocesso serve de balizamento para que as liberdades fundamentais individuais não
31
sejam diminuídas, especialmente por quem detenha apenas o poder constituído" , no
caso, (STF).
Com essa decisão da execução antecipada da pena, o STF em vez de vedar o
retrocesso, pelo contrário, o permitiu, fazendo com que um direito fundamental fosse
diminuído, suprimido.
3.9 Se dá muito valor ao direito fundamental do acusado e se esquece do direito
fundamental da sociedade de ver sua ordem penal aplicada
Direito fundamental da sociedade em ver a ordem penal aplicada? Isso é direito
fundamental? O que é ordem penal? O que é isso? Isso existe? Direito penal combate
crime? Será se isso não é um papel das políticas públicas?
Friedrich Nietzche, em sua obra: "A genealogia da moral", revela que o "malfeitor"
não é castigado por ser julgado responsável por seu ato, mas sim para que o dano por ele
praticado seja retribuído em forma de dor, a ﬁm de que seja compensado e equivalente ao
32
dano sofrido pelo outro .
E então vem o seguinte questionamento: será que o dano e a dor se equivalem? O
dano sofrido é reparável com a dor do próximo? Isso não seria apenas uma forma de
vingar? Não existem outras formas de combater o mal (políticas públicas)? Combate-se o
33
mal com o mal?
Já que essas pessoas que nunca foram para a prisão, ou que "nunca" (?) cometeram
crimes, se julgam tão boas e mesmo assim desejam punições severas para as pessoas que
já cometeram crimes, quanto sangue e quanto horror repousam no fundo de todas as
34
"pessoas/coisas boas"!
3.10 O constituinte não trouxe o conceito expresso do que vem a ser culpa, sendo
necessária a intermediação do legislador
Considero plausível o argumento de que o constituinte não trouxe o conceito
expresso do que vem a ser culpa, sendo necessária a intermediação do legislador. Ocorre
que, como cediço, essa é a imputação que se faz a alguém por ter cometido determinado
delito, e essa culpa só pode ser certa e deﬁnitiva após esgotados todos os meios de defesa
e, assim que se tornar ﬁndo o processo penal (trânsito em julgado, coisa julgada).
Adotando-se esse conceito de culpa, evidencia-se que é certa a necessidade de
intermediação do legislador para estabelecer o que seria culpa, bem como o que seria

31

Texto. JOTA-UOL. Execução Provisória – Causa para Corte Interamericana de Direitos Humanos? Publicado
em 20 de fevereiro de 2016.
32
NIETZCHE, Friedrich. A Genealogia da moral. São Paulo: ESCALA, 2007. p. 60-61.
33
NIETZCHE, Friedrich. A Genealogia da moral. São Paulo: ESCALA, 2007. p. 60-61.
34
NIETZCHE, Friedrich. A Genealogia da moral. São Paulo: ESCALA, 2007. p. 60-61.
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trânsito em julgado. E ele o fez através dos artigos 105, 147, 164 da LEP; 109 e 110 CP e
283 do CPP.
35

Observe que no art. 283 o legislador referenciou que ninguém poderá ser preso
senão mediante "prisão efetuada no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou preventiva", e em decorrência de sentença condenatória transitada
em julgado.
Ora, se o legislador entendesse que o trânsito em julgado pudesse ocorrer antes de o
processo tornar-se ﬁndo, teria acrescentado uma ressalva no sentido de que o trânsito em
julgado poderia, igualmente, ocorrer no curso do processo, como o fez, expressamente,
com as prisões temporárias e preventivas.
Mas isso não ocorreu. Como se vê, percebe-se que o legislador afastou desse
momento ("curso do processo") a execução da pena/sentença, para fazer com que as
medidas realizadas no curso do processo sejam apenas as por ele categoricamente
pontuadas. Prisões temporárias e preventivas.
36

Observe ainda o art. 109 do Código Penal, em que no título se tem a referência à
37
"Prescrição antes de transitar em julgado a sentença", e no art. 110 se fala em "Prescrição
depois de transitar em julgado a sentença ﬁnal condenatória".
Se o legislador fez menção ao antes e depois do trânsito em julgado da sentença ﬁnal
condenatória, ele entende que existe um momento para isso, e esse momento é o do último
recurso cabível, ou instância existente no nosso ordenamento jurídico, pois caso
entendesse ser antes disso teria feito referência no art. 283 do CPP, o que não ocorreu.
Nesse sentido, o trânsito em julgado, segundo o legislador brasileiro, apenas deve se
operar quando tornar-se ﬁndo o processo, e a partir daí, então, a culpa estará
completamente formada.
Observe que, na argumentação dos ministros, em nenhum momento eles atacaram
o conceito de trânsito em julgado, pedra angular do preceito normativo descrito no inciso

35

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em ﬂagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso
da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei
n. 12.403, de 2011)
36
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença ﬁnal, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, veriﬁcando- se:
(Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze
anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo
da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de
2010)
37
Prescrição depois de transitar em julgado sentença ﬁnal condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena
aplicada e veriﬁca-se nos prazos ﬁxados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010)
§ 2o (Revogado pela Lei n. 12.234, de 2010)
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LVII, que decide o momento da execução da pena. Da leitura dos votos, nota- se que eles
limitam-se apenas a atacar a presunção de inocência e o conceito de culpabilidade, o que se
mostra insuﬁciente para derrubar a autoridade dessa norma.
Ocorre que o ministro Gilmar Mendes, em sua obra "Curso de Direito Constitucional",
entende que o trânsito em julgado ocorre após a manifestação do STF sobre a questão,
conforme se extrai da leitura, senão, vejamos:
"Pouco importa que a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela
do Supremo Tribunal Federal no leading case, pois, inexistindo o transito em julgado e
estando a controvérsia constitucional submetida à analise deste Tribunal, não há
qualquer óbice para aplicação do entendimento ﬁxado pelo órgão responsável pela
38
guarda da Constitucional" . Haha ministro!

3.11 "Apesar de minhas convicções pessoais, não poderia deixar de acompnhar a
maioria e observer o principio da colegialidade" – ministra Rosa Weber no
julgamento do HC 152.752 (Lula)
A ministra utilizou dessa tese (colegialidade) duvidosa, diga-se de passage, criada
com o intuito de manter a coerência e integridade dos precedentes judiciais na Corte, mas
Ronald Dworkin, tão citado por ela, não a utilizaria para determinar que alguém fosse
mandado para a prisão de maneira distoante ao que determina as leis e a Carta
Constitucional (STRECK, Lenio Luiz. HC de lula – Minoria transformada em maioria: "a
colegialidade" em ação! Consultor Jurídico, 5 abr. 2018).
Quer dizer então que ser coerente no erro vale? Não é a integridade do texto
constitucional que deve prevalecer para barrar a "colegialidade/convencionalidade ad hoc",
proposta pela ministra Rosa Weber? (STRECK, Lenio Luiz. HC de lula – Minoria
transformada em maioria: "a colegialidade" em ação! Consultor Jurídico, 5 abr. 2018).
O que ocorreu mais uma vez foi o desrespeito ao preceito fundamental insculpido no
art. 5º, inciso LVII, da CF/1988, e a transformação de uma maioria em minoria, posto que,
a partir do momento em que a maioria decide de maneira oposta à proteção perquirida pelo
texto constitucional, ela se transforma em minoria em virtude de o próprio ordenamento
jurídico nao coferir validade a esse julgamento (STRECK, Lenio Luiz. HC de lula – Minoria
transformada em maioria: "a colegialidade" em ação! Consultor Jurídico, 5 abr. 2018).
O curioso é que a ministra Rosa Weber fez parte da minoria apertada, no julgamento
do HC 126.292 – SP (7x4) e da maioria, também apertada (6x5), no julgamento do HC
152.752 – PR, sem falar do voto do ministro Dias Toﬀoli que foi dividido, negando a
concessão da ordem, mas entendo ser possível a execução da pena apenas após
julgamento do Resp, o que soa um tanto quanto contraditório. Caso a ministra Rosa tivesse
votado pela concessão da ordem, a tal colegialidade não existiria (STRECK, Lenio Luiz. HC
de lula – Minoria transformada em maioria: "a colegialidade" em ação! Consultor Jurídico, 5
abr. 2018).
3.12 Críticas Gerais
"Clamor social", "a sociedade não aceita mais a presunção de inocência",
"impunidade", "expectativa mínima de justiça", "descredito social", "estímulo ao
cometimento de crimes", "prisão como exigência de ordem pública", "credibilidade do
Poder Judiciário e do sistema penal", "nem todos têm dinheiro para pagar advogados a ﬁm

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 1.073.
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de interporem tantos recursos e levarem o processo à prescrição", "efetividade da lei
penal" são argumentos para derrubar um direito fundamental (clausula pétrea)? Parece
que não...
De que importam tais argumentos para um jurista? Ou melhor, para um ministro que
compõe o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro (STF)?
Nós possuímos um limite de sentido, um limite de cognição. E esse limite é o bloco de
constitucionalidade, e as normas infraconstitucionais composto dos artigos 1º ao 250 da
CF; Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias; emendas à Constituição; princípios
expressos e implícitos; tratados de direitos humanos aprovados com quórum de emenda à
Constituição (art. 5º, §3º) após a Emenda Constitucional n. 45/2004, que passam a ter
status de norma constitucional (EC), súmulas vinculantes; súmulas; preâmbulo como
diretriz hermenêutica; tratados de direitos humanos aprovados sem o referido quórum,
após a EC n. 45/2004, que passam a ter status de norma supra legal; tratados aprovados,
que passam a ter vigência de lei ordinária; tratados de direito tributário, que passam a ter
status de lei complementar; leis infraconstitucionais, princípios gerais de direito, analogia,
costumes e equidade como elementos de integração do direito.
A partir desses limites (leia-se, parâmetros) o magistrado exerce a hermenêutica
jurídica, explorando-se então, métodos interpretativos, devendo sempre se atentar à
imposição feita pelo art. 93, IX da CF, que se refere ao dever de motivação das decisões
judiciais.
A Constituição não é campo para fazer juízos éticos e morais, tais como "a execução
antecipada da pena é medida eﬁcaz ao combate à corrupção, ao crime", "temos muito
trabalho! Por isso, vamos executar logo a pena, antecipadamente", "é medida eﬁcaz a
impedir que advogados interponham recursos com ﬁns protelatórios", "é medida eﬁcaz ao
combate à impunidade", "o clamor social deve ser acolhido", "no ﬁnal das contas poucas
pessoas são absolvidas" etc. "Fosse o clamor social decisivo, há números mostrando que
mais de 60% das pessoas aprovam a pena de morte. Um jurista-democrata deve dizer: e
39
daí? A Constituição não é o remédio contra maiorias?"
Ferrajoli já disse que o sinal inconfundível da perda da legitimidade da jurisdição, e
de sua involução irracional e autoritária, é o medo que a Justiça implanta no cidadão. Toda
vez que um inocente tem motivos para ter medo de um juiz isso quer dizer que tal fato está
fora da lógica do Estado de direito. O medo, a desconﬁança ou até mesmo só a insegurança
do inocente, demonstram a falência da função da jurisdição penal e a ruptura dos valores
40
que a legitimam .
A admissão de medidas restritivas às liberdades fundamentais individuais
demonstra-se inerente ao sistema constitucional das crises, ou seja, vinculado a regimes
temporários de exceção e aplicável a situações de excepcionalidade institucional (estado
41
de defesa e estado de sítio) .
De 2009 a 2016, houve alteração dos integrantes do Supremo, mas a Constituição
continua. Como explicar para os cidadãos que a cada novo ministro que integra a Corte

39

STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção de inocência? Consultor Jurídico, 20
ago. 2017.
40
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. 4. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013. p.506.
41
Texto. JOTA-UOL. Execução Provisória – Causa para Corte Interamericana de Direitos Humanos? Publicado
em 20 de fevereiro de 2016.
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pode ser que as decisões anteriores venham a mudar sem a demonstração de sua
42
pertinência técnico-jurídico constitucional?
Ao STF cabe assegurar os direitos consagrados no texto constitucional, bem como a
previsibilidade do Estado democrático de direito e o respeito ao princípio democrático, até
porque, segundo aﬁrmou John Roberts em sua sabatina para assumir uma cadeira na
Suprema Corte norte-americana: "jurisprudência de corte Suprema não são como meias
43
que se trocam todos os dias" .
Contrariando o acima exposto, recentemente (22 de agosto de 2017), o ministro
Gilmar Mendes proferiu decisão no HC 146.815 MC – MG, indo contra seu próprio
posicionamento, emanado no julgamento do HC 126.292 – SP em fevereiro de 2016.
O ministro concedeu a ordem para suspender a execução da pena do paciente até o
julgamento de mérito do HC impetrado perante o STF, adotando como razão de decidir a
mesma diretiva adotada pelo ministro Dias Toﬀoli no julgamento do HC 126.292 – SP,
conforme já foi exposto.
Perceba que com essa decisão o ministro demonstra que a execução antecipada da
pena somente pode ocorrer, não apenas após o julgamento do Resp, mas também que,
para executar a pena é necessário aguardar o julgamento do habeas corpus, logo, o habeas
corpus, desse modo, também entraria no conceito de via impugnativa de decisões judiciais,
impedindo, assim, a ocorrência do trânsito em julgado.
Assim, o efetivo trânsito em julgado só poderia ocorrer após o julgamento do habeas
corpus impetrado pela defesa, o que não é bom para os ministros, pois falam tanto no
"agigantamento dos afazeres desta Suprema Corte" e dos "recursos protelatórios", que
agora se tornariam as "ações protelatórias".
A moral é um conjunto de valores arraigados no seio de dada sociedade/povo, e a
44
moral brasileira (volunta generale, de Voltaire, por meio de nossos representantes eleitos
- ideia bastante refutada, porém ainda aceita) encontra-se positivada nos diplomas
normativos acima referenciados, sendo passíveis de integração, desde que ela seja
extraída desse mesmo ordenamento jurídico. Não pode um único indivíduo, adotando sua
própria moral, aplicar seu próprio sentido do que é execução da pena e de quando ela pode
ser feita.
Note que não se está a defender aqui o retorno à escola da exegese, do juiz boca da
lei, como podem muitos críticos virem a querer inferir. O que se está aqui a aﬁrmar é que o
juiz ou magistrado (1º, 2º instância, ministros dos tribunais superiores e da Suprema
Corte) deve emitir sua decisão judicial com base em parâmetros e limites de sentido, caso
contrário, estar-se-á de frente de diversas arbitrariedades, perpetradas pelo protagonismo
judicial.

42

Texto. Os problemas da decisão do STF sobre execução provisória da pena – JOTA- UOL. Publicado em
18.2.2016.
43
Texto. Os problemas da decisão do STF sobre execução provisória da pena – JOTA- UOL. Publicado em
18.2.2016.
44
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:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
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Há de notar ainda que, nas situações em que o juiz está autorizado a lançar mão do
mecanismo da equidade, em razão da falta de norma material para o caso, tal como deve
45
46
fazer na situação dos art. 1.694, §1º , do CC (direito a alimentos) ou do art. 868 da CLT,
que permitem o juiz concretizar a norma em branco, criando e não declarando o direito,
ainda assim, deve limitar-se a extrair do ordenamento jurídico a norma de equidade
47
pertinente .
Igualmente, se dá nos casos de existir lacuna na lei, na qual ocorre integração da
48
norma com base na analogia e nos princípios gerais de direito .
Quanto ao problema do superpoder dado ao Supremo Tribunal Federal, em razão de
ser o detentor da última palavra, havendo ou não solução, uma coisa, pelo menos é certa:
se um legislador, que é a autoridade competente para criar leis e emendas à Constituição,
não pode suprimir direito fundamental por meio do processo legislativo em razão do
impedimento que lhe é imposto (art. 60, §4º, inciso IV, cláusulas pétreas, c/c art. 5º, inciso
LVII, CF/1988), quanto mais um ministro da Suprema Corte que, também, exerce a sua
função constitucional, só que, a de dizer o direito, devido ao fato de sua competência ter
sido extraída do próprio texto constitucional sobre o qual desenvolve a hermenêutica
constitucional, texto esse editado/legiferado, obviamente, pelo Parlamento (constituinte
originário).
Conclusão
Rui Barbosa já disse que numa Constituição em que se estabelece delimitação de
autoridade para cada um dos Poderes do Estado, é claro que eles não podem ultrapassar
essa autoridade sem incorrer em incompetência, o que em direito equivale a cair em
49
nulidade .
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos,
50
como diz o art. 1º, § único, da CF, e não do Supremo Tribunal Federal .
É como diz um professor que tive ao longo da graduação: "Esse é o Supremo Tribunal
51
Federal. Cada dia mais Supremo! Não sei se mais Tribunal..."

45

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades
de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser ﬁxados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa
obrigada.
46
Art. 868 - Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual ﬁgure como
parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o Tribunal competente, na própria decisão,
estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que
forem da mesma proﬁssão dos dissidentes.
Parágrafo único - O Tribunal ﬁxará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo
de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.
47
GRINOVER, Ada Pellegrini. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 319-320.
48
GRINOVER, Ada Pellegrini. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 30.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.p.319-320.
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BARBOSA, apud, MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013,
p. 1004.
50
STRECK, Lenio Luiz. O STF se curvará à CF e à lei no caso da presunção de inocência? Consultor Jurídico, 20
ago. 2016.
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Ideia exposta em aula, administrativo II, professor Mauricio Muriack. 2º semestre de 2016.
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É claro que, sem dúvida, a prevenção e repressão dos crimes interessam à
sociedade, mas não se pode permitir que o direito penal perca sua cientiﬁcidade e se
52
transforme em mero instrumento de dominação .
A constituinte de 88 já estabeleceu no corpo da nossa lei maior os artigos 5º, inciso
54
55
56
LVII e LIV , LV , e 2º , não sendo possível modiﬁcá-los por serem cláusulas pétreas
57
(art. 60, §4º, inciso IV ), salvo se fosse possível voltar no tempo para que a Constituinte
reformulasse tais dispositivos, na eventualidade de um golpe de Estado/Militar ou caso
uma nova Constituinte seja convocada.
53

Como bem disse o ministro Marco Aurélio: "É esse o preço a ser pago por se viver em
58
um Estado Democrático de Direito" . Ou seja, doa em quem doer... os direitos
fundamentais devem ser respeitados!
Destarte, a execução antecipada da pena, como se depreende dos argumentos
antes expostos, não guarda compatibilidade com a ordem constitucional e
infraconstitucional, e viola os artigos 5º, inciso LIV, LVII, LV, XLVI e 2º (cláusulas pétreas art. 60, §4º, inciso IV) todos da CRFB/1988 e 105, 147, 164 da LEP e 283 do CPP.
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Desaﬁos do acesso à moradia no Brasil: um breve histórico
da regularização fundiária de interesse social
Pollyanna Cristina Döhler de Oliveira

Possui graduação em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Atualmente é técnica judiciária da Seção Judiciária de Minas Gerais - SJMG. Tem
experiência na área de direito.
No Brasil, a distribuição de terras e o acesso à propriedade remontam à colonização
portuguesa. Os povos indígenas nativos que aqui viviam não demarcavam terras, e nas
aldeias viviam em plena comunhão, sem histórico de demarcação de propriedade individual.
Quando os portugueses colonizadores aqui chegaram, era essa a situação daquela vastidão;
para os recém-chegados, "terra de ninguém".
As terras foram então distribuídas pela coroa portuguesa, de modo a viabilizar a
colonização e exploração do território. Desde a independência do Brasil, e até o ano de 1850,
não obstante a necessidade de legitimação do novo Estado Nacional, não há registros legais
de regularização das "terras públicas", que se encontravam em mãos de grandes posseiros
ou em situação irregular. Em 1850, foi aprovada a Lei de Terras, regulamentada em 1854,
marco legal de tentativa de ordenação da apropriação de terras no país. Com a promulgação
da República e o novo modelo descentralizado de país, a Constituição de 1889 transferiu aos
estados o patrimônio das terras devolutas, com autonomia administrativa e competência
legislativa para tanto, abandonando o antigo modelo, centralizado, da política nacional de
terras.
Ainda no ﬁnal do século XIX, a abolição da escravidão no Brasil criou um contingente
de cidadãos marginalizados. Os ex-escravos se tornavam, a partir de então, homens livres,
porém totalmente desprotegidos, destituídos de moradia própria e condição ﬁnanceira para
o sustento próprio e de sua família. Deixados à deriva, tanto pelos seus "ex-donos" quanto
pelo Estado, tornaram-se número expressivo de miseráveis no país, o que tem reﬂexo
notório nos dias atuais.
Outro fator contribuinte da desigualdade social e precarização da habitação foi o início
de industrialização do país no começo do século passado, que gerou um processo de
imigração de trabalhadores estrangeiros, sobretudo para substituição da mão de obra
escrava na indústria do café, o que causou grande impacto no processo de urbanização.
Até meados do século XX, a população brasileira, já caracterizada por profunda
desigualdade social, era predominantemente rurícola. Com o avanço da industrialização e a
concessão dos direitos trabalhistas, aliado ao fato de que não houve investimento
signiﬁcativo nas condições de vida no campo, houve um enorme movimento da população
das zonas rurais para a cidade, sobretudo para os maiores centros urbanos, onde as
promessas de emprego e de qualidade de vida eram mais atraentes. Atualmente, apenas
15% da população brasileira vive em áreas rurais, segundo dados do IBGE. A explosão
urbana, no entanto, em vez de trazer conforto e vida digna à população de baixa renda,
contribuiu signiﬁcativamente para a desigualdade e exclusão social, e ao deﬁcit habitacional
que atualmente vivencia o país. Esse processo foi percebido pelo ﬁlósofo e sociólogo francês
Henri Lefebvre:
(...) É também o caso geral das cidades da América do Sul e da África, cidades
cercadas por uma vizinhança de favelas. Nessas regiões e países, as antigas estruturas
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agrárias se dissolvem; camponeses sem posses ou arruinados aﬂuem para as cidades a ﬁm
de nelas encontrar trabalho e subsistência. (LEFEBVRE, 2016, p 18)
As cidades brasileiras não estavam preparadas para receber o contingente
populacional decorrente do processo de industrialização e do êxodo rural. As indústrias
absorveram boa parte da mão de obra, mas os trabalhadores, além dos direitos trabalhistas
conquistados no governo Vargas, pouco acesso tiveram a outros direitos, principalmente, no
que interessa a este resumo, à moradia. A opção que possuíam era o aluguel de quartos em
casas de cômodos e cortiços, com espaços reduzidos e infraestrutura precária e carente de
saneamento.
De início, os centros urbanos se destinavam à moradia das classes de maior poder
econômico, onde desfrutavam de todos os bens, materiais ou imateriais, que a cidade lhes
oferecia. Viver na cidade, diga-se, nos seus centros, signiﬁcava viver plenamente, usufruir
das comodidades e da beleza que ali existiam: cultura, conhecimento, arte, lazer, mercado,
ofícios, vida social e política. De início também, à industrialização era interessante a
concentração dos seus parques naqueles núcleos, sem elevado custo de mão de obra e
matéria--prima. Tomados pelas indústrias, os centros urbanos também interessavam a seus
operários, em razão suﬁcientemente forte, além daqueles bens já mencionados, da
proximidade da moradia ao trabalho. Entretanto, na disputa pelo espaço da cidade, a classe
operária seria facilmente expulsa para a periferia, consequência daquele processo já
também veriﬁcado em LEFEBVRE:
Até então, 'habitar' era participar de uma vida social, de uma comunidade, aldeia ou
cidade. A vida urbana detinha, entre outras, essa qualidade, esse atributo. Ela deixava
habitar, permitira que os citadinos-cidadãos habitassem. (...) No ﬁm do século XIX, os
Notáveis isolam uma função, separam-na do conjunto altamente complexo que era e que
continua a ser a Cidade a ﬁm de projetá-la na prática, não sem manifestar e signiﬁcar assim a
sociedade para a qual fornecem uma ideologia e uma prática. Os subúrbios, sem dúvida,
foram criados sob a pressão das circunstâncias a ﬁm de responder ao impulso cego (ainda
que motivado e orientado) da industrialização, responder à chegada maciça dos camponeses
levados para os centros urbanos pelo 'êxodo rural'. Nem por isso o processo deixou de ser
orientado por uma estratégia. (...) Assim, imaginaram, com o habitat, a ascensão à
propriedade. (...) Com a 'suburbanização' principia um processo que descentraliza a Cidade.
Afastado da Cidade, o proletariado acabará de perder o sentido da obra. Afastado dos locais
de produção, disponível para empresas esparsas a partir de um setor de habitat, o
proletariado deixará se esfumar em sua consciência a capacidade criadora. A consciência
urbana vai se dissipar. (LEFEBVRE, 2016, p 25 a 27)
A situação de moradia nas grandes cidades é grave desde o início do século passado,
com aumento signiﬁcativo do número de habitações irregulares e proliferação de favelas.
Naquele contexto, além de medidas saneadoras municipais que tendiam a eliminar tais
moradias, surgiram, como opção de habitação à população de baixa renda, parcelamentos
do solo destinados a loteamentos, com venda de terrenos para pagamento a prazo, em
regiões suburbanas.
A par de tais contingências, o Código Civil de 1916, de cunho marcadamente burguês
e individualista, tratou da propriedade como direito praticamente absoluto, diﬁcultando o
acesso à propriedade imobiliária às pessoas menos favorecidas economicamente. Veja-se
que a usucapião previa, àquela época, prazo de 30 anos de moradia ininterrupta e sem
oposição, e demandava reconhecimento judicial, o que diﬁcultava o acesso à população de
baixa renda, que, além de marginalizada, era majoritariamente analfabeta.
Diante do aumento signiﬁcativo dos loteamentos destinados a venda de terrenos para
pagamento em prestações, foi editado o Decreto-lei n. 58, de 1937, que dispõe sobre tais
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loteamentos e estabelece regras para a respectiva regularização formal. Esse decreto, se,
por um lado, pretendia proteger os compradores de baixa renda de possível ilicitude por
parte dos loteadores, por outro acabou por aumentar a irregularidade e informalidade dos
terrenos então adquiridos. É que o decreto determinou o depósito de documentos hábeis à
formalização e à doação de espaços livres ao município, com a respectiva inscrição no
Registro Imobiliário, esclareça-se, apenas para os loteamentos destinados à venda em
prestações. Essa restrição deixou ampla abertura para a ilegalidade, pois bastava que o
loteador declarasse ser o loteamento destinado a venda à vista, para se furtar da doação de
espaços livres ao município e da apresentação de documentos necessários à formalidade
registral, o que foi ocorrência veriﬁcada seguidamente.
No início do período da ditadura militar, a ﬁm de conter o avanço de conﬂitos sociais
localizados e de conceder moradia regular à população de baixa renda, foi aprovada a Lei n.
4.380, de 1964, que determinou, em seu artigo primeiro:
O Governo Federal, através do Ministro do Planejamento, formulará política nacional
de habitação e de planejamento territorial, coordenando a ação dos órgãos públicos e
orientando a iniciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações de
interesse social e o ﬁnanciamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes
da população de menor renda.
A ﬁm de instrumentalizar a política nacional de habitação, aquela lei criou o Banco
Nacional de Habitação – BNH; o Sistema Financeiro de Habitação – SFH; as sociedades de
crédito imobiliário; as letras imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo,
serviço esse que tinha a ﬁnalidade, além de produzir dados da situação habitacional do país,
também de incentivar a formação de fundações e associações e a investigação tecnológica
voltada à habitação e ao urbanismo. Entre os destinatários prioritários da aplicação dos
recursos dessa política, destaca-se a construção de conjuntos habitacionais destinados à
eliminação de favelas, mocambos e outras aglomerações em condições sub-humanas de
habitação.
Um novo problema se criou, entretanto, em razão da própria miserabilidade social, em
um contexto de alta inﬂação, em que os beneﬁciários de baixíssima renda não conseguiam
adimplir as prestações dos ﬁnanciamentos. Assim, foi privilegiada a classe social que tinha
condições ﬁnanceiras de arcar com aquelas prestações.
Nesse ponto, convém esclarecer que, além do crescimento urbano desordenado e
excludente provocado pela industrialização e a má distribuição de renda no país, outros
fatores contribuíram e continuam a contribuir para a informalidade e a precariedade da
questão da moradia e do acesso à propriedade imobiliária. Nesse sentido, aponta
FERNANDES que
Contudo, ainda que esse seja um fator crucial, não se pode explicar a informalidade no
acesso à terra urbana e à moradia nas cidades tão somente pela pobreza social: sobretudo
nos últimos anos, em muitos casos as taxas de crescimento da informalidade têm sido mais
altas do que as taxas de crescimento urbano e de crescimento da pobreza, o que indica que
há outros fatores importantes a serem considerados. Esses fatores têm diretamente a ver
com a maneira excludente como os governos, sobretudo na esfera municipal, têm
organizado seus territórios e formulado políticas habitacionais e políticas urbanas sempre de
forma dissociada da estrutura fundiária. De modo geral, não há nas cidades brasileiras
políticas de ordenamento territorial que criem condições adequadas de acesso regular ao
solo urbano com serviços e equipamentos para grande parte da população. As leis
urbanísticas são na sua maioria elitistas e tecnocráticas, especialmente na esfera municipal,
determinando valores absurdos e preços de terrenos e construções, e não reservando
espaço para os pobres nas áreas centrais dotadas de infraestrutura e serviços. Isso tem sido
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agravado pela concentração desigual de serviços e equipamentos em poucas áreas das
cidades.
No Brasil, quando da positivação dos direitos de segunda dimensão, os de primeira
haviam sido retraídos ou suspensos. Segundo Carvalho (2005), a pirâmide dos direitos no
Brasil foi colocada de cabeça para baixo. Àquela época, e não obstante a concessão de
direitos trabalhistas, durante o governo Vargas, os direitos políticos foram suspensos e os
civis foram reduzidos, e, no que diz respeito ao direito de propriedade, não houve qualquer
avanço. Posteriormente, o Estatuto da Terra, de 1964, em pouco, ou quase nada, alterou a
política fundiária, que ainda concentrava em mãos de grandes possuidores as terras
brasileiras.
Em 1967, o Decreto-lei n. 271 trouxe novo e melhor tratamento para os loteamentos
urbanos, prevendo a integração ao domínio público do município de sua localização as vias e
praças e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, desde a
data da inscrição do loteamento. No art. 7º, o decreto instituiu a concessão de uso de
terrenos públicos, com a ﬁnalidade, na parte que interessa, de urbanização ou outra
utilização de interesse social.
Posteriormente, a Lei n. 6.766, de 1979, importante marco legislativo no sentido de
promoção da regularização fundiária urbana, além de exigir o registro de loteamento para
qualquer tipo de venda, trouxe também a previsão de regularização para os loteamentos
clandestinos ou irregulares que haviam se alastrado nos centros urbanos, a despeito das
formalidades previstas no citado Decreto-lei n. 58/1937.
Convém destacar que esta lei, no texto original, estabeleceu requisitos urbanísticos
mínimos para loteamentos: i) áreas (mínimas de 35% da gleba) destinadas a sistemas de
circulação (para vias articuladas com as vias adjacentes oﬁciais, existentes ou projetadas,
harmonizadas com a topograﬁa local), implantação de equipamento urbano (abastecimento
de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e
gás canalizado) e comunitário (de educação, cultura, saúde, lazer e similares) e espaços
livres de uso público, proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba; ii) área
mínima dos lotes de 125m² com frente mínima de 5m², salvo quando o loteamento se
destinar a urbanização especíﬁca ou ediﬁcação de conjuntos habitacionais de interesse
social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; iii) reserva de faixa não
ediﬁcável de 15 metros, de cada lado, ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas
de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos.
Após promulgação da Constituição federal em outubro de 1988, a Lei n. 6.766/1979
sofreu grandes alterações, introduzidas pela Lei n. 9.785, de 29 de janeiro de 1999. É que o
constitucionalismo do século XX e a Constituição federal de 1988 propiciaram grande avanço
para a regularização fundiária e o acesso à propriedade à população de baixa renda.
Além dos direitos sociais, os direitos difusos e coletivos ganharam proteção
constitucional. Com a Emenda Popular da Reforma Urbana, proposta na Assembleia Nacional
Constituinte pelos integrantes do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que resultou no
Capítulo da Política Urbana, a CF/1988, no artigo 182, ﬁxou, como objetivo da política de
desenvolvimento urbano, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a
garantia de bem-estar de seus habitantes, além de estabelecer e condicionar o cumprimento
da função social da propriedade ao atendimento das exigências de ordenação expressas no
plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Nessas linhas, exsurge o direito à cidade, como direito fundamental de terceira dimensão.
Convém traçar algumas linhas acerca do Princípio da Função Social da Propriedade e do
direito à cidade, institutos esses que se alinham em relação complementar, e de cuja
compreensão depende o entendimento das alterações legislativas atuais relativas à
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regularização fundiária de assentamentos informais em áreas urbanas.
Em sua deﬁnição clássica, o direito de propriedade, além de garantir o domínio pleno,
de usar, gozar, dispor e fruir de um determinado bem, também garantia ao seu proprietário o
direito de deixá-la sem uso, por interesse ou conveniência própria, desde que a ausência de
uso do bem não causasse dano a outrem. Ainda nessa perspectiva, lembra-se que o domínio
também comporta limitações, pois a todo direito corresponde uma obrigação, e assim que o
direito de propriedade sobre um bem implica a responsabilidade de ser proprietário e de agir
relativamente a tal bem segundo a moral, os bons costumes, e as normas de direito
propriamente ditas.
Na nova deﬁnição, a função social da propriedade exige que se atenda também a um
interesse da sociedade. Por contraditório que possa parecer, os primeiros contornos do
Princípio da Função Social surgiram em uma época de extremismo socialista, e
posteriormente comunista, em boa parcela como reação intelectual à noção de propriedade
coletiva daqueles sistemas. Em 1911, na cidade de Buenos Aires, seis anos antes da
Revolução Bolchevique, primeira revolução comunista marxista do século, o jurista León
Duguit traçou as linhas da nova noção do conceito de propriedade, na sua perspectiva social.
Para Duguit, viver em sociedade implica a aceitação, geral, de que a propriedade serve não
apenas aos interesses particulares do proprietário, mas também ao interesse coletivo,
criando benefícios que a todos aproveitam. Não se tratava, para ele, de propriedade coletiva,
mas sim de um conceito democrático de propriedade, dentro ainda do sistema capitalista.
De acordo com o novo conceito, a função social obriga que a propriedade esteja em
uso, tendo em vista que não se limita a beneﬁciar somente o seu proprietário, mas também
todos os partícipes da sociedade na qual está inserida. Contudo, esse conceito também deve
ser observado e interpretado com cautela. Por possuir ampla abertura, permite
arbitrariedades governamentais, tanto de governos de esquerda quanto de direita. Nesse
sentido, as indicações pontuais de CRAWFORD:
Deve-se notar, por exemplo, que a ambiguidade do conceito permitiu que ninguém
menos que Getúlio Vargas o usasse durante os anos do Estado Novo. O próprio Vargas
utilizou a noção de função social da propriedade para editar leis e regras com o objetivo de
controlar o mercado imobiliário. Mais tarde, com uma Constituição nova, nos anos 1960,
políticos da esquerda (do Partido Comunista – PCB) e da direita (do prefeito Carlos Lacerda,
da União Democrática Nacional – UDN) usaram o conceito para justiﬁcar o tipo de
intervenção urbana que propunham. Logo depois, os militares que tomaram o poder no golpe
de 1964 o mantiveram na Constituição Federal de 1967 (CF/1967) (Gonçalves, 2013).
Igualmente, o sentido amplo do termo permitiu que o autocrata chileno Augusto Pinochet
invocasse a função social da propriedade em favor da sua ideia conservadora sobre o ﬁm da
propriedade (Mirow, 2011). (CRAWFORD, Colin. p. 14)
Tais aplicações do Princípio da Função Social da propriedade se veriﬁcam,
historicamente, em razão e na ausência de elaboração normativa precisa do instituto.
A Constituição federal de 1988, no capítulo dos direitos fundamentais, no inciso XXII,
garante o direito à propriedade, e, no inciso seguinte, prevê que ela atenderá a sua função
social. Nota-se que, paradoxalmente, se por um lado aplica o novo conceito de propriedade,
por outro mantém sua característica conservadora, como direito individual. Não obstante, a
função social ganhou amplitude e é invocada em questões fundiárias e socioambientais, mas
de aplicação ainda cambaleante na jurisprudência pátria, que se divide basicamente em dois
distintos modos de aplicação:
O primeiro: há mais de 25 casos, o impetrante pediu reembolso ou reajuste de tipos
diferentes de taxa, relativas aos anos anteriores à Emenda Constitucional, que, em 2000,
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estabeleceu o princípio de alíquotas progressivas (usualmente do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU). Após algum tempo, o STF declarou inconstitucionais as leis
municipais que estabelecessem alíquotas progressivas para o IPTU, "salvo se destinadas a
assegurar o cumprimento da função social da propriedade". Esses casos sugerem uma visão
duguitista da função social; a isenção ou a redução de taxa seria permitida quando a
propriedade cumprisse sua função social. Assim, as decisões indicam o reconhecimento de
uma categoria de propriedade sujeita às obrigações internas. Outra vertente da
jurisprudência do STF sobre a função social mostra-se menos clara. Alguns casos,
principalmente envolvendo ocupações rurais do MST, revelam a ambivalência dos juízes. Um
desses casos ilustra muito bem isso: a ocupação de parte de duas fazendas de grande
extensão no estado de Pernambuco, cujo proprietário impetrou um mandado de segurança
em defesa de sua posse. Apesar de, na disputa, o STF denegar o mandado por cinco votos a
três, no contexto deste trabalho, a discussão entre os ministros chama atenção. Por um lado,
alguns concordaram com o impetrante ao argumentar que a "invasão" do MST interferira na
possibilidade de a propriedade cumprir com a sua função social, porque houve a "consecutiva
destruição de plantações e ameaças aos funcionários da fazenda". Em outras decisões,
relativas a fatos parecidos, alguns ministros denunciaram "comportamentos ilícitos" de
atores sociais, sugerindo que, como membros do MST, nunca poderiam permitir uma
ocupação desse tipo e considerá-la exercício da função social. Contrariamente, aliás, outros
ministros mostraram simpatia (sem endossar a ocupação) em relação a fatos que
apontavam que o impetrante não demonstrava estar de boa-fé, pois ele "tem devastado a
mata atlântica presente em sua propriedade, área onde está obrigado legalmente a
preservar". Se a função social da propriedade impõe obrigações internas, a consideração
acerca do tipo de "comportamento" do proprietário não deve inﬂuenciar a decisão, seja ela
monocrática ou colegiada, já que a consideração central deveria ser sobre se a propriedade
está cumprindo com a sua função social ou não. (CRAWFORD, Colin. p. 17)
Para melhor entendimento, convém esclarecer a visão "duguista" de propriedade. É
que as limitações à propriedade impostas pela função social podem ocorrer em duas
dimensões distintas: interna ou externa. Internamente, e é essa a visão de Duguit, a função
social determina uma obrigação de utilização da propriedade que atenda os interesses da
coletividade. Particularmente no Brasil, essa visão é mais coerente com a Constituição
federal atual, mas sua utilização é bastante atrelada a uma destinação econômica.
Externamente, a função social se limita a uma noção de propriedade particular restrita por
obrigações sociais, sendo o campo efetivo de aplicação da função social mais reduzido. No
Brasil, essa visão teve mais enfoque na Constituição federal de 1934, e, muito em razão do
lapso temporal entre o início dos estudos e da aplicação efetiva do instituto na Europa e sua
aplicação prática no nosso país, a função social da propriedade evoluiu com peculiaridades.
O Princípio da Função Social da propriedade tem sido invocado como justiﬁcativa para
regularização fundiária, para as propriedades que a têm descumprido, e foi objeto de
militâncias engajadas na década de 1960 pela aprovação de instrumentos legais destinados
a garantir sua efetiva aplicabilidade. A CF/1988, ao dispor que a propriedade atenderá sua
função social, estabeleceu que "a propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
Entretanto, ainda que o plano diretor haja sido privilegiado como instrumento de realização
da função social da propriedade, essa determinação não é fechada nem excludente de
políticas públicas mais abrangentes que realizem as garantias constitucionais. Nesse
sentido, o entendimento de GAIO:
Com efeito, além de impor ao Poder Público o dever geral de proteção ao meio
ambiente, a Constituição estabelece que todas as unidades da Federação devem deﬁnir os
espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, bem como salvaguardar o
patrimônio cultural. Portanto, ainda que as técnicas de planejamento e controle do espaço
urbano conﬁram ao plano diretor a primordial tarefa de estabelecer as contrapartidas
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necessárias ao cumprimento do princípio da função social da propriedade, a relevância do
equilíbrio ambiental impede que o município detenha tal exclusividade. Ou seja, o referido
princípio é materializado por uma pluralidade de normas jurídicas constitucionais editadas
pelos três entes federativos. (GAIO, Daniel 2015)
O Direito à Cidade, ideia proposta pelo sociólogo e ﬁlósofo marxista francês Henri
Lefebvre, a partir de texto de mesmo título, no ano de 1968, provocou profundas alterações
nos estudos relativos ao urbanismo e nas legislações referentes à moradia, à propriedade
urbana, e ao direito urbanístico como um todo. Lefebvre traçou sua teoria acerca do processo
de urbanização, que ocorreu paralelamente ao processo de industrialização mundial, e ao
mesmo tempo em consequência deste, descrevendo os processos fáticos e teóricos
ocorrentes até aquele momento.
Dentro de sua complexa e profunda construção teórica, e tendo presente a realidade
de que a cidade se tornara um "centro de decisão" que intensiﬁca e explora toda a sociedade,
e não um lugar passivo de produção, LEFEBVRE apresenta um esboço de deﬁnição do
conceito de cidade:
Se é exato que o conceito se solta pouco a pouco das ideologias que o veiculam, ele
deve ser formulado no curso dessa caminhada. Portanto, propomos aqui uma primeira
deﬁnição da cidade como sendo projeção da sociedade sobre um local, isto é, não apenas
sobre o lugar sensível como também sobre o plano especíﬁco, percebido e concebido pelo
pensamento que determina a cidade e o urbano. Longas controvérsias a respeito dessa
deﬁnição mostraram bem as suas lacunas. Antes de mais nada, ela exige algumas precisões
suplementares. Aquilo que se inscreve e se projeta não é apenas uma ordem distante, uma
globalidade social, um modo de produção, um código geral, é também um tempo, ou vários
tempos, ritmos. Escuta-se a cidade como se fosse uma música tanto quanto se lê como se
fosse uma escrita discursiva. Em segundo lugar, a deﬁnição exige complementos. Ela ilumina
certas diferenças históricas e genéricas ou genéticas, mas deixa de lado outras diferenças
atuais: entre os tipos de cidade resultantes da história, ente os efeitos da divisão do trabalho
nas cidades, entre as persistentes relações 'cidade-território'. Donde uma outra deﬁnição
que talvez não destrói a primeira: a cidade como sendo conjunto das diferenças ente as
cidades. Por sua vez, também esta determinação se revela insuﬁciente; pondo em evidência
antes as particularidades do que as generalidades, ela negligencia as singularidades da vida
urbana, os modos de viver da cidade, o habitar propriamente dito. Donde uma outra
deﬁnição, pela pluralidade, pela coexistência e simultaneidade no urbano de padrões, de
maneiras de viver a vida urbana (o pavilhão, o grande conjunto, a copropriedade, a locação,
a vida cotidiana e suas modalidades entre os intelectuais, os artesãos, os comerciantes, os
operários, etc.). Essas deﬁnições (relativas aos níveis da realidade social) não pretendem ser
exaustivas e não excluem outras deﬁnições. (LEFEBVRE, 2016, p 66)
É de lembrar que, passados quase cinquenta anos de seus estudos, a sociedade
urbana e as cidades continuaram em plena evolução, em tons muito mais acentuados que no
século passado. É de pensar que, se seus estudos acerca da cidade foram em grande parte
sequência, consequência e complementação dos estudos de Marx a respeito dos problemas
de moradia, que se delineavam em razão da industrialização, à sua época, o estudo do acesso
à moradia e à propriedade urbana, do urbanismo, da cidade e do direito urbanístico continua
em plena construção e necessária evolução, para acompanhamento da sociedade
tecnológica que sobreveio. Se, àquela época, a revolução industrial provocou mudanças
profundas na sociedade urbana, a revolução tecnológica que vivemos nas últimas décadas
provocou transformações evidentemente nunca imaginadas, tanto com relação ao homem
urbano quanto com relação à sociedade urbana e à cidade.
Revela-se na Constituição federal, então, a proteção dos elementos constitutivos
daqueles conceitos de cidade, que também se referem a um modo de viver? Ressigniﬁcariam
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nesse direito à cidade os direitos de usar e fruir de todos os benefícios que a cidade pode
oferecer, indistintamente distribuído a todos os seus cidadãos, na forma de interesse social
indisponível? Com tais considerações, e em cumprimento ao art. 182 da Constituição federal,
foi editada a Lei n. 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade -, que estabelece as diretrizes gerais
da política urbana.
Entretanto, antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Cidade, e após a
promulgação da CF, a Lei n. 9.785/1989 alterou substancialmente a Lei n. 6.766/1979. No
que interessa a este estdo, a Lei 9.785/1989 ﬁxou a deﬁnição de lote com reﬂexo na área
mínima e exigência de infraestrutura básica, estabelecendo requisitos para tanto; criou e
disciplinou loteamentos em zonas habitacionais de interesse social – ZHIS, exigindo
estrutura mínima diferenciada dos demais loteamentos; alterou os requisitos urbanísticos
para loteamentos, além de facilitar a regularização de loteamentos e desmembramentos não
autorizados pelo Poder Executivo ou executados em desacordo com a licença outorgada.
Quanto à deﬁnição de lote, remeteu sua dimensão aos índices urbanísticos deﬁnidos
pelo plano diretor ou lei municipal especíﬁca, mantendo, caso inexistente outro deﬁnido, o
índice mínimo de 125m², além de permitir o reconhecimento formal e possibilitar a
regularização de lotes de tamanho inferior em áreas de urbanização especíﬁca ou ediﬁcação
de conjuntos habitacionais de interesse social. No que importa, ﬁxou como infraestrutura
básica os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais; iluminação pública; rede
de esgoto sanitário e abastecimento de água potável; rede de energia elétrica pública e
domiciliar, e vias de circulação.
Para os parcelamentos situados em zonas habitacionais – declaradas por lei - de
interesse social - ZHIS - a infraestrutura básica consiste em vias de circulação; escoamento
de águas pluviais; rede para abastecimento de água potável e soluções para o esgotamento
sanitário e para a energia elétrica domiciliar. Convém fazer o destaque que, daqueles sete
equipamentos urbanos necessários para a caracterização de um lote, nas ZHISs, apenas três
são exigíveis, dispensando-se a iluminação pública, as redes de energia elétrica pública,
domiciliar, e de esgotamento sanitário, exigindo-se, quanto a estas duas, apenas "soluções".
Também não é muito chamar a atenção para a indeterminação do termo soluções, sem
qualiﬁcação legal de estrutura mínima.
Abstraindo-se de preconceitos, levanta-se, nesse ponto, a observação de LEFEBVRE
quanto ao termo zoning: zoneamento: "Na representação Urbanística, o termo 'zoning' já
implica em separação, segregação, isolamento nos guetos arranjados. O fato torna-se
racionalidade no projeto." Para o autor, existe uma prática social que, por um lado, procura
integrar seus elementos, seja através do mercado, da cultura, dos valores, ou da ação do
Estado. Por outro, essa mesma sociedade pratica a segregação, tendendo a se compor de
"guetos ou parkings, como o dos operários, o dos intelectuais, o dos estudantes (o campus),
o ou os dos estrangeiros, e assim por diante, sem esquecer o gueto dos lazeres ou da
'criatividade', reduzido à miniaturização e aos trabalhos manuais". (LEFEBVRE, 2016)
Não obstante, a alteração signiﬁcou avanço na legislação brasileira, pois facilitou a
aprovação de parcelamentos populares e habitações de interesse social, e o registro
imobiliário, dispensando a apresentação de título de propriedade, propiciando o acesso à
propriedade imobiliária à população de baixa renda. Como alternativa à ausência de
apresentação do título de propriedade, prevê a substituição por cópias autênticas da decisão
de concessão de imissão provisória na posse, do respectivo decreto de desapropriação, do
comprovante de sua publicação na imprensa oﬁcial e, quando formulado por entidades
delegadas, da lei de criação de seus atos constitutivos. Ainda que não traga a expressão "de
interesse social", o sentido da norma revela o interesse posteriormente normatizado em
legislação especíﬁca. Nesse particular, percebe-se que a lei veio afastar dois fatores de
relevante impedimento: a área mínima exigida para constituição de um lote e o regramento
para registro imobiliário de loteamentos e desmembramentos imobiliários.
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Quanto aos loteamentos e desmembramentos que não fossem declarados como
ZHIS, estabeleceu novos requisitos urbanísticos para concessão, e determinou aos
municípios a divisão dos respectivos territórios em zoneamento, com deﬁnição, para cada
zona assim constituída, dos usos permitidos e índices urbanísticos de parcelamento e
ocupação do solo, além de inclusão obrigatória de áreas mínimas e máximas de lotes e
coeﬁcientes máximos de aproveitamento.
A lei ainda disciplinou procedimento para regularização daqueles loteamentos e
desmembramentos que se encontrassem em situação de irregularidade ou clandestinidade,
estabelecendo condicionantes para tanto.
Além da redemocratização do país, quando promulgada a CF/1988, com a
constitucionalização dos direitos sociais e do direito fundamental à cidade, movimentos
sociais paralelos já ocorriam, com grandes ocupações de áreas urbanas, forçando governos
locais a promoverem programas municipais de regularização, como ocorreu com o programa
Pro-Favela em Belo Horizonte e o Prezeis (derivação da expressão Zonas Especiais de
Interesse Social, cunhada na Lei Municipal de Uso do Solo de Recife, em 1983) em Recife,
ambos em 1983, além da organização da sociedade civil em movimentos de moradia.
Os grupos organizados passaram a debater, em nível nacional, para além da moradia,
assuntos relacionados e essenciais para acesso democrático à cidade e integração
socioespacial, como educação, saúde, cultura, lazer, economia, trabalho, comunicação, meio
ambiente, direitos humanos etc. Outros setores sociais e órgãos públicos, como
universidades públicas e órgãos do Ministério Público Estadual e Federal, se envolveram na
discussão e ampliaram o debate.
Em julho de 1990, foi realizado o I Encontro Nacional dos Movimentos de Moradia, no
qual se criou o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, organizado em vários estados da
Federação. Em 1991, os movimentos apresentaram ao Congresso Nacional um projeto de lei
de iniciativa popular, subscrito com mais de um milhão de assinaturas, que, sancionado após
13 anos, pelo presidente Lula - Lei n. 11.124, de 2005 -, criou o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A
proposta, vale o destaque, foi aprovada por unanimidade em todas as comissões da Câmara
dos Deputados entre os anos de 1997 e 2001.
É notório que houve crescente e importante participação popular no processo de
construção da legislação fundiária de assentamentos informais consolidados em áreas
urbanas e na criação de uma política nacional de habitação de interesse social:
No Brasil, os movimentos sociais urbanos se organizaram ainda no período da
ditadura militar, na década de 70, em torno das lutas pela moradia, regularização fundiária,
saúde e saneamento, tendo a Igreja progressista um forte papel neste processo. No período
de redemocratização, na década de 80, os movimentos de moradia se articularam com
outras organizações da sociedade (sindicatos, universidades, organizações não
governamentais) e ampliaram a luta do direito à moradia para o direito à cidade,
constituindo-se uma rede de reforma urbana aglutinada no Fórum Nacional de Reforma
Urbana (FNRU). (FERREIRA, 2012)
Em razão de pressões desses movimentos, a Emenda Constitucional n. 26, de 2000,
incluiu, na Constituição federal, o direito à moradia como direito social fundamental. Em
2001, foi promulgado o Estatuto da Cidade, que já trouxe dispositivos com conteúdos nos
quais se poderia identiﬁcar o que seria mais tarde positivamente denominado "regularização
fundiária", e, mais especiﬁcadamente, "regularização fundiária de interesse social". Esse
contorno não poderia ter se construído sem a participação direta da população, a quem
imediatamente interessa o direito à cidade, à política urbana, ao acesso democrático ao
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espaço e aos serviços urbanos, à participação na vida política, econômica e cultural. Segundo
FERREIRA:
É neste contexto que vão se inserir as lutas dos movimentos de moradia e reforma
urbana tanto por políticas de habitação de interesse social voltadas para grupos
autogestionários como pela radicalização da participação social nos processos de formulação
e gestão das políticas urbanas. A eleição de Lula para presidente em 2002 gerou uma grande
expectativa quanto às possibilidades de se avançar nestas lutas. De fato, em 2003 teve início
um processo de conferências públicas, nas três esferas de governo (municipal, estadual e
federal) para a discussão das diferentes políticas. A 1ª Conferência das Cidades inaugurou a
discussão participativa das políticas urbanas e resultou na criação do Conselho Nacional das
Cidades, com ampla representação dos segmentos populares e em pleno funcionamento
desde então. Já no âmbito do fomento à autogestão popular nas políticas urbanas houve
grande resistência por parte do governo federal, resistência esta que somente foi quebrada
devido a grandes mobilizações nacionais dos movimentos sociais urbanos, realizadas
anualmente, pressionando para que entrasse na agenda pública a autogestão na produção
de habitação de interesse social (HIS). (FERREIRA, 2012)
Em resposta à determinação contida no art. 182 da Constituição federal de 1988, e
como regulamentação dos artigos 182 e 183 da CF/1988, apenas em 2001 foi promulgada a
Lei n. 10.257/2001, que estabelece políticas gerais de política urbana e normas de ordem
pública e interesse social e regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A política
urbana, segundo o estatuto, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, destacando-se, entre suas diretrizes, a gestão
democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano.
Esclareça-se que, nesse arcabouço legislativo, a regularização fundiária abarca
conceito amplo e permite extrapolar o disposto no inciso XIV do artigo 2º. Entre os
instrumentos jurídicos e políticos de política urbana, o Estatuto da Cidade prevê a instituição
de zonas especiais de interesse social e a regularização fundiária, além de inserir outros
instrumentos que têm fundamento na regularização, como a demarcação urbanística, o
direito de preempção e a transferência do direito de construir.
Além da regulamentação da usucapião especial, o Estatuto da Cidade trouxe ainda a
previsão de usucapião especial coletiva, para áreas urbanas com mais de duzentos e
cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda, onde não for possível
identiﬁcar os terrenos ocupados por cada possuidor individualmente. Paralelamente ao
Estatuto da Cidade, a Medida Provisória n. 2.220, também do ano de 2001, ainda
regulamentou a concessão de uso especial em terras públicas para ﬁns de moradia como
direito subjetivo.
Logo em seguida, e com a criação do Ministério das Cidades e do Conselho das
Cidades, no ano de 2003, e da aprovação da Nova Política Nacional de Habitação – PNH – o
governo federal criou o Programa Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável,
destinado a fomentar, ﬁnanceira e tecnicamente, atividades de regularização fundiária,
principalmente por meio de usucapião especial urbana (nos casos de ocupações de terras
privadas) ou de concessão de uso especial para ﬁns de moradia (em casos de terras públicas)
em diversos municípios e estados. Com prioridade à população de baixa renda, e a ﬁm de
promover o acesso à moradia digna, o PNH deﬁniu como principais eixos de atuação i) a
integração urbana de assentamentos precários; ii) a produção habitacional, e iii) a
integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano.
Posteriormente, outras leis também importantes foram sancionadas, a saber, a Lei n.
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10.931, de 2004, que dispôs sobre a gratuidade do registro imobiliário dos programas de
regularização; Lei n. 11.481, de 2007, que possibilitou a transferência de terras da União
para os municípios, a ﬁm de que esses entes promovessem a regularização da situação dos
respectivos ocupantes irregulares, e Lei n. 11.888, de 2008, que estabeleceu o direito à
assistência técnica gratuita para o avanço dos programas de regularização.
Não obstante a linha histórica que se apresenta, no sentido de promover a
urbanização sustentável e a regularização fundiária, a legalização concernente aos
assentamentos informais enfrenta diﬁculdades e a legislação urbanística, ambiental,
registral e processual apresenta deﬁciências que necessitam ser sanadas. Em razão de tais
diﬁculdades, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 3.057, de 2003, em torno do
qual se gerou ampla discussão na tentativa de encontrar soluções para facilitação da
regularização dos assentamentos informais de interesse social. Desse projeto de lei foi
retirado o Capítulo III da Lei. 11.977, de 2009, incorporado com alterações, possivelmente
em razão de críticas levantadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida, que contemplava
inicialmente apenas novas construções e não dispunha acerca da regularização fundiária dos
assentamentos já existentes.
Feito esse breve e conciso relato histórico, e estabelecidas as bases legais dessa
ordem jurídica, a Lei n. 11.977/2009 encontrou amparo suﬁciente no bojo da nova estrutura
institucional da política urbana e, apesar de não apresentar solução completa e deﬁnitiva,
signiﬁcou enorme avanço nos processos de legalização de assentamentos informais. Além de
instituir o Programa Minha Casa, Minha Vida, também disciplinou a regularização fundiária
de assentamentos informais consolidados em áreas urbanas. Até pouco tempo, esses
assentamentos sequer constavam dos mapas e plantas das administrações públicas locais, e
a Lei n. 11.977/2009 rompe com a diﬁculdade histórica de regulamentação de favelas e
aglomerados urbanos informais de população de baixa renda e com a política estabelecida de
despejos e remoções forçadas independentemente de alternativas mais dignas. A um só
tempo, a lei reconhece o direito à propriedade e à cidade, estabelecendo, para tanto, políticas
públicas imprescindíveis de integração socioespacial. Veja-se que o conceito é abrangente e
abarca não apenas medidas jurídicas, mas também urbanísticas, ambientais e sociais:
Art. 46: A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e
à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Não obstante, a MP 459, que foi convertida na Lei n. 11.977/2009, tratou também da
regularização fundiária de interesse especíﬁco, i.e., que não tenham interesse social. Isso
signiﬁca que, paralelamente aos grupos socioeconômicos desfavorecidos, a MP também
cuidava de interesses de grupos socioeconômicos privilegiados, facilitando a legalização de
ocupações e parcelamentos de terras públicas, a exemplo dos falsos "condomínios"
estabelecidos em terras da União no Distrito Federal. Os dispositivos relativos a esse
particular foram vetados na conversão da MP, tendo em vista que,
Em especial, se a legislação em vigor há muito permite a transferência de terras
públicas diretamente para os ocupantes quando se trata de situações de interesse social, o
mesmo princípio não deve ser estendido a outros grupos sociais privilegiados que ocuparam
terras públicas. Além disso, a discussão sobre essa forma de regularização no contexto do PL
nº 3.057 está longe de ter chegado a um pacto sociopolítico adequado – diferentemente da
discussão sobre a regularização de interesse social – e a inserção desses dispositivos na MP
nº 459 criou uma aberração que necessitava ser revista, deixando que a discussão sobre a
regularização de interesse especíﬁco continue acontecendo no Congresso Nacional. Por essa
razão, esses dispositivos foram vetados pelo Presidente da República e não constam da Lei
Federal nº 11.977/2009. (FERNANDES, 2009)
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A Lei 11.977/2009 previu três modalidades de regularização fundiária: i)
regularização fundiária de interesse social; ii) regularização social de interesse especíﬁco; iii)
regularização social inominada ou de antigos parcelamentos/loteamentos. Além dessas,
existe outra modalidade, a iv) regularização fundiária em imóveis em patrimônio público,
prevista na Lei n. 11.481/2007. O principal objetivo desse importante marco legislativo, no
tocante à regularização fundiária de interesse social, é manter as populações de baixa renda
na localidade onde se encontra, com participação direta dos interessados, o que foi inclusive
objeto de positivação como princípio no inciso I do artigo 48. Em consideração à participação
popular na conquista dos direitos à moradia e à cidade, destaque-se, entre os princípios:
(III) participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização.
Extrai-se dos normativos citados e do conceito de regularização fundiária de interesse
social que esse processo que acolhe medidas destinadas a legalizar a posse e conceder título
de propriedade se ocupa de melhorias necessárias para essas ﬁnalidades e também para o
bem-estar da população beneﬁciada e para sua relação socioeconômica e espacial com a
cidade. As ações urbanísticas previstas consistem em melhorias que vão desde a estrutura
das próprias moradias quanto à infraestrutura de serviços públicos locais.
Diante da magnitude do problema social e da diversidade de situações, internas ou
externas, em que invariavelmente se encontram os assentamentos informais consolidados,
a legislação disponibiliza uma variedade de instrumentos jurídicos que se destinam a
viabilizar a regularização fundiária de interesse social. Consciente de que a regularização
fundiária de interesse social consiste em um conjunto de medidas jurídicas destinadas não
somente à legalização e à titulação da posse dos ocupantes, mas também de medidas
urbanísticas, ambientais e sociais que se destinam a garantir o desenvolvimento das funções
sociais da propriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, alguns
daqueles instrumentos são voltados para a consecução de medidas sociais e urbanísticas,
outros voltados à legalização da situação dominial das áreas ocupadas, outros tantos que
apresentam características mistas.
Entre os instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade para alavancagem do
crescimento sustentável das cidades, destacam-se as Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEISs – instrumento estratégico de política urbana e habitacional para viabilizar o
acesso à moradia à população de baixa renda. Como visto, esse valioso instrumento surgiu
na década de 1980, por iniciativa de governos municipais progressistas apoiados por
movimentos sociais de moradia que buscavam ações associativas entre a melhoria de
infraestrutura em assentamentos informais, notadamente em favelas, e a legalização das
respectivas áreas com garantia da posse a seus moradores. Veja-se que a lei federal
remeteu, assim como o Estatuto da Cidade, a regulamentação especíﬁca ao poder público
municipal:
A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é mecanismo pouco detalhado no âmbito
da legislação federal, conforme será demonstrado. Essa constatação leva-nos a duas
conclusões. A primeira, mais evidente, relaciona-se à necessidade de garantir ampla
liberdade para que o Município discipline o tema de acordo com suas necessidades e
conforme as peculiaridades de cada de suas ZEIS. A segunda pode decorrer do fato do
instituto ter sido amplamente utilizado por Municípios muito antes da aprovação do Estatuto
da Cidade, estando de certo modo enraizado nas políticas urbanas. (NASCIMENTO, 2013,
p.90)
Nesse tipo especial de zoneamento, constituem objetivos o estabelecimento de
condições urbanísticas especiais para a regularização fundiária dos assentamentos
consolidados, a ampliação da oferta de terra para a produção de habitação de interesse social
– HIS – em vazios urbanos, e o estímulo e garantia para a participação da população em
todas as etapas do processo de implementação e regularização.
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Classiﬁcam-se em ZEIS de áreas ocupadas por assentamentos precários
consolidados e ZEIS de áreas vazias ou subutilizadas, destinadas à produção,
predominantemente, de Habitação de Interesse Social, e se caracterizam por i) integrarem o
perímetro urbano municipal; ii) possuírem infraestrutura e serviços urbanos, ou, ao menos, a
garantia da viabilidade de sua implantação; iii) necessitarem da criação por lei especíﬁca –
Plano Diretor ou outra lei municipal de igual hierarquia; iv) se sujeitarem a regras especíﬁcas
de parcelamento, uso e ocupação do solo, destinadas a facilitar a produção de moradias de
interesse social mediante padrões urbanísticos e edilícios de custo menos elevado, com o
cuidado de manutenção de padrões mínimos de moradia digna.
Além das ZEISs, outros instrumentos também destinados à implantação de medidas
sociais e urbanísticas também se destacam: as operações urbanas consorciadas; o consórcio
imobiliário; a concessão de direito real de uso; a concessão de uso especial para ﬁns de
moradia; o aforamento ou enﬁteuse; a doação; a usucapião especial, prevista na
Constituição federal e regulamentada pelo Código Civil e pelo Estatuto da Cidade, nas
modalidades de usucapião especial individual ou coletiva; o direito de superfície; o direito de
preempção; a desapropriação; a demarcação urbanística (primeiro procedimento ou a
primeira fase de um processo de regularização fundiária de interesse social); a legitimação
da posse (procedimento posterior à demarcação urbanística).
No dia 22 de dezembro de 2016, em meio a uma grave crise política, o presidente
interino, Michel Temer, editou a Medida Provisória 759/2016, que revoga o capítulo III da Lei
n. 11.977/2009 e passa a dispor sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre
alienação de bens imóveis da União, e cria o Direito de Lage.
No dia 24 de maio de 2017, a MP 759/2016 foi aprovada na Câmara dos Deputados,
durante grande manifestação popular pela saída do presidente Michel Temer e também
contra as reformas trabalhista e da Previdência, ocorrida na Esplanada dos Ministérios, após
os representantes de partidos políticos de esquerda se ausentarem da sessão como forma de
protesto. Naquele dia, houve forte confronto entre manifestantes e policiais, depredações
nos prédios dos ministérios, e o presidente convocou as Forças Armadas para conter as
manifestações, medida de caráter excepcional e cabível quando esgotados todos os meios
normais para o restabelecimento da lei e da ordem. Foi em meio a esse caos e grave crise que
os partidos de direita aprovaram a medida provisória, praticamente sem resistência, durante
o esvaziamento da Câmara.
No dia 8 de junho, às vésperas da data prevista para realização da Conferência
Nacional do Conselho Nacional das Cidades, o governo federal editou o Decreto n. 9.076, de
2017, que retirou do Conselho o poder de convocação e organização da Conferência
Nacional, adiando-a para o ano de 2019, contrariando a determinação do Estatuto da Cidade
de gestão democrática e participação da população e associações representativas dos vários
segmentos da população na política urbana. Desde dezembro do ano de 2016, que o
Conselho não se reunia, e o mandato dos conselheiros estava previsto para encerramento no
mês de julho, quando se realizaria a conferência nacional e as eleições regulares. O decreto,
além de alterar o intervalo da conferência de três para quatro anos, ainda retirou a
competência da conferência de eleger os membros do conselho, transferindo essa atribuição
ao Ministério das Cidades, permitindo à pasta editar novo regimento e que, de tal maneira, a
nova composição fosse totalmente indicada pelo governo, o que retira o seu caráter
democrático.
No dia 11 de julho, sob duras críticas dos movimentos sociais de luta pela moradia,
durante lançamento do Programa Nacional de Regularização Fundiária, o presidente
sancionou a Lei n. 13.465/2017. É inegável nesse cenário o processo de desarticulação dos
movimentos populares pela moradia, com seu alijamento da política urbana. Sobram críticas
à lei, principalmente sobre a ausência de participação da população em sua elaboração,
contrariando todo o histórico de amplo processo de discussão e construção democrática de
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mais de vinte anos, que culminou na Lei n. 11.977/2009, a qual, reconhecidamente, ainda
necessitava de avanços. No que tange à regularização fundiária urbana, a Lei n. 13.465/2017
modiﬁca i) a Lei n. 6.015/1973 (Registro de Imóveis); ii) 8.666/1993 (Licitações); iii)
9.636/1998 (Administração do Patrimônio da União); iv) MP 2.220/2011 (Concessão
Especial para ﬁns de moradia); v) 11.977/2009 (Minha Casa Minha Vida); vi) 12.651/2012
(Código Florestal); vii) 13.240/2015 (Alienação de imóveis da União); viii) 13.139/2015
(Parcelamento de Dívidas com a União), e ix) Decreto-lei 2.398/1987, além de trazer
dispositivos contrários às determinações do Estatuto da Cidade.
Não cabe aqui discorrer minuciosamente acerca dos dispositivos alterados e da nova
regulamentação, o que demandaria igual espaço ao que até então se percorreu, e que
extrapolaria o escopo deste breve estudo. Entretanto, cabe ainda o breve registro de
algumas críticas já veriﬁcadas.
As principais críticas apontam para a retração da participação das serventias de
registro de imóveis, da população e das associações representativas dos segmentos da
comunidade nos processos de regularização fundiária urbana de interesse social, que, a
partir de então, se concentram quase exclusivamente em órgãos da administração pública. A
ausência de obrigatoriedade ou de garantia de regulamentação urbanística paralela é outro
ponto importante, além da eliminação de diferenças entre regularização fundiária de
interesse social e de interesse especíﬁco:
A Lei nº 11.977/09 se destacou pela ﬂexibilização dos parâmetros urbanísticos e
ambientais de forma a permitir que os assentamentos urbanos informais ganhassem
juridicidade. Observe-se que tal ﬂexibilização não foi feita sem critérios. Assim, por exemplo,
a possibilidade de redução e áreas públicas e do tamanho mínimo dos lotes se aplicava
apenas aos assentamentos consolidados anteriormente à data de publicação da lei. Da
mesma forma, a viabilidade da ocupação de áreas de preservação permanente encontrava
limitação temporal. Havia clara distinção entre a regularização fundiária de interesse social e
a de interesse especíﬁco, com expressa opção da lei pelo favorecimento ao primeiro caso,
que se refere às camadas da população em situação e maior vulnerabilidade socioeconômica.
Também devem ser lembrados os novos mecanismos que visavam à segurança jurídica da
posse, com a demarcação urbanística e a legitimação de posse, bem como a possibilidade do
usucapião administrativo. Vê-se, pois, a importância da citada lei para a institucionalização
da regularização fundiária, que passou a fazer parte obrigatória da agenda urbana de
Estados e Municípios.
A Lei nº 11.977/09 foi expressamente revogada pela Medida Provisória nº 759, de 22
de dezembro de 2016, que passou a tratar integralmente da regularização fundiária urbana e
rural. O novo diploma buscou facilitar a regularização; no entanto, a falta de melhor técnica
legislativa e a redação confusa tornam questionável sua importância prática. Ademais,
praticamente foram eliminadas as diferenças entre a regularização fundiária de interesse
social e a de interesse especíﬁco, assim como suprimidos dispositivos que relacionavam a
regularização ao planejamento urbano. O que pode resultar em prejuízos à população mais
carente e ao adequado cumprimento das funções sociais da cidade. (MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2017)
Por ﬁm, a extinção de instrumentos como as ZEISs restringe a inclusão de áreas para
habitação para população de baixa renda. A extinção do procedimento de demarcação
urbanística, que abarcava a deﬁnição de perímetro por meio de critérios técnicos
urbanísticos, o licenciamento do projeto de regularização, incluindo urbanização da gleba, o
registro do projeto e do auto de demarcação, leva o processo de regularização diretamente à
legitimação, sem a necessidade da urbanização e da implantação de infraestrutura, sem o
cuidado de estabelecer critérios de caracterização de interesse público das glebas.
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Conclui-se que o problema da ilegalidade fundiária e de acesso à moradia digna no
Brasil vem de longa data e se agrava continuamente com a proliferação de favelas, cortiços e
loteamentos irregulares e clandestinos. Nas últimas décadas, com a redemocratização do
país, movimentos sociais levaram governos a editarem leis e promoverem ações que
favorecessem o acesso à moradia, com legalização dominial e urbanização de
assentamentos irregulares.
A informalidade no acesso à terra urbana e à moradia decorre de fatores inúmeros,
tais como a má distribuição da renda, desemprego, o papel elitista do Estado na elaboração
de políticas econômicas, fatores esses que desembocam na pobreza social. Contudo,
Esses fatores têm diretamente a ver com a maneira excludente como os governos,
sobretudo na esfera municipal, têm organizado seus territórios e formulado políticas
habitacionais e políticas urbanas sempre de forma dissociada da estrutura fundiária. De
modo geral, não há nas cidades brasileiras política de ordenamento territorial que criem
condições adequadas de acesso regular ao solo urbano com serviços e equipamentos para
grande parte da população. As leis urbanísticas são na sua maioria elitistas e tecnocráticas,
especialmente na esfera municipal, determinando valores absurdos e preços de terrenos e
construções, e não reservando espaço para os pobres nas áreas centrais dotada de
infraestrutura e serviços. Isso tem sido agravado pela concentração desigual de serviços e
equipamentos em poucas áreas das cidades. (FERNANDES, 2009)
Longe de resolver o problema, ou de acrescentar na elaboração de soluções até então
criadas, a mera regularização fundiária sem o investimento público de equipamentos e
estrutura de integração socioespacial perpetua a desigualdade social e o desenvolvimento
informal de áreas urbanas. O problema da moradia e do acesso à cidade formal está longe de
ser resolvido no Brasil, e, infelizmente, as últimas alterações legislativas apontam para um
retrocesso com relação à regularização fundiária de assentamentos informais consolidados
em áreas urbanas por populações de baixa renda.
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A mediação extraempresarial na (re) construção
das relações empresariais: uma prática eﬁcaz
para um futuro (im) possível?
1

Francisco Ribeiro Lopes
2
Carla Cargnelutti Bronzatti
RESUMO:A presente pesquisa tem como objeto a aplicação da mediação extraempresarial
na resolução de conﬂitos no âmbito empresarial e seus benefícios em uma nova visão do
ordenamento jurídico. A mediação empresarial é uma técnica de resolução de conﬂitos no
âmbito comercial, que possui grande importância para o Poder Judiciário e para a sociedade
como um todo. Importante mencionar que se utilizou o método de pesquisa hipotéticodedutivo e análise bibliográﬁca para corroborar com o trabalho. Elucida-se que a mediação
é uma forma alternativa de conﬂitos com objetivo principal de restabelecer o diálogo entre
os conﬂitantes e fomentar a cultura da paz. Assim, no Brasil os conﬂitos geralmente são
dirimidos perante o Poder Judiciário pelo método adversarial, ou seja, a cultura das partes
serem adversárias, ganhador ou perdedor, sendo que não há espaços para tal postural,
visto que existem outras técnicas para paciﬁcação de conﬂitos, que não são devidamente
aproveitadas. É de extrema relevância mencionar que a presente pesquisa não tem como
objetivo sanar o debate técnico sobre o tema supracitado, mas sim
corroborar/proporcionar aos interessados uma nova visão sobre os conﬂitos da sociedade
moderna.
Palavras-chave: Conﬂitos. Empresário. Mediação Empresarial
INTRODUÇÃO:
O instituto mediação possui um papel de grande relevância social nos conﬂitos de
âmbito empresarial, sendo uma técnica de resolução de conﬂitos capaz de elucidar e sanar
as possíveis controvérsias com base no diálogo, respeito e na transformação dos
envolvidos.
Nesse sentido, a mediação possui o intuito de cumprir um papel útil e necessário
para a sociedade corroborando com o Poder Judiciário, bem como transformar o conﬂito em
uma oportunidade positiva.
Com isso, a mediação extraempresarial tem por objetivo viabilizar o diálogo e
respeito entre os conﬂitantes transformando a cultura adversarial em um ambiente de
reﬂexão que visa a melhorias para todos de uma forma ampla.
Nesse contexto, se faz necessária uma reﬂexão em face do tema supra, bem como
enaltecer uma nova cultura para a resolução de conﬂitos, que proporcionem aos
conﬂitantes um novo (re) começar, pois se queremos pessoas justas temos que ensinar o
que é Justiça, e a mediação tem papel fundamental para uma sociedade que carece de
decisões mais equilibradas e humanas.
1
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Assim, a efetivação da mediação extraempresarial terá condições de desempenhar
sua função com eﬁciência e celeridade, devendo se reservar apenas e fundamentalmente a
causas de maior relevância que exijam controle de legalidade nos casos de lesão ou ameaça
de lesão a direitos. Todas as outras questões relativas a divergências de interesses podem
ser resolvidas por esses métodos alternativos menos custosos, eﬁcazes e de relevância
social.
É de extrema relevância que os métodos de resolução de conﬂitos na esfera
empresarial proporcionam aos conﬂitantes um novo (re) começar, pois se o que se deseja
são pessoas justas é preciso ensinar o que é Justiça, e a mediação tem papel primordial
para uma sociedade que carece de decisões mais equilibradas.
2. O INSTITUTO DA MEDIAÇÃO COLABORANDO NAS RELAÇÕES
EMPRESARIAIS: UMA PRATICA (IM) POSSÍVEL?
Destaca-se que os empresários devem buscar soluções inteligentes para os
conﬂitos, bem como proporcionar a possibilidade de o conﬂito ser uma oportunidade para
todos evoluírem, sendo uma forma de fortalecer e harmonizar o ambiente de trabalho.
Importante mencionar que no Brasil há uma tendência de dirimir os conﬂitos com o
método adversarial, sendo levado ao Poder Judiciário, o que é um erro, pois existem outros
meios de resolver os conﬂitos desafogando a enchente de processos do Poder Judiciário e
proporcionando uma nova cultura frente aos conﬂitos.
Importante destacar o autor Ortega (2002, p. 147) o qual elucida a importância do
mediador e sua atuação especializada para acompanhar o conﬂito, acrescenta-se:
A mediação é a intervenção, proﬁssional ou proﬁssionalizada, de um terceiro – um
especialista – no conﬂito travado entre duas partes que não alcançam, por si mesmas,
um acordo nos aspectos mínimos necessários para restaurarem uma comunicação, um
diálogo que, é necessário para ambas (...) com o reconhecimento da responsabilidade
individual de cada um no conﬂito e o acordo sobre como agir para eliminar a situação de
crise com o menor custo de prejuízo psicológico, social ou moral para ambos os
protagonistas e suas repercussões em relação a terceiros envolvidos.

Salienta-se a mediação não vem para desorganizar a jurisdição e sim para
transformar o modo como são tratados os litígios no Judiciário, como uma simples
comunicação entre os envolvidos. Assim, temos uma nova posição que contribui para o
melhor andamento do sistema brasileiro de uma forma mais humana e organizada em face
dos conﬂitos, agrega-se a renomada autora Spengler (2014, p. 48):
De fato, o que a mediação propõe é um modelo de justiça que foge da determinação
rigorosa das regras jurídicas, abrindo-se à participação e à liberdade de decisão entre as
partes, à comunicação de necessidades e de sentimentos, à reparação do mal mais que
a punição de quem o praticou. Contudo, esse modelo diferenciado que propõe uma outra
forma de tratar os conﬂitos, buscando não só uma solução para o Poder Judiciário (cujo
modelo de jurisdição se encontra esgotado), mas também a autonomia das partes
possui, na falta de previsibilidade (baseada nas regras e nos procedimentos), uma
causa de vantagem e outra de desvantagem. A vantagem fundamental é a não
submissão a uma lex previa, o que permitirá um grau maior de atenção ao caso
concreto, favorecendo a identiﬁcação de uma pluralidade de caminhos condizentes com
as características de cada conﬂito.

Nessa senda, o instituto da mediação lida com pessoas, as quais possuem sua
própria visão a respeito do objeto da controvérsia, ou seja, ao defenderem suas posições,
expõem aspectos que aﬂoram no conﬂito que estão enfrentando, criando uma perspectiva
parcial e limitadora.
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Dessa forma, Warat (2001, p. 32) enaltece a necessidade de novas posturas para
uma sociedade menos conﬂituosa, pois através da mediação podemos humanizar os
conﬂitos, colaciona-se:
Vivemos em sociedades onde os resultados, o êxito pessoal, as armaduras com as quais
construímos nossa imagem, os simulacros que realizam a vida, a adaptação conformista
faz com que nos afastemos radicalmente do que autenticamente sentimos, de todos os
nossos sentimentos. Nascemos em uma cultura neurótica que está sofrendo um
processo de mutação rumo à psicose. Os caminhos da mediação podem ajudar a
recuperar os sentimentos que fazem o que somos: a desfazer-nos das camadas
superﬁciais para sermos muito mais íntegros nos confrontos com o outro. Essa é uma
forma de poder sentirmo-nos, desde o sentimento do outro, integrando-nos ao
sentimento do outro.

Enaltece que a mediação possui um papel de extrema relevância no ordenamento
jurídico, sendo uma solução célere, o que não signiﬁca sem a devida responsabilidade
técnica, ou seja, a mediação enaltece as obrigações assumidas pelos conﬂitantes e o
controle de um bom diálogo para solucionar o conﬂito.
Com isso o sistema de resolução, a iniciativa dos envolvidos acaba deslocando para
si a responsabilidade de encontrar o deslinde ao caso concreto, forçando (somente no uso
expressivo da palavra) os litigantes a manter uma boa relação, diferentemente do quadro
anteriormente visto, onde enxerga-se uma verdadeira guerra judiciária. Nesse sentido,
acrescenta-se a visão da autora SALES (2007, p. 26) :
No modelo tradicional de solução de conﬂitos – Poder Judiciário -, existem partes
antagônicas, lados opostos, disputas, petição inicial, contestação, réu, enﬁm, inúmeras
formas de ver o conﬂito como uma disputa em que um ganha e o outro perde. Na
mediação a proposta é fazer com que os 3dois ganhem – ganha-ganha. Para se alcançar
esse sentimento de satisfação mútua, é necessário se discutirem bastante os
interesses, permitindo que se encontrem pontos de convergência, dentre as
divergências relatadas.

Assim, a mediação possui o legado de incentivar a cultura da paz e através do diálogo
colher em um futuro próximo uma sociedade harmônica, justa e mais humanizada.
3. A MEDIAÇÃO EXTRAEMPRESARIAL E A PERSPECTIVA DE RELAÇÕES
EMPRESARIAIS MAIS HUMANIZADAS
A mediação extraempresarial consiste nas relações entre empresa e consumidores,
sociedade e coletividade, Entes não empresariais nacionais (ONGs, associações,
fundações, entre outras), Entes não empresariais estrangeiros ou internacionais (países,
organizações internacionais, entre outras), Poder Público (administração pública direta e
indireta). Dessa forma, a mediação extraempresarial possui um papel fundamental nas
relações humanas, bem como desmistiﬁcar o conﬂito na área empresária.
Nesse passo, enaltece alguns dados fornecidos pelo Conselho Nacional de JustiçaCNJ que elencou o número de processos resolvidos por meio de acordos, fruto de
mediações ou conciliações, colaciona-se:
4

O dado foi incluído na 12ª edição do Relatório Justiça em Números (ano-base 2015),
publicado nesta segunda-feira (17/10). Utilizando a base de dados dos tribunais, o
órgão revelou índice médio de conciliação em 11% das sentenças, resultando
aproximadamente 2,9 milhões de processos ﬁnalizados de maneira autocompositiva. O
acompanhamento estatístico dos números relativos à implementação da Política
Judiciária Nacional de Tratamento de Conﬂitos nos tribunais está previsto na Resolução
125/2010.

4

Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83676-relatorio-justica-em-numeros-traz-indice-deconciliacao-pela-1-vez> acesso em 20 de março de 2018.
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Assim, se faz necessário salientar que os avanços através das formas alternativas de
conﬂitos são de relevância social e destaca-se uma nova postura do Poder Judiciário
brasileiro nos tratamentos dos conﬂitos, bem como uma nova visão aos conﬂitantes.
Nesse contexto, ﬁca visível que o instituto da mediação possui um papel de extrema
relevância no ordenamento jurídico, sendo uma solução célere, o que não signiﬁca sem a
devida responsabilidade e técnica, ou seja, a mediação enaltece as obrigações assumidas
pelos conﬂitantes e o controle de um bom diálogo para solucionar o caso concreto.
Dito isso, nas relações empresariais, o resultado rápido e imediato são elementos
constantes e fatores decisivos, prioritários nas questões empresariais em face das
atividades envolverem na sua maioria valores (dinheiro) e projetos futuros para melhoria
da empresa, bem como projetos futuros.
Ressalta-se que a mediação extraempresarial busca a conscientização acerca de que
os discursos fechados por parte dos empresários são situações que não colaboram com as
relações empresariais, pois essas exposições estão impregnadas de fortes argumentos de
convencimento, em uma visão apenas empresarial e não levam em consideração os valores
pessoais, sendo um atraso para os conﬂitos dessa magnitude.
Assim, a mediação extraempresarial possui uma forma de abranger e decidir os
conﬂitos que mais prejudicam as empresas, sendo um importante mecanismo de
prevenção, solução de disputas e controvérsias, bem como proporcionar e/ou resgatar um
ambiente favorável aos negócios. Dito isso, a dinâmica empresária em face da
globalização, o mercado atual não perdoa os empresários sem plano de gestão, sendo que a
atividade empresária deve estar atenta aos riscos, desaﬁos e principalmente aos conﬂitos
para não ofuscar seus objetivos.
Nesse contexto, a mediação extraempresarial é vista como uma importante
ferramenta na resolução dos conﬂitos empresariais, bem como um importante mecanismo
que visa a uma melhor relação entre os conﬂitantes e um maior "ganho" para os envolvidos,
pois restabelece o diálogo muitas vezes perdido em face dos conﬂitos, e transforma a
situação conﬂitual em uma possibilidade positiva.
CONCLUSÃO:
O presente trabalho objetivou analisar o instituto da mediação extraempresarial,
bem como trazer a reﬂexão sobre os conﬂitos e ressaltar os benefícios da mediação na área
empresarial com uma nova visão em face do atual cenário jurídico.
Enaltece que na primeira parte da pesquisa trouxe a reﬂexão e suas contribuições na
esfera empresarial e posteriormente trouxe a mediação extraempresarial, em quais os
conﬂitos pode ser utilizada e sua contribuição no âmbito das relações empresariais.
Nesse contexto, a mediação na esfera empresária apresenta várias vantagens como
método de resolução de conﬂitos em termos práticos relacionais e pessoais, diminuindo os
custos inerentes a resolução de conﬂitos, reduzindo o tempo médio na resolução do
conﬂito, permitindo sanar na medida em que ele é tratado a fundo e de acordo com os
critérios valorizados pelos conﬂitantes, uma visão mais humana sobre as angústias dos
atores sociais.
Diante de tal panorama, percebe-se que reformas legislativas não serão capazes de
suprir as necessidades de acesso à Justiça, e se faz necessária uma mudança de
paradigma, uma nova cultura na qual haja lugar para modos diversos de resolver uma
situação conﬂituosa.
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Nesse contexto, a sociedade não pode contar apenas com a atuação do sistema
judiciário clássico, ou seja, a realidade contemporânea exige que o direito se adapte às
novas necessidades sociais, e a transformação em prol do coletivo valora ainda mais a
mediação e suas técnicas de resolução de conﬂitos. Assim os conﬂitos da sociedade
moderna são cada vez mais complexos, e o instituto da mediação vem proporcionando uma
nova cultura aos conﬂitantes além de proporcionar uma política social que abarca a
sociedade como um todo.
É extremamente importante mencionar que o instituto da mediação visa humanizar
mais as relações humanas, demonstrando que o diálogo e o respeito são importantes
ferramentas para chegar a um convívio pacíﬁco, onde a cultura adversarial não é a melhor
opção para termos uma sociedade mais justa e equilibrada.
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Hipnose como meio de prova no processo penal:
(im) possibilidade
Daniela Brito Flores

Bacharela em direito pelo Centro Universitário de Brasília - UniCeub
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo veriﬁcar a possibilidade, no ordenamento
jurídico brasileiro, da utilização de provas obtidas por meio da hipnose. Em virtude da
utilização dessa técnica, durante o inquérito policial, para a elucidação de crimes, realizouse um estudo objetivando examinar a possibilidade ou impossibilidade da utilização da
hipnose no direito processual penal como meio de prova. Assim, é feito um estudo sobre a
doutrina e a jurisprudência do Brasil, a ﬁm de observar o direito à prova no processo penal,
a avaliação da prova pelo juiz criminal, e, por ﬁm, a forma atual de aplicação da hipnose,
apresentando os posicionamentos favoráveis e contrários a sua utilização como meio de
prova.
Palavras-chave: Hipnose. Hipnose Forense. Hipnose como meio de prova. Direito
Processual Penal.
INTRODUÇÃO
O estudo consiste em uma pesquisa bibliográﬁca e em uma análise sobre o que os
tribunais brasileiros entendem sobre a utilização da hipnose no direito processual penal.
Visa analisar se a hipnose pode ser considerada como meio de prova no direito penal
brasileiro, observando as implicações processuais como, a licitude dessa técnica, o aspecto
do falso testemunho, o sistema de apreciação da prova pelo magistrado, entre outros.
Em relação ao direito à prova no processo penal, é necessário conhecer o conceito de
prova, os meios de prova no direito penal, os sujeitos que estão submetidos à prova. Além
disso, é importante entender os princípios que regem o procedimento probatório, como
forma de proteger os direitos das partes no curso da ação penal.
De acordo com a avaliação da prova pelo juiz criminal, é necessária uma análise do
sistema de processo penal, além do sistema de apreciação da prova e a inﬂuência do
sistema da livre convicção ou da verdade real, que é o sistema adotado no direito
processual penal brasileiro, sobre avaliação da prova pelo juiz. É feita, ainda, uma reﬂexão
sobre como é possível obter a verdade real, se recordações das partes e das testemunhas
não correspondem exatamente à realidade.
Por ﬁm, em relação à hipnose como meio de prova, é preciso conhecer o conceito de
hipnose e de transe, os fenômenos hipnóticos e os perigos e limitações de utilização dessa
técnica. Além disso, é abordado sobre Milton H. Erickson o qual revolucionou a hipnose no
século XX. Também é realizado um estudo sobre a utilização da hipnose no direito
processual penal, nos dias atuais, fazendo-se referência ao Laboratório de Hipnose
Forense, localizado no Instituto de Criminalística do Paraná, além do Departamento de
Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), do estado de São Paulo, o qual pretende criar o
primeiro setor de hipnose forense como forma de ajudar na elucidação de crimes. Em
decorrência da utilização dessa técnica no direito penal, é realizada uma análise do
posicionamento judicial sobre a hipnose por meio de julgados.
Observa-se, então, que o trabalho tem como objetivo discutir a aplicação da hipnose
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forense no direito processual penal brasileiro, proporcionando uma visão crítica a partir dos
argumentos favoráveis e contrários à utilização dessa técnica.
1. DIREITO À PROVA NO PROCESSO PENAL
Segundo Ada Pellegrini Grinover, o termo prova possui vários signiﬁcados. Em
sentido amplo, prova é o conjunto de atos feitos pelas partes e pelo juiz durante a
reconstrução dos fatos os quais constituem a base das pretensões deduzidas e da decisão
em si. Em sentido estrito, também se refere aos instrumentos por meio dos quais as
informações dos fatos são colocadas no processo, isto é, os meios de prova. E, ainda, o
termo prova dá nome ao resultado desses atos.
Segundo Aranha, "sujeito da prova é a pessoa ou coisa de quem ou de onde promana
a prova." (1). Para ele, todos os fatos deixam vestígios os quais podem ser morais ou reais,
dessa forma, os primeiros resultam de impressões conscientes do espírito humano, e os
segundos são ligados à realidade inconsciente das coisas.
Assim sendo, o sujeito da prova, ao utilizar a técnica da hipnose, pode ser a vítima, o
acusado ou a testemunha. E, como fatos deixam vestígios, a hipnose é utilizada para
descobrir as impressões deixadas na memória, as quais podem ter sido bloqueadas por
algum trauma sofrido, dessas pessoas.
O meio de prova abrange tudo aquilo que possa servir à demonstração da verdade,
sendo que, no direito processual penal brasileiro, vigora o princípio da verdade real. Assim
sendo, não é possível a limitação da prova devido ao fato de frustrar o interesse do Estado
na aplicação da lei.
Na legislação penal brasileira, adota-se o sistema das provas exempliﬁcativas o qual
abrange as provas nominadas, expressas em lei, e as provas inominadas, as quais não
estão expressas, mas são possíveis de serem admitidas dentro do juízo de admissibilidade
do juiz.
Segundo Aranha:
"A jurisprudência tem admitido certas provas novas e inominadas (como o
frenoscópio), porém negando valor absoluto em razão da inexistência de uma
certeza cientíﬁca e não pela falta de previsão legal.
A título de ilustração: 'Embora a ciência penal já esteja bem distanciada dos tempos das
ordálias e dos juízos de Deus, encontra-se ainda mais longe da eﬁciência dos aparelhos
perscruptadores do pensamento humano (frenoscópio ou psicógrafo). Assim é
preferível absolver culpados, no caso de dúvidas irredutíveis à perspicácia comum, a
condenar inocentes em nome de precária psicologia cientíﬁca' (AP. 157.375, TACrimSP,
Rel. Gonçalves Sobrinho)" (2) (grifo nosso)

Dessa forma, nota-se que o magistrado não ﬁca restrito a provas elencadas em lei,
sendo possível admitir provas novas e inominadas. Observa-se, porém, que o princípio da
liberdade probatória não é absoluto e sofre restrições, como, por exemplo, tem-se a
vedação da utilização de provas ilícitas, conforme o artigo 157, do Código de Processo
Penal.
Assim, sabe-se que a hipnose não está elencada entre os meios de provas que se
encontram no Código de Processo Penal, mas como o rol é apenas exempliﬁcativo, a
hipnose pode ser considerada como uma prova inominada, sendo possível de ser admitida
dentro do juízo de admissibilidade do juiz.
Sabe-se, ainda, que a Lei 11.690/2008 modiﬁcou a redação do artigo 157 do Código
de Processo Penal, dispondo que "são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do
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processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais." (3). Dessa forma, concebeu-se como prova ilícita aquela que
viola disposições materiais, assim como processuais.
Observa-se que essa vedação legal não será considerada para afastar a incidência do
princípio constitucional da proporcionalidade, sendo que a prova ilícita será admitida
sempre quando se discutir interesses de extrema importância para o cidadão, como a vida,
a segurança ou a liberdade.
2. AVALIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ CRIMINAL
O sistema processual adotado no Brasil é o sistema misto, embora não oﬁcialmente.
Observa-se que a Constituição federal segue o sistema acusatório, mas o direito processual
penal, o qual é regido pelo Código do ano de 1941 e elaborado sob o enfoque inquisitório,
adota o sistema inquisitivo.
Nota-se, porém, que há muitos processualistas que consideram que o sistema
adotado pelo Brasil é o acusatório. Segundo Nucci, eles baseiam-se, de forma exclusiva,
nos princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio do contraditório, da
publicidade, da presunção de inocência, além da separação entre o órgão acusador e o
julgador. Observa-se, em contrapartida, que o Código Processual Penal faz a previsão de
que a colheita inicial da prova será por meio do inquérito policial presidido pelo delegado de
polícia, estando presentes os elementos do sistema inquisitivo, como o sigilo, forma
escrita, a ausência da ampla defesa e do contraditório, entre outros. Posteriormente, com o
início da ação penal, é que se veriﬁcam as garantias constitucionais, observando-se a
predominância do sistema acusatório.
O sistema de apreciação da prova adotado pelo atual Código de Processo Penal é o
sistema da livre (e não íntima) convicção, da verdade real, do livre convencimento ou da
persuasão racional.
Segundo esse sistema, o juiz não está preso a qualquer critério legal de preﬁxação
de valores probatórios, ele tem liberdade para formar a sua convicção, mas não de forma
absoluta. O juiz deve fundamentar as razões de sua decisão, obedecendo a certos critérios
legais ainda que ﬂexíveis.
Por meio da motivação das decisões judiciais, as partes obtêm o conhecimento das
razões que levaram o juiz a determinada conclusão, permitindo-se o controle da referida
decisão tanto pela publicidade quanto pela possibilidade de impugná-la pela via recursal.
Ressalta-se que a fundamentação da decisão é o meio pelo qual é possível observar se o
devido processo legal preponderou sobre o poder judicial.
Assim sendo, desde a superação do sistema tarifado, observa-se que não há mais,
em tese, a tentativa de terem-se julgamentos de forma padronizada. Então, nota-se que,
em um mesmo tribunal, pode não haver julgamentos uniformes. Ressalta-se, porém, que a
adoção da razão nas decisões judiciais não exclui o subjetivismo do julgador, não estando a
razão e a emoção completamente dissociadas. Observa-se que, pela própria origem da
palavra sentença, o sentimento está relacionado com o julgado, pois "sententia" origina-se
de "sententiando", gerúndio do verbo "sentire".
Evidencia-se, então, não ser o juiz mero aplicador da lei ao caso concreto, sendo que
por meio de seu ato criativo pode afastar leis inconstitucionais, tanto pelo controle difuso de
constitucionalidade quanto pela interpretação ao signiﬁcado mais favorável quando há
mais de um entendimento possível.
Sabe-se, então, que o magistrado deve fundamentar suas decisões tendo como base
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os dispositivos legais, ainda que ﬂexíveis, de acordo com o artigo 93, IX, da Constituição
federal, e o artigo 155, caput, CPP, o qual dispõe:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas." (4)

A reforma realizada pela Lei 11.690/2008 acentuou a predominância do sistema
inquisitivo no processo penal. Observa-se que a alteração feita no artigo 155, do Código de
Processo Penal, permite ao juiz basear sua decisão em informações obtidas na
investigação, desde que não sejam a única fonte fornecedora de informação para a
convicção do juiz, sendo que, ainda, pode considerar as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas colhidas no inquérito policial.
Assim sendo, os depoimentos das testemunhas, das vítimas e dos acusados colhidos
sob a técnica da hipnose, na fase do inquérito policial, podem ser utilizados pelo juiz como
elemento de convicção quando amparados por outras fontes de informação.
Em relação à prova como determinação da verdade, trata-se de uma concepção
tradicional da prova sendo que, conforme essa teoria, é possível, de maneira relativizada e
contextualizada, a determinação da verdade dos fatos no processo. A prova é tida como
uma técnica racional para a conﬁrmação de hipóteses que se relacionam com a verdade
empírica.
Segundo Aragoneses Alonso, a prova é o meio para o qual se obtenha a certeza sobre
a existência de um acontecimento, sendo a certeza o estado mais perfeito entre os diversos
estados da mente que são a dúvida, a ignorância, a suspeita e a opinião ou crença.
Ressalta-se que, como não é praticamente possível a demonstração da existência do fato,
e, sabendo-se que a verdade formal não é um conceito utilizado no processo penal,
conceitua-se prova como uma atividade utilizada para que se obtenha o convencimento
psicológico do magistrado.
O ideal seria poder trazer aos autos do processo o que realmente aconteceu, mas a
retrospectiva dos fatos não é tão simples, sendo que há dependência, em grande parte das
vezes, da memória, da formação de falsas memórias, entre outros, daquelas pessoas que
depõem. Observa-se, então, que o devido processo legal impõe regras sobre o que é
permitido ou não ter-se como prova no processo, devendo ser lícita sob pena de
inadmissibilidade.
Segundo Malatesta, "a verdade, em geral, é a conformidade da noção ideológica com
a realidade; a crença na percepção desta conformidade é a certeza. Ela é, portanto, um
estado subjetivo da alma, podendo não corresponder a verdade objetiva".(5) Então, a
verdade e a certeza nem sempre coincidem, pois sendo a certeza um estado subjetivo do
espírito, e, consequentemente, gerando uma verdade subjetiva, a certeza nem sempre
corresponderá à verdade objetiva a qual é a exata correspondência da noção de realidade
com o que realmente ocorreu.
Assim sendo, por ser a verdade subjetiva, pode-se ter certeza de algo que é falso e,
ainda, duvidar de algo que é verdadeiro. Então, a verdade é relativa, pode ser certa,
duvidosa ou falsa a depender de pessoa para pessoa. A verdade é, então, um estado da
alma, podendo não corresponder à realidade devido às imperfeições humanas. Conforme
Carnelutti, o objetivo do processo passa a ser, então, a investigação da certeza. E, sabendo
que com o ﬁm do processo não há a "revelação" da verdade, a sentença é tida como um ato
de crença, um ato de fé.
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Sabe-se que os depoimentos das vítimas e testemunhas de certo fato estão sujeitos
a contaminações de várias espécies devido à dinamicidade da memória. Dessa forma, as
recordações não correspondem exatamente à realidade e, assim, é inviável falar em
verdade no processo, em virtude de não ser possível a reconstrução do fato como
efetivamente aconteceu.
Uma forma de contaminação da memória, independentemente de a pessoa estar
sujeita a técnica de hipnose, são as falsas memórias as quais ocorrem quando é inserida
uma informação que não é verdadeira em meio a um acontecimento realmente vivenciado,
produzindo a "falsa informação" na qual a pessoa acredita verdadeiramente ter passado
pela falsa experiência.
Observa-se que pode haver uma tendência daquele que interroga o acusado, a
vítima, as testemunhas, em explorar a vertente acusatória e, assim, induzir os
questionamentos. Além disso, pode haver o induzimento por parte dos parentes, policiais,
julgadores e da mídia, e ainda, pode ocorrer a conﬁssão de supostos danos que nunca
ocorreram.
De acordo com estudos realizados pelo psicólogo Daniel Wright, conjuntamente com
seus amigos da Universidade de Susses, não são todas as pessoas que são suscetíveis a
falsas memórias, sendo que as mais vulneráveis são as que tendem a sofrer lapsos de
atenção e as que foram traumatizadas. Segundo os estudos feitos, as experiências
traumáticas podem contribuir para o esquecimento e, assim, o esquecimento pode
favorecer a distorção da memória.
Ressalta-se que as falsas memórias não se confundem com a mentira, pois ao mentir
a pessoa sabe que o fato não é verdadeiro. Segundo Miranda, as falsas memórias e a
mentira não se assemelham, pois esta é um processo consciente de inventar ou distocer a
realidade. Já nas falsas memórias, a pessoa acredita que aquilo aconteceu realmente.
Sendo isso um sério problema, principalmente para a polícia.
Assim sendo, para realizar a avaliação do depoimento do acusado, da vítima e da
testemunha não há princípios avaliatórios. Cabe ao juiz analisar o sujeito da prova e ao
conteúdo da narrativa para dar ao depoimento a força de prova.
Dessa forma, deve-se observar a pessoa em si, isto é, deve-se analisá-la social
(antecedentes, proﬁssão, educação, entre outros) e psicologicamente (estado emotivo, a
susgestionabilidade, entre outros). Além disso, deve-se observar, ainda, o conteúdo do
depoimento, como, por exemplo, a coerência, verossimilhança ou possibilidade de
imaginação, inclusão de detalhes ou a sua ausência.
Sabe-se que não há critério seguro, mas baseado nesses fatores, o depoimento
poderá ter uma maior ou menor credibilidade.
3. HIPNOSE COMO MEIO DE PROVA
O conceito de hipnose não é unânime. Conforme Soﬁa M. F. Bauer, hipnose seria:
"a absorção da atenção do sujeito: a atenção seria focalizada através de uma indução ou
de uma auto-indução, absorvendo a atenção da mente consciente e isto daria a
oportunidade à mente inconsciente de se manifestar através dos fenômenos hipnóticos.
A pessoa então experiencia um estado diferente de consciência, com a mente
consciente focada e parcialmente alerta; enquanto sua mente inconsciente
experimenta formas variadas de manifestar as riquezas do inconsciente." (6)

Assim sendo, observa-se que a hipnose é a externalização da mente inconsciente,
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sendo que a mente consciente permanece parcialmente ativa. As manifestações hipnóticas
apresentam-se como atos do subconsciente, como experiências que foram aprendidas no
passado e ﬁcaram gravadas no cérebro, sendo que no presente momento não estão
conscientes, mas podem ser acessadas quando necessário.
Nos dias atuais, na América do Sul, a hipnose médica é conhecida como "sofrologia".
que foi cunhado a partir das raízes sos, que signiﬁca "tranquilo", phren, que signiﬁca
"mente" e logia, que signiﬁca "ciência", por uma psiquiatra em Barcelona.
Muitos médicos da língua espanhola utilizam o termo "sofrologia", pois o sofrologista
é aquele que "trata a mente, tranquilizando-a", sendo um conceito melhor do que
"hipnotismo", pois o hipnotizador poderia signiﬁcar alguém que põe as pessoas "a dormir" o
que não acontece.
Sabe-se que, atualmente, o método da hipnose é cientiﬁcamente aceito segundo a
seguinte resolução do Conselho Federal de Psicologia:
"O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de
1971 e; CONSIDERANDO o valor histórico da utilização da Hipnose como técnica
de recurso auxiliar no trabalho do psicólogo e; CONSIDERANDO as
possibilidades técnicas do ponto de vista terapêutico como recurso coadjuvante
e; CONSIDERANDO o avanço da Hipnose, a exemplo da Escola Ericksoniana no
campo psicológico, de aplicação prática e de valor cientíﬁco e; CONSIDERANDO
que a Hipnose é reconhecida na área de saúde, como um recurso técnico capaz de
contribuir nas resoluções de problemas físicos e psicológicos e; CONSIDERANDO
ser a Hipnose reconhecida pela Comunidade Cientíﬁca Internacional e Nacional
como campo de formação e prática de psicólogos, RESOLVE: Art. 1º – O uso da
Hipnose inclui-se como recurso auxiliar de trabalho do psicólogo, quando se ﬁzer
necessário, dentro dos padrões éticos, garantidos a segurança e o bem estar da
pessoa atendida; Art. 2º - O psicólogo poderá recorrer a Hipnose, dentro do seu
campo de atuação, desde que possa comprovar capacitação adequada, de acordo
com o disposto na alínea "a" do artigo 1º do Código de Ética Proﬁssional do
Psicólogo. Art. 3º - É vedado ao psicólogo a utilização da Hipnose como
instrumento de mera demonstração fútil ou de caráter sensacionalista ou que crie
situações constrangedoras às pessoas que estão se submetendo ao processo
hipnótico. Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art.
5° - Revogam-se as disposições em contrário. Brasília (DF), 20 de dezembro de
2000." (7)

Dessa forma, a hipnose pode ser descrita cientiﬁcamente, sendo um erro adotar
termos metafísicos para descrever seus fenômenos.
Segundo Shrout, a mente subconsciente, no contexto da hipnose cientíﬁca, é um
conceito orgânico e algo materialista. Para o autor, subconsciente é tudo o que está
acontecendo em relação àquilo o qual uma pessoa não está conscientemente atenta.
Com a ﬁnalidade de entender como o subconsciente funciona, há duas espécies de
raciocínio: o indutivo e o dedutivo. O raciocínio dedutivo ocorre quando se parte de uma
generalização, teoria ou premissa, e raciocina-se para algo especíﬁco, ou seja, tem-se a
teoria proposta a partir da qual é feita uma dedução. Já o raciocínio indutivo, o ponto de
partida é de dados individuais sobre os quais se raciocina para uma teoria, isto é, reúnemse os dados a partir dos quais observa-se uma teoria capaz de esclarecer os fatos.
Então, a mente consciente raciocina desses dois modos. A mente subconsciente
(que é o tipo de pensamento que ocorre quando se está no estado hipnótico), porém, é o
estado mental que somente raciocina dedutivamente. Isso signiﬁca que se alguém diz a
uma pessoa sem que ela esteja no estado hipnótico "A sala está ﬁcando mais quente. A sala
está ﬁcando cada vez mais quente. Você pode sentir que a sala está se tornando mais
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quente.", a pessoa irá examinar os dados e perceber se eles conﬁrmam essa teoria. Se,
porém, a pessoa estiver sob o estado hipnótico, a sua mente subconsciente aceitará essa
premissa, pois o subconsciente não tem a capacidade de questionar a validade da
aﬁrmação a qual será aceita total ou parcialmente. Dessa forma, sendo a aﬁrmação aceita
como verdadeira, tudo que derivar dessa premissa, pela lógica, também será verdadeiro.
Isso ocorre porque a capacidade crítica foi temporariamente interrompida ou desviada para
que se pudesse raciocinar de modo dedutivo apenas. A partir dos estudos sobre a hipnose,
pode-se aﬁrmar que a mente subconsciente só raciocina por dedução, nunca por indução.
As mentes consciente e subconsciente estão em equilíbrio, isto é, quando uma está
em sua forma mais ativa, a outra está em sua forma menos ativa, sendo que não podem
funcionar ao mesmo tempo. Quando se está em consciência, durante o dia, a mente
consciente está ativada. Já quando uma pessoa dorme, a natureza tem uma forma de
bloquear a mente subconsciente, como forma de proteção, para evitar que alguém com
más intenções possa causar algum tipo de inﬂuência durante o sono.
Há situações em que se atinge um grau de "perda de consciência" devido a uma
razão qualquer, assim, a mente subconsciente ﬁca mais ativa que a consciente.
A hipnose é uma das formas de acesso ao subconsciente segundo a qual leva a
mente para a "perda de consciência" (a mente subconsciente ﬁca mais ativa que a
consciente), com o ﬁm de que o que seja dito ﬁque registrado no subconsciente.
O transe é um estado de percepção alterada provocada por uma alteração
temporária do sistema nervoso. É um estado de "perda de consciência" que pode ser
evidenciado de muitos modos. Assim, a técnica para causar essa alteração neurológica é
chamada de "indução hipnótica" e a sua consequência é o "transe hipnótico".
Assim, a hipnose pode ser atingida pelo transe positivo e pelo transe negativo. O
transe negativo é alcançado da mesma forma que a experiência traumática, por meio da
estimulação ao medo até ocorrer o estado de perda de consciência e, consequentemente, o
transe hipnótico. Isso era o que grandes nomes da história da hipnose, Mesmer e Charcot,
faziam.
O transe positivo, por sua vez, é atingido pela técnica de relaxamento. Ao relaxar, a
mente consciente também relaxa. Ela não adormece, porque caso isso ocorra, a natureza,
como mecanismo de defesa, poderá intervir e bloquear o acesso ao subconsciente. Assim,
durante a hipnose, a mente consciente não adormece, mas a sua "resistência" adormece.
Dessa forma, a mente consciente ﬁca em estado de semiletargia, pouco ativo e sonolento,
não podendo perceber o que está acontecendo.
Quando se está em transe positivo, por meio do relaxamento, pela concentração
sem esforço e percepção limitada, ocorre uma mudança nas sensações físicas. É uma
alteração neurológica que ocorre necessariamente quando ocorre o deslocamento para o
estado mental de perda de consciência no qual a mente subconsciente ﬁca suscetível a
sugestões verbais.
O transe positivo estimula o sistema nervoso parassimpático e, dessa forma,
existem "sinais de hipnose", que não podem ser disfarçados, é caracterizado pela
diminuição dos batimentos cardíacos, dilatação vascular, aumento da secreção salivar e
lacrimal, contração da pupila, o aumento da temperatura do corpo, aumento da lacrimação,
leve avermelhamento do branco dos olhos ao sair do transe, tremor nas pálpebras e uma
tendência dos globos oculares para girar para cima, entre outros. Observa-se, então, que
as reações são opostas ou complementares àquelas que ocorrem no sistema nervoso
simpático.
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A concentração deve ocorrer sem esforço, não é uma atividade física, mas mental.
Assim, quando uma pessoa está concentrada, ela ﬁca completamente relaxada, esquecese dos fatos a seu redor, inclusive do próprio corpo, das condições físicas, entre outros.
Portanto, na hipnose, a pessoa está num completo estado de relaxamento e, então, tem-se
a possibilidade de conseguir a concentração sem esforço.
Entre os fenômenos hipnóticos, tem-se o rapport, a catalepsia, a dissociação, a
analgesia, a anestesia, a regressão da idade, a progressão da idade, a distorção do tempo,
a amnésia, a hiperminésia, as atividades ideomotoras e ideossensórias, a sugestão póshipnótica.
Primeiramente, o rapport é o estabelecimento de conﬁança entre o paciente e o
hipnólogo. Quando esse fenômeno é observado, o hipnotizado tende a não prestar atenção
a situações do ambiente e a estímulos externos, para responder somente ao hipnólogo.
A catalepsia, por sua vez, é o estado de tonicidade muscular, a pessoa hipnotizada
ﬁca ﬁxa em uma posição por período indeterminado. Ocorre em todos os níveis de transe.
Já a dissociação é a capacidade de dissociar a mente consciente da mente inconsciente.
A analgesia é o formigamento no corpo, como ocorre em alguns tipos de anestesia.
Diferentemente da anestesia que é a sensação de não sentir uma parte deﬁnida do corpo.
A regressão da idade é um fenômeno natural do transe, pode ser induzido ou aparece
espontaneamente. Consiste em memórias, pensamentos em nível de recordação ou pode
aparecer como uma reviviﬁcação. Já na progressão da idade, a pessoa projeta realizações
que deseja materializar no futuro.
A distorção do tempo é a modiﬁcação temporal interna da pessoa hipnotizada em
relação ao tempo cronológico, isto é, um indução de curta duração pode parecer durar
muito tempo ou vice-versa.
A amnésia divide-se em amnésia parcial e total. Ocorre a amnésia parcial quando a
pessoa que foi hipnotizada lembra-se de partes do transe, sendo que é mais comum no
transe leve e médio. A amnésia total ocorre quando o hipnotizado não se recorda de nada
que aconteceu durante o transe. Ela é comum no transe profundo ou sonambúlico.
A hiperminésia é a facilidade de o paciente lembrar-se de muitos fatos que
ocorreram em sua vida. Ela ocorre tanto nos estados profundos de transe quanto no transe
leve e até no estado hipnoidal. Dessa forma, amplia-se a utilização da hipnose como técnica
de exploração na coleta de material.
A atividade ideomotora e ideossensórias é a capacidade de o hipnotizado responder
automaticamente por meio de sinais ideomotores (sinalização com as mãos, dedos) ou
ideossensórias (associação a uma ideia).
Por ﬁm, a sugestão pós-hinótica é a sugestão dada durante o transe hipnótico para
ser cumprida após a desipnotização. Pode ser dividida em sugestão pós-hipnótica simples
ou complexa. A primeira torna-se efetiva ao ser executada imediatamente após a hipnose.
A segunda, por sua vez, ocorre quando se sugere que o paciente só a execute quando for
realizado um determinado sinal ou um determinado momento. Ressalta-se que se a
sugestão pós-hipnótica ferir convicções ou preceitos do hipnotizado, ele não a executará.
Observa-se que o rapport aumenta a eﬁcácia desse fenômeno, isto é, se houver um
bom rapport, a sugestão pós-hipnótica funcionará independentemente do grau de
profundidade do transe.
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Atualmente, no Laboratório de Hipnose Forense no Paraná, a sugestão pós-hipnótica
é utilizada para a produção de retratos falados com o objetivo de elucidar os crimes. Dessa
forma, dá-se uma sugestão durante o transe à pessoa para que ela possa recordar dos
detalhes do fato que ela trouxe à tona na hipnose, para que se possa produzir o retrato
falado após a hipnose.
A hipnose não é uma "relação de poder entre duas pessoas". Essa deﬁnição foi
fomentada pelos hipnotizadores de palco os quais dependiam que a plateia acreditasse
nisso para o seu sucesso. O poder da hipnose está na mente do hipnotizado, pois apenas as
sugestões aceitas pela pessoa hipnotizada é que produzem efeitos, e não qualquer
sugestões feitas. O hipnotizador ajuda o paciente a atingir a hipnose por meio de suas
orientações, dessa forma, a pessoa é o sujeito da hipnose, e não o seu objeto.
Observa-se que qualquer risco em relação à hipnose é desencadeado ao se utilizar
métodos diretos, autoritários, e não os métodos permissivos que estimulam emoções
negativas, dando-se ordens em vez de sugestões, assim, o paciente age com temor, e,
também, quando o hipnotizador não tenta descobrir o que está errado e insiste em ser
obedecido. Dessa forma, o hipnotismo não é centralizado no paciente, sendo considerado
egocêntrico.
A dependência em relação ao hipnotizador é improvável na hipnose clínica, mas é
um perigo na hipnose praticada por amadores ou em palcos, porque as induções são
continuadas por muito tempo com o objetivo de atuação teatral. Dessa forma, essas
induções resultam em uma confusão mental, isto é, possuem uma personalidade "fora de
foco" (8), sendo altamente sugestionável. A pessoa comum não tem com o que se
preocupar, pois sua personalidade não permite atingir níveis de transe como no que é feito
por amadores ou em palcos. Ademais, a hipnose é capaz de corrigir os problemas criados
por ela mesma, ou seja, se um hipnotizador de má-fé prejudicar alguém, um hipnotizador
experiente pode corrigir o feito.
Erickson (1901-1980) desenvolveu uma abordagem muito diferente de utilização da
hipnose das existentes até sua época, revolucionando a hipnologia no século XX. O método
ericksoniano é centrado no paciente, sendo que a indução é indireta, interativa, parte da
observação do paciente e de todas suas reações. Segundo Erickson, o transe hipnótico
possui uma natureza multidimensional que se modiﬁca de pessoa para pessoa. Seu método
consiste em fazer um tipo de transe exclusivo para cada cliente, de acordo com um critério
de avaliação da personalidade da pessoa, a sua resistência, entre outros. Esse método
utiliza uma linguagem de fácil acesso a cada pessoa, utilizam-se coisas do próprio paciente
para colocá-lo em transe, em vez de induzi-lo ao transe formal. "A espontaneidade é parte
fundamental para aceitar o que o cliente traz, até mesmo a resistência, e se utilizar deste
material para ir passo a passo para dentro do cliente"(9). Dessa forma, não se tem uma
metodologia muito formal.
A hipnoterapia ericksoniana, então, tem como característica principal não o transe
formal, mas sim um sistema interpessoal de comunicação com foco nas pessoas envolvidas
e com o objetivo primário de descobrir capacidades inconscientes de respostas.
Sabe-se que, desde 1983, no Brasil, o Instituto de Criminalística do Paraná é o
primeiro, na associação da hipnose como técnica auxiliar as investigações criminais, assim
como na realização do retrato falado. Devido aos ótimos resultados, foi criado o primeiro
Laboratório de Hipnose forense, inaugurado em setembro de 1998, considerado o único do
país e da América Latina especializado no uso da técnica de hipnose para ajudar nas
investigações criminais.
O chefe do Laboratório de Hipnose Forense do Paraná é o doutor Rui Fernando Cruz
..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

131

Justiç@

ARTIGOS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Sampaio o qual utiliza a técnica em vítimas ou testemunhas de crimes que sofreram
bloqueio mental devido ao transtorno pós-traumático, assim, não conseguem lembrar
como o fato ocorreu. A utilização da hipnose é requisitada com maior frequência pelos
delegados de polícia, mas os promotores de Justiça e os juízes também pedem ajuda ao
laboratório.
O jornal Estadão, do estado de São Paulo, publicou, no ano de 2011, que o
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) pretende criar o primeiro
setor de hipnose forense no centro da capital paulista, com o objetivo de ajudar na
elucidação de crimes, com o aperfeiçoamento dos retratos falados e também na aplicação
da técnica em testemunhas, assim como é feito no Paraná.
Na investigação criminal, a hipnose é utilizada como auxílio para o esclarecimento e
solução do caso. Segundo o Dr. Sampaio, os relatos fornecidos no processo de hipnose não
são considerados como provas testemunhais, mas indicam o procedimento a ser seguido
para a elucidação do caso.
Segundo o Dr. Sampaio, o primeiro caso experimental foi de atropelamento.
Segundo ele, uma Kombi que atropelou e matou um senhor de idade, evadiu-se do local. A
única testemunha era um frentista de um posto de combustível. A hipnose foi feita 60 dias
depois do fato, e, apesar de todo tempo que passou, a testemunha conseguiu lembrar-se
de toda a descrição da Kombi, inclusive a placa parcial do veículo e, além disso, de um
caminhão (da empresa Móveis Town) que tentou impedir a fuga da Kombi. O Dr. Rui foi até à
empresa Móveis Town e encontrou o motorista do caminhão o qual forneceu todas as
informações. O motorista forneceu a placa integral da Kombi, pois havia anotado o número
da placa para fazer o jogo do bicho. A perícia, então, identiﬁcou alguns respingos de sangue
no veículo indicado pelo motorista. Dessa forma, a hipnose não foi utilizada como prova em
si mesma, mas foi utilizada no método investigativo.
Outro caso em que a hipnose foi utilizada foi em relação ao acusado, Jairton Cardoso,
32 anos, que confessou, durante uma sessão de hipnose, ter matado a babá Josiane
Taborda de Oliveira, 14 anos, e Vinícius Félix Nascimento, 5 anos, além de ter praticado
atos libidinosos com a menina. Observa-se que a sessão de hipnose foi acompanhada pelo
delegado Messias Antônio Rosa, do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).
Ressalta-se que a conﬁssão do crime, feita pelo Sr. Jairton Cardoso, foi repetida no Centro
de Operações Policiais Especiais (Cope), sendo que foi gravada em vídeo e documentada
em papel.
Em relação ao retrato falado com o uso da hipnose, segundo o Dr. Sampaio, utiliza-se
a hiperminésia que é a potencialização da memória do indivíduo durante o transe hipnótico.
É utilizada a técnica da sugestão pós-hipnótica, dá-se uma sugestão durante o transe à
pessoa para que ela possa recordar dos detalhes do fato que ela trouxe à tona na hipnose,
para que se possa produzir o retrato falado após a hipnose. São ﬁxados na mente das
pessoas os detalhes primários, como o tipo de olho, nariz e boca, e os detalhes
secundários: cabelo, formato do queixo, orelha, peso, altura, idade etc. Então, por
sugestão pós-hipnótica, a pessoa monta o retrato falado, após a sessão de hipnose.
Devido ao fato de grande recorrência à utilização da hipnose para a solução de
crimes, é necessário fazer uma análise sobre o entendimento dos tribunais em relação a
sua utilização tanto na fase do inquérito policial quanto durante a ação penal, ao realizar-se
o interrogatório e a colheita dos depoimentos da vítima e das testemunhas.
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
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MALFERIMENTO DOS ARTS. 499 (REVOGADO) E 184, AMBOS DO CPP. PEDIDO DE
D I L I G Ê N C I A S C O M P L E M E N TA R E S. I N D E F E R I M E N T O D E V I D A M E N T E
FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Por ﬁm, no que concerne à sustentada
ofensa aos artigos 499 (atualmente revogado pela Lei nº 11.719/08) e 184, ambos do
Código de Processo Penal, ante o indeferimento de diligência necessária ao
esclarecimento da verdade, veriﬁca-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem guarda ﬁna sintonia com a jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior,
conforme observa-se do trecho do acórdão às ﬂs. 526/529: "Foi alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida,
consistente na realização de uma sessão de hipnose com a vítima, para que a
mesma esclarecesse dúvidas acerca da autoria delitiva, ﬂ. 371/372. Contudo,
esta preliminar não merece acolhida. Na investigação criminal, a hipnose é
utilizada como ferramenta de auxílio para elucidação de casos em que a
testemunha ou vítima tem algum bloqueio mental decorrente do trauma
sofrido. Vítimas de estupro, sequestro, assalto e atropelamento podem ter
diﬁculdades para dar informações para confecção do retrato falado ou de
características do local do crime, por exemplo. Todavia, in casu, a vítima
reconheceu, sem dúvidas, o réu Abelardo como sendo o autor do crime, não
havendo razão para ser submetida a uma sessão de hipnose, como bem
observou o Promotor de Justiça e o MM. Juiz. Sobre a liberalidade do magistrado
em indeferir uma diligência desnecessária, colhemos os seguintes julgados das Cortes
Superiores: (...) Dessa feita, não há se falar em nulidade no presente feito, ante a
ausência de cerceamento de defesa" (...). (STJ - Agravo em Recurso Especial nº
256.650 - PR 2012/0239135-8, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data
de Julgamento: 03/02/2014, Sexta Turma, Data da Publicação: 06/02/2014)" (10)
(grifo nosso)

Ao observar o julgado, percebe-se que a utilização da hipnose na fase do inquérito
policial é aceita com o objetivo de obter a elucidação do crime. Entendeu-se que as pessoas
a serem submetidas a essa técnica são aquelas que sofreram algum tipo de bloqueio
mental, devido ao trauma sofrido, geralmente em crimes de estupro e sequestro, e, assim,
não conseguem recordar os fatos. A hipnose, então, é utilizada como meio de recordar as
memórias que foram submetidas a um processo de amnésia, sendo recuperadas com o
objetivo fornecer informações relevantes para a solução do crime.
O julgado não deixa claro, porém, é possível inferir que é possível submeter a vítima
à hipnose durante o seu depoimento judicial, havendo possibilidade de ele ser considerado
como prova legítima e lícita. Ressalta-se que houve o indeferimento da submissão da vítima
a sessão de hipnose, pois ela foi considerada desnecessária, uma vez que o ofendido já
havia reconhecido o acusado como autor do fato.
"HABEAS CORPUS Nº 183.607 - PR (2010/0159855-7). RELATORA: MINISTRA MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA. IMPETRANTE: LINCON FERREIRA DE BARROS.
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PACIENTE: OLBARI
MARTINS DA COSTA PASSOS. DECISÃO. Trata-se de habeas corpus impetrado em
favor de OLBARI MARTINS DA COSTA PASSOS, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que, em sede de recurso em sentido estrito,
conﬁrmou a pronúncia do paciente pela suposta prática do crime e homicídio simples.
(...) Depoimento judicial de Roque Barbosa: que Obari havia comentado com o
depoente que iria cercar a área de fronte a terra do depoente, sendo que assim
o fez; que passado um dia o depoente viu a cerca cortada; (...) que o depoente
chamou o acusado que acusou a vitima de ter cortado a cerca; que o depoente
aconselhou o acusado de procurara a vitima para conversar tendo o acusado
dito que não discutia e que se a vitima tentasse novamente cortar a cerca ia
parar sobre ela; (...) que esta conversa ocorreu na data do crime por volta das
17:00hs; (...) que por volta das 21:00 hs do mesmo dia a vitima foi morta; (...)
que o depoente conﬁrma ter ouvido do acusado por duas vezes, de manhã e de
tarde, a promessa de matar a vitima tendo relatado tal circunstância a
Armando (...) (f. 110) A alegada nulidade deste último depoimento, em razão
de ter sido prestado mediante submissão à hipnose (f. 152) não se sustenta,
eis que: 1) diante da existência de diversos outros elementos de convicção a
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indicar o réu como autor do fato, a pronúncia se manteria mesmo que anulada
essa prova, razão pela qual não demonstrado o prejuízo desse ato para a
defesa; 2) o depoimento impugnado limita-se a reiterar as informações já
prestadas na fase policial (f. 10-10v), depoimento este prestado sem
interferência desse método. O acervo probatório encartado nos autos,
conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, restou mais do
que suﬁciente para justiﬁcar a pronúncia, porquanto durante tal fase
processual vige o princípio do in dubio pro societate, sendo que a existência de
eventuais dúvidas acerca da autoria do fato ilícito perseguido é matéria
reservada à apreciação do juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. (...) (STJ –
HC: 183.607 - PR: 2010/0159855-7, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Data de julgamento: 03/04/2013, Sexta Turma, Data de publicação: 05/04/2013)" (11)
(grifo nosso)

Conforme o julgado acima, nota-se que a testemunha, Sr. Roque Barbosa, foi
submetida a técnica de hipnose durante a colheita do seu depoimento judicial, sendo ele
considerado como prova lícita. Observa-se que o presente julgado informa que o
depoimento é considerado válido, pois há demais elementos de convicção que indicam o
réu como autor do crime e, também, pois ele reitera informações do inquérito policial.
Dessa forma, isso leva a crer que o depoimento da testemunha pode ser considerado válido
caso haja demais elementos probatórios que corroborem com o que é falado em juízo. Não
ﬁca claro, porém, se a validade do depoimento permaneceria se não possuísse demais
elementos probatórios que o conﬁrmasse ou se ele fosse divergente do que foi colhido
durante o inquérito policial.
«JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART.
121, §2º, INCS. II, III EIV E ART. 347, § ÚNICO). PRELIMINARES. NULIDADES APÓS
A PRONÚNCIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA NEGATIVA DO USO DE
PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E A REFERÊNCIA A ELAS, EM PLENÁRIO, NÃO
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 475 DO CPP,
INDEFERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DE POLÍGRAFO E HIPNOSE NA SESSÃO
DO JÚRI, E DE CARGA DOS AUTOS NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. DESPACHO
CONTRÁRIO QUE SUSTENTOU, DENTRO DA LEGALIDADE, TODOS OS PLEITOS.
AUSÊNCIA DE EIVAS. NULIDADES REJEITADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENABASE EM FACE DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIOS DO
JUIZ "AD QUO" QUE SE AFEIÇOAM AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA
CORTE. "QUANTUM" QUE SE MOSTRA ADEQUADO, EM TODAS AS ETAPAS
DOSIMÉTRICAS. SENTENÇA MANTIDA "IN TOTUM". RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Em seguida, insurge-se o recorrente quanto ao"indeferimento do uso de
polígrafo e da hipnose, vez que tais recursos possibilitariam maior exatidão na
descoberta da verdade". Ocorre, entretanto, que, muito embora o manejo de
tais recursos na prática forense não sejam proibidos, verdade é que seu
cientiﬁcismo remanesce incomprovado, não fosse o fato de que a submissão
do co-réu, como pretendia a defesa, a ditos procedimentos, ensejaria em
realização de eventual prova contra si próprio, o que, como se sabe, fere o
princípio da liberdade do indivíduo e de seu direito constitucional a não autoincriminação. O tema, aliás, já foi objeto de debates, inclusive, em países onde
a tecnologia é bastante mais difundida, e onde predomina o descrédito à sua
utilização: "Sacramento Bee". 31 de março de 1998. O Supremo Tribunal dos Estados
Unidos manteve a proibição do uso de resultados do polígrafo em tribunais militares.
Justice Thomas, falando pelo tribunal, aﬁrmou: "Não há consenso que as provas do
polígrafo sejam de conﬁança. (...) A comunidade cientíﬁca mantém-se extremamente
polarizada sobre a exatidão das técnicas do polígrafo... Pura e simplesmente, não há
maneira de saber num caso particular se a conclusão da leitura do polígrafo está correta
ou não". O caso envolvia um piloto que queria apresentar em sua defesa os resultados
dos testes do chamado "detector de mentiras". Era acusado de usar drogas e passar
cheques sem cobertura. De acordo com o seu advogado, a Força Aérea fez cerca de
35.000 testes com o polígrafo em cerca de um ano. E perguntava, "bem, se os testes
não eram ﬁáveis, porque os faziam"? Boa pergunta, mas que devia ser colocada à Força
Aérea e não ao Supremo Tribunal (http://www.skepdic.com/brazil/poligrafo.Html,
consulta em 22.7.2009).
(...) (TJ-SC – Apelação Criminal n° 2008.079059-8. Relator: Des. Irineu João da Silva,
Data do Julgamento: 11/08/2009, 2ª Câmara Criminal, Data da publicação:
24/09/2009)" (12) (grifo nosso)
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Observa-se no presente julgado que a utilização da hipnose não é proibida no
processo penal brasileiro, mas necessita de maior amparo cientíﬁco, uma vez que sua
utilização pode ferir não só princípios constitucionais como também do processo penal.
Assim sendo, percebe-se que o julgado posiciona-se contra a utilização dessa técnica, por
ser considerada um meio falível para obtenção da verdade.
‘HABEAS CORPUS' - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PRESIDE
O PROCESSO - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA INCONFORMISMO - COMUNICAÇÃO DO MAGISTRADO NAS INFORMAÇÕES
DE DEFERIMENTO DA PROVA COM COLHEITA DE PADRÃO FONÉTICO PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO SEU OBJETO - CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO DEFERIMENTO DE COLHEITA DE PROVA TESTEMUNHAL
SOB O ESTADO DE HIPNOSE - OCORRÊNCIA - MÉTODO DUVIDOSO
PARA SER APLICADO NA BUSCA DA VERDADE REAL QUE IMPERA NO
PROCESSO PENAL - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIDADE - CONVERSÃO DA PRISÃO ESPECIAL EM PRISÃO
DOMICILIAR - VIABILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA
PARTE, CONCEDIDA. 1. Incompetência do juiz - Designação feita pelo
desembargador presidente do Tribunal de Justiça - Inexistência de violação ao
princípio do juiz natural. 1.1. A delegação de competência ao juiz "a quo",
determinada pelo desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, para atuar
em determinados feitos é perfeitamente possível, diante do contido no Código de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, Código de Processo Penal
e Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. 1.2. Como sustentava o
inesquecível professor JOSÉ FREDERICO MARQUES, também as substituições
de magistrados previstas em lei, os desaforamentos, a prorrogação de
competência, não entram em colisão com o princípio do juiz natural uma vez que
se realizem nos limites dos permissivos normativos ("Elementos de Direito
Processual", vol. I, 2ª Edição, 1965, pág. 202). 2. Cerceamento de defesa Indeferimento de prova - Colheita de padrão fonético do paciente - Perícia para
comprovação de gravação telefônica - Comunicação da autoridade coatora de
reconsideração de despacho - Prova deferida - Matéria superada - Perda do
interesse processual.2.1. Se o Tribunal veriﬁcar que já cessou o cerceamento ou
a coação apontada, como a obtenção pelo paciente, no curso da ação, "do que
averbara de ilegal, na causa de pedir", o "habeas corpus" resta, nesta parte,
prejudicado. (Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, HC nº 2.278, relator Min.
Vicente Cernicchiaro, fonte: Saraiva Data). 2.2. Determinada pelo juiz a
realização da prova de defesa anteriormente indeferida, veriﬁca-se que este
segmento do pleito perdeu seu objeto. Considerando-se que o interesse
processual se baseia no binômio necessidade e utilidade, constata-se que a
postulação, neste tópico, não se aﬁgura mais necessária, - tampouco útil ao
paciente - , na medida em que seu objetivo foi alcançada, ainda que depois da
impetração. O pedido, neste segmento, resta prejudicado e é assim proclamado.
3. Prova testemunhal - Colheita de testemunhas "sob o estado de
hipnose" - Método tido como violador dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa - Liminar de suspensão da audiência
ratiﬁcada - Inidoneidade probatória reconhecida - declarações testemunhais
"sob hipnose" proclamadas inadmissíveis na instrução processual. 3.1 A
prova impugnada pelo "writ" é a reinquirição de duas testemunhas em estado
hipnótico, para obter delas "o retrato falado" do "vulto que viram sair da casa da
vítima, no dia do crime". Ainda que se tente ver como viável a iniciativa, ressaltese que os fatos narrados na denúncia ocorreram há mais de três anos e as
testemunhas referidas aﬁrmaram ter visto à noite, uma pessoa do sexo
masculino no local, mas não conseguiram descrever sua ﬁsionomia e
encaminhadas ao Instituto de Criminalística, ali não foi possível a realização do
retrato falado vez que não puderam elas fornecer dados suﬁcientes para a sua
elaboração. Se a ciência aﬁrma que a hipnose provoca inﬂuências físicas,
psíquicas e sensoriais, sendo elementar que toda pessoas hipnotizada
sofre uma perturbação dos sentidos, podendo até expressar vontade
que não é própria, como compatibilizar o dever de dizer a verdade e o
delito de falso testemunho? 3.2. Várias questões estão a impedir a
legalidade da inquirição de testemunhas em estado de hipnose, valendo
lembrar que ao juiz seria impossível medir e avaliar as reações das
testemunhas, vez que impossibilitado estaria de inquiri-las
diretamente. Não permitem as normas processuais que o hipnotizador
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seja substituto do magistrado e não haveria como a defesa e a acusação
exercitarem seus misteres proﬁssionais na formulação de reperguntas
às testemunhas em estado hipnótico, em concreta quebra das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, institutos que
constituem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. 3.3 Hoje se
diz de forma uníssora na doutrina, que no processo penal está em causa, não a
verdade formal, mas a verdade material, que há de ser tomada em duplo sentido:
no sentido de uma verdade subtraída à inﬂuência que, através do seu
comportamento processual, a acusação e a defesa queiram exercer sobre ela;
mas "também no sentido de uma verdade que, não sendo absoluta ou ontológica,
há de ser antes de tudo uma verdade judicial, prática e sobretudo, não uma
verdade obtida a todo preço, mas processualmente válida". (JORGE DE
FIGUEIREDO DIAS, "Direito Processual Penal", Coimbra Editora, 1974, 1º
Volume, pág. 194). Posta em dúvida a questão da legitimidade do método da
hipnose para tomar depoimento de testemunhas no processo penal, o bom senso
recomenda que não se permita a sua utilização enquanto não desenvolvido
cientiﬁcamente o suﬁciente para dirimir e responder aos questionamentos que
pairam sobre a matéria. "Habeas Corpus" conhecido nesta parte, conﬁrmando-se
a liminar para inviabilizar a utilização da hipnose na coleta de prova testemunhal.
4. O pedido de revogação da prisão preventiva e alternativamente a conversão da
prisão especial já concedida em prisão domiciliar - Preventiva irretocável Exegese dos artigos 312 e 295 inciso VII do Código de Processo Penal. 4.1. Se
está devidamente fundamentado o decreto de custódia preventiva do paciente e
persistem as razões de fato que o motivaram, além da presença dos requisitos
exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, inviável a revogação
pleiteada. Pedido de revogação indeferido. 4.2 As condições do artigo 295, inciso
VII do Código de Processo Penal beneﬁciam o paciente, tanto que propiciaram a
decisão monocrática que lhe concedeu a prisão especial. Demonstrado nos autos
que as celas e sala de presos especiais do Sistema Penitenciário Estadual "foram
destruídas no último motim de presos", não pode por tais fatos ser prejudicado o
paciente, - beneﬁciário do favor legal - , concedendo-se a ordem impetrada para
que a custódia especial seja convertida em prisão domiciliar, observados os
mandamentos legais. Pretensão de conversão da prisão especial em domiciliar
deferida.
(TJ-PR - HC: 976050 PR 0097605-0, Relator: Oto Luiz Sponholz, Data de
Julgamento: 26/10/2000, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
08/10/2001)" (13) (grifo nosso)

O julgado defende que apesar de ser viável a utilização do procedimento de hipnose
para a reinquirição de testemunhas com a ﬁnalidade de obter o retrato falado da pessoa
que viram sair da residência da vítima, após o seu homicídio, observa-se que os fatos
ocorreram em 15 de outubro de 1997, e as testemunhas não conseguiram realizar o retrato
falado no Instituto de Criminalística, porque não forneceram informações suﬁcientes para o
feito. É questionado qual seria a descrição física que as testemunhas poderiam relatar,
sendo que não conseguiram quando do acontecimento do fato, logo após terem visto a
pessoa na casa da vítima.
É indagado pelo relator como que seria possível compatibilizar o dever legal de dizer
a verdade e o delito de falso testemunho, previsto no artigo 342, do Código Penal, se a
hipnose provoca inﬂuências no corpo humano, sendo que se pode expressar uma vontade
que não é própria. É ressaltado que seria impossível, ao juiz, avaliar e medir as reações das
testemunhas, pois não poderia inquiri-las diretamente, mas somente o hipnotizador o qual
não pode ser um substituto do magistrado. Da mesma forma, não seria possível que a
defesa e a acusação realizassem perguntas às testemunhas em estado hipnótico,
quebrando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim, o
método não é suﬁcientemente idôneo para a apuração da verdade fática.
Segundo o relator, a hipnose ainda não pode ser aplicada na esfera jurídica,
principalmente na área penal, porque se trata de pretensão punitiva estatal a qual tem por
objeto a penalização, em sua locomoção e liberdade física, do agente criminal.
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O relator entende que a hipnose causa inﬂuências sensoriais, físicas e psíquicas no
hipnotizado, sendo que a inﬂuência da sugestão pode fazer com que este leve a efeito um
ato, em alguns casos, não sendo a sua vontade própria. O hipnotizado não é capaz de
elaborar um juízo ético, pois está sob o estado de inconsciência.
O relator observa que não é possível dar a qualquer depoimento um valor
concludente sobre a autoria e materialidade delitiva, como elemento de prova único, sendo
que é insuﬁciente para sustentar uma sentença condenatória. Pode-se, porém, considerálo como elemento de colaboração em relação aos demais elementos probatórios.
A legitimidade do método de hipnose para tomar depoimento de testemunhas é
colocada em questão a partir de sua adequação à descoberta da verdade e de sua
admissibilidade jurídica.
Por ﬁm, o relator entende que a hipnose não pode ser admitida como prova enquanto não
for desenvolvida o suﬁciente para responder aos questionamentos que pairam sobre a
matéria.
Dessa forma, ao analisar esses julgados conjuntamente com o que foi abordado
anteriormente, percebe-se que a utilização da hipnose na fase do inquérito policial é aceita
e utilizada com o objetivo de obter a elucidação do crime. Sabe-se que, muito do que é
adquirido nessa fase, inﬂuencia no julgamento do acusado, embora a fase do inquérito não
esteja sujeita aos princípios informadores do processo penal, como o contraditório e a
ampla defesa. E, ainda, o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, permite ao juiz
basear sua decisão em informações obtidas na investigação, desde que não seja feito de
forma exclusiva.
Nota-se, também, que o depoimento judicial colhido sob hipnose é considerado
válido quando há outros elementos de convicção no processo, sendo que isso não ofende o
artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao magistrado realizar a
valoração das provas obtidas pela técnica da hipnose conforme o princípio da livre
convicção com o objetivo de efetivar a tutela jurisdicional observando os princípios do
processo penal, os direitos e garantias do acusado.
Observa-se, ainda, que o interrogatório é considerado como ato privativo do juiz, ou
seja, somente o magistrado pode interrogar o réu. Assim sendo, sabe-se que quem aplica a
técnica da hipnose é um proﬁssional o qual, consequentemente, realiza as perguntas
diretamente à pessoa que irá se submeter à hipnose. Dessa forma, poderá haver afronta ao
principio do contraditório e da ampla defesa, mas é possível a evocação do princípio da
proporcionalidade para defender interesses relevantes para a pessoa.
Sabe-se, porém, que há argumentos contrários à utilização da hipnose como meio
de prova. A falta de cientiﬁcidade, o desconhecimento dos seus efeitos na pessoa que se
submete a essa técnica, a probabilidade de infringência dos princípios constitucionais e
informadores do processo penal, são exemplos de argumentos daqueles que não
concordam com a aplicação desse técnica.
CONCLUSÃO
Desde o seu surgimento, a hipnose sempre foi vista como algo misterioso. Com o
avançar do desenvolvimento humano, a utilização da técnica da hipnose evoluiu e,
atualmente, o método é cientiﬁcamente aceito, conforme a resolução do Conselho Federal
de Psicologia, segundo o qual a hipnose é reconhecida pela Comunidade Cientíﬁca
Internacional e Nacional.
É sabido que a jurisprudência tem admitido provas novas e inominadas, mas nega o
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seu valor devido à falta de uma certeza cientíﬁca, não em relação à inexistência de previsão
legal. Assim sendo, sabe-se que a hipnose tem valor cientíﬁco e é utilizada na área da
psicologia, e tem sido muito utilizada no âmbito penal para a elucidação de crimes. Dessa
forma, o argumento de falta de cientiﬁcidade na utilização dessa técnica não é válido.
Sabe-se que a prova será considerada proibida quando for produzida em desacordo
com as normas de direito material, processual e por afronta aos princípios constitucionais.
Observa-se, porém, que essa vedação não afasta o princípio da proporcionalidade,
podendo a prova ser admitida quando houver interesses extremamente importantes para a
pessoa, como a vida e a liberdade.
Quem realiza a hipnose é um proﬁssional competente, logo, é ele quem irá realizar
as perguntas diretamente à pessoa que está submetida a essa técnica, não o magistrado
nem os advogados de acusação e defesa. Assim, caso a técnica seja utilizada na audiência
de instrução, não haverá a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo a prova produzida por afronta a esses princípios e, consequentemente, será
considerada ilícita. Poderá, porém, o princípio da proporcionalidade ser utilizado, uma vez
que, em muitos casos, discute-se a liberdade do acusado.
Em relação ao falso testemunho, sabe-se que a vítima e o acusado não prestam o
compromisso de dizer a verdade, ao contrário da testemunha, a qual presta o compromisso
e, consequentemente, está sujeita ao delito de falso testemunho. Sabe-se, também, que
as falsas memórias não se confundem com a mentira, pois ao mentir a pessoa sabe que o
fato não é verdadeiro e tem o objetivo de falsear a realidade. Dessa forma, o proﬁssional
deve estar atento aos sinais da hipnose como o aumento da lacrimação, o leve
avermelhamento do branco dos olhos ao sair do transe, o tremor nas pálpebras, entre
outros, para averiguar se a pessoa submetida à hipnose não está ﬁngindo ser hipnotizada
para poder falsear o fato ocorrido.
Sabe-se que o processo penal busca a verdade real, mas a retrospectiva dos fatos
não é simples, havendo dependência da memória, da formação de falsas memórias, por
exemplo, das pessoas que depõem, estando a pessoa submetida ou não à hipnose. Assim,
o depoimento das partes, no processo penal, está sujeito a contaminações devido à
dinamicidade da memória. Então, é ilusório pensar que as recordações corresponderão
exatamente à realidade, não sendo possível a reconstrução dos fatos como ocorreu
realmente. Então, cabe ao julgador analisar os depoimentos das partes e testemunhas de
forma a veriﬁcar sua veracidade com base na análise de outras provas com o objetivo de
combater as falsas memórias.
O sistema processual adotado no Brasil é o sistema misto, embora não oﬁcialmente,
observando-se que no processo penal brasileiro, muito do que é adquirido na fase do
inquérito policial é considerado pelo juiz, como os depoimentos, conﬁssão do acusado,
embora esses elementos sejam colhidos na fase do inquérito policial o qual não está sujeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, inﬂuenciam na sentença.
Ressalta-se que a reforma processual feita pela Lei 11.690/2008 alterou o artigo
155, do Código de Processo Penal, o qual permitiu que o magistrado fundamentasse suas
decisões em elementos colhidos na fase do inquérito policial desde que não sejam a única
fonte de informação, ou seja, esses dados devem ser conﬁrmados por outros elementos
nos autos do processo. Assim sendo, percebe-se que os elementos colhidos sob hipnose na
fase do inquérito policial podem ser utilizados pelo juiz para fundamentar as suas decisões
quando amparados por outros fatores que conﬁrmem sua veracidade.
Nota-se que o precursor dessa técnica, Dr. Rui Sampaio, considera que a utilização
da hipnose não pode ser considerada como meio de prova. Ao observar a análise da
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jurisprudência, neste trabalho, percebe-se que há um posicionamento de que remanesce a
falta de cientiﬁcidade na aplicação dessa técnica no processo penal e que sua utilização fere
os princípios da não autoincriminação, do contraditório e da ampla defesa. Mas se observa,
também, que se tem entendido que a utilização da hipnose não é proibida por não estar
prevista em lei, que é possível a sua utilização na fase do inquérito policial para a elucidação
de crimes, que é possível, também, a sua utilização durante o depoimento judicial que será
considerado caso haja demais elementos comprobatórios de sua veracidade. Então,
percebe-se que a jurisprudência reconhece a utilidade da hipnose no direito processual
penal brasileiro.
Por ﬁm, por todo o exposto, entre os argumentos favoráveis e contrários sobre a
utilização da hipnose no direito processual penal, observa-se que existe a possibilidade de
que as informações colhidas sob a técnica da hipnose sejam utilizadas como meio de prova
no processo penal.
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Abolicionismo penal e Justiça Restaurativa:

Introdução de Políticas Sociais no Sistema Carcerário
Elen Patrícia Lopes

1

RESUMO: O objetivo deste artigo é percorrer o sistema carcerário além dos muros, haja
vista que mecanismos de controle social já são bem difundidos. Introduzir instrumentos
para que através da justiça restaurativa o apenado no decurso de sua vida carcerária
consiga sobressair às exposições do consumo do álcool e drogas ilícitas e outros
mecanismos civis que integrem a sua realidade social. O Abolicionismo de forma estrita,
como ressalta Zaﬀaroni, conquistou grandes êxitos como abolição da pena de morte e a
escravidão. O enlace entre Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal moderado pode se
tornar uma forte ferramenta num sistema carcerário falido que é o brasileiro. Tratar esse
tema sem interligar ao contexto histórico é impossível, haja vista que a falta de resultados
sólidos são visíveis.
Palavras-chave: Sistema carcerário. Justiça Restaurativa. Controle social. Punição
alternativa. Direito Penal.
ABSTRACT: The purpose of this article is to go through the prison system beyond the
walls, given that social control mechanisms are well disseminated. Introduce instruments
so that through restorative justice the convict during his prison life can excel ace exhibitions
of alcohol consumption and illicit drugs. In addition to getting a course of rehabilitation that
is consistent with the social reality of each individual.
Keywords: Prison system. Restorative Justice. social control. alternative punishment.
Criminal Law.
INTRODUÇÃO
A deﬁnição de Abolicionismo Penal, como próprio nome já diz a pretensão, traz uma
crítica rígida ao sistema carcerário e suas maneiras de punição. A Justiça Restaurativa pode
ser considerada como um novo paradigma ao processo penal. A forma categórica do
abolicionismo penal com a justiça restaurativa dentro do sistema carcerário pode levar a
grandes resultados e principalmente ao empoderamento de políticas sociais essenciais é
reinserção de um indivíduo fragilizado historicamente num contexto social. O
Abolicionismo Penal reiterando seu lado de inclusão a políticas menos degenerativas ao
vínculo social pode ser considerado como uma alternativa à punição. O crime uma vez
considerado questão de saúde pública onde o tratamento ao uso de substâncias psicoativas
será de suma importância para recuperação e inclusão social do apenado.
A relevância do presente tema se encadeia no âmbito de análise de medidas mais
contundentes e próximas à realidade carcerária, onde o tratamento ao apenado seja em
conformidade a dignidade humana, levando em consideração a deformidade que o sistema
penal exibe. A falta de estrutura dentro do sistema carcerário prejudica de maneira
excludente a ressocialização. Entre os vários desaﬁos ainda se tem o parecer de que a
população hoje das prisões que em sua maioria está exposta a risco sociais aderentes ao
consumo de substâncias psicoativas. Agravante que cotidianamente está presente em seus
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delitos antes e depois do sistema prisional existir em sua vida. A intenção primordial deste
artigo é mostrar que com a interação da justiça restaurativa no controle social dentro dos
presídios em relação ao tratamento de drogas e álcool trará uma realidade diferente. Além
de que instrumentos como a mediação de conﬂitos conseguem resultados eﬁcazes para
diminuição de reincidência criminal. O Brasil ainda precisa acreditar em novos métodos,
pois hodiernamente se percebe um aumento da violência praticada por policiais e milícias,
contra jovens ou independentemente de raça, cor, gênero, está sendo frequente a morte de
infratores em ações policiais. Isso aﬁrma que a pena de morte passou de institucional para
as ruas.
1 ABOLICIONISMO, METAMORFOSE À INCLUSÃO SOCIAL DENTRO DO
SISTEMA PRISIONAL.
O sistema penal é um mecanismo de punição, haja vista o aumento inexplicável de
criminalização, que entre as várias especiﬁcações desaﬁam o ordenamento jurídico, no
entanto vale ressaltar poucos estão sobrevivendo para viver essa realidade. O terrorismo
que vem se alastrando pelo mundo, associações criminosas, crimes hediondos em
decorrência do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. O Abolicionismo Penal não sendo
tratado de forma tão radical pode se tornar uma ferramenta fundamental no Controle
Social. Segundo Marie-Andrée Bertrand (2007, p. 4 apud Achutti, 2015, p.5):
O abolicionismo penal pode ser visto como "um ideal e um programa, que busca frear o
encarceramento, e até esvaziar as prisões, mas também pode signiﬁcar a vontade de
substituir o sistema de justiça criminal por dispositivos civis.

De acordo com Hulsman (1997, p. 212) "A abolição é, assim, em primeiro lugar, a
abolição da justiça criminal em nós mesmos: mudar percepções, atitudes e
comportamentos". É de suma importância respeitar o modo e a personalidade de vida em
cada indivíduo, seja ele criminoso, seja não. A maior debilidade do sistema punitivo é
realmente reconhecer as causas de um delito, para assim impor uma pena aplausível e que
seja eﬁcaz na aplicação. Outro sistema a ser questionado e o sistema de encarceramento
que comprovadamente só traz a sociedade mais problemas sociais, independentemente da
faixa etária incluída na população carcerária, é importante frisar que não há tratamento de
ressocialização a nenhum dos encarcerados e sim uma total exclusão e abolição de vida em
sociedade. Onde a mente de muitos está enfraquecida por um estado momentâneo de
prazer e raiva. O Estado poderia ser menos capitalista.
E buscar assim um tratamento de inclusão a medidas de intervenção diretamente
ligadas a abstinências de substâncias psicoativas como álcool e drogas ilícitas, qualiﬁcar
proﬁssionalmente os infratores, desenvolver a mediação de conﬂitos sendo capaz assim de
intervir na relação social de vítima e acusado conseguindo em fases restituir os danos
causados a todos os envolvidos. A proposta reitera o papel do Estado de não apenas
desenvolver um sistema penal, mas também dar condições suﬁcientes para que a eﬁcácia
conjunta tanto de políticas criminais quanto de políticas sociais se tornem autores de
ressocialização. Sabendo que é visível o aumento da população carcerária. Isso tudo sem
falar no poder de milícia que vem sendo crescente em alguns estados onde o poder de
polícia é tido como "ou mata o criminoso ou ele está solto para cometer novamente uma
infração".
A sociedade não se vê mais protegida com o sistema carcerário, a prisão se tornou
um local de privilégios onde quem tem recurso ﬁnanceiro elevado tem regalias, ou quando
se passa pouco tempo preso. O poder punitivo estatal está sobrepondo à dignidade da
pessoa humana, isso tem gerado ainda mais diﬁculdades de interação entre Sociedade,
Estado e Direito Penal. O abolicionismo do Sistema penal não deve ser tratado de forma
totalizadora, porém cabe aqui uma avaliação real do efeito do encarceramento. A principal
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avaliação a fazer é no que tange ser possível introduzir institucionalmente mecanismo de
tratamento ao apenado com dispositivos que cercam as alternativas a punição, tendo em
vista a reabilitação física e mental do infrator.
Cerca de 50 mil brasileiros são vítimas de homicídios dolosos, anualmente, dos quais
apenas 8%, em média, são esclarecidos. Um número bem menor chega a ser julgado e
condenado. Portanto, a taxa de impunidade relativa aos crimes mais graves alcança o
espantoso patamar de 92%. Somos o segundo país mais violento, considerando-se os
números absolutos referentes aos crimes letais intencionais. Examinando o baixíssimo
índice de esclarecimento, um observador poderia ser instado a deduzir que o Brasil é o país
da impunidade. Não é verdade. Temos a terceira população prisional do mundo, abaixo
apenas da China e dos Estados Unidos, e um dos mais velozes crescimentos da taxa de
encarceramento do planeta: havia 160 mil presos em 1995; hoje, são 540 mil.(Dados
retirados do Texto: Raízes do Imobilismo Político na Segurança Pública, Autor : Luis
Eduardo Soares ,2011).
No período Imperial de 1830, a pena de morte foi instrumento de punição, hoje com
Código Penal se vê os mesmos problemas com o acréscimo de aumento de penas e o
surgimento de mais tipologias criminais. Os pobres maus e pobres bons são cada vez mais
distanciados um do outro. A única diferença é que a massa pobre ociosa está sendo levada
para um regime fechado de mais ociosidade "os presidiários". Analisando o nosso contexto
histórico é intrigante perceber que os menos favorecidos se tornaram expostos a
sobrevivência com armas e um jogo de poder entre rico, pobre, e mal. Indiscutivelmente
que antes de qualquer acréscimo ou mudança no Direito Penal é necessário equipar de
maneira veemente os mecanismos do ordenamento jurídico tornando a polícia mais eﬁcaz,
inteligente e que não se torne aberta a corrupção, e principalmente um Judiciário rápido.
(Pena de Morte no Império- Documentário completo em HD, publicado em 16 Nov.
2016,TV Plenário ).
2 RESSOCIALIZAÇÃO DOS INFRATORES, DA REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS,
COMUNIDADE E ABOLICIONISMO MODERADO.
O modelo restaurativo é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico
brasileiro, em que pese ainda vigorar, em nosso direito processual penal, o princípio da
indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal pública. Diante de todas as
oportunidades trazidas através da Justiça Restaurativa, acredita que se pode ir além de
uma conclusão de que se deve observar muito mais do que uma infração penal de menor
potencial ofensivo. Como percebido retorno a expor que ressocializar indivíduos
"enjaulados" não os recompõe de um estado de dependência ou insuﬁciência psicológica
para lidar em situações adversas ao mundo do crime. Muitos são desde cedo expostos a
uma vida de drogatização e insuﬁciência de renda. Todo o ordenamento jurídico é válido,
porém é necessário avaliar as características criminais que realmente merecem se excluir
do convívio social. E principalmente a linha de verdade sobre o legislar deve ser integrada à
realidade. Um perﬁl criminal e as demandas variam conforme a região, Estado e dentro das
necessidades a adequação de métodos punitivos ajuda a equilibrar o convívio social. O dia a
dia do Judiciário em uma cidade como São Paulo é muito diferente do que acontece numa
cidade do interior do Pará.
É notável que o legislador incumbido deve ir muito além de sua abrangência
regional, o certo é que a teoria desenvolvida em um local não se encaixa muitas vezes em
outras isso gera uma bola de neve. Temos um Direito Penitenciário, se conclui então direito
a ﬁcar fora do convívio em sociedade. E o mais interessante e que os responsáveis para
legislar sobre o assunto pouco se preocupa em estruturar um sistema de punição que cada
vez mais se torna frágil e mais degradante aos seus usuários. Vale ressaltar ainda a
capacidade de cobrar ﬁanças absurdas e na maioria abstratas a vítima, onde o infrator se
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quer custeia gastos adquiridos de uma "infração penal de menor potencial ofensivo", para
onde vão tantos recursos, porque é perceptível a falta de utilização deles até mesmo na
infraestrutura das instituições responsáveis no acolhimento das demandas advindas à Lei
Penal. Como citado acima, o Judiciário neste século precisa indiscutivelmente ser rápido.
Pois em geral o medo e a preocupação de cair no sistema de justiça lento torna hierarquia
das instituições da primeira instância a serem sucateadas e obrigadas a aceitarem uma
ﬁança em troca de a lei ser executada. Poderiam ser citados inúmeros exemplos, no
entanto raras pessoas podem dizer que nunca exigiram da Justiça- "Justiça". O real valor de
uma política de ressocialização se perde, ao passo do imediatismo e do res nullis, enquanto
o crime for o protagonista de um infrator, nunca se terá um tratamento adequado ao
aumento do sistema carcerário. A urgência maior se dá em criar mecanismos de
ressocialização às "infrações penais" de tratamento entre vítima e infrator, seja entre todos
os envolvidos, seja fortalecer entidades onde o tratamento será com foco a saúde isso
trazendo a tratar o uso de substâncias, educação, qualiﬁcação e conciliação entre os
envolvidos. Entendendo isso como fase de um processo de adequação a um sujeito que
pode ser de alguma forma reintegrado ao meio social, familiar sem causar mais problemas
à paz da sociedade. Para Pedro Scuro Neto (2000):
"fazer justiça" do ponto de vista restaurativo signiﬁca dar resposta sistemática às
infrações e a suas consequências, enfatizando a cura das feridas sofridas pela
sensibilidade, pela dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a
ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para isso com a participação de
todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na resolução dos problemas
(conﬂitos) criados por determinados incidentes. Práticas de justiça com objetivos
restaurativos identiﬁcam os males inﬂigidos e inﬂuem na sua reparação, envolvendo as
pessoas e transformando suas atitudes e perspectivas em relação convencional com
sistema de Justiça, signiﬁcando, assim, trabalhar para restaurar, reconstituir,
reconstruir; de sorte que todos os envolvidos e afetados por um crime ou infração
devem ter, se quiserem, a oportunidade de participar do processo restaurativo

Recentemente em um Curso Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de
Drogas , do Ministério da Justiça em parceria com a Universidade de Federal de Santa
Catarina- UFSC e Nute- Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional, um dos
proﬁssionais convidados falou a respeito de sermos como um ratinho de laboratório onde se
colocado dentro de uma jaula com uma piscina, comida, um parceiro (a), jogos, amigos, e
drogas, diﬁcilmente se correrá o risco de entrar em contato com qualquer que seja a
substância psicoativa, isso retrata bem o contexto da sociedade atual, em se tratando de
mecanismos e infraestrutura não se contribui com bem-estar social da sociedade, essa
falha de todos se espelha numa agravante muito maior que é de um indivíduo ir para um
lugar mais ocioso, no caso aqui estudado os presídios, seja ele de máxima, média, de
pequena complexidade, o malefício não se mede se sente hodiernamente quando
raramente se vê um apenado reinserido na sociedade sem prejuízos ou sequelas
permanentes.
A reﬂexão de um sistema penal mais estruturado e eﬁcaz ao efeito da punição é
urgente e necessário, ressocializar com ferramentas que envolvam as famílias,
qualiﬁcação, educação, cidadania. Para que assim a Justiça tenha certeza que reduzir a
maioridade penal é sinal de que a oportunidade e incentivo dentro do sistema carcerário é
possível também.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contextualizar o sistema carcerário é um desaﬁo imensurável, tanto o abolicionismo
quanto a justiça restaurativa não vêm para extinguir o Direito Penal, e sim para equilibrar o
sistema penal da centralização do Estado que sempre traz em si apenas punição como
alternativa, e não a alternativa à punição como dizia Christie (1981, p.11), em sua proposta
para administrar conﬂitos.
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A importância de dispositivos de ressocialização dentro do sistema carcerário para
um desempenho mais eﬁcaz do sistema penal tem dado certo em outros países
desenvolvidos, o Brasil hoje é um país em desenvolvimento e isso deve ser fortalecido com
leis não apenas punitivas, mas de alcance às diferenças étnico- racial de cada indivíduo.
Através de uma pesquisa bibliográﬁca, foi possível fundamentar e inserir ao tema exemplos
reais e medidas de intervenção, ao controle social existente sem extinguir os direitos
humanos. A linha de verdade desse estudo é que ressocializar depende primeiramente em
dar novos rumos e adequações ao sistema penal, seja por meio da justiça restaurativa, seja
do Abolicionismo moderado, a árdua lição que tiramos é que o sistema de hoje não cumpre
o papel de minimização dos atos infracionais e criminais. A operação da lei dentro do
ordenamento jurídico não deve parar no tempo antes de o apenado cumprir sua punição, e
a Justiça sem argumentos de ter a obrigação de garantir a liberdade, constitucionalmente
garantida.
A contribuição deste estudo se faz através da percepção de muitos direitos que já
foram adquiridos e consolidados, e outros excluídos e essa exclusão trouxe consequências
sentidas diariamente com o aumento da violência, insegurança, e principalmente a
sensação de impunidade. Propostas à reinserção social é possível, antes de tudo é um
direito garantido a todos, o que cabe é acreditar que independentemente do conﬂito antes
do trânsito em julgado, todos são vitimas de uma malformação social, que agregou valores
para alguns e não deu oportunidades a outros. Encarcerar perpetuamente uma identidade
étnica não exclui a possibilidade de surgir outra.
O importante é entender que a Constituição de 1988 garante em seu artigo 98, inciso
I, sobre a possibilidade de conciliação em procedimento oral e sumaríssimo, de infrações
penais de menor potencial ofensivo.
Conciliar conhecimento com a prática sempre será um desaﬁo, no entanto, adequar
à realidade individual se faz muito mais necessário no que tange ao modelo existente de
sistema penal. Os autores responsáveis da contradição do sistema penal moderno e que
também aos seus modos criticaram acirradamente, incentivaram a abolição como
destacado em alguns momentos no texto como Thomas Mathiesen, Nils Christie, Herman
Bianchi e Louk Hulsman apresentaram uma nova versão de punição onde a mediação de
um conﬂito gera um pensar a respeito do que se fez, e isso inibe muito mais a reincidência
de uma infração.
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Estado e desenvolvimento urbano ao longo dos trilhos da
Estrada de Ferro Carajás no núcleo urbano de Marabá
Marly do Socorro Fonseca Chaves

*Bacharela em Direito, licenciatura Plena em Geograﬁa, Bacharel em Administração, pós-graduada
em História da Amazônia, Direito Civil e Processo Civil, e, Gestão Pública. Servidora da 1ª Vara da
Subseção Judiciária de Marabá/PA
RESUMO: O artigo é uma breve reﬂexão sobre as condições de moradia dos domicílios
urbanos do município de Marabá que se localizam ao longo da Estrada de Ferro Carajás
(EFC), indissociado que é das políticas de desenvolvimento urbanístico, tendo como pano
de fundo as políticas estatais e o direito à moradia digna. Para tanto, faz se necessária uma
análise sobre as políticas desenvolvimentistas direcionadas principalmente à região
amazônica e, em especial, ao sudeste paraense, a participação e resistência popular a
essas políticas e o discurso do capital para justiﬁcar tais investidas nesse espaço territorial
multifacetado.
Palavras-chave: moradia. desenvolvimento. Urbano. desenvolvimentismo. território.
1. INTRODUÇÃO
A temática sobre a urbanização nos países da América Latina é recente, datando da
década de 1950. A partir de então, o direito à cidade, o desenvolvimento urbano e os
movimentos sociais em relação a esse direito emergem nas searas cientíﬁcas, jurídicas e
ﬁlosóﬁcas. De igual forma, o capital se apodera desse momento para adentrar também
nesse meandro.
Em 1968, de forma crítica e inovadora, Henry Lefebvre promovia a ideia do direito à
cidade além das construções de moradias. Mais recentemente, David Harvey se reverbera
no sentido de que esse direito deve estar na pauta de vários movimentos sociais.
Ressalte-se que a Constituição da República em vigor, dentro do Título II - Dos Direitos e
Garantias Fundamentais, em seu art. 6º preconiza:
"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia (grifo
nosso), o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição".

Nesse sentido, é grande a amplitude desse direito (o Direito à Moradia) devendo ser
interpretado de forma sistemática com outros direitos fundamentais positivados na
Constituição da República de 1988 (CR/1988) para que se possa garantir uma moradia
digna, sobretudo, para grupos socialmente excluídos.
Para Krell (2009, p. 19), os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o
Estado, mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas prestações
materiais.
Assim, os direitos sociais se tornam um pressuposto para o combate à exclusão e
desigualdades sociais, à pobreza e à marginalização, sendo imprescindíveis para a
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido como um dos
fundamentos da República, conforme art. 1º, III da CR/1988.
Para falar de Estado e desenvolvimento urbano ao longo dos trilhos da Estrada de
Ferro Carajás no núcleo urbano de Marabá, se faz necessário veriﬁcar as análises das
políticas governamentais direcionadas ao sudeste paraense.
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A partir da década de 1970, acelerou-se o processo de penetração do sistema
capitalista na região amazônica, estimulado e apoiado pelos projetos desenvolvimentistas
nacionais. O Brasil inseriu-se nesse contexto de forma marcante, através de seu "projeto
de integração nacional", de colonização, construção de estradas, hidrelétricas, pelotões
militares e pistas de pouso.
Segundo Heck (2005),
"a Amazônia é palco de exploração, mas é também palco de inúmeras lutas de
resistência e aﬁrmação, como aquela do extrativista que, na reserva, gesta um novo
pensamento coletivo de viver em meio à abundante natureza; dos cientistas que,
pacientemente, aprofundam conhecimentos sobre a realidade amazônica e os
devolvem à população".

Corrobora com a mesma ideia Loureiro (2002) ao aﬁrmar que, "a história da região
tem sido, da chegada dos primeiros europeus à Amazônia até os dias atuais, uma trajetória
de perdas e danos. E nela, a Amazônia tem sido, e isso paradoxalmente, vítima daquilo que
ela tem de mais especial — sua magia, sua exuberância e sua riqueza".
Assim, a Amazônia tem gerado sempre mais recursos para fora (Metrópole e
Federação) do que tem recebido como retorno; tem sido, permanentemente, um lugar de
exploração, abuso e extração de riquezas em favor de outras regiões e outros povos.
Mesmo nos últimos trinta anos, quando grandes investimentos foram feitos em
infraestrutura, eles visaram possibilitar a exploração de riquezas em favor da Federação.
Considerando essas ponderações, e o que se observa ao longo da Estrada de Ferro
Carajás - EFC é total o desrespeito aos direitos à moradia, à cidadania e aos demais direitos
inerentes à condição de humanos, apenas com a justiﬁcativa da necessidade da inserção
agressiva do Brasil no mercado internacional através da exploração em larga escala de
recursos naturais ou matérias-primas transformadas em mercadoria, em commodity.
Nesse sentido, a economia brasileira tem hoje na cadeia de mineração um de seus
carros-chefe, em termos de Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e legitimação
política, na contramão de uma população miserável, com negação de direitos básicos e
acesso aos serviços e instrumentos públicos com o mínimo de dignidade, submetendo a
população, por exemplo, a condições de subemprego, insalubridade (apito do trem em
qualquer horário), como na foto abaixo.
Segundo Faustino (2013), é comum a insegurança territorial e violência contra as
populações afetadas, tais como: remoções forçadas; sonegação ou manipulação de
informações fundamentais para o trato da segurança territorial, ambiental e econômica das
comunidades ao longo dos trilhos; disseminação de conﬂitos entre moradores,
prejudicando o direito a uma vida pacíﬁca. Aqui também se inclui a pressão e inﬂuência da
Vale para a não regularização fundiária de terras quilombolas e indígenas e os processos
descontrolados de urbanização relacionados à migração de populações em busca de
trabalho em Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, além do decorrente aumento da
violência, que atinge em especial a população jovem.
Para melhor compreensão, segundo Congílio (2015),
‘‘a atividade mineradora no sudeste paraense, mais especiﬁcamente a concentrada no
entorno do município de Marabá, centro econômico e administrativo de uma vasta
fronteira agrícola amazônica, tem se colocado como elemento importante de reﬂexão
devido aos grandes impactos socioeconômicos, políticos e ambientais que provoca nos
municípios da região. Há que se considerar a importância do minério como produto de
exportação brasileiro no momento atual da crise econômica pela qual passa o
capitalismo mundial".
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 – Direito à cidade
Para Marx (2007, p. 75), a cidade é o espaço de intercâmbio e força de produção.
Com ela aparece a necessidade de administração, da polícia, dos impostos e assim por
diante. Em suma, da organização política em comunidade e, portanto, da política em geral.
Ela é obra da concentração da população, dos instrumentos de produção, do capital, do
desfrute e das necessidades, ao passo que o campo representa o expoente cabal ao fato
contrário, quer dizer ao isolamento e à solidão.
Lefebvre (2008) e Harvey (2009) concordam que o direito à cidade se coloca como
uma construção coletiva, como um direito à produção do espaço, impulsionado pelas ideias
sobre justiça social no meio urbano.
Para Thiago Aparecido Trindade (2001), o direito à cidade vai além das dimensões
políticas e ﬁlosóﬁcas, relacionando a noção de direito à cidade ao debate teórico sobre
direitos e cidadania. Para ele, esse debate só se justiﬁca na perspectiva da função social da
propriedade.
Nesse sentido, Fernandes (2007, p. 208) aﬁrma que o ordenamento legal
desempenhou historicamente uma ação decisiva na produção e reprodução das
desigualdades sociais na América Latina, incluindo-se aí o padrão excludente e
concentrador de riqueza da urbanização na região, cujos resultados são segregação
socioespacial, exclusão territorial e degradação urbanístico-ambiental, punindo em
especial as camadas empobrecidas da sociedade.
Para Lefebvre (2008), o direito à cidade deve ser compreendido como um apelo, uma
exigência, uma forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na
sociabilização, ao habitat e ao habitar, nele compreendido o direito à obra (à atividade
participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade).
Harvey (2009) vai além da teorização de Lefebvre para aﬁrmar que "o direito à
cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas o direito de
transformar a cidade em algo radicalmente diferente", assim, a cidade "não deve ser vista
como uma cidade fragmentos, mas como um corpo político, como uma entidade que tem
um caráter, um papel a desempenhar na divisão internacional do trabalho".
A população enfrenta um mundo de desemprego, de ruptura social e de perda de
sentido de integração social ou de cidadania (__, p.22), pois "a burguesia transforma o
Estado (com suas forças militar, organizacional e ﬁscal) no executor de suas próprias
ambições (HARVEY, 2012, p. 41, apud MARX). Claramente é perceptível que ao lado dos
grandes projetos econômicos formam-se as favelas, com cinturões de pobreza e miséria,
realidade essa bem diferente do sonho que muitos buscavam (PICOLI, 2006, p. 71)
Segundo Picoli (2006, p.11), a política de colonização promovida pelo Estado nos
anos de 1960 fez parte da estratégia de unir os interesses da burguesia do país na
Amazônia. Através da uniﬁcação dos interesses entre o capital e o Estado nasceram as
estratégias de colonização sob os domínios das empresas privadas, tendo em vista a
especulação imobiliária.
Em todos os momentos, o papel do Estado foi determinante, concedendo incentivos
ﬁscais, se omitindo na devastação ambiental, propondo leis que favorecem a minoria
detentora do poder econômico. Ou seja, o Estado e o capital em conjunto regulam as ações
de dominação na região (PICOLI, 2006, p. 17).
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Essa inserção do capital na Amazônia não se deu de forma pacíﬁca, pois o interesse
seletivo do capital se concentrou em torno da terra, da madeira, de alguns minérios como
manganês, bauxita e ouro. Mas como o interesse do capital se cruzou com o interesse dos
trabalhadores, a procura sempre se deu em forma da luta de classes (HÉBETTE, 2004,
p.66). Surgem os conﬂitos entre o local e o global.
Segundo Luxemburgo (1985, p. 364), o processo da acumulação tende a substituir
em todas as partes a economia natural pela economia simples de mercado e esta pelas
formas capitalistas e a fazer que a produção do capital domine absolutamente como forma
única e exclusiva em todos os países e setores.
Essa inserção do capital na região tem gerado conﬂitos e resistências locais, numa
aparente e real luta de classes, onde o poderio econômico vem impondo de forma perversa
a sua força sobre as populações locais, destruindo culturas, proletarizando os povos e
amainando os movimentos sociais.
2.2 – Democracia, Cidadania e Políticas Públicas no Brasil voltado para a garantia do
direito à moradia.
Como visto acima, os projetos direcionados à região amazônica sempre estiveram e
estão a serviço do capital, tendo suas ações chanceladas pelo Estado.
Os direitos sociais, entre eles, o direito à moradia, estão a objetivar a proteção da
pessoa contra as necessidades de ordem material e a garantia de uma existência com
dignidade, devendo ser compreendido não como um conjunto de prestações suﬁcientes
apenas para assegurar a existência (a garantia da vida) humana, mais do que isso, uma
vida com dignidade, no sentido de uma vida saudável, em um meio equilibrado.
A moradia adequada foi reconhecida como direito humano em 1948, com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal,
aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a
vida das pessoas.
Nesse sentido, no Brasil, várias políticas públicas garantidoras, sendo que a
legislação atual brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo em matéria de
política urbana (FERNANDES e ALFONSIM, 2009). Vejamos:
• 1960 – governo de João Goulart – ideia da efetivação da justiça social no meio
urbano – Projeto de Reforma Urbana (abortado no regime militar de 1964 a 1985).
• 1980 – a concepção progressista de Reforma Urbana com a nova Constituição –
fortalecimento da regulação pública do solo fundamentada na função social da
propriedade, gestão democrática e inversão de prioridades dos investimentos urbanos para
atender a população mais pobre da cidade.
• Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 – regulamenta o capítulo constitucional da
Política Urbana – estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
• 2003 – criação do Ministério das Cidades – colocar em prática um novo projeto de
cidade na qual a sustentabilidade e a gestão democrática fossem elementos centrais.
• 2005 – Pres. Lula precisou ampliar sua base no congresso – o ministério teve seus
objetivos limitados por falta de estratégia.
• Lei 11.977/2009 – Programa Minha Casa, Minha Vida.
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• Lei 13.089/2015 – Estatuto das Metrópoles.
Vários tratados internacionais após 1948 (Declaração dos Direitos Humanos)
reaﬁrmaram que os Estados têm a obrigação de promover e proteger o direito à moradia.
Hoje, já são mais de 12 textos diferentes da ONU que reconhecem o esse direito.
No começo do século XX, a questão da moradia era encarada como uma política
social, que, através da intervenção do Estado, representava uma ação redistributiva para
poder garantir que "condições básicas, dignas, de vida" fossem disponíveis para o conjunto
da sociedade. Hoje se transformou em mercadoria, como um bem de consumo, e, mais
recentemente, como um ativo ﬁnanceiro", ou seja, "a moradia como veículo de valorização
ﬁnanceira" (Raquel Rolnik).
Segundo a legislação vigente, esses seriam os direitos garantidos: Segurança da
posse; disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos - A moradia
deve ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia elétrica; em suas
proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer e
devem estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta de lixo, entre
outros; custo acessível; habitabilidade; não discriminação e priorização de grupos
vulneráveis (idosos, mulheres, crianças, pessoas com deﬁciência, pessoas com HIV,
vítimas de desastres naturais etc.); localização adequada: Para ser adequada, a moradia
deve estar em local que ofereça oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e
social; adequação cultural: A forma de construir a moradia e os materiais utilizados na
construção devem expressar tanto a identidade quanto a diversidade cultural dos
moradores e moradoras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, pretendeu-se analisar o que é o direito fundamental social à
moradia, sua previsão legal e sua real implementação, levando-se em consideração as
políticas expansionistas do capital direcionadas à região amazônica e em especial ao
sudeste paraense.
Ao aproximar-me do ﬁnal deste texto, encontro-me em estado de reﬂexão, pois é
visível o esmagamento da identidade cultural dos habitantes da região que nos faz sentir,
hoje, como estranhos vivendo em nossa própria terra. Por exemplo, em Marabá, só se vê de
forma incipiente a manifestação do carimbó, dança típica paraense.
Veriﬁca-se que o atual Estado democrático de direito se depara com a aplicabilidade
precária dos Direitos Fundamentais Sociais, como o de moradia, em decorrência da
ineﬁcácia das políticas públicas em não proporcionarem uma cidadania inclusiva
garantindo o exercício de uma democracia plena. A última tentativa governamental é o
Programa Minha Casa, Minha Vida, que está a serviço mais das empreiteiras da construção
civil do que dos beneﬁciários.
As reações da sociedade têm sido tímidas. Isso porque, ao longo de uma história
autoritária e excludente como a da sociedade brasileira, em que o Estado procurou tomar,
quase sempre, a liderança na condução dos processos históricos e sociais, a sociedade civil
acabou se tornando refém do Estado. No entanto, apesar de "as tendências da crise do
capitalismo se ampliarem e aprofundarem-se cada vez mais" (HARVEY, 2012, p. 39), ainda
é possível alterar a condição posta, porém só com educação e organização social.
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A atuação do Conselho Nacional de Justiça de forma
concorrente às corregedorias dos tribunais plausibilidade da competência de forma subisdiária
Vânio Soares Guimarães
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RESUMO: O tema "A atuação do Conselho Nacional de Justiça de forma subsidiária às
corregedorias dos tribunais" se refere à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) ao estabelecer que a competência administrativo-correcional do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e Corregedorias é concorrente e não subsidiária daquele Conselho. O
escopo deste trabalho é demonstrar que a competência subsidiária do CNJ é compatível
com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988). O
problema aqui levantado foi acerca da competência hoje dada como concorrente entre CNJ
e corregedorias dos tribunais. O escopo do presente artigo é demonstrar a plausibilidade da
competência subsidiária do CNJ frente às corregedorias dos tribunais, nos processos
administrativos.
Palavras-chave: Poder Judiciário; competência; Conselho Nacional de Justiça.
ABSTRACT: The theme "The performance of the National Council of Justice in a subsidiary
form to the Corregedorias de Tribunais" refers to the interpretation given by the Federal
Supreme Court (STF) in establishing that the administrative and correctional jurisdiction of
the National Council of Justice (CNJ) and Corregedorias is a competitor and not a subsidiary
of that Council. The scope of this paper is to demonstrate that the subsidiary jurisdiction of
the CNJ is compatible with the provisions of the Constitution of the Federative Republic of
Brazil of 1988 (CRFB / 88). The problem raised here was about the competence today given
as a competitor between CNJ and Corregedorias dos Tribunais. The scope of this article is to
demonstrate the plausibility of the subsidiary jurisdiction of the CNJ before the
Corregedorias of the Courts, in the administrative processes.
Key Words: Judiciary; competence; National Council of Justice.
1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Inicialmente, será abordada a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por
intermédio da Emenda Constitucional n. 45/2004, apontando suas principais
características, principalmente a sua competência constitucional. Também será analisada a
constitucionalidade do CNJ, já paciﬁcado pelo STF. Tudo isso, para demonstrar cabível a
exposição ﬁnal sobre a atuação concorrente do CNJ e as corregedorias de cada tribunal.
A Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, realizou a reforma do
Judiciário, e se deu devido à lentidão de processos e à morosidade da Justiça, que eram
características predominantes desse Poder. Isso conduzia os jurisdicionados a um
descrédito quanto à função jurisdicional do Estado.
Pereira citado por Lenza (2009, p.515) comenta o contexto da efetivação da Emenda
Constitucional 45/2004, identiﬁcando:
(...) interesse com as atividades do Poder Judiciário (verdadeira preocupação nacional
como se fora o único problema a emperrar o progresso do Brasil) decorre, sem dúvida,
do fato de a prestação (de serviço) jurisdicional não atender aos anseios da população:
em razão da demora dos processos, dos seus entraves burocráticos, da total falta de
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aparelhamento moderno, do despreparo dos funcionários e juízes (ainda que de alguns
poucos, mas com força suﬁciente para, ao menos, incentivar as críticas), da falta de
recursos ﬁnanceiros. Enﬁm, uma gama de deﬁciências sempre detectadas e
diagnosticadas (...).

Nesse viés, a reforma veio como importante ferramenta para buscar solucionar os
problemas acima apontados, vez que não se podia deixar o Judiciário afundar em meio a
uma crise, pois afetaria toda a estrutura do Estado. Nesse sentido, várias e signiﬁcativas
foram as mudanças trazidas pela emenda referida, e, de forma especial, para a evolução do
presente estudo, houve a criação do órgão Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com sede
na Capital Federal, nos termos do artigo 92, § 1º, da CRFB/1988.
O CNJ é órgão do Poder Judiciário, conforme se vê no artigo 92, inciso I-A, da
CRFB/1988, tendo previsão constitucional no artigo 103-B. Foi criado, segundo a Emenda
Constitucional n. 45/2004, para basicamente, além de outras atribuições, exercer o
controle da atuação administrativa e ﬁnanceira do Poder Judiciário e do cumprimento dos
deveres funcionais dos juízes.
O CNJ é composto por 15 membros, não mais determinando a idade, como antes era
disposto, isso por conta da alteração trazida pela Emenda Constitucional n. 61, de 2009.
Fernandes (2011, p. 752) comenta sobre a questão de idade no CNJ, expondo que "nos
termos da Emenda Constitucional n. 61/2009, não há o que se falar na restrição de idade
que outrora existia (idade mínima de 35 e máxima de 66 anos). A restrição, portanto, só
pode ser a originária para os cargos que têm assento no CNJ". Ainda exempliﬁca o referido
autor, "é claro que o Ministro do STJ não poderá ser nomeado com 71 anos, visto que com
70 ele entra na compulsória e aposenta-se no próprio STJ".
O mandato é de dois anos, admitida uma recondução. Essas considerações segundo
a disposição constitucional do artigo 103-B, como abaixo se observa:
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 61, de 2009)
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da
República;
XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição
estadual;
XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Aponta Fernandes (2011, p. 751) que o CNJ, apesar de estar incluído no texto
constitucional como órgão do Poder Judiciário, não é dotado de função jurisdicional, sendo,
portanto, apenas órgão de caráter eminentemente administrativo. Para isso, o referido
autor cita o Informativo 605, do STF, que vale ser destacado:
O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob pena de atuação ultra vires, não pode
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interferir em atos de conteúdo jurisdicional, emanados de quaisquer magistrados ou de
Tribunais da República. Com base nesse entendimento, o Plenário desproveu agravos
regimentais em que se pretendia a desconstituição de decisões liminares, proferidas
pelo Min. Celso de Mello, em mandados de segurança dos quais relator. As decisões
impugnadas suspenderam a eﬁcácia de deliberações administrativas emanadas do
Corregedor Nacional de Justiça, cujo dispositivo declarara ineﬁcazes julgamentos de
tribunal de justiça concessivos de mandados de segurança impetrados perante a
referida Corte. Preliminarmente, rejeitou-se a alegação de prejudicialidade de um dos
writs, porquanto a desistência homologada nos autos referir-se-ia a outra impetração e
não à presente, favorável a uma das ora agravadas. No mérito, reputou-se que,
embora o CNJ esteja incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário,
sua natureza seria meramente administrativa e sua competência teria sido
deﬁnida, de modo rígido, pela EC 45/2004, que introduzira o art. 103 - B na CF.
Salientou-se que esse artigo, em seu § 4º, II, estabelece que o referido órgão tem o
poder de "apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário". Aduziu-se que
as deliberações administrativas, objetos dos casos em apreço, seriam impregnadas de
conteúdo jurisdicional e que o Supremo já assentara posicionamento no sentido de não
caber àquele órgão nenhuma competência cujo exercício fosse capaz de interferir no
desempenho da função típica do Poder Judiciário (ADI 3367/DF, DJU de 25.4.2005).
Competir-lhe-ia, porém, dentre outras atribuições, ﬁscalizar o exercício dos deveres
funcionais por parte do magistrado, e não a atividade jurisdicional dele. Outros
precedentes citados: MS 27148/DF (DJe de 25.5.2010) e MS 28537 MC/DF (DJe de
21.5.2010). (grifo nosso)

O CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e nas ausências e
impedimentos, será presidido pelo vice-presidente do STF, nos termos do §1º, do artigo
103-B, da CRFB/1988. Ainda, conforme o § 5º, do mesmo artigo, o ministro do Superior
Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro-corregedor.
Com exceção do presidente do STF e do vice, em seus impedimentos e ausências, os
demais membros do CNJ serão nomeados pelo presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, conforme artigo 103-B, § 2 º,
da CRFB/1988. Ainda, no CNJ, atuarão o procurador-geral da República e o presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, prescrito no artigo 103-B, § 6º, da CRFB/1988. Vale ainda
mencionar o § 7, do referido artigo, que assevera:
A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça,
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares,
representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.

Nesse prisma, a CRFB/1988 apresenta um rol de competências do CNJ, sendo um rol
exempliﬁcativo, segundo Fernandes (2011). Assim, o § 4º, do artigo 103-B, da CRFB/1988
especiﬁca:
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e ﬁnanceira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder
Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou ﬁxar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do
Tribunal de Contas da União;
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário,
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oﬁcializados, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar
processos disciplinares em curso e determinar a
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos
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proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou
de abuso de autoridade;
V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e
membros de tribunais julgados há menos de um ano;
VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a
situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

O CNJ já enfrentou difíceis matérias, destacando-se na busca pela efetividade do
Poder Judiciário. De forma ímpar, ressaltam-se a Resolução n. 7, de 2005, que proíbe o
nepotismo, que, conforme Lenza (2009), proibiu-se a contratação de parentes de
magistrados, até o terceiro grau para os cargos de cheﬁa, assessoramento e direção no
Poder judiciário, e a n. 11, que disciplina o conceito de atividade jurídica de 3 anos como
requisito de ingressos em algumas carreiras públicas, a exemplo, a da magistratura.
Em torno das competências expostas, têm surgido diversas polêmicas em torno da
atuação do CNJ, sendo necessário analisar as principais, para melhor desenvolver a
proposta deste trabalho.
2. A CONSTITUCIONALIDADE DO CNJ
A instalação do CNJ, a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, trouxe vários
debates em torno de suas competências, chegando até ser questionada a
constitucionalidade do Conselho. A questão, de acordo com Lenza (2009) é que em
diversos momentos o STF se pronunciou pela impossibilidade de controle externo da
magistratura em âmbito estadual, sob pena de afronta à separação de poderes, que,
conforme já foi comentado, é cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, § 4º, da
CRFB/1988.
Como em âmbito estadual, o STF não via a possiblidade de controle externo da
magistratura, a corrente que defendia a inconstitucionalidade do CNJ elevou esse
entendimento para nível da União. Em relação ao controle nos estados, foi editada a
Súmula 649, do STF, que declara: "É inconstitucional a criação, por Constituição estadual,
de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes
de outros Poderes ou entidades".
O entendimento acima criou conﬂitos em sede doutrinária, tendo em vista a não
possibilidade de pessoas estranhas ao Poder Judiciário fazer o controle administrativo
desse poder, em plano estadual, de acordo com a súmula referida. Nesse viés, lançando-se
para o plano do CNJ, abriu-se margem à discussão sobre sua constitucionalidade, vez que
na composição do conselho existem pessoas estranhas ao Poder Judiciário, como, por
exemplo, dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
Dessa feita, Martins citado por Lenza (2009, p.573), sobre a participação de
membros de outros poderes no controle da magistratura, observado o princípio da
separação dos poderes, comenta que:
(...) mais do que uma inconstitucionalidade – a meu ver, fere o §4º, inciso III, do artigo
60, todo o artigo 103-B da EC n. 45 no que concerne à participação de outros pólos –
trata-se de questão de incompatibilidade, esta transposição de um modelo de controle
parlamentar para um país de perﬁl presidencial. É tornar um Poder Técnico, como o
Judiciário, em poder controlado politicamente, ou seja, sujeito a interpretações próprias
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de opções e oportunidades políticas, mais do que de soluções exclusivamente técnicas.
(...) Observa-se, então, que o STF repudia não só a interferência de outros Poderes ou
entidades no controle do Judiciário como, também, qualquer atividade externa que
atente contra a garantia de autogoverno dos Tribunais e a autonomia administrativa,
ﬁnanceira e orçamentária, prescritas nos arts. 96, 99 e §§, e 168 da CF, que, segundo
ﬁxou a suprema corte, são corolários do princípio da separação de poderes, erigido,
conforme já exposto, à categoria de cláusula pétrea pelo poder constituinte originário no
art. 60, § 4º, III, que nem sequer admite proposta tendente a aboli-lo.

Com base nesse conﬂito, a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) questionou a
constitucionalidade do CNJ, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
n. 3.367/2004, de relatoria do ministro César Peluso. Fernandes (2011, p. 754) apresenta
os principais argumentos utilizados pela AMB:
A criação de um órgão de cúpula do Poder Judiciário, composto por membros de fora do
Judiciário e por magistrados de diferentes instâncias (composição híbrida e
heterogênea), contraria o princípio da separação e inde pendência dos Poderes
(estabelecido no art. 2 da CR/88), e o pacto federativo (art. 18 da CR/88).

A ADI 3.367/2004 foi julgada improcedente por maioria de sete votos, declarando
constitucional a criação do CNJ. Fernandes (2011, p.755 e 756) explicita o voto do ministro
César Peluso:
a) O CNJ não possui competência jurisdicional, ou seja, não exerce função típica do
Judiciário. Conforme positivado pela normativa constitucional, ressaltou o Ministro que
o Conselho tem duas atribuições: controlar a atividade administrativa e ﬁnanceira do
Judiciário e fazer controle ético-disciplinar de seus membros. Na sua avaliação,
nenhuma delas fere a autonomia do Judiciário. Nesse sentido, literalmente aﬁrma: "Não
se pode confundir autonomia e independência do Judiciário com o seu isolamento
social".
b) No que tange à composição do Conselho Nacional de Justiça, formado por juízes em
sua maioria, o Ministro César Peluso abordou a presença de não magistrados, aﬁrmando
que a presença dos mesmos acaba por "oxigenar" o Poder Judiciário e não, como
alegado, interferir na sua autonomia. (...). Assim, o STF deixa assente que a vedação
constante na Súmula n. 649 estaria afeta apenas às Constituições Estaduais, não
encontrando assento na Constituição da RFB.

Tendo em vista o exposto até aqui, vê-se o entendimento do STF acerca da
constitucionalidade do CNJ, não ferindo o princípio da separação de poderes e, muito
menos, o pacto federativo. O grande incentivador da decisão do STF, na ADI 3367/2004,
segundo Fernandes (2011) foi o fato de que ao STF é atribuída a palavra ﬁnal sobre os atos
julgados pelo CNJ, podendo, inclusive, revogar tais atos (art. 102, I, "r", da CRFB/1988).
1

Barroso defende a constitucionalidade do CNJ e esclarece sobre a presença de
outros membros no Conselho:
Quanto ao primeiro ponto, aplica-se aqui o que já se aﬁrmou acima acerca do
destinatário da independência orgânica que decorre do princípio da separação de
Poderes. A garantia contra interferências externas é conferida pelo princípio
constitucional ao Poder Judiciário em face do Executivo e do Legislativo, não a órgãos do
Judiciário em face de outros órgãos do próprio Judiciário, nem de instâncias judiciais
superiores em face de instâncias inferiores. O princípio da separação de Poderes
simplesmente não se presta a sustentar o argumento desenvolvido. Ademais, parece
até intuitivo que um órgão nacional do Judiciário, com funções de supervisão e
ﬁscalização, tenha membros representantes das diferentes Justiças e instâncias.
Na realidade, a tese apresentada na petição inicial da ADIn não tem qualquer ponto de
conexão com o tema da separação de Poderes, pois nenhum outro Poder tem qualquer
participação na discussão. Trata-se, a rigor, de um debate sobre a conveniência da
forma de organização interna dos órgãos do Judiciário no que diz respeito a funções
administrativas introduzidas pela EC nº 45/2004, e não de uma controvérsia sobre o
núcleo da cláusula pétrea que trata da separação de Poderes.
1

Disponível em <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/luis_roberto1.htm> Acesso em 12/1/2018.
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Dessa feita, ratiﬁca-se a constitucionalidade da criação do CNJ pela EC 45/2004, no
entendimento do STF e de boa parte da doutrina. A exemplo de Lenza (2011, p. 573), que
direciona seu pensamento em torno da constitucionalidade do órgão, lembrando que "a) o
CNJ integra o Judiciário (art. 92, I-A); b) em sua composição, os integrantes da
magistratura superam a maioria absoluta (um total de 9, dentre os 15 – art. 103-B, I-XIII);
c) possiblidade de revisão das decisões do CNJ pelo STF (art. 102, I, "r")".
Assim sendo, para evolução da exposição feita neste trabalho, imprescindível se fez
mostrar as disposições constitucionais atinentes ao CNJ, para em outra análise, mostrar o
entendimento de alguns, que vão contra a criação do CNJ, pelo menos com os termos
atuais na Constituição, e o entendimento do STF, já paciﬁcado, e de boa parte da doutrina,
que não veem afronta à separação de poderes e ao pacto federativo, visto que o órgão não
tem natureza jurisdicional e sim administrativa.
3. PONDERAÇÕES SOBRE AS COMPETÊNCIAS DO CNJ
Muito tem se discutido, desde sua criação, sobre a atuação do CNJ e os limites desse
exercício de competência. Problematiza-se aqui se essa competência fere ou não a atuação
das corregedorias de cada tribunal, que zela também, assim como o CNJ, pelo
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.
Antes dessa veriﬁcação, diz o inciso I, parte "b", do artigo 103-B, que pode o CNJ
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.
Dessa forma, vislumbra-se uma capacidade dada pelo constituinte derivado de o CNJ
expedir atos, que, sendo determinados por um órgão de cúpula na esteira administrativa,
vincularia, em simples análise, todos os que estão submetidos a sua competência. Nesse
sentido, cabe a explanação de Clève, Sarlet e Streck citados por Mendes (2009, p. 1035),
que diz:
No Estado Democrático de Direito, é inconcebível permitir-se a um órgão administrativo
expedir atos (resoluções, decretos, portarias, etc.) com força de lei, cujos reﬂexos
possam avançar sobre direitos fundamentais, e que parece, de pronto, inconcebível que
o constituinte derivado, ao aprovar a Reforma do Judiciário, tenha transformado os
Conselhos em órgãos com poder equiparados aos do legislador. Ou seja, a menção ao
poder de expedir 'atos regulamentares' tem o objetivo especíﬁco de controle externo, a
partir de situações concretas que surjam no exercício das atividades de judicatura e do
Ministério Público. Aliás, não se pode esquecer que é exatamente o controle externo que
se constituiu na 'ratio essend' da criação de ambos os conselhos.

Aﬁgura-se como necessário estabelecer os limites dessa competência de grande
signiﬁcado que é a expedição de atos regulamentares, pois o CNJ tem atuação do órgão
administrativo, não sendo possível utilizar o amplo feixe de competência para inviabilizar a
função jurisdicional.
Outro ponto é que a expedição de atos regulamentares não pode ser para substituir
uma lei, com caráter genérico e abstrato, sob pena de se usurpar atribuições atinentes ao
Poder Legislativo. É perigo que o CNJ, diante de uma determinada situação, acabe
inovando na ordem jurídica, o que seria extensível apenas à lei. Nesse sentido, arrematam
2
Clève, Sarlet e Streck :
Portanto, as resoluções que podem ser expedidas pelos aludidos Conselhos não podem
criar direitos e obrigações e tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange à
restrições) na esfera dos direitos e garantias individuais ou coletivas. O poder
"regulamentador" dos Conselhos esbarra, assim, na impossibilidade de inovar. As
garantias, os deveres e as vedações dos membros do Poder Judiciário e do Ministério
2

Disponível em http://www.esmesc.com.br/upload/arquivos/1-1246645274.PDF. Acesso em 12/1/2018.
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Público estão devidamente explicitados no texto constitucional e nas respectivas leis
orgânicas. Qualquer resolução que signiﬁque inovação será, pois, inconstitucional.

Acerca dessa competência, de acordo com o acima abordado, cabe relembrar, como
exemplo, a Resolução 11, de 31 de janeiro de 2006, que disciplina o conceito de atividade
jurídica de 3 anos como requisito para ingresso na magistratura. A questão é que a
resolução vai além do âmbito judicial administrativo e atinge de forma genérica e abstrata
bacharéis em direito. O CNJ claramente inovou no ordenamento jurídico disciplinando o
ponto constitucional do artigo 93, I, que caberia ao Legislativo fazer.
Nesse ponto, vale ressaltar as palavras de Lenza (2009, p.577), "a maior diﬁculdade
é a disciplina da regra do artigo 93, I (3 anos), quando, na verdade, em nosso entender,
deveria ter sido o tema regulamentado, necessariamente, por lei complementar do
Congresso, de iniciativa exclusiva do STF (competência reservada)".
Outro ponto que chama atenção é se poderá o STF fazer revisão do mérito
administrativo, isto é, qual a amplitude da análise pelo STF do artigo 102, I, "r", da
CRFB/1988, que diz: "Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) r -as ações contra o
Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público".
Isso porque, conforme assevera Lenza (2009, p.575):
O STF, por sua vez, além de ser órgão de cúpula jurisdicional e nacional do Judiciário
brasileiro, apresenta-se, a partir da EC n. 45/04, também como órgão de cúpula
administrativa, ﬁnanceira e de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes (disciplinar), já que, nos termos do art. 102, I, "r", todas as decisões do CNJ serão
passíveis de revisão pelo STF.

Parafraseando o referido autor, o artigo 102, I, "r" permitiu ao STF ser última
instância também nas searas administrativa, ﬁnanceira e de cumprimento de deveres
funcionais, pois cabe a ele julgar as ações do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). Porém, o autor referido também constata que não pode o STF ser mera
instância recursal dos atos do CNJ.
Nesse sentido, Pertence citado por Lenza (2009, p.575) comenta que se busca, na
verdade, "não converter a Corte, por meio de mandado de segurança, em verdadeira
instância ordinária de revisão". Retoma-se que o tema precisa de melhor deﬁnição, sobre
os limites de atuação do STF, para não ser mero órgão recursal das decisões do CNJ e
também do CNMP. Para deﬁnir esse limite, precisas são as palavras de Mendes citado por
Lenza (2009, p.575), ao estabelecer, em voto monocrático, que:
A ordem constitucional assegura ao Conselho Nacional de Justiça espectro de poder
suﬁciente para o exercício de suas competências (art. 103-B, CF/88), não podendo esta
Corte substituí-lo no exame discricionário dos motivos determinantes de suas decisões,
quando estas não ultrapassarem os limites da legalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, há de concluir que a visão do STF em relação ao disposto no artigo 102,
I, "r", da CRFB/1988, é a de não transformar a Corte em instância recursal para todas as
decisões do CNJ, mitigando a força do artigo citado, para não obstruir a atividade do STF
com recursos relativos a matérias administrativas e ﬁnanceiras ligadas aos membros e
tribunais do Judiciário. Nessa leitura, tem-se que o melhor caminho para orientar a atuação
do STF nessa situação advinda da sistemática constitucional é a legalidade e a
razoabilidade.
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4. A COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE CNJ E CORREGEDORIAS DOS
TRIBUNAIS E A POSSIBILIDADE DE VERIFICAR O CARÁTER SUBSIDIÁRIO
Relevante questão diz respeito à competência do CNJ em razão do artigo 103-B, §
4º, inciso III, da CRFBB/1988, que vale ser rememorado:
§ 4º.. III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder
Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou
oﬁcializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos
tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo
de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (...)
(grifo nosso)

A polêmica gira em torno da competência administrativo-correcional prevista pela
CRFB/1988 para o CNJ nos procedimentos disciplinares e nas investigações de juízes, que
estão subordinados às corregedorias dos tribunais a que pertencem. Isso porque parte da
doutrina aﬁrma que é concorrente a competência CNJ e corregedorias dos tribunais, sendo
inclusive essa posição assumida pelo STF, no entanto, para outra parte da doutrina,
sobreleva o entendimento de que a atuação do CNJ é tanto recursal quanto subsidiária às
corregedorias.
3

Acrescenta Cerdeira que "o CNJ enfrentou diversos casos em que magistrados já
estavam sob julgamento nos tribunais locais. Muitas vezes, ou as punições eram brandas,
ou o processo não transcorria com a velocidade que a gravidade dos casos exigida".
Salienta então o referido autor que o problema está na morosidade de julgamento das
corregedorias, que deixam transcorrer, em muitos casos, o tempo, chegando até mesmo a
não punir como mereciam alguns magistrados sob processo nesses órgãos.
4

No julgamento da ADI 3.367 pelo STF, em 2005, Cerdeira faz menção às palavras
do ministro relator César Peluso, que expõe a situação das corregedorias, em muitos casos,
deixando claro que o CNJ precisa existir e atuar de forma concorrente:
Entre nós, é coisa notória que os instrumentos orgânicos de controle ético-disciplinar
dos juízes, porque praticamente circunscritos às corregedorias, não são de todo
eﬁcientes, sobretudo nos graus superiores de jurisdição, como já admitiram com
louvável sinceridade os próprios magistrados, em conhecido estudo de Maria Tereza
Sadek.

Ainda adiciona o referido autor o debate no julgamento da ADI 3.367, que deixa
claro, nas palavras do ministro relator César Peluso, o seu entendimento que a competência
do CNJ é concorrente com as corregedorias, conforme abaixo transcrito:
O sr. ministro Carlos Velloso: Quer dizer, ministro Carlos Britto, que Vossa Excelência
acaba entendendo que essas questões [correicionais] devem ser examinadas pelo
Conselho [Nacional de Justiça]? "O sr. ministro Carlos Britto: Concorrentemente, como,
aliás, diz a Emenda [45/2004].
Dessa forma, para parte dos ministros do STF e parte da doutrina, a expressão "sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais", enxerta no artigo 103-B, §
4º, III, da CRFB/1988, é suﬁciente para autorizar a leitura de que a competência do CNJ é
3

Disponível em < http://www.conjur.com.br/2011-set-28/justica-hoje-judiciario-outro-gracas-atuacao-cnj>
Acesso em 13/1/2018.
4
Disponível em < http://www.conjur.com.br/2011-set-28/justica-hoje-judiciario-outro-gracas-atuacao-cnj>
Acesso em 13/1/2018.
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concorrente à das corregedorias dos tribunais, não havendo o que falar em competência
revisional e subsidiária.
Dessa forma, insurgiu a Associação de Magistrados do Brasil (AMB), pedindo a
declaração de inconstitucionalidade, na ADI n. 4.638, contra a resolução do CNJ n. 135, de
13 de julho de 2011, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao
procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das
penalidades, e dá outras providências.
Isso porque, devido ao entendimento de atribuições concorrentes do CNJ e
corregedorias dos tribunais, a Resolução 135, do CNJ, dispôs no artigo 12 que "para os
processos administrativos disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades
previstas em lei, é competente o Tribunal a que pertença ou esteja subordinado o
Magistrado, sem prejuízo da atuação do Conselho Nacional de Justiça".
Quis assim a AMB afastar a atuação concorrente do CNJ, expondo em sua tese
pontos que, segundo seu entendimento, seriam contrários ao texto constitucional. Por
apertadíssima decisão, 6 votos contra 5, sendo 11 ministros, o STF reconheceu a
autonomia do CNJ em abrir investigações contra magistrados, sem depender das
corregedorias dos tribunais as quais se vinculam os magistrados acusados em processo
administrativo disciplinar.
5

Intenso debate foi travado, sendo algumas considerações pertinentes , conforme
destacou o ministro Gilmar Mendes, que foi a favor da competência concorrente do CNJ e
corregedorias dos tribunais, dizendo "até as pedras sabem que as corregedorias [locais]
não funcionam quando se trata de investigar seus próprios pares", ainda concorda o
Ministro Joaquim Barbosa, ressaltando que "as decisões do conselho passaram a expor
situações escabrosas no seio do Poder Judiciário", também aﬁrmando que, por esse
motivo, houve "uma reação corporativa contra o órgão, que vem produzindo resultados
importantíssimos no sentido de correção das mazelas".
Dessa forma, a decisão do STF proferida foi feita em interpretação conforme a
Constituição, deﬁnindo que a Resolução do CNJ n. 135 é constitucional. Essa decisão vai
contra a liminar que havia sido concedida pelo ministro relator Marco Aurélio, que esboçou
o entendimento de que o CNJ só poderia investigar os juízes após o processo administrativo
nas respectivas corregedorias dos tribunais. Sendo, dessa forma, o entendimento do
ministro que a atuação do CNJ seria recursal e subsidiária.
De forma semelhante, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que não podem
investigar ao mesmo tempo o CNJ e as corregedorias dos tribunais. Segundo o ministro, a
atuação do CNJ deve ser excepcional, necessitando justiﬁcar os motivos de sua
intervenção, ou seja, seria uma atribuição subsidiária do CNJ.
6

Nesse prisma, Niemeyer (2012) defende que a competência do CNJ seria
subsidiária, uma vez que, segundo ele, há uma errônea interpretação da expressão "sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais", exposta no artigo 103-B, §
4ª, inciso III, da CRFB/88:

5

Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/1043288-supremo-mantem-poderes-deinvestigacao-do-cnj.shtml> acesso em 15/1/2018.
6
Disponível em < http://www.conjur.com.br/2012-jan-16/competencia-cnj-nao-concorrente-subsidiariacorregedorias> acesso em 15/1/2018.
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Não se trata de uma concorrência puramente paralela, mas qualiﬁcada,
limitada. Isso porque, como a própria palavra já deixa entrever, o
concurso de competências não signiﬁca apenas concorrência paralela,
mas encerra também a ideia de disputa entre os poderes assim
distribuídos. É ínsito ao signiﬁcado da palavra concorrência a ideia de
competição, disputa, rivalidade. Se se admitisse a concorrência
puramente paralela, equipolente, então seria forçoso admitir que o ato
de um ente ou órgão poderia conviver com o ato de outro que com ele
fosse concorrentemente competente, sendo ambos os atos válidos e
eﬁcazes, ainda que conﬂitantes, o que constituiria manifesto absurdo,
arrebatando a segurança jurídica e produzindo o caos. Por isso que só
tem sentido falar de competência concorrente se esta for balizada
verticalmente, não cumulativa, ou quando se estabelecer um critério de
harmonização dos atos emanados dos diversos entes ou órgãos
investidos em competência concorrente para eliminar a disputa que
entre eles possa ocorrer.
O referido autor toma por base a previsão constitucional do artigo 24, em seus
parágrafos, que estipula regras de competência para a atuação da União, dos estados e do
Distrito Federal em sede de concorrência de matéria. Nesse viés, somando-se o
entendimento ao fator de concorrência de competências entre o CNJ e as corregedorias dos
tribunais, defende o autor ser a atuação do CNJ subsidiária por não ter a Constituição
federal estatuído regras, que evitem atos conﬂitantes, decisões contraditórias em sede de
órgãos diferentes, como fez no caso do possível conﬂito de atuação dos entes nas matérias
concorrentes do artigo 24, da CRFB/1988.
Assim arremata o autor citado que:
No âmbito legislativo, os parágrafos do artigo 24 exempliﬁcam a criação do critério
adotado para tal ﬁm. Em sede jurisdicional, o problema é resolvido pelo instituto da
prevenção. Sempre que dois ou mais juízos forem competentes para conhecer de
determinada matéria, os critérios de prevenção informam que um e apenas um deles
poderá exercer sua competência, afastando a dos demais.
Deﬂui que a concorrência competencial não signiﬁca, seja no âmbito legiferante, seja no
campo jurisdicional ou na província administrativa, uma conﬂuência de dois entes ou
órgãos que (con)correm para o mesmo ponto de convergência com igualdade de forças
ou de poder. Se não fosse assim, seria inevitável o surgimento de conﬂitos entre os atos
de um e de outro ente ou órgão em razão da força eﬁcacial equipolente derivada de suas
competências concorrentes cumulativas.

Parafraseando o autor, a competência concorrente seria instalada com critérios de
resolução de conﬂitos de competência, conforme fez o constituinte originário nos
parágrafos do artigo 24, pois, no caso de ser a competência do CNJ e das corregedorias dos
tribunais concorrente, haveria um possível desentendimento de decisões conﬂitantes.
Além disso, defende o autor ser subsidiária a competência do CNJ, por não ter a
Constituição estabelecido algum critério de resolução de conﬂitos de concorrência, o que é
feito no caso do artigo 24 e também em matérias processuais, como o Código de Processo
7
Civil (CPC) no conﬂito de competências entre magistrados. Assim Niemeyer (2012)
ressalta ainda:
Quando o texto constitucional estabelece competir ao CNJ «receber e conhecer das
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário […] sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais […], não o faz para instituir uma
7

Disponível em < http://www.conjur.com.br/2012-jan-16/competencia-cnj-nao-concorrente-subsidiariacorregedorias> acesso em 15/1/2018.
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competência concorrente cumulativa, porque isso conduziria a um absurdo. Basta
imaginar um mesmo procedimento que iniciasse, originariamente, seja por identidade
de provocação ou não, tanto na Corregedoria de um tribunal quanto no CNJ, e em cada
um desses órgãos culminasse com resultados inconciliáveis. Qual deveria prevalecer?

O conﬂito é passível de ocorrer. Não pode prevalecer a ideia de competência
concorrente, uma vez que seria necessário estabelecer qual decisão prevaleceria em caso
de dupla sindicância contra o magistrado acusado. Havendo a prevalência do CNJ,
esvaziam-se as atribuições dadas às corregedorias dos tribunais, que se tornariam inócuas
diante de uma atuação do Conselho.
8

Assim, confere Niemeyer (2012) as seguintes conclusões:
(...) Já se a resposta à indagação formulada for no sentido de que prevaleceria o
resultado alcançado pelo CNJ, independentemente de qual seja mais favorável ao
sindicado, então, força convir haver uma ordem de hierarquia que o caracteriza como
ente superior em relação às Corregedorias. Se é assim, sua competência jamais poderia
ser considerada concorrente porque sempre prevaleceria em detrimento à das
Corregedorias. Por outro lado, é imediato inferir que se a competência do CNJ
prevalecer sempre em detrimento da competência das Corregedorias dos tribunais,
então estas ﬁcam prejudicadas. Isso signiﬁca que sofrem prejuízo e perdem sua razão
de ser. Mas se a competência das Corregedorias sofrer prejuízo, ofendido estará o
preceito constitucional que assegura que a atuação do CNJ não será causa de prejuízo
para a competência das Corregedorias.

Apesar do entendimento do STF, que confere a visão de atuação concorrente entre
CNJ e corregedorias dos tribunais, nota-se como plausível o entendimento que a
competência do Conselho seria subsidiária, vez que a Constituição federal não criou
critérios especíﬁcos de concorrência. Essa concorrência traz insegurança jurídica e
instabilidade dos órgãos de correição a magistrados. Aﬁrmar que se pode ter concorrência
em virtude da ineﬁcácia das corregedorias, é aceitar a falta de aparelhamento estatal ao
Judiciário e incentivar a visão de magistratura corrupta e ineﬁcaz, o que não pode ser
aceitável por destruir a essência do Poder Judiciário e as garantias estabelecidas pelo texto
constitucional.
Dessa feita, neste artigo se demonstrou que várias polêmicas e questões envolvem o
CNJ e, em especial, diante da atual convicção do STF, que atribui competência concorrente
ao Conselho e, ao mesmo tempo, às corregedorias, sendo, na verdade, estabelecida, no
ordenamento jurídico, uma insegurança, pelo que razoável a percepção de que o mais
coerente é atribuir a competência administrativo-correicional ao CNJ, de forma subsidiária,
para não esvaziar as corregedorias na atividade ético-disciplinar que lhe são a razão de
existir.
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As bodas de pérola da Constituição Federal e os 30
anos do Sistema Único de Sáude (SUS)
juiz federal Renato Coelho Borelli

INDEXAÇÃO: Bodas de pérola da Constituição federal de 1988.
Direitos sociais amplos, mas pendentes de consolidação. Quanto à
saúde, a grande revolução

No momento que em a Constituição da República Federativa do Brasil
completa 30 anos de existência, analisamos que no catálogo dos direitos sociais a
grande revolução, quanto à saúde, consiste na criação do SUS. União, estados e
municípios tornaram-se responsáveis por um sistema integrado de atendimento à saúde,
ao qual todo cidadão brasileiro e até mesmo estrangeiros têm acesso. Antes, apenas quem
era ﬁliado ao Inamps podia utilizar os hospitais públicos. O restante era atendido pelas
santas casas e outras entidades beneﬁcentes. Mesmo reconhecendo as carências, ressaltase: inúmeras deﬁciências, a Constituição da República de 1988 representa um marco na
1
democratização da saúde e dos demais direitos sociais .
O presente paper objetiva apontar, ainda que de forma breve, o desenvolvimento
das políticas sociais em nosso país e os desaﬁos do Sistema Único de Saúde – SUS. Após
analisar aspectos políticos na transição democrática brasileira, discute as diﬁculdades
enfrentadas pelo sistema e a ineﬁciência política a contemplar o modelo atual de cidadania
traçado pela Constituição federal de 1988.
1. INTRODUÇÃO
A Constituição federal de 1988 incorporou uma concepção de seguridade social
como expressão dos direitos sociais inerentes à cidadania, integrando saúde, previdência e
assistência.
Assimilando proposições formuladas pelo movimento da Reforma Sanitária
Brasileira reconheceu o direito à saúde e o dever do Estado, mediante a garantia de um
conjunto de políticas econômicas e sociais, incluindo a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), este universal, público, participativo, descentralizado e integral.
Hodiernamente, ao falar-se em direitos sociais, não cabe aos juristas e cidadãos
brasileiros unicamente a discussão acerca dos avanços e retrocessos ocorridos na

1

Avanço signiﬁcativo foi a publicação da Lei 12.732/2012, que estabelece o prazo máximo 60 dias para o
primeiro tratamento de pacientes diagnosticados com câncer. Segundo a lei, a padronização de terapias do
câncer, sejam elas cirúrgicas, sejam clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se ﬁzer
necessário, para se adequar ao conhecimento cientíﬁco e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.
Em outras palavras, se houver novos tratamentos de câncer comprovados e aceitos pela comunidade cientíﬁca,
eles deverão ser também adotados no SUS a ﬁm de que a pessoa receba, na rede pública de saúde, um
tratamento com técnicas semelhantes ao aplicado nos hospitais particulares.
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constituinte. Não! De mais a mais, cumpre ressaltar que a conquista da democracia, depois
de 21 (vinte e um) anos de ditadura militar, custou vidas, sofrimentos e lutas do povo. Em
toda a história da República brasileira, é a primeira vez que os brasileiros poderão
comemorar um período extenso de vigência de um texto constitucional.
Nessa perspectiva, o presente artigo não visa esgotar as características e
deﬁciências do Sistema Único de Saúde ao longo desses vinte e sete anos de Constituição
federal, mas apenas destacar alguns pontos relevantes sobre o desenvolvimento das
2
políticas sociais no Brasil, especialmente no que diz respeito ao SUS e ao direito
constitucional à saúde.
2. BREVE RELATO HISTÓRICO
Inicialmente, ressalta-se que as políticas sociais devem ser analisadas a partir da
emergência do capitalismo, quando a questão da pobreza ultrapassou as intervenções
resultantes da caridade das famílias e das paróquias, invadindo as cidades com hordas de
famintos, miseráveis, desocupados e delinquentes, principalmente durante a transição do
sistema feudal para o capitalista, já no início do século XVI.
social.

Dessarte, surgem as primeiras intervenções do Estado, sob a forma de assistência

Com o desenvolvimento do capitalismo industrial e o aparecimento da classe
operária, a "questão social" ultrapassou a problemática da pobreza, manifestando-se como
verdadeira luta de classes.
A partir de então, abriam-se os olhos para a questão da desigualdade social, cada
vez mais alarmante. Consequência direta do capitalismo, a desigualdade implicava
disputas de classes sociais que travavam lutas pelo uso de bens e serviços "reconhecidos"
como direitos no âmbito da cidadania.
No século XX, diante da Revolução Bolchevique, da crise de 1929, das demandas da
classe operária e dos sofrimentos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, surge no
continente europeu uma proposta de intervenção do Estado com base na noção de direitos
sociais.
Os trinta anos de ouro do capitalismo possibilitaram a expansão do Welfare State e o
desenvolvimento de modernos sistemas de proteção social. No entanto, a hegemonia
conquistada pelos Estados Unidos reorientou a forma de abordar a "questão social",
restaurando o foco na pobreza.
No bojo dessas políticas sociais, cresceu o debate sobre necessidades básicas, cotas
e igualdade de oportunidades.
Com as mudanças políticas e econômicas e o neoliberalismo, a questão social passou
a ser foco de controle internacional, condicionando prioridades no que tange aos direitos do

2

A 2ª Turma do STJ decidiu que, como o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos
estados e dos municípios, é de se concluir que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para
ﬁgurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à
indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados.
Em outras palavras, em caso de má prestação de serviço por hospital privado que atuar como credenciado do
SUS, a vítima poderá buscar a responsabilidade civil da União, do estado ou do município, sendo essa
responsabilidade solidária. STJ. 1ª Turma. REsp 1388822/RN, rel. min. Benedito Gonçalves, julgado em
16/6/2014.
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trabalho, combate à pobreza e aos sistemas públicos de proteção social, inclusive saúde,
assistência e previdência.
No Brasil, após as lutas do abolicionismo, a questão social emerge com a
industrialização e urbanização.
Com a fortiﬁcação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), extinguiu-se o
bipartidarismo, estimulando a criação de partidos, como o Partido dos Trabalhadores (PT) e
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Nessa nova quadra partidária, são
identiﬁcados movimentos sociais e populares, de cunho nacional, galgados em quatro
pontos:
i) redistribuição de renda como objetivo das políticas públicas e de reforma social;
ii) políticas sociais básicas;
iii) políticas de reordenamento do espaço e do meio ambiente;
iv) emprego, como síntese da política social.
A reforma tributária era considerada indispensável para reverter o regresso do
ﬁnanciamento do gasto social, valorizava-se o controle social e encampava-se parte das
propostas do movimento sanitário na direção do SUS público, universal e com gestão
descentralizada. Concedia destaque especial para a valorização dos recursos humanos,
vigilância sanitária, política cientíﬁco-tecnológica, produção de vacinas, medicamentos e
equipamentos, além da saúde ocupacional. Essa agenda foi construída sob a liderança de
forças socialistas e democráticas, possibilitando que as diretrizes políticas, econômicas e
sociais fundamentassem os segmentos progressistas nas lutas pela redemocratização até
a Constituinte.
3. A REDEMOCRATIZAÇÃO E O SUS
Com relação à redemocratização, iniciada em 1985, esta foi balizada por tensões
entre propostas assistencialistas e universalizantes que disputavam uma resposta do
Estado à dívida social acumulada durante o autoritarismo.
Ainda em 1986, foi criado o Grupo de Trabalho de Reformulação da Previdência
Social, que propunha a superação da concepção de seguro social para a da Seguridade
Social, sob a lógica da solidariedade do Estado de bem-estar social, na qual o "o direito
3
coletivo da cidadania prevaleceria sobre o direito individual associado à contribuição" .
Recomendava-se, também, o aumento da cobertura da renda mensal vitalícia criada
durante a ditadura, equivalente ao atual benefício de prestação continuada (BPC/Loas). No
caso da Reforma Sanitária Brasileira, o retrocesso materializou-se na demissão do
presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) em
1988 e no desmonte da estratégia Sistema Uniﬁcado e Descentralizado de Saúde (SUDS).
Na mesma época, foi implantado o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes,
considerado emblemático não só pelo uso clientelista de uma política social focalizada,
4
mas, sobretudo, por sinalizar uma inﬂexão nas políticas universais .
3

FAGNANI, Eduardo. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade [Doutoramento].
Campinas: Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2005, p. 161.
4
FIORI, José Luis. Em busca do dissenso perdido. Ensaios críticos sobre a festejada crise do Estado. Rio de
Janeiro: Insight Editorial; 1995.
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A disputa com as forças conservadoras reunidas no "centrão" foi intensiﬁcada na
Constituinte, embora a aprovação do capítulo da Seguridade Social sugerisse uma vitória
momentânea daqueles que defendiam políticas universais, com destaque para a saúde.
O próprio presidente advertia que artigos do texto constitucional desencorajariam a
produção, afastariam capitais e, sendo adversos à iniciativa privada, terminariam por
induzir ao ócio e à improdutividade. Desse modo, foram montadas operações pela área
econômica, urdidas na Secretaria de Planejamento da Presidência da República e no
Ministério da Fazenda, a partir de negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI)
no ﬁnal de 1987, transferindo a gestão do ﬁnanciamento da Previdência para a Fazenda e
diﬁcultando o atendimento dos novos direitos sociais.
O orçamento da Seguridade Social não foi adotado e suas fontes de recursos foram
desviadas para ﬁnanciar a economia. Caso não houvesse a captura de recursos para o
pagamento da dívida da União por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU), o
orçamento da Seguridade Social seria superavitário. Sendo tais recursos fundamentais
para a viabilização das políticas universais como o SUS, identiﬁcam-se nessas intervenções
determinantes econômicos (subﬁnanciamento), políticos (contrarreforma liberal) e
ideológicos (alívio da pobreza) do redirecionamento das políticas sociais.
As fontes de ﬁnanciamento da Seguridade Social foram capturadas pela área
econômica dos diferentes governos e a "questão social" passou a ser conduzida pelos
"programas emergenciais" e de transferência, condicionada de renda que se tornaram
permanentes.
Ambos os projetos que emergiram na transição democrática não foram derrotados
apenas em 1989. Mesmo quando tiveram a oportunidade histórica de chegar ao governo da
República foram transﬁgurados pelos gestores do capital, bem como pelo transformismo
dos sujeitos políticos. Ainda assim, todos esses governos prestaram alguma contribuição
ao SUS:
-José Sarney implantou o SUDS;
-Fernando Collor sancionou as Leis Orgânicas da Saúde;
-Itamar Franco criou o Programa Saúde da Família (PSF), extinguiu o Inamps e
avançou a descentralização;
-Fernando Henrique ampliou o PSF, implantou a política dos medicamentos
genéricos e organizou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
-Luis Inácio Lula da Silva montou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e implementou as políticas de saúde mental e bucal;
-Dilma Rousseﬀ regulamentou a Lei n. 8.080/1990 e aprovou a LC 141/2011.
Contudo, nenhum desses presidentes incorporou a Reforma Sanitária Brasileira
como projeto de governo, nem demonstrou um compromisso efetivo com o SUS nos
termos estabelecidos pela Constituição de 1988.
4. POLÍTICAS SOCIAIS, REFORMA SANITÁRIA E O SUS
A retórica sobre a pobreza vem desde o governo de José Sarney, mas o predomínio
das políticas focalizadas começa em 1990 com o discurso dos "descamisados", adquirindo
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força na criação do Fundo de Combate à Pobreza.
A política social no Brasil ﬁcou reduzida ao assistencialismo das políticas focalizadas,
e no período 2003-2012 consolidou o processo de americanização na reconversão da
"questão social". A agenda governamental foi concentrada nas políticas de redução da
5
pobreza, tendo o Bolsa Família como carro-chefe, reiterando a opção neoliberal do período
anterior.
Contudo, apesar dos dados trazidos acima, o Brasil é na atualidade o quarto país
mais desigual da América Latina.
Desenvolveu-se no país a concepção de que política social é para pobres. Mas, na
realidade, a transferência de renda com condicionalidade cumpre o receituário liberal do
Banco Mundial, ainda que seja eticamente discutível diante da dignidade da pessoa
humana e "frente a um direito anterior que é a garantia à vida, portanto à subsistência
6
dessas famílias" .
A propósito, na série sobre saúde no Brasil do The Lancet foram apontadas inúmeras
conquistas do SUS, sobretudo na ampliação do acesso aos serviços de saúde, com
repercussões positivas no perﬁl epidemiológico.
No entanto, inovações institucionais, descentralização, participação social,
consciência do direito à saúde, formação de trabalhadores e tecnologias convivem,
contraditoriamente, com o crescimento do setor privado, segmentação do mercado e
comprometimento da equidade nos serviços e nas condições de saúde.
Entre os obstáculos destacaram-se a diminuição do ﬁnanciamento federal, as
restrições de investimento em infraestrutura e a gestão do trabalho.
Aliás, existe uma dívida histórica com os trabalhadores que construíram o SUS,
submetidos à precarização do trabalho e a terceirizações, sendo adiada a efetivação de
planos de carreiras, cargos e salários.
No mesmo ano em que esses estudos eram publicados, dois Poderes da República
rejeitaram a proposta de comprometimento de pelo menos 10% do orçamento da União
para a saúde. Adiou-se, mais uma vez, o fortalecimento do SUS, sugerindo que pode até
haver ministros sanitaristas, mas sem recursos para operá-lo.
Desse modo, o subﬁnanciamento público, a persistência de desigualdades na oferta
e a articulação público-privada prejudicial ao SUS impedem o cumprimento do que está
estabelecido na Constituição, nas leis ordinárias, decretos e demais documentos.
Em suma, novos esforços são necessários para revitalizar a sociedade civil, na qual
tem origem a Reforma Sanitária Brasileira e o SUS, tentando desequilibrar o binômio da
"conservação-mudança" contra a inércia da conservação.
5. OBSERVAÇÕES FINAIS

5

31. Rossi C. Desigualdade, o fracasso da esquerda. Folha de São Paulo 2012.
SILVA, Maria Ozanira da Silva e, YAZBEK, Maria Carmelita , GIOVANNI, Geraldo di. A política social brasileira
no século XXI. A prevalência dos programas de transferência de renda. 6ª edição. São Paulo: Cortez Editora;
2012, p. 200.
6
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É sabido que a privatização dos sistemas de saúde, tendo por base a América Latina,
7
não se mostrou efetiva; grande parte dos países vizinhos adotou o co-pagamento , com
barreira de acesso e custos administrativos.
No Brasil, por sua vez,veriﬁca-se uma redução da contribuição do governo federal
nos gastos com o SUS.
Em 2008, a participação da saúde na receita da Seguridade Social decresceu para
14,5%, inferior àquela veriﬁcada antes do SUS, igual a 18% no início da década de 1980 e
30% em 1988.
Logo, pensar os 30 anos do SUS à luz das políticas públicas e da Reforma Sanitária
Brasileira, supõe olhar o Brasil para além das aparências e do discurso oﬁcial. Novas
hipóteses explicativas e pesquisas se fazem necessárias, e com extrema urgência.
8

Nas palavras de Silva Paim , "resta às forças progressistas da sociedade civil apostar
nos portadores da antítese que tendem a emergir dos movimentos sociais, identiﬁcando
distintos antagonismos na sociedade contemporânea. Uma atenção especial para a
pluralidade de vozes numa sociedade democrática permitiria constituir sujeitos políticos
individuais e coletivos que questionem a subversão dos direitos sociais, as iniquidades em
saúde e as relações de subordinação, desencadeando novas ações políticas".
Assim, a comemoração das bodas é bem-vinda, mas a saúde e o lado social da Carta
Cidadã devem ﬁcar em alerta.

7

Método de pagamento com verbas pública e privada.
PAIM, Jairnilson Silva. Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica. Salvador:
Edufba/ Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2010, p. 33.
8
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ATOS JURISDICIONAIS
21ª Vara Federal afasta, por liminar,
presidente da Confederação
Brasileira de Handebol

N

o dia 6 de abril, a 21ª Vara Federal da Seção
Judiciária do DF concedeu, em parte, liminar
para determinar o imediato afastamento, por
prazo indeterminado, do presidente da Confederação Brasileira
de Handebol (CBHb).
No relatório da decisão, consta que com lastro em
documentos obtidos na Controladoria-Geral da União (CGU) as
partes autoras da demanda listam uma série de supostas
ilegalidades possivelmente "praticadas pela CBHb, na
aplicação de R$ 21.377.272,00 repassados, via convênios,
pela União (Ministério do Esporte), durante o ciclo preparatório
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro".
Ilegalidades que, segundo a narrativa das partes
autoras, revelariam "o absoluto desrespeito às normas que
regulam a aplicação dos recursos públicos repassados; e
graves prejuízos à execução dos programas de promoção e
manutenção do handebol brasileiro conﬁado pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) à Confederação Brasileira de
Handebol (CBHb)".
Após análise do trabalho técnico da CGU a respeito dos 8
convênios ﬁrmados entre a União e a CBHb, com o objetivo de
preparar o Brasil (na área de handebol) para o ciclo anterior aos
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o juiz federal Rolando Valcir
Spanholo, substituto da 21ª Vara, ressaltou em sua decisão:
"torna-se impossível não reconhecer, ainda dentro de um juízo
perfunctório, que a aplicação de grade parcela dos R$
21.377.272,00 repassados pelo Ministério do Esporte se deu de
maneira temerária pela CBHb. Como visto, são claros os sinais
da prática de simulações, falsidades (ideológicas e materiais),
superfaturamento e pagamento por serviços não prestados".
Conﬁra AQUI a íntegra da decisão.
Gilbson Alencar - Edição e redação
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Empresa é autorizada a comercializar
Aedes aegypti geneticamente
modiﬁcado, após decisão
da 20ª Vara Federal

A

20ª Vara da Justiça Federal em Brasília deferiu
tutela de urgência, em ação movida pela
empresa Oxitec do Brasil Tecnologia de Insetos
LTDA contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), e suspendeu o trâmite dos processos administrativos
que tratam da regulação/liberação comercial do Organismo
Geneticamente Modiﬁcado (OGM) OX513A. Tais processos
tramitam no âmbito da Anvisa.
O juiz federal Renato Borelli, substituto da 20ª Vara,
levou em consideração parecer do CTNBio favorável à
liberação do mosquito geneticamente modiﬁcado, por não
apresentar riscos adicionais ao meio ambiente, aos seres
humanos e aos animais quando comparado à mesma espécie
não geneticamente modiﬁcada.
Para Borelli, a documentação trazida aos autos "dá conta
de processo administrativo que se desenrola desde 2014 e que
discutiu até o momento, basicamente, a competência da
Anvisa para análise do feito".
Em pesquisa, o magistrado identiﬁcou diversas
publicações que mencionam o sucesso da liberação planejada
dos mosquitos transgênicos na cidade de Piracicaba (SP) e em
outros municípios brasileiros, visando à erradicação da
dengue.
Com o entendimento da 20ª Vara, ﬁca autorizada a
comercialização do OGM OX513A pela Oxitec, até nova ordem
judicial.
Conﬁra AQUI íntegra da decisão.

Gilbson Alencar - Edição e redação

..

..

..

..

.
. ... ..
.

Justiç@

Edição N. 40 • Ano X • Abril/2018

173

Justiç@

ATOS JURISDICIONAIS

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal

Especialização em saúde na SJDF: ampla conciliação
institucional permitirá zerar lista de espera nos
atendimentos de radioterapia pelo
SUS no Distrito Federal

N

o dia 6 de março, após quase quatro horas de muito diálogo,
representantes da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do
Distrito Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, do Hospital de Base, do Hospital Universitário de
Brasília, do Instituto de Radiologia de Taguatinga, do Hospital Santa Lúcia e do Hospital
Sírio-Libanês, sensibilizados pela premente necessidade de dar um atendimento mais
humano e eﬁcaz aos portadores de neoplasia maligna do Distrito Federal e do Entorno,
ﬁrmaram acordo nos autos da Ação Civil Pública n. 1014588-19.2017.4.01.3400.
Pelo acordo, está previsto que, até maio deste ano, será duplicada a oferta de
atendimentos em radioterapia pelo SUS/DF (que passará das atuais 150 para 294
vagas/mês). Além disso, até o dia 1º de agosto de 2018, todos os pacientes serão
atendidos em até 60 dias, conforme ﬁxado na Lei 12.732/2012 (segundo lista atualizada,
aproximadamente 400 pacientes aguardam o início do tratamento fora desse prazo).
Para tanto, foram acordadas várias medidas, entre elas: as unidades hospitalares
cederão parte da sua atual capacidade ociosa (em quotas delineadas no acordo e dentro
de valores padronizados); o governo do Distrito Federal cederá ao Hospital Universitário
um proﬁssional para ampliar a capacidade de utilização do equipamento de radioterapia
recém-instalado; o Ministério da Saúde gestionará, dentro dos ditames legais, a
conclusão do processo de licenciamento na Comissão Nacional de Energia Nuclear de um
novo equipamento já instalado em uma das unidades hospitalares acima nominadas; o
Hospital Sírio-Libanês aceitou renovar (por mais 3 anos) e ampliar (para 1.200
atendimentos) parceria com o SUS/DF.
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Pelo pacto, os gestores do SUS/DF enviarão, quinzenalmente, à DPU, à DPDF e ao
MPF lista atualizada dos pacientes que aguardam tratamento em radioterapia. A DPU e a
DPDF passarão a indicar um representante, cada, para acompanhar as ações do grupo
de trabalho criado pelo GDF para reestruturar o Programa de Radioterapia local.
Segundo o juiz federal Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal, "trata-se de
uma importante solução coletiva para o emblemático problema da radioterapia que
assola, direta (pacientes) e indiretamente (familiares), milhares de pessoas que residem
no Distrito Federal e no Entorno, a qual somente foi possível graças ao desprendimento,
o proﬁssionalismo e a boa vontade de todos os envolvidos, que, mesmo diante das suas
limitações técnicas, não mediram esforços para oferecer um tratamento mais humano,
justo e eﬁcaz a todos aqueles que sofrem com a cruel doença da neoplasia maligna".
No entendimento do magistrado, a solução coletiva e dialogada atende aos
propósitos do projeto-piloto de especialização de varas federais em saúde pública (no
caso, 3ª e 21ª Varas da SJDF), sugerido pelo Conselho Nacional de Justiça e
prontamente acolhido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Entenda o caso
Em outubro de 2017, as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal
propuseram, perante a 21ª Vara Federal de Brasília (especializada em saúde pública), a
Ação Civil Pública n.
1014588-19.2017.4.01.3400 visando combater uma série de problemas ligados à
execução do Programa de Radioterapia no SUS/DF.
Inicialmente, foi infrutífera a 1ª audiência de conciliação realizada em dezembro
daquele ano. Por isso, no dia 7 de janeiro, em sede liminar, o juiz federal substituto
Rolando Valcir Spanholo reconheceu o estado de inconstitucionalidade que maculava tal
programa (na época, mais 800 pacientes aguardavam na lista de espera) e, diante da
gravidade da situação, ﬁxou 90 dias (úteis) para que o prazo ﬁxado pela Lei 12.732/2012
(60 dias) passasse a ser respeitado no âmbito do SUS/DF.
Como medidas de apoio - CPC, art. 139, IV; e art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990 -,
ﬁcou autorizada a requisição da capacidade ociosa disponível na rede hospitalar privada
de Brasília e estabelecido multa de R$ 200 mil para cada paciente na hipótese de
descumprimento da liminar concedida.
Na mesma decisão, ﬁcou designada nova audiência de conciliação e determinada
a intimação das unidades de saúde privada para que comparecessem ao ato, quando
seria deliberada sobre a sua inclusão ou não no polo passivo da ACP. Realizada a
audiência, as partes conciliaram.
Conﬁra AQUI a íntegra da ata do acordo e da liminar.

Secom/SJDF - edição
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5ª Vara Federal autoriza licitação da
insulina análoga de ação rápida
para pacientes do SUS

A

pós a realização de audiência de justiﬁcação prévia, a
juíza federal substituta da 5ª Vara do Distrito Federal,
Diana Wanderlei, entendeu que a compra da insulina
de ação rápida, realizada pela União, atendia à segurança dos
pacientes portadores de diabetes, na forma estipulada no Edital do
Pregão Eletrônico n. 29/2018.
Uma das empresas licitantes moveu ação judicial
questionando a aquisição da compra de uma única molécula, alegou
riscos, e entendia que a União deveria licitar todas as insulinas
fabricadas pelas três empresas do país, cada qual com uma molécula.
Na decisão, Diana Wanderlei ponderou que "devido à
necessidade de estabelecer diretrizes nacionais, a Portaria Conjunta
n. 8, de 15/3/2018, aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Diabete Mellitus Tipo 1, obrigando sua utilização
pelos diversos órgãos de saúde pública estaduais, distrital e
municipais (ﬂs. 486/487). Observo que a referida portaria encontra
lastro na análise de equipe multidisciplinar da área de saúde, e goza
de credibilidade por este juízo".
A magistrada aﬁrmou que "no decorrer da audiência, a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec)
comprovou que nenhuma agência internacional faz esse tipo de
distinção que a parte autora defende, por não existir diferenças
signiﬁcativas de anticorpos, nos efeitos causados pela utilização das
diversas moléculas de insulina, pelo que entendo respeitados os
princípios da imparcialidade, e presunção relativa de legalidade e de
legitimidade".
Diana questionou a ausência de qualquer comprovação
cientíﬁca por parte da empresa autora, em vista a desconstituir as
conclusões da Conitec, e ponderou que "... não há nenhum estudo
cientíﬁco que vá de encontro às conclusões aduzidas pela equipe
multidisciplinar da área de saúde da Conitec; órgão público que goza
de grande credibilidade por este juízo, e que levantou uma bandeira
propositiva-inclusiva em prol do amparo aos diabéticos do país".
A juíza informou que a Sociedade Brasileira de Diabetes
concordou com os termos das conclusões da Conitec.
Conﬁra AQUI íntegra da decisão.
Secom/SJDF - edição
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Vitrine histórica
Há 43 anos, Justiça Federal julgava colisão entre Simca
Chambord e Aero-Willys na W-3 Norte

A

tualmente, a Seção Judiciária do DF está no foco da
imprensa brasileira e internacional devido ao
julgamento de processos oriundos das grandes
operações do MPF e da Polícia Federal que investigam possíveis
crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, envolvendo políticos
renomados e doleiros. Em contraste com a realidade atual, em maio
de 1975, o então juiz federal da 3ª Vara, Jesus Costa Lima, julgava
um caso inusitado: batida de trânsito entre um Aero-Willys de
propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e
um Simca Chambord Emi-Sul, modelo 1966, cor azul. A ocorrência
foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.
A colisão entre os carros ocorreu na W-3 Norte, na altura da
quadra 709, por volta das 22h30, do dia 15 de março de 1973. O
Simca Chambord, segundo o autor da ação, tinha sido "seriamente
daniﬁcado por culpa exclusiva do motorista" que dirigia o AeroWillys, ano 1968, cor preto bali, de propriedade dos Correios.
No relatório da ação ordinária n. 834-G, consta que o autor
alegava excesso de velocidade por parte do motorista da ECT. "90
km/h, quando a máxima permitida naquele local era de 60 km/h".
Fato curioso, o condutor do Simca Chambord não era o autor da
ação, mas, sim, seu cunhado, "motorista devidamente habilitado"
que trafegava na velocidade de 20 km/h.
Naquela época, a moeda oﬁcial era o cruzeiro (Cr$). Assim, o
relatório trazia os orçamentos de três oﬁcinas. A primeira, de nome
Auto Reguladora e Mecânica Fortaleza, cobrava Cr$ 9.752,45. Já a
Cimaq Ltda queria Cr$ 9.952,45 pelo conserto do Simca Emi-Sul.
Por ﬁm, a Wolminas orçou em Cr$ 9.152,45.
Ao decidir, o magistrado ressaltou a razão da parte ré ao
criticar oﬁcinas "desta Capital". Disse o juiz, "Realmente, comprovei
o fato, quando delas precisei. Tudo aqui é muito mais caro. Aí está a
prova inconteste: o veículo, no dia 15.02.73 custou Cr$ 6.774,00 e,
a 18.06.73, para repará-lo cobraram Cr$ 9.952".
Quer saber como o juiz federal Jesus Costa Lima ﬁnalizou seu
julgamento? Então, conﬁra a íntegra da decisão, a seguir.
Gilbson Alencar - Edição e redação
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cultura
Os Benefícios por Incapacidade e das
Pessoas com Deﬁciência em Juízo e
os Direitos Humanos em Ação

O

juiz federal Márcio Barbosa Maia, coordenador
dos juizados especiais federais da SJDF e
titular da 26ª Vara, traz nessa obra reﬂexões
sobre as recentes inovações da legislação referente aos
benefícios por incapacidade e deﬁciência. Além do viés
histórico, o autor registra sua experiência ao tratar do
assunto, na prática, na magistratura.
Entre os tópicos dispostos no livro, há análise do autor a respeito da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência.
"O tema relativo aos benefícios por incapacidade e das pessoas com
deﬁciência ganhou grande relevância no atual cenário brasileiro, considerando que
o público-alvo de tais contingências é oriundo das camadas sociais mais
vulneráveis do ponto de vista social e econômico. O Brasil atualmente tem dezenas
de milhões de pessoas com deﬁciência, e a incapacidade para o trabalho cresceu
exponencialmente", trecho da obra.
Editora: Fontenele Publicações

S

Colaboração Premiada

ob a coordenação da ministra do Superior
Tribunal de Justiça Maria Thereza de Assis Moura
e do advogado Pierpaolo Bottini, "Colaboração
Premiada" foi escrito por diversos autores, de diferentes
carreiras jurídicas. As vantagens e desvantagens desse
instrumento do direito no processo penal brasileiro são
pormenorizadas no livro.
Entre os autores, estão a advogada Maíra Salomi, o
advogado Alexandre Wunderlich, o professor da USP
Gustavo Badaró, o procurador da República Andrey Borges de
Mendonça, a advogada Carla Domenico, o magistrado Rodrigo Capez, além
dos dois organizadores da obra.
Editora: Revista dos Tribunais
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AGENDA
CEJ abre seleção de artigos sobre
a Lei Anticorrupção
O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal
(CEJ/CJF) abriu chamada pública para selecionar artigos que comporão a
publicação Estudos sobre a Administração Pública e o Combate à Corrupção desaﬁos em torno da Lei n. 12.846, versão impressa e eletrônica, com acesso
livre e gratuito.
De acordo com o edital, os artigos precisam ser inéditos e recebidos
até as 23h59 do dia 27 de maio de 2018, via e-mail editoracao@cjf.jus.br. No
campo "assunto", deve ser especiﬁcado: Publicação avulsa do CEJ/2018 Estudos sobre a Lei n. 12.846/2013. No corpo do e-mail, dados completos do
autor (telefone, e-mail e endereço postal) e um breve currículo com as
principais e atuais funções e cargos exercidos.
Serão aceitos trabalhos de autoria e coautoria. Os artigos serão
avaliados quanto ao tema, relevância, abrangência (em oposição a temas
especíﬁcos), atualidade e contribuição para a jurisdição da Justiça Federal.
Até o dia 18 de junho de 2018, o resultado será comunicado no sítio do CJF. A
publicação está prevista para divulgação em agosto de 2018.
Conﬁra AQUI a íntegra do edital.

III Congresso Internacional de Direitos
Humanos de Coimbra ocorre em outubro
De 15 a 17 de outubro de 2018, na cidade de Coimbra (Portugal),
ocorrerá esse congresso transdisciplinar, organizado pelo Ius Gentium
Conimbrigae (IGC/Centro de Direitos Humanos). Segundo a organização do
evento, a comunidade acadêmica está convidada para um momento de
reﬂexão e debates acerca de diferentes e relevantes problemáticas sóciojurídicas encontradas no âmbito dos direitos humanos.
"Caberá aos participantes desse evento acadêmico justiﬁcar os novos
tempos das ciências jurídicas e sociais criando, deﬁnindo, sustentando e
acreditando nas sociedades que caminham na direção da superação das
práticas violadoras de direitos humanos, com objetivos de produzir uma
sociedade verdadeiramente justa e solidária", trecho do sítio de divulgação
do congresso.
Mais informações pelo e-mail contact@cidhcoimbra.com ou no sítio
www.cidhcoimbra.com.
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CEAJud está com ciclo de cursos aberto
até junho de 2018
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder
Judiciário (CEAJud) oferece sete cursos a distância, gratuitos, a servidores e
à sociedade em geral. Conﬁra:
Improbidade Administrativa - 10h/aula
Gestão Documental no Poder Judiciário - 5h/aula
Conhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ - 5h/aula
Novo Acordo Ortográﬁco - 5h/aula
Gestão da Qualidade - 10h/aula
Gestão do Conhecimento - 5h/aula
Metodologia de Análise e Solução de Problemas - 10h/aula
Mais informações e inscrições em http://www.cnj.jus.br/eadcnj/mod
/cicleinscription/view.php?id=76011&v=true.

ILB oferta cursos online gratuitos
e com certiﬁcado
O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) oferece em sua plataforma
digital cursos online e gratuitos, com certiﬁcado.
No link http://saberes.senado.leg.br/ o interessado pode se
inscrever, são mais de 20 opções de curso. O sistema permite que o aluno se
matricule em até dois treinamentos simultaneamente.
O aluno que concluir a formação, com aproveitamento mínimo de
70%, poderá imprimir o certiﬁcado após 21 dias da data da matrícula.
Conﬁra alguns dos cursos oferecidos, sem tutoria
Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público
Desenvolvimento de Equipes
Estado e Organizações da Sociedade Civil
Fundamentos da Integração Regional: O Mercosul
Política Contemporânea
Relações Internacionais: Teoria e História
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NOTÍCIAS

Momento da palestra

Coordenador dos juizados especiais federais lança livro
sobre benefícios por incapacidade

O

coordenador dos juizados especiais
federais do DF, juiz federal Márcio
Barbosa Maia, lançou, no dia 27 de
março, seu mais recente livro Os Benefícios por
Incapacidade e das Pessoas com Deﬁciência em
Juízo e os Direitos Humanos em Ação, no
auditório do edifício Sede I da SJDF.
Durante o evento, o autor também
ministrou a palestra Os Benefícios das Pessoas
com Deﬁciência - uma abordagem
biopsicossocial, reﬂetindo sobre tópicos
importantes, como a complexidade e as
implicâncias recíprocas dos conceitos de
incapacidade e de deﬁciência e a
inconvencionalidade das normas que versam
sobre os direitos das pessoas com deﬁciência.
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Para reaﬁrmar a amplitude do conceito de
direitos humanos, o magistrado mencionou a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu
um estado de coisas inconstitucionais no sistema
prisional brasileiro, e mencionou que a primeira vez
que a expressão "estado de coisas inconstitucionais"
foi utilizada ocorreu em uma decisão sul-americana
na Colômbia sobre direitos previdenciários
sistematicamente violados. "Por mais elementar que
pareça, é importante reaﬁrmar que o direito
previdenciário e o trabalhista fazem parte dos
direitos humanos", aﬁrmou o magistrado.

Novo livro do juiz federal Márcio Maia

Saiba um pouco mais
sobre o autor
Juiz federal Márcio Maia autografando seu novo trabalho

Márcio Barbosa Maia é de Brasília e cursou direito no UniCeub. Foi técnico judiciário da
Justiça Federal do DF, e, também, procurador federal da Universidade de Brasília.
Em 1999, tomou posse no cargo de juiz federal substituto na Seção Judiciária do Distrito
Federal, e em 2005 foi promovido a juiz federal titular na Seção Judiciária do Amapá, onde
exerceu a coordenação dos juizados especiais federais, além de desenvolver o projeto "A Justiça
Bate às Portas", que realizava ações itinerantes terrestres e ﬂuviais em prol das comunidades
ribeirinhas do rio Amazonas, especialmente do arquipélago de Bailique (AP).
O magistrado, que também desenvolveu os programas "Cidadania Rural Itinerante" e
"Planejamento Estratégico Humanitário" na Subseção Judiciária de Uberaba (MG), concluiu seu
mestrado em Direito Constitucional, em 2010, e no ano seguinte foi convocado para o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, logo assumindo a titularidade da 26ª Vara Federal do DF.
Márcio Maia atualmente é coordenador dos juizados especiais federais do Distrito Federal,
e professor de Teoria da Constituição e Direito Previdenciário, em faculdades de Brasília.

Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Semana Especial da Mulher promoveu roda de
conversa com mestre em dermatologia pela
Universidade de Londres

Plateia recebeu orientações do médico dermatologista Gilvan Alves

A

Semana Especial da Mulher, evento promovido pela direção do foro da SJDF,
por meio da Seção de Relações Públicas e Cerimonial (Serep), ofereceu
diversas atividades na Justiça Federal do DF em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
No dia 7 de março, dezenas de mulheres e alguns
homens da Seção Judiciária do Distrito Federal
participaram da roda de conversa "Estética e
Dermatologia", com o médico Gilvan Alves, mestre
em dermatologia pela Universidade de Londres.
Durante o encontro, o especialista respondeu
diversas perguntas sobre as substâncias e
procedimentos realmente eﬁcazes no cuidado da
pele, os perigos do sol e as ilusões da indústria
cosmética.
De acordo com a Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 4,5 milhões de brasileiros já tiveram
Dr. Gilvan Alves deu importantes dicas de cuidados com a pele
câncer da pele, entre outros fatores por falta de
cuidados especíﬁcos. Segundo Gilvan Alves, "o sol
não é um vilão, mas a exposição solar indiscriminada, desprotegida e intermitente pode
torná-lo um vilão por ele ser o principal fator de risco para o câncer da pele".
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Conﬁra os cuidados recomendados pelo especialista

Usar ﬁltro solar diariamente e aplicá-lo corretamente,
inclusive em diasnublados ou chuvosos;
Aplicar ﬁltro solar mesmo que esteja usando
maquiagens que já contenhamﬁltro;

Usar ﬁltro solar em todo o corpo e
não apenas no rosto,

Evitar o bronzeamento natural e
nunca fazer o artiﬁcial;

Ir ao dermatologista regularmente;
Ficar atento a novos sinais na pele e ingerir muita
água diariamente, além de frutas e verduras.

Para Gilvan Alves, o bronzeado é a resposta da pele à agressão do sol, e não é
necessário mais do que 5 minutos de exposição para acumular vitamina D no corpo para
alguns dias. "Bronzeado deve deixar de ser bonito, como ocorreu com o cigarro", defende
o médico.
Melanoma – câncer conhecido como o mais agressivo por se espalhar para
nódulos linfáticos e órgãos distantes, o melanoma aparece sutilmente como uma pinta um sinalzinho que deve ser observado. Para auxiliar a plateia a descobrir qual novo sinal
na pele precisa de atenção, Gilvan Alves explicou o ABC do Melanoma:
A. assimetria: pinta ou sinal que não existia na pele e que aumenta com o tempo.
B. borda: a pinta é irregular (lembra um mapa geográﬁco).
C. cor: há variação de cor
"Seja qual for sua rotina, não deixe de se olhar e se cuidar. Preste atenção no seu
corpo e nunca protele uma consulta médica", orienta o dermatologista. Mais informações
podem ser obtidas no sítio http://aepit.com.br/.
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Exposição e oﬁcina de chá

Na ocasião, ocorreu também a
inauguração da exposição 'Inspiração
Feminina: uma pequena compilação
de recortes de histórias de mulheres
inspiradoras do Brasil e do mundo',
além de sorteio de brindes.
Exposição 'Inspiração Feminina’

Oﬁcina de chá ministrada pela servidora Eloína Telho

As oﬁcinas de chá ocorreram nos dias 8 e 9 de março, com Eloína Telho, servidora
do juizado especial federal do DF e especialista em chás e infusões. A servidora
compartilhou seus conhecimentos sobre a história e peculiaridades da segunda bebida
mais consumida no mundo em três oﬁcinas que ocorreram nos edifícios Sede I e III da
Seccional do DF.
Além das informações e detalhes sobre a bebida, Eloína demonstrou na prática as
possibilidades de preparo de chás verdes.
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Para Eloína, "falar de chá é falar de um universo que envolve plantio,
formas de produção, colheita e distribuição, história e cultura, além de silêncio,
presença e afeto". E nada disso faltou para as participantes que experimentaram
a bebida e foram presenteadas com bem-casados de matchá (chá verde moído
usado na cerimônia japonesa do chá), encomendados especialmente para as
oﬁcinas da Semana Especial da Mulher na SJDF.
Para saber mais sobre os encantos da famosa bebida, acesse os artigos de
Eloína Telho no sítio http://portalgastronomix.com.br/author/eloina-telho/, e o
perﬁl @chazeira, no Instagram.
As comemorações da Semana da Mulher na SJDF contaram com o apoio
da clínica Aepit - Gilvan Alves, Restaurante Sagres, Fernando Holanda
Fotograﬁa, Renata Diniz Chocolatier, @Chazeira e Moncloa Tea Boutique Brasília.

Aline Albernaz - Redação
Gilbson Alencar - Edição
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Juiz federal titular da 15ª Vara da SJDF passa a
ter a função de Corregedor Judicial da
Penitenciária Federal em Brasília

O

Tribunal Regional Federal da 1ª Região estabeleceu, por meio da
Resolução Presi 5774263, a competência em execução penal à 15ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Dessa forma, o
referido juízo terá a competência privativa para o processamento e julgamento
de todos os feitos que envolvam a execução das penas dos custodiados na
Penitenciária Federal em Brasília/DF.
De acordo com o art. 2º da resolução, "Ao juiz federal titular da 15ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou, na sua ausência, ao seu
substituto automático, conforme o Provimento Coger 129/2016, compete a
função de Corregedor Judicial da Penitenciária Federal em Brasília".
Entre outras funções, caberá ao corregedor inspecionar, mensalmente, a
Penitenciária Federal em Brasília e adotar as providências necessárias para o seu
adequado funcionamento e correto cumprimento da pena, promovendo, quando
for o caso, a apuração de responsabilidade pela prática de atos ilícitos.
Conﬁra os detalhes da resolução AQUI.

Secom/SJDF - edição
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