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AAAAA expressão da nossa Casa. Assim

vejo o número sete da “Justiça em
Revista”, uma publicação totalmen-
te elaborada pela Seção Judiciária
de Minas Gerais, a partir de recursos
próprios – materiais e humanos.

Cada edição da “Justiça em Revis-
ta” é um projeto que nasce da entu-
siasmada união de servidores e
magistrados, participantes do Conse-
lho Editorial, em torno da arquitetu-
ra do conteúdo: discutimos os mais
variados assuntos, definimos a pau-
ta e imaginamos o rosto da nossa
revista. Para este número sete, ele-
gemos como tema de capa a Previ-
dência do Servidor Público,
intrincada matéria que comporta in-
formações numerosas - habilmente
pinçadas no emaranhado legal pela
desembargadora federal do TRF da

Terceira Região, Marisa Santos, nossa
autora convidada. A magistrada pre-
parou um painel esclarecedor sobre
esse relevante – e espinhoso –
assunto.

Os demais artigos que compõem
este número foram os escolhidos no
processo seletivo conduzido pelo
Conselho Editorial, que abriu a re-
vista à participação de todos os lei-
tores. Doze artigos concorreram.
Foram eleitos sete para compor a
edição, com base na análise dos con-
teúdos apresentados. Nesse momen-
to, tivemos uma grata surpresa: todos
os artigos finalistas haviam sido es-
critos por pessoas que trabalham na
Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais. Formamos,
involuntariamente, um belo mosai-
co em que magistrados e servidores

Carlos Roberto de Carvalho

Juiz federal Diretor do Foro da
Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais

puderam manifestar livremente suas
idéias, num misto de arte e técnica.

O número sete da “Justiça em Re-
vista” é uma criação coletiva que
representa a inteligência e o talento
das pessoas da Casa. Por isso, esta
edição tornou-se tão especial para
nós.

Ela é especial, ainda, por trazer a
entrevista concedida pelo Vice-Go-
vernador do Estado de Minas Gerais,
Antonio Augusto Junho Anastasia, ao
juiz federal Renato Martins Prates,
membro do nosso Conselho Editori-
al. Anastasia é considerado uma das
maiores autoridades brasileiras no
campo da administração pública.
Nessa entrevista, ele discute o con-
ceito de “choque de gestão” aplica-
do a áreas diversas – dentre estas, o
Poder Judiciário.

Informação é um recurso vital para
a administração pública. Por isso,
incluímos neste número da “Justiça
em Revista” um apanhado de infor-
mações cruciais sobre dois assuntos
que estão na ordem do dia, na Justi-
ça Federal de Primeiro Grau em Mi-
nas Gerais: as obras de adaptação
dos prédios desapropriados em Belo
Horizonte, feitas para abrigar a sede
da seccional, e a luta incansável
para dotar as subseções judiciárias
de espaços próprios, adequados às
suas atividades.

Apresentamos, com muita alegria, a
nossa publicação. A prata da Casa,
a expressão da nossa gente: o núme-
ro sete da “Justiça em Revista”.
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 - A Diretoria do Foro está con-
cluindo a reorganização da sede da
Justiça Federal em Belo Horizonte,
nos prédios desapropriados pela
União, que formaram o chamado
“corredor jurídico” no Bairro Santo
Agostinho. Como o senhor avalia a
nova configuração da sede do órgão
em BH?

Diretor do Foro Carlos Roberto -
Considero que o chamado “corredor
jurídico” facilitou o acesso aos ser-
viços da Justiça Federal de Primeiro
Grau na capital mineira, tanto ao
jurisdicionado quanto aos advoga-
dos. O “corredor” está evitando o
deslocamento dos procuradores e das
partes para outros logradouros nas
imediações – o que, antes, gerava
perda de tempo.  A clientela dos
juizados especiais federais, principal-

mente, enfrentava a descentraliza-
ção das unidades.

Para os advogados, isso trouxe rapi-
dez na movimentação junto às va-
ras. Tínhamos uma vara de juizado
localizada no edifício Antônio
Fernando Pinheiro, deslocada de
todo o resto do Juizado, que estava
em outro prédio. O advogado que
ajuizasse processos nas diversas va-
ras dos JEF’s deslocava-se entre vá-
rios prédios. Agora, todos os serviços
do Juizado estão concentrados no
Edifício Oscar Dias Corrêa. Ou seja,
a reorganização possibilitou à Justi-
ça Federal unificar serviços que es-
tavam descentralizados.

Ressalto que a mudança para prédi-
os próprios representou também o
investimento na melhoria das

O juiz federal Carlos Roberto de Carvalho está completando oito me-
ses de gestão frente à Diretoria do Foro da Justiça Federal de Primeiro
Grau em Minas Gerais. Na extensa pauta de trabalhos, encontrou vá-
rios desafios – como, por exemplo, o de acomodar todas as unidades
do órgão nos prédios desapropriados em Belo Horizonte, mantendo as
contas equilibradas. Sob sua regência, a área administrativa está rea-
lizando a transição para as novas instalações, sem deixar de concluir
outras importantes iniciativas. Nesta entrevista, o Diretor do Foro tra-
ça um painel desses oito meses de administração.

O juiz federal Diretor do Foro Carlos Roberto de Carvalho nasceu
na cidade mineira de Buenópolis. Formou-se em Direito pela Uni-
versidade Católica de Minas Gerais, em 1976. Seu ingresso na
magistratura federal foi em 1994, como juiz substituto da 10ª Vara
da Seção Judiciária de Minas Gerais.  Em 1999, já como titular, assumiu a 22ª Vara Federal, onde perma-
nece até os dias atuais. Em 2008, o Diretor comemorou 41 anos de trabalho, consolidados em registros
públicos - sendo 34 destes dedicados à área jurídica.

Durante dois anos, atuou no Gabinete da Vice-Presidência da República - à época, ocupado por José
Maria Alkmin. Por nove anos, trabalhou na Hidrominas - Águas
Minerais de Minas Gerais S/A. Exerceu a advocacia privada por
oito anos, prestando assessoria jurídico-empresarial às organiza-
ções. Militou também na advocacia pública por doze anos, no
BDMG – Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Juiz federal Diretor do ForoJuiz federal Diretor do ForoJuiz federal Diretor do ForoJuiz federal Diretor do ForoJuiz federal Diretor do Foro
Carlos Roberto de CarvalhoCarlos Roberto de CarvalhoCarlos Roberto de CarvalhoCarlos Roberto de CarvalhoCarlos Roberto de Carvalho
Desafios e conquistas da atual gestãoDesafios e conquistas da atual gestãoDesafios e conquistas da atual gestãoDesafios e conquistas da atual gestãoDesafios e conquistas da atual gestão

O prédio da antiga sede, Ed. Antônio
Fernando Pinheiro (BH) , abriga hoje a
área administrativa da Seccional, duas
varas criminais e uma agrária.
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No Ed. Oscar Dias Corrêa (BH), localizam-se os Juizados
Especiais Federais, as varas de execução fiscal e as previ-
denciárias.

instalações, o que beneficiou o pú-
blico interno – magistrados, servido-
res e colaboradores em geral. É difícil
investir em imóvel de terceiros, pois,
por menores que sejam as interven-
ções, é um gasto que não se agrega
à Justiça Federal; um valor que se
perde com a finalização do contra-
to. Com prédios próprios, há a possi-
bilidade de se empreender melhorias
que terão conseqüência direta na
qualidade de vida e no trabalho.

Havíamos feito uma intervenção nos
prédios alugados, de forma mínima,
apenas para garantir o funcionamen-
to dos serviços. Portanto, agora,
estamos implementando as adapta-
ções necessárias nos imóveis que
foram desapropriados, para que
possamos oferecer atendimento com
mais qualidade e conforto, tanto para

o público interno como para o
jurisdicionado.

 - A mudança trouxe conse-
qüências benéficas ao serviço pres-
tado pelo órgão?

Diretor do Foro Carlos Roberto - Nós
estamos numa transição. A ocupa-
ção de um dos prédios desapropria-
dos (o prédio II, Euclydes Reis Aguiar)
está completando um ano. Estamos
num processo de adaptação dos imó-
veis. Não chegamos ainda a uma
situação que possamos considerar
ideal.

Tínhamos muita preocupação, prin-
cipalmente com o Juizado, pois este
tem um público especial, formado,
em grande parte, por pessoas idosas
e de baixa renda, muitas vezes com

necessidades especiais ou doentes.
Víamos constantemente a dificulda-
de de locomoção dessas pessoas,
entre os prédios distribuídos em di-
versos logradouros. Assim, eu apon-
taria de imediato um grande
benefício para esse público, trazido
pela centralização de serviços.

Destaco também a oportunidade que
tivemos, com a desapropriação, de
oferecer um acesso adequado às pes-
soas deficientes e aos idosos, atra-
vés das adaptações das instalações.
Em todos os prédios, nós cumprimos
essa exigência legal.

 - Que ações vêm sendo em-
preendidas pela Diretoria do Foro
para garantir a infra-estrutura ade-
quada às sedes das subseções judi-
ciárias de Minas Gerais?

As varas cíveis estão alojadas no Ed. Euclydes Reis Aguiar (BH).



4 JUSTIÇA EM REVISTA

Subseção Judiciária de Uberlândia – instalada em sede própria.

Diretor do Foro Carlos Roberto - Logo no início da
nossa administração, solicitamos aos juízes federais
diretores das subseções judiciárias de Minas Gerais
que nos auxiliassem no levantamento, junto às ad-
ministrações dos seus municípios, de imóveis apro-
priados à construção das sedes próprias e adequados
ao funcionamento dos foros federais. Isso facilitará a
identificação das melhores opções de imóveis, para
a atuação posterior da Direção do Foro.

Nas subseções que apresentam situação crítica, como
é o caso de Montes Claros e Ipatinga, e onde não se
tem ainda a perspectiva de imóvel próprio, estamos
trabalhando para viabilizar a locação de novas uni-
dades, a fim de acomodar, satisfatoriamente, os ser-
viços do foro.

Recentemente, o TRF/1ª Reg. firmou um convênio
com o Banco do Brasil, para reforma e construção
de sedes das subseções, incluindo a aquisição de
equipamentos e mobiliário. O convênio auxiliará
muito esse projeto de dotar as subseções de sedes
próprias. Como se vê, as ações da Diretoria do Foro
e do TRF1 estão conjugadas nesse sentido.

As subseções de Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora
possuem sedes próprias. As subseções de Passos e
São Sebastião do Paraíso já têm terreno para a cons-
trução de suas sedes. Os recursos para a construção
desses prédios estão previstos na proposta orçamen-
tária de 2009.

 - Quais as principais realizações da Direto-
ria do Foro no ano de 2008?

Diretor do Foro Carlos Roberto - Todas as medidas
que foram tomadas pela Diretoria do Foro neste ano
de 2008 partiram da necessidade de dar continuida-
de às reformas dos prédios desapropriados, princi-
palmente, as do Edifício Oscar Dias Corrêa,
recentemente ocupado pelos Juizados, Turmas
Recursais e varas especializadas (previdenciárias e
de execução fiscal).  Tais reformas demandaram um
esforço muito grande da Direção do Foro, no que se
refere à liberação de recursos - que não eram poucos
- e às intervenções que as unidades exigiam.

A contratação e todo o trabalho que a antecede, tanto
na fase interna, de preparação dos projetos, quanto
na fase externa da licitação, são atividades que de-
mandam tempo. E o nosso tempo foi muito curto. No
entanto, creio que logramos êxito, pois conseguimos
os recursos, finalizamos os processos, as licitações
estão marcadas, e todos os serviços referentes às li-
citações foram contemplados. A execução ficará para
2009.

Subseção Judiciária de Juiz de Fora: a nova sede própria foi inaugu-
rada em março de 2008.

A Subseção Judiciária de Uberaba conquistou nova sede própria em
dezembro de 2008.
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No exercício de 2008, contratamos
os serviços de conclusão das refor-
mas das unidades dos prédios desa-
propriados e também iniciamos o
processo de dotar as subseções de
prédio próprio. O retorno dessas ini-
ciativas é lento, porém profícuo.

Este ano foi marcado pela inaugura-
ção do novo edifício-sede da
Subseção Judiciária de Uberaba,
denominado Fórum Desembargador
Federal Hércules Quasímodo da
Mota Dias.

Já temos a perspectiva de adjudicar
um prédio em São João Del Rei e,
ainda, algumas possibilidades de do-
ação de terrenos por parte dos muni-
cípios. O primeiro passo é evitar
despesas. Assim, procuramos, a prin-
cípio, as prefeituras, a fim de
minimizar custos com a instalação
das subseções em sedes próprias.

Uma realização de extrema relevân-
cia foi a instalação do Posto Avan-
çado de Atendimento dos Juizados
Especiais Federais no Centro Univer-
sitário UNIFEMM (Universidade da
Fundação Educacional Monsenhor
Messias), em Sete Lagoas, com a
presença do Presidente do TRF/1ª
Reg., desembargador federal Jirair
Aram Meguerian e do Coordenador
dos Juizados Especiais da Primeira
Região, desembargador federal Cân-
dido Artur Medeiros Ribeiro
Filho,entre outras autoridades.

O programa de Descarte, apoiado
pelo TRF1, teve dois momentos es-
peciais em 2008: fizemos o Descar-
te Judicial, com a presença da
desembargadora federal Neuza Sil-
va, representando o Tribunal; e o Des-
carte Administrativo.

Podemos destacar também os diver-
sos eventos na área de capacitação.
Houve treinamento para agentes de
segurança, para servidores da área
judiciária e administrativa e para os
dirigentes. As áreas de controle in-
terno, financeira e orçamentária

Desembargadora federal Neuza Silva prestigiou a cerimônia de Descarte
Judicial na JFMG em 2008

Inauguração do Posto Avançado de Atendimento dos Juizados Especiais
Federais em Sete Lagoas

A capacitação do corpo funcional da Casa tem sido uma das prioridades
da atual gestão
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POR CHRISTIANNE CALLADO DE SOUZA

também tiveram um incremento na
capacitação. Somamos muitas ações
de qualidade, organizadas pelo
PGQVT (Programa de Gestão em
Qualidade de Vida e Trabalho) e
trouxemos duas grandes exposições
para o Espaço de Arte e Cultura, com
artistas de renome- como a pintora
mineira Yara Tupynambá, consagra-
da internacionalmente. Podemos
elencar diversas atividades culturais
promovidas neste ano, com destaque
para o ciclo de palestras “Sexta Jurí-
dica: o Direito em Debate”, realiza-
do pela AJUFEMG, Associação dos
Juízes Federais, com apoio da Dire-
toria do Foro.

Na área judiciária, há que se ressal-
tar a distribuição virtual obrigatória
de todos os processos dos Juizados
Especiais Federais, desde novembro
deste ano, instituída pela Portaria
Conjunta nº10-92 DIREF – assinada
por mim e pelo juiz federal Murilo
Fernandes de Almeida, Coordenador
dos Juizados Especiais Federais da
Seccional.

Essa medida viabiliza a implantação
do Projeto “Processo Físico Zero”, da
Coordenação dos Juizados Especiais
Federais da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau em Minas Gerais
(COJEF), eliminando a movimenta-
ção física dos processos. Até novem-
bro, a Seccional mantinha dois
sistemas de tramitação processual (o
físico e o virtual), o que prejudicava
a busca pela celeridade na presta-
ção jurisdicional.

Na prática, houve um mutirão,
intitulado GAJEF (Grupo de Apoio
aos Juizados Especiais Federais), que
reuniu servidores e colaboradores da
COJEF, com o objetivo de desafogar
as cinco varas de juizado, resolven-
do suas pendências mais urgentes e
zerando os processos físicos. Isso foi
feito no período de setembro a no-
vembro de 2008. O processo de

virtualização de proces-
sos está a pleno vapor.

Também tivemos um
bom resultado na Sema-
na Nacional da Concili-
ação, em dezembro, com
a realização de 98 audi-
ências e o fechamento de
29 acordos, nos processos
do Sistema Financeiro de
Habitação.

Implantamos o SCA - Ser-
viço de Controle de
Acesso, destinado ao
controle de entrada e saída de pes-
soas em todos os prédios da Justiça
Federal de Minas Gerais. Trata-se de
um sistema informatizado de entra-
da e saída, com catracas equipadas
com leitores de códigos de barra em
crachás. Esse novo serviço oferece
a segurança adequada a um órgão
do Poder Judiciário, resguardando o
público interno e o externo.

 - Quais as metas da atual ges-
tão da Diretoria do Foro?

Diretor do Foro Carlos Roberto - Ini-
ciar a construção das sedes próprias
das subseções de São Sebastião do
Paraíso e Passos e continuar os es-
forços para conseguir dotar todas as
subseções de sedes próprias – essa é
a grande meta da justiça federal.

Em relação à sede da Seção Judiciá-
ria, em Belo Horizonte, a meta é a
construção do Núcleo Judiciário,
com a instalação dos serviços de drive-
thru. Esse projeto será incluído na pro-
posta orçamentária de 2010, a ser
elaborada em abril de 2009. O drive-
thru, como muitos sabem, permitirá que
o usuário faça o protocolo de petições
sem sair do seu veículo. No local onde
hoje é uma casa desapropriada, no bair-
ro Santo Agostinho, será construída uma
unidade para abrigar todos os serviços

do Núcleo que se destinam ao atendi-
mento direto aos advogados,
jurisdicionados e ao público em geral.

Outra meta importante é a constru-
ção do auditório do Edifício Euclydes
Reis Aguiar, para solucionar o pro-
blema de espaço para os eventos
oficiais e culturais da Justiça Federal.

Pretendemos ainda implantar a
virtualização dos processos de exe-
cução fiscal, bem como promover
melhorias na informatização proces-
sual dos Juizados.

Na área da informática, que hoje é
um dos mais importantes suportes da
área judiciária, temos como proje-
tos de destaque a substituição do
cabeamento estruturado (redes lógi-
ca, elétrica e de telefonia) e a insta-
lação do novo Centro de
Processamento de Dados
(DataCenter e Sala Cofre).

Como se vê, são diretrizes de extre-
ma relevância, para as quais esta
administração está trabalhando com
muita dedicação.

Semana da Conciliação: a busca do entendi-
mento nas lides
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 - Em resumo, o que significa
“Choque de Gestão” e quais os seus
resultados no Governo de Minas
Gerais?

Vice-Governador Anastasia -  A ex-
pressão “Choque de Gestão” foi cu-
nhada em Minas gerais, quando da
primeira campanha do Governador
Aécio Neves ao Palácio da Liberda-
de, em 2002. Naquele momento,
quando eram muito ruins os núme-
ros das finanças estaduais, chegou-
se à conclusão que somente uma
forte inversão dos meios de atuação
do Poder Público estadual poderia
permitir ao Estado uma fase de pros-
peridade. Esse movimento, compos-
to de ações de curto, médio e longo
prazos, recebeu esse título com o in-
tuito de chamar a atenção para a pre-
mente necessidade de se rever a
forma de atuação da Administração
Pública, focando-se mais nos resul-
tados do que nos processos, gastan-
do-se mais com o cidadão do que
com a máquina e, especialmente,
apresentando sensível melhoria dos
serviços públicos prestados pelo
Estado.

O sonho de

modernizar o Estado
Vice-Governador de Minas Gerais mostra que responsabilidade fiscal é

compatível com agilidade na administração pública

Antonio Augusto Junho Anastasia,
mineiro de Belo Horizonte,  Vice-
Governador de Minas Gerais desde
2007,  é também professor de Direi-
to Administrativo na UFMG.

Exerceu os cargos públicos de Secre-
tário de Estado de Planejamento e
Gestão, Secretário de Estado de De-
fesa Social, Secretário de Estado de

Cultura, Secretário de Estado de Re-
cursos Humanos e Administração e
de Presidente da Fundação João Pi-
nheiro, todos na Administração Pú-
blica de Minas Gerais.

Na administração pública federal
exerceu os cargos de Secretário Exe-
cutivo dos Ministérios do Trabalho e
da Justiça. Com sua rica bagagem

teórica nas Ciências do Direito,
implementou no Governo de Aécio
Neves o chamado “Choque de Ges-
tão”. Nesta entrevista, concedida ao
juiz federal Renato Martins Prates,
Anastasia explica o real significado
dessa expressão, seus impactos e ou-
tros temas pertinentes à esfera
pública.
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ENTREVISTA REALIZADA PELO JUIZ

FEDERAL RENATO MARTINS PRATES

COLABORAÇÃO: AGENITA AMENO

 - Responsabilidade fiscal é
compatível com o resgate da cha-
mada “dívida social”?

Vice-Governador Anastasia - Por evi-
dente que sim. A responsabilidade
fiscal é o único meio de se alcançar
uma verdadeira efetivação das polí-
ticas públicas, de todos os setores,
inclusive as de cunho social. Assim,
sem gestão eficiente não teremos, ja-
mais, verdadeira inclusão social,
transformadora da nossa realidade,
vez que o desperdício de recursos pú-
blicos não permitiria o êxito da polí-
tica inclusiva.

 - Em suas palestras, o senhor
tem enfocado o risco de paralisia da
Administração Pública em função do
administrador que se retrai, com
medo de agir, para evitar incorrer
em alguma falha, e com isto vir  a
sofrer alguma sanção. Essa situação
decorreria do excesso de controles
da Administração Pública?

Vice-Governador Anastasia - Sem
dúvida. O administrador probo, de
boa-fé e com vontade de trabalhar
tem, hoje, no Brasil, medo de atuar,
pois são tantos os controles e a pos-
sibilidade de se incorrer,
involuntariamente, em alguma falha
formal,  que o agente público, com
poder decisório, prefere se omitir ou
retardar o processo. Resultado: ina-
ção do Poder Público e ineficácia da
prestação do serviço público.

 - O senhor acha que o Poder
Judiciário tem se excedido no con-
trole de políticas públicas, imiscu-
indo-se em matérias que deveriam
ser reservadas à liberdade do Admi-

nistrador, no chamado mérito admi-
nistrativo?

Vice-Governador Anastasia - Não
creio. Na maioria dos julgados que
tenho a oportunidade de verificar, o
Poder Judiciário brasileiro tem se
comportado de modo muito razoá-
vel, utilizando estes meios de con-
trole, que são muito importantes, para
coibir condutas ilícitas e irregulari-
dades graves. Por natural, pode ha-
ver um ou outro caso de excesso, mas
a esmagadora maioria das decisões
é respeitadora da separação dos
poderes.

 - Como o Poder Judiciário
pode cooperar com o Poder Execu-
tivo no controle da criminalidade?

Vice-Governador Anastasia - Banin-
do a impunidade, mediante uma jus-
tiça rápida e que responda aos
anseios dos cidadãos de bem pela
prestação jurisdicional.

 - Em que medida o Poder Ju-
diciário pode aplicar, nas suas ati-
vidades administrativas,  o “Choque
de Gestão”?

Vice-Governador Anastasia - A
metodologia do “Choque de Gestão”
pode ser adotada por qualquer seg-
mento do serviço público, bastando,
para tanto, a vontade do líder da or-
ganização, que possa exprimir uma
liderança verdadeira e legítima. As-
sim, nada impede que nas suas ações
administrativas, o Poder Judiciário
adote instrumentos do choque de ges-
tão, como a avaliação de
desempenho, os projetos
estruturadores e o gerenciamento in-
tensivo dos meios.

 - Com todos os seus compro-
missos de trabalho, no Governo de
Minas Gerais, ainda sobra um tem-
po para as atividades acadêmicas?
A sala de aula ensina ao administra-
dor público?

Vice-Governador Anastasia - Lamen-
tavelmente, por imposição constitu-
cional, tive de me afastar do cargo
de professor da UFMG. Sinto muito
a falta desta atividade, pois, a meu
juízo, é o magistério a função que
mais ensina e compele o profissio-
nal a sempre se atualizar. A sala de
aula ensina, e muito, ao gestor
público.

 - Qual a mensagem que gos-
taria de levar aos magistrados e ser-
vidores da Justiça Federal de Minas
Gerais?

Vice-Governador Anastasia - Em pri-
meiro lugar, o meu respeito pessoal
pela extraordinária  contribuição da
Justiça Federal de Minas Gerais  ao
desenvolvimento de nosso Estado. Os
seus serventuários e magistrados, ao
longo de seus 40 anos, têm se reve-
lado fonte de permanente inspiração
aos trabalhos dos mineiros, median-
te a aplicação justa das normas jurí-
dicas, em Minas Gerais. Esperamos,
todos, que o justo coroamento desta
história seja, a mais breve possível,
a criação e a instalação, em nosso
Estado, da sede de um Tribunal Re-
gional Federal.
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ARTIGOARTIGOARTIGOARTIGOARTIGO

Marisa Ferreira dos Santos

I – INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, com
sucessivas emendas constitucionais,
disciplina regimes jurídicos distintos
de previdência social: o regime ge-
ral de previdência social, aplicável
aos trabalhadores da iniciativa pri-
vada; o regime próprio, aplicável aos
agentes públicos (servidores vitalíci-
os e titulares de cargo efetivo); e o
regime especial, aplicável aos mili-
tares. A manutenção de regimes
previdenciários distintos talvez tenha
fundamento na natureza peculiar da
atividade dos servidores públicos: a
prestação de serviço público.

HELOÍSA HERNANDEZ DERZI en-
sina: “Então, o primeiro dado rele-
vante quando se pretende abordar o
tema da previdência do servidor pú-
blico é demonstrar que ‘esses traba-
lhadores qualificados’ (i.e.,

servidores), em suas relações de tra-
balho com o Estado, sempre estive-
ram adstritos a regime jus-laboral
institucional: a estabilidade, as re-
gras de disponibilidade, a paridade
de vencimentos exemplificam a cha-
mada natureza estatutária, não-
contratual, em que as partes não
podem livremente negociar as con-
dições; antes, aderem a um regime
imposto por lei, voltado para o aten-
dimento primordial do chamado in-
teresse público” (destaques no
original)1.

A natureza estatutária, não-
contratual do vínculo dos trabalha-
dores do setor público com a
Administração, a par de lhes dar van-
tagens próprias da natureza de suas
funções, traz-lhes, também, restri-
ções que não se aplicam ao setor
privado: dedicação exclusiva ao ser-
viço público; limite máximo de re-

muneração (teto); fixação da remu-
neração por lei; impossibilidade de
negociação das condições laborais.

Porém, cada vez mais vem se
sedimentando a idéia de um siste-
ma previdenciário único para traba-
lhadores do setor público e do setor
privado. Sucessivas emendas cons-
titucionais estão retirando antigos
direitos previdenciários dos servido-
res públicos, impondo tetos de con-
tribuição e de cobertura previdenciária,
a exemplo do que sempre ocorreu
no Regime Geral. A previdência
complementar, opcional, terá papel
relevante na aposentadoria do servi-
dor público.

Neste trabalho trataremos do regime
próprio dos servidores públicos civis,
dando ênfase às aposentadorias vo-
luntárias, objeto de grande interesse
e discussão.

A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO –A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO –A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO –A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO –A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO –
APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E PENSÕESAPOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E PENSÕESAPOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E PENSÕESAPOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E PENSÕESAPOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E PENSÕES



10 JUSTIÇA EM REVISTA

II – EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS CIVIS NA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL DE 4/10/1988.

1 – A redação original.

A redação original do art. 40 da Cons-
tituição previa proteção previdenci-
ária com a concessão das seguintes
aposentadorias voluntárias:

a) por tempo de serviço, com
proventos integrais, exigindo-se 35
anos de serviço para os homens e 30
anos de serviço para as mulheres. Os
professores também se aposentavam
voluntariamente, com proventos in-
tegrais, aos 30 anos de efetivo tem-
po de magistério, se homem, e 25
anos, se mulher;

b) por tempo de serviço, com
proventos proporcionais, aos 30 anos
de serviço para o homem e aos 25
anos de serviço para a mulher;

c) por idade, com proventos propor-
cionais ao tempo de serviço, aos 65
anos para o homem e 60 anos para a
mulher;

d) aposentadoria especial em virtu-
de do exercício de atividades consi-
deradas penosas, insalubres ou
perigosas, definidas em lei comple-
mentar que, aliás, não chegou a ser
editada. Por isso, na prática, à falta
de lei complementar, os servidores
públicos não chegaram a obter apo-
sentadoria especial2.

A idade mínima, em nenhuma das
hipóteses, era requisito das aposen-
tadorias voluntárias dos servidores
públicos civis. A paridade dos
proventos das aposentadorias com os
vencimentos dos servidores em ati-
vidade estava garantida: revisão na
mesma proporção e na mesma data,
e aos inativos se estendiam quais-
quer benefícios ou vantagens conce-
didas posteriormente aos servidores

da ativa. A pensão por morte tinha a
renda mensal inicial corresponden-
te ao valor dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido e ga-
rantia de paridade.

O sistema previdenciário dos servi-
dores públicos não era, até então, de
caráter contributivo. O art. 149, § 1º
da Constituição permitiu que os es-
tados, o distrito federal e os municí-
pios instituíssem contribuições de
seus servidores, destinadas ao cus-
teio de sistemas de previdência e as-
sistência social. Estava, assim,
permitida a criação de regimes
previdenciários próprios em todos os
entes federados.

2 – A modificação introduzida pela
Emenda Constitucional nº 3/1993.

No âmbito federal, a EC nº 3/93
acrescentou o § 6º ao art. 40, deter-
minando que as aposentadorias e
pensões dos servidores públicos fe-
derais fossem custeadas com recur-
sos provenientes da União e dos
servidores públicos federais, na for-
ma da lei. Esse dispositivo constitu-
cional, entretanto, não teve efeito
prático porque o sistema previden-
ciário dos servidores públicos só foi
efetivamente estruturado com a EC
nº 20.

3 – A Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/98.

3.1. As regras permanentes.

A EC nº 20 deu caráter contributivo
ao regime próprio alterando o caput
do art. 40. E mais: determinou a pre-
servação do equilíbrio financeiro e
atuarial do sistema.

A primeira modificação atingiu o
servidor ocupante exclusivamente
de cargo em comissão declarado em
lei, de livre nomeação e exonera-
ção, bem como de outro cargo tem-
porário ou emprego público: será

segurado obrigatório do Regime Ge-
ral de Previdência Social, ficando,
portanto, excluído do regime próprio.

O caráter contributivo do sistema
impõe que o tempo de exercício no
serviço público, após a EC nº 20, se
denomine tempo de contribuição. O
§ 10 do art. 40 proibiu a contagem
de tempo fictício, isto é, período que
não seja de efetiva contribuição.

As regras trazidas pela EC nº 20 só
poderiam ser aplicadas aos servido-
res que ingressassem no serviço pú-
blico a partir de sua vigência, razão
pela qual ficaram conhecidas como
regras permanentes. A emenda pre-
servou o direito adquirido daqueles
que, na data da promulgação, já ti-
nham implementado todos os requi-
sitos para a obtenção de benefícios
ou vantagens funcionais3.

Ficaram assim disciplinadas as apo-
sentadorias voluntárias do setor pú-
blico:

a) por tempo de contribuição, com
proventos integrais, desde que cum-
pridos os seguintes requisitos cumu-
lativos: tempo mínimo de 10 anos
de efetivo exercício no serviço pú-
blico; 5 anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria; 35 anos
de contribuição, se homem, e 30
anos de contribuição, se mulher, re-
duzidos em 5 anos, em relação ao
disposto no § 1º, III, “a” para o(a)
professor(a) que comprove exclusi-
vamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educa-
ção infantil e no ensino fundamen-
tal e médio, restando excluído o
magistério de nível superior; idade
mínima de 60 anos, se homem, e 55
anos, se mulher, reduzidos em 5 anos
para o(a) professor(a) que comprove
exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fun-
damental e médio.
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A EC nº 20/98 adotou, pela primeira
vez, o requisito da idade mínima.

b) por idade, com proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição,
desde que cumpridos os seguintes re-
quisitos cumulativos: tempo mínimo
de 10 anos de efetivo exercício no
serviço público; 5 anos no cargo efe-
tivo em que se dará a aposentado-
ria; idade de 65 anos, se homem, e
60 anos, se mulher.

c) aposentadoria especial apenas nas
hipóteses de atividades exercidas
exclusivamente sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidas em lei
complementar, aliás, nunca editada.

A integralidade dos proventos das
aposentadorias e pensões restou ga-
rantida (art. 40, § 3º), assim como a
paridade com o pessoal em ativida-
de (art. 40, § 8º).

O § 6º do art. 40 proibiu a percep-
ção de mais de uma aposentadoria
custeada pelo regime próprio. Con-
tudo, podem ser recebidas aposen-
tadorias resultantes da acumulação
de cargos permitida pela Constitui-
ção. Ressalva a nosso ver desneces-
sária porque, sendo o regime
contributivo, o servidor que acumu-
la cargos paga a contribuição previ-
denciária em ambos; não faria
sentido que não pudesse receber as
duas aposentadorias.

As pensões por morte passaram a de-
pender de regulamentação por lei ordi-
nária (art. 40, § 7º). Os seus contornos,
porém, foram delineados pelo constitu-
inte: mesmo valor dos proventos que o
servidor recebia ou, se ainda não apo-
sentado, igual ao de seus vencimentos
na data do óbito.

O § 11 do art. 40 instituiu a limitação do
total dos proventos da inatividade, o de-
nominado “teto”, na forma do disposto
no art. 37, XI: o total dos proventos da
inatividade não poderá exceder o subsí-
dio mensal, em espécie, dos ministros

do STF, fixado por lei federal ordinária,
com base em projeto de lei de iniciativa
do STF. A expressão “total dos proventos
da inatividade” abrange os proventos de
mais de uma aposentadoria ou pensão,
na hipótese de acumulação de aposen-
tadorias (art. 40, § 6º).

A EC nº 20 trouxe importante altera-
ção do regime previdenciário dos ser-
vidores públicos: a União, os
estados, o distrito federal e os muni-
cípios poderão fixar valor máximo
para os benefícios de seus servido-
res titulares de cargos efetivos, cor-
respondentes ao valor máximo dos
benefícios do Regime Geral de Pre-
vidência Social. Porém, para fazê-
lo, deverão instituir regime de
previdência complementar que os
beneficie (art. 40, § 14).

Os servidores que já estiverem no
regime na data da publicação do ato
que instituir o novo regime de previ-
dência complementar poderão esco-
lher entre permanecer no antigo
regime e migrar para o novo. A op-
ção para o regime complementar, to-
davia, deverá ser feita expressamente
(art. 40, § 16).

3.2. As regras de transição.

As novas regras não poderiam ser
aplicadas aos servidores que ingres-
saram no serviço público antes da
promulgação da EC nº 20/98, mas
que ainda não haviam cumprido to-
dos os requisitos para a aposentado-
ria voluntária, sob pena de ofensa ao
direito adquirido. Para estes aplicam-
se as regras de transição, não incor-
poradas ao texto da Constituição,
mas sim contidas no art. 8º da emen-
da constitucional.

O regime previdenciário dos servi-
dores públicos passou a ser
contributivo, de forma que era ne-
cessário disciplinar a contagem de
todo o período em que computavam
tempo de serviço que, evidentemen-
te, não poderia ser desconsiderado.
Para tanto, dispôs o art. 4º da emen-

da que o tempo de serviço reconhe-
cido pelas normas antigas passou a
ser contado como tempo de contri-
buição. As demais regras de transi-
ção estão contidas no art. 8º da EC
nº 20/98.

As alterações atingiram a aposenta-
doria voluntária, que assim ficou dis-
ciplinada:

a) aposentadoria por tempo de con-
tribuição, com proventos integrais,
mediante o cumprimento dos seguin-
tes requisitos cumulativos: idade
mínima- 53 anos, se homem, e 48
anos, se mulher; tempo de contribui-
ção- 35 anos, se homem, e 30 anos,
se mulher; um período adicional
(“pedágio”) de 20% do tempo de con-
tribuição que, na data da publica-
ção da EC nº 20, faltava para atingir
o tempo de contribuição necessário
à aposentadoria; 5 anos de exercí-
cio no cargo em que se desse a apo-
sentadoria.

b) aposentadoria por tempo de con-
tribuição, com proventos proporcio-
nais, além do requisito da idade
mínima, com o cumprimento dos se-
guintes requisitos: 30 anos de contri-
buição, se homem, e 25 anos, se
mulher; pedágio fixado em 40%.

O valor da renda mensal da aposen-
tadoria com proventos proporcionais
era fixado em 75% do valor dos
proventos integrais, acrescido de 5%
por ano que ultrapassasse o tempo
de contribuição exigido, até o limi-
te de 100%. Restou garantida a pari-
dade no reajuste com os servidores
em atividade.

Nos termos do art. 8º, § 2º da EC nº
20, as regras de transição aplicavam-
se aos magistrados, aos membros do
Ministério Público e dos Tribunais de
Contas. Porém, tinham um bônus de
17% de acréscimo sobre o período
de tempo de serviço computado até
a data da publicação da emenda
(§ 3º).
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Para o servidor público da União, dos
estados, do distrito federal e dos
municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, que eram titulares de
cargo efetivo de magistério e que
nele tivessem ingressado regularmen-
te até a data da publicação da emen-
da, ficou garantido bônus de 17%,
se homem, e de 25%, se mulher, so-
bre o tempo de serviço exercido até
sua publicação, desde que a aposen-
tadoria se desse exclusivamente com
tempo de efetivo exercício das fun-
ções de magistério (§ 4º).

Para incentivar a permanência dos
antigos servidores na atividade,
desestimulando a aposentadoria, o §
5º do art. 8º da emenda instituiu o
denominado abono de permanência
em serviço - isenção do pagamento
da contribuição previdenciária.

4 - A Emenda Constitucional nº 41,
de 19/12/03.

Novamente alterado o art. 40, agora
pela EC nº 41/03, restaram modifi-
cadas as regras da aposentadoria dos
servidores públicos, com regras per-
manentes e regras de transição.

4.1. As regras permanentes.

As regras permanentes aplicam-se
aos servidores que ingressaram no
regime após a EC nº 41/03. Estes ser-

vidores sujeitam-se às normas do re-
gime geral de previdência social
quanto ao cálculo da renda mensal
inicial de seus benefícios e aos rea-
justes posteriores.

A aposentadoria por tempo de con-
tribuição passou a ter a seguinte dis-
ciplina:

a) com proventos integrais, median-
te o cumprimento dos seguintes re-
quisitos: idade mínima- 60 anos, se
homem, e 55 anos, se mulher; tem-
po de contribuição- 35 anos, se ho-
mem, e 30 anos, se mulher; 10 anos
de exercício no serviço público; 5
anos de exercício no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria.

b) com proventos proporcionais: com
o cumprimento do requisito da ida-
de mínima– 65 anos, se homem, e
60 anos, se mulher, bem como dos
demais requisitos exigidos para a
aposentadoria com proventos
integrais.

Para o professor, desde que compro-
ve exclusivamente o efetivo exercí-
cio do magistério na educação
infantil e nos ensinos fundamental e
médio, há redução de 5 anos nos re-
quisitos de idade mínima e tempo
de contribuição nas duas hipóteses
(proventos integrais e proporcionais).

Porém, o cálculo dos proventos da
aposentadoria voluntária, integral ou
proporcional, foi modificado. Deixou
de existir correlação entre os venci-
mentos que o servidor tinha na ativi-
dade e os proventos da aposentadoria
que passará a receber. A explicação
é simples: as contribuições previden-
ciárias dos servidores públicos pas-
sam a incidir apenas sobre a parcela
da remuneração que não exceda o
teto fixado para o regime geral de
previdência social.

O cálculo da renda mensal inicial
também foi equiparado ao do regi-
me geral da previdência social. To-
dos os salários de contribuição
utilizados no cálculo do benefício
serão corrigidos monetariamente.

O cálculo dos proventos das aposen-
tadorias dos servidores foi regulamen-
tado pela Lei nº 10.887, de 18/6/04.
Não há garantia da paridade dos re-
ajustes dos proventos em relação à
remuneração dos servidores da ati-
va. Os reajustes ficaram submetidos
a critérios fixados em lei. Os
proventos da aposentadoria não po-
derão ser superiores ao limite máxi-
mo fixado para os benefícios do
regime geral de previdência social.

4.2. As regras de transição.

A mudança das regras não poderia,
mais uma vez, atingir os servidores
que ingressaram no regime antes da
publicação da EC nº 41. É
necessário incluir neste rol muitos
que ingressaram antes da EC nº 20 e
acabaram atingidos pelas duas emen-
das constitucionais, sob pena de se-
rem violados direitos adquiridos.

As regras de transição estão, mais
uma vez, no corpo da emenda e não
foram integradas ao texto da
Constituição.

4.2.1. As regras de transição fixadas
no art. 2º da EC nº 41/03.

São regras aplicáveis aos servidores
que ingressaram no regime até a data
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da publicação da EC nº 20/98, mas
ainda não haviam implementado os
requisitos para se aposentarem.

Nesse caso, a aposentadoria volun-
tária passou a ser assim disciplinada:

a) com proventos integrais, median-
te o cumprimento dos seguintes re-
quisitos: idade mínima- 53 anos, se
homem, e 48 anos, se mulher; tem-
po de contribuição- 35 anos, se ho-
mem, e 30 anos, se mulher; um
período adicional (“pedágio”) de
20% do tempo que faltaria na data
da EC nº 41 para completar o tempo
de contribuição necessário; 5 anos
de efetivo exercício no cargo em que
se der a aposentadoria.

b) com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, tendo como
diferencial o “pedágio”, fixado em
40%.

A regra de transição aplica-se tam-
bém aos magistrados, membros do
Ministério Público e de Tribunal de
Contas. Para eles, entretanto, ficou
garantido um acréscimo de 17% no
tempo de serviço exercido até a
publicação da EC nº 20/98.

Em qualquer hipótese, as regras de
transição desvincularam da remune-
ração dos servidores em atividade o
cálculo da renda mensal inicial dos
proventos, dando-lhe, como nas re-
gras permanentes, o mesmo trata-
mento do regime geral: correção
monetária dos salários de contribui-
ção considerados no cálculo e sub-
missão ao teto dos benefícios
previdenciários. O reajuste deixou
de observar a paridade com os servi-
dores da ativa e ficou submetido a
critérios definidos em lei.

Caso o servidor queira se aposentar
antes de completar a idade mínima,
fica submetido a um redutor de
3,5%, se completar os requisitos até
31/12/05, ou de 5%, se os completar
a partir de 1º/1/06.

4.2.2. As regras de transição do art.
6º da EC nº 41/03.

Aos servidores que ingressaram no
serviço público até a data da publi-
cação da EC nº 41 mas ainda não
tinham cumprido os requisitos para
a aposentadoria voluntária, o art. 6º
da emenda constitucional possibili-
tou a opção pela aposentadoria pe-
las regras permanentes ou pelas
regras transitórias do seu art. 2º (para
os que ingressaram até a EC nº 20/
98).

Nessa hipótese, a aposentadoria vo-
luntária com proventos integrais fi-
cou garantida aos que preenchessem
os seguintes requisitos: a) idade mí-
nima- 60 anos, se homem, e 55 anos,
se mulher; b) tempo de contribuição-
35 anos, se homem, e 30 anos, se
mulher; c) 20 anos de efetivo exer-
cício no serviço público; d) dez anos
de carreira; e) 5 anos de efetivo
exercício no cargo em que se der a
aposentadoria.

Para essa aposentadoria foi garanti-
da a integralidade, ou seja, o valor
da renda mensal da aposentadoria
corresponde à última remuneração
do servidor quando ainda em ativi-
dade. Para os reajustes posteriores,
foi garantida a paridade.

5 – A Emenda Constitucional nº 47,
de 5/7/05.

As regras de transição foram consi-
deradas extremamente gravosas para
os servidores que ingressaram no sis-
tema até a data da vigência da EC
nº 20 (16/12/98), o que gerou a Emen-
da Constitucional nº 47, de 5/7/05,
que, novamente, alterou o art. 40.

Na redação dada pela EC nº 20/98,
o § 4º do art. 40 garantia a conces-
são de aposentadoria especial ao
servidor que exercesse atividades
exclusivamente sob condições que
prejudicassem sua saúde ou integri-
dade física, conforme definisse lei
complementar que, diga-se, não che-
gou a ser editada. A EC nº 47/05 al-
terou o dispositivo, restando
garantido o benefício aos servidores

que exercem atividades exclusiva-
mente sob condições especiais e
também aos servidores portadores de
deficiência e aos que exerçam ati-
vidades de risco. Cabe à lei com-
plementar especificar as condições
especiais, as deficiências e as ativi-
dades de risco.

Aposentados e pensionistas portado-
res de doença incapacitante defini-
da em lei foram beneficiados pela
EC nº 47, que assim acrescentou o §
21 ao art. 40 da Constituição: o li-
mite de imunidade da contribuição
previdenciária será o dobro do limi-
te máximo do valor dos benefícios
concedidos pelo Regime Geral da
Previdência Social aplicável aos tra-
balhadores do setor privado.

5.1. As regras de transição.

A EC nº 47 trouxe, então, as novas
regras de transição aplicáveis aos
servidores que tenham ingressado no
serviço público até 16/12/98.

Necessário fixar, de início, que a EC
nº 41 ressalvou a esses servidores o
direito de optar por se aposentarem
na forma das regras permanentes ou
dos arts. 2º e 6º da EC nº 41/03.

Foram fixados os requisitos cumula-
tivos da aposentadoria com proventos
integrais: a) tempo de contribuição:
35 anos, se homem, e 30 anos, se
mulher; b) 25 anos de efetivo exercí-
cio no serviço público; c) 15 anos de
carreira; d) 5 anos no cargo em que se
der a aposentadoria; e) idade mínima: 60
anos, se homem, e 55 anos, se mulher,
reduzindo 1  para cada ano de contri-
buição que exceder o tempo necessário
para se aposentarem.

Os servidores aposentados de acor-
do com as normas de transição da
EC nº 41 têm assegurada a integrali-
dade em relação à última remune-
ração recebida em atividade e a
paridade nos reajustes com o pesso-
al da ativa.
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III – A SITUAÇÃO ATUAL DO REGIME DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.

Para melhor compreensão de tantas regras, elaboramos o seguinte quadro explicativo4.

a) regras permanentes: aplicáveis aos que ingressaram no serviço público após 31/12/03.

a.1.) por tempo de contribuição.

A pensão por morte terá cálculo diferenciado em razão de estar ou não o servidor falecido aposentado na data do

óbito. O valor da pensão será a totalidade dos proventos que o falecido recebia, caso aposentado na data do óbito,

até o limite de 100% do valor do teto dos benefícios do Regime Geral, acrescido de 70% da parcela excedente desse

limite. Se o servidor estiver em atividade na data do óbito, os proventos da pensão serão calculados com os mesmos

limites e critérios, tomando-se por base a remuneração na data do óbito (art. 40, § 7º, I e II, da CF).

a.2.) por idade.

As pensões por morte serão calculadas como no item a.1 supra.

Requisitos Homem Mulher Norma

Idade mínima 60 anos 55 anos Art. 40, § 1º, III,  a

Tempo de contribuição 35 anos 30 anos Art. 40, § 1º, III,  a

Tempo de exercício no serviço público 10 anos 10 anos Art. 40, § 1º, III

Tempo de exercício no cargo em que se der a aposentadoria   5 anos   5 anos Art. 40, § 1º, III

Valor dos proventos (não há integralidade)

Média dos 80% maiores salários de
c o n t r i b u i ç ã o , c o r r i g i d o s
monetariamente, considerado todo
o período contributivo.

Art. 40, §§ 3º e 17, e
Lei nº 10.887/04.

Reajustes (não há paridade) Conforme critérios definidos em lei Art. 40, § 8º

Requisitos Homem Mulher Norma

Idade mínima 65 anos 60 anos Art. 40, § 1º, III,  b

Tempo de contribuição .... .... Art. 40, § 1º, III,  b

Tempo de exercício no serviço público 10 anos 10 anos Art. 40, § 1º, III

Tempo de exercício no cargo em que se der a aposentadoria   5 anos    5 anos Art. 40, § 1º, III

Valor dos proventos (não há integralidade)

Média dos 80% maiores salários de
c o n t r i b u i ç ã o , c o r r i g i d o s
monetariamente, considerado todo o
período contributivo, limitados ao teto
do valor dos benefícios do regime
geral de previdência social

Art. 40, §§ 3º e 17, e
Lei nº 10.887/04

Reajustes (não há paridade) Conforme critérios definidos em lei Art. 40, § 8º
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b) Regras de transição: aplicáveis aos que ingressaram até 15/12/98.

b.1) com proventos integrais e garantia de paridade.

As pensões por morte serão calculadas como nos itens anteriores.

b.2.) com proventos calculados na forma do item a supra, ou seja, sem a garantia da integralidade e da paridade: art.
2º da EC nº 41/2003 e art. 3º, caput da EC nº 47/2005.

As pensões por morte serão calculadas como nos itens anteriores.

Requisitos Homem Mulher Norma

Idade Mínima

60 anos, reduzindo um
para cada ano de
contribuição que
exceder 35 anos

55 anos, reduzindo
um  para cada ano de
contribuição que
exceder 30 anos

Art. 3º, III, da EC nº 47/  05

Tempo de contribuição 35 anos 30 anos Art. 3º, I, da EC nº 47/05

Tempo de exercício no serviço público 25 anos 25 anos Art. 3º, II, da EC nº 47/05

Tempo de exercício na carreira 15 anos 15 anos Art. 3º, II, da EC nº 47/05

Tempo de exercício no cargo em que se
der a aposentadoria

5 anos 5 anos Art. 3º, II, da EC nº 47/05

Valor dos proventos Integralidade Integralidade Art. 3º, caput  da EC nº 47/05

Reajustes Paridade Paridade Art. 3º, § único, da EC nº 47/05

Requisitos Homem Mulher Norma

Idade mínima 53 anos 48 anos Art. 2º, I da EC nº 41/03

Tempo de contribuição 35 anos 30 anos Art. 2º, III,  a da EC nº 41/03

Tempo de contribuição
adicional

20% do tempo faltante,
considerada a publicação da
EC nº 20/98 (15/12/98)

20% do tempo faltante,
considerada a publicação
da EC nº 20/98 (15/12//98)

Art. 2º, III,  b da EC nº 41/03

Tempo de efetivo exercício
no cargo em que se der a
aposentadoria

5 anos 5 anos Art. 2º, II da EC nº 41/03

Valor dos proventos

Méd ia do s 80% maio re s
salários de contribuição,
corrigidos monetariamente,
considerado todo o período
contributivo, reduzidos em
3,5% por ano até 31/12/05 e
5 % p o r a n o a p a r t i r d e
1º/1/06, caso o servidor opte
por se aposentar antes de
completar 60 de idade

Média dos 80% maiores
salários de contribuição,
corrigidos monetariamente,
considerado todo o período
contributivo, reduzidos em
3,5% por ano até 31/12/05 e
5 % p o r a n o a p a r t i r d e
1º/1/06, caso a servidora
opte por se aposentar antes
de completar 55 anos de
idade

Art. 2º, § 1º, I e II da EC nº 41/03
e art. 40, §§ 3º e 17 da CF.

Reajustes Conforme critérios definidos
em lei

Conforme critérios definidos
em lei

Art. 2º, § 6º da EC nº 41/03 e art.
40, § 8º da CF
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Requisitos Homem Mulher Norma

Idade mínima 60 anos 55 anos Art. 6º, I da EC nº 41/03

Tempo de contribuição 35 anos 30 anos Art. 6º, II da EC nº 41/03

Tempo de efetivo exercício no serviço público 20 anos 20 anos Art. 6º, III da EC nº 41/03

Tempo de carreira 10 anos 10 anos Art. 6º, IV da EC nº 41/03

Tempo de exercício no cargo em que se der a
aposentadoria

5 anos 5 anos Art. 6º, IV da EC nº 41/03

Valor dos proventos Integralidade Integralidade Art. 6º, caput da EC nº 41/03

Reajuste Paridade Paridade
Art. 7º da EC nº 41 e art. 3º, §
único da EC nº 47/05

Marisa Ferreira dos Santos é
Desembargadora Federal do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região.

IV – AS ALTERAÇÕES CONSTITU-
CIONAIS E O DIREITO ADQUIRI-
DO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Com tantas alterações no regime pró-
prio dos servidores, ganha relevo a
questão do direito adquirido. Todas
as emendas constitucionais mencio-
nadas ressalvaram a garantia do res-
peito ao direito adquirido dos
servidores que tivessem implemen-
tado todas as condições para se apo-
sentarem antes de sua vigência.
Porém, o problema persiste em rela-
ção àqueles que já estavam no sis-
tema mas não haviam ainda
cumprido todos os requisitos para a
aposentadoria. Tinham vantagens
que não mais existiam após o novo
regime.

Em matéria de seguridade social, a
questão é extremamente relevante
porque a escolha do regime previ-
denciário pressupõe a certeza de que
a proteção social futura estará ga-
rantida, aconteça o que acontecer.
O planejamento do futuro é intrínse-
co ao conceito de previdência soci-
al.  Colhido pelas mudanças que, via
de regra, não trazem vantagens, mas
sim suprimem direitos, o planeja-
mento do futuro se torna inviável.

Para manter coerência com o con-
ceito de seguridade social, principal-
mente no campo da previdência
social, o momento da aquisição do
direito é o do ingresso no sistema.
Ou seja, o regime jurídico aplicável
é o vigente na data do ingresso do
segurado no sistema previdenciário,
não podendo haver mudanças nas
regras do jogo, salvo se forem mais
favoráveis e concederem mais direi-
tos.

Porém, esse entendimento já foi to-
talmente afastado pelo Supremo Tri-
bunal Federal, tanto no que se refere
aos requisitos para a concessão de
benefícios quanto à instituição de
contribuição previdenciária para
aposentados e pensionistas.6

V – CONCLUSÃO

As sucessivas modificações no regi-
me previdenciário dos servidores
públicos demonstra que falta plane-
jamento administrativo e financeiro
que permita seja construído um ver-
dadeiro sistema previdenciário.

De outra parte, a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal

Federal, afastando o reconhecimen-
to do direito adquirido ao regime pre-
videnciário no qual o servidor
ingressou no sistema, causa profun-
da distorção no conceito de previ-
dência social, que não encontra
justificativa em razões de ordem eco-
nômico-financeira.

c) Regras de transição: aplicáveis aos que ingressaram até 31/12/03, como previsto no art. 3º da EC nº 47/05, que não
optem por se aposentar na forma do item b.2.

Quanto às pensões por morte, os critérios são os mesmos acima explicitados.

A aposentadoria compulsória ocorre aos 70 anos de idade. Neste caso, os proventos são proporcionais ao tempo de
contribuição (art. 40, II, Constituição).

O benefício de pensão por morte também está sujeito a regras permanentes e regras de transição.

Após a EC nº 41/03, a pensão por morte está sujeita aos redutores e aos descontos relativos à contribuição previden-
ciária (art. 40, §§ 7º e 18 da CF e art. 4º da EC nº 41/03).5

NOTAS

1. Cf. Equívocos da Reforma Previdenciária do Setor
Público, in Revista de Direito Social, nº 12, 2003,
Notadez, Porto Alegre, pp. 55-66, na p. 59.

2. Cf. STF, RE 371749 AgR/RS, Rel. Min. Cézar Peluso,
Primeira Turma, DJ 4/2/05, p. 24.

3. Com relação à licença-prêmio, cf. STF, RE 394661,
AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ
14/10/05, p.22.

4. Cf. Santos Ricardo Cunha Chimenti, Marisa
Ferreira dos Santos, Márcio Fernando Elias Rosa e
Fernando Capez, Curso de Direito Constitucional, 5ª
edição, Saraiva, 2008, p. 216-221.

5 . idem, ibidem, p. 222.

6. Cf. STF, ADI 3105 / DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel.
p/ Acórdão Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 18/
2/05, p.4.
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Vez ou outra a imprensa noticia a
imposição, no exterior, de penas al-
ternativas constrangedoras a pesso-
as que costumeiramente estampam
suas imagens em veículos de comu-
nicação e propaganda em geral: as
chamadas “celebridades”.

Em março de 2007 muitos jornais e
revistas foram vendidos, por exem-
plo, quando se concentraram em
divulgar que a modelo internacional-
mente conhecida Naomi Campbell
estava varrendo o chão do Departa-
mento de Saneamento de Nova
Iorque em cumprimento à pena que
lhe fora imposta por ter jogado um
aparelho de telefone móvel em uma
senhora que empregava1. Antes, em

agosto de 2006, a imprensa noticia-
va que o conhecido músico Boy
George estava varrendo o chão de
um estacionamento público, tam-
bém em Nova Iorque, em razão de
pena imposta por ter chamado a po-
lícia para averiguar roubo em sua
casa que, em verdade, não havia
ocorrido2.

Além das rápidas respostas estatais
a atos de pequena relevância, as
notícias chamam a atenção também
pelo inegável objetivo da sanção
penal de causar constrangimento aos
apenados mediante a exposição pública
de suas submissões à prática de tarefas
que, considerando suas condições pes-
soais, seriam aviltantes.

Tais notícias provocam reflexão no
âmbito jurídico: seria possível a apli-
cação de tais penas no Brasil? A res-
posta à indagação depende do
objetivo inserto na cominação e exe-
cução da pena. Como em qualquer
questão jurídica, devemos iniciar
nossa análise pela Constituição da
República, manto em que qualquer
atividade estatal deve encontrar
conforto.

A CF/88 não esgota as penas possí-
veis de serem infligidas a infratores
da lei criminal. No art. 5º, XLVI e
XLVII a Lei Maior chega a dar um
norte ao legislador ordinário, preven-
do algumas penas e rechaçando pe-
remptoriamente outras. Também no

ARTIGOARTIGOARTIGOARTIGOARTIGO
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Rodrigo Esperança Borba
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art. 5º da CR/88 encontramos, no
inciso XLIX, importante direito a ser
levado em consideração na presente
reflexão: “é assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral”.
Além disto, é sabido que o princípio
da dignidade humana, referido no art.
1º, III da CR/88, irradia-se como va-
lor a ser observado em toda relação
jurídica aqui travada.

Ante este conjunto de disposições
constitucionais é forçoso concluir que
qualquer pessoa neste país, ainda que
definitivamente considerada culpada
da prática de um crime, não pode ter
contra si imposta uma pena que
objetive diminuir sua integridade fí-
sica ou moral.

O bem mais caro ao ser humano pas-
sível de ser atingido pela repreensão
penal no Brasil é a liberdade. É por
isto, aliás, que a prisão deve ser a
medida extrema do direito penal. E
mesmo nestes casos extremos, ou

seja, de restrição à liberdade do con-
denado, este mantém intacto o seu
direito à integridade física e moral.

Ora, se até mesmo o apenado com
a mais grave das penas do
ordenamento jurídico pátrio man-
tém seu direito à higidez moral, o
que dizer, então, de quem teve a
pena de prisão substituída por uma
pena alternativa, conforme os ter-
mos do art. 44 do CP?

Entre as denominadas penas alter-
nativas à prisão não se encontra
qualquer pena com a finalidade de
diminuir o patrimônio moral do con-
denado (art. 43 e 47 do CP), e nem
poderia, em razão da afronta à Car-
ta Magna que isto representaria.

Não obstante, não se deve olvidar
que, discussões sócio-criminológi-
cas à parte, uma pena carrega, além
do viés preventivo (especial e ge-
ral), uma carga retributiva ao

apenado, pelo que deve, por óbvio,
retratar um gravame ao seu
patrimônio jurídico.

Os gravames legalmente previstos
não são estanques no mundo real e
naturalmente trazem a reboque con-
seqüências periféricas, as quais po-
dem consistir em abalo moral do
apenado, tanto de forma subjetiva
(conceito próprio de si mesmo),
como objetiva (imagem e conceito
perante terceiros), mas se não for este
o desiderato da pena não há como
considerá-la inconstitucional, sob
pena de obviamente inviabilizar a
adoção de qualquer sanção que se
pretenda séria.

Tal tema ganha importância nas pe-
nas em que ao magistrado se abre
um campo de decisão quanto às cir-
cunstâncias de execução, como nas
penas de prestação de serviço e in-
terdição temporária de direitos (art.
43, IV e V).
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As penas imputadas aos personagens
referidos no início destas breves li-
nhas só poderiam ser enquadradas no
ordenamento jurídico pátrio como
uma prestação de serviço à comuni-
dade ou a entidade pública, como
previsto no art. 43, IV do CP e por-
menorizado nos art. 46 e 55 do CP e
art. 149 da Lei nº 7.210/84 (LEP). En-
tretanto, aqui o objetivo é a presta-
ção de serviço, não a diminuição de
sua integridade moral. A pena pre-
tende que o condenado seja um “re-
educando”, ou seja, que se
ressocialize mediante inserção soci-
al forçada na comunidade de forma
a que preste contribuição útil à soci-
edade, redimindo-se do ilícito come-
tido.

Se, em razão de pena imposta com
este objetivo, o reeducando se sente
de alguma forma aviltado, não terá
qualquer direito à mudança do ser-
viço que lhe fora atribuído, sendo sua
recusa considerada injustificada,
ensejando, pois, a conversão da re-
ferida pena em pena restritiva de li-
berdade (art. 44, § 4º).

O art. 46, §3º do CP determina que
as tarefas sejam atribuídas ao reedu-
cando conforme suas aptidões pes-
soais. Então se indaga: apenados
poderiam exigir que o serviço a ser
prestado guarde pertinência com as
suas formações acadêmicas? Depen-
derá da disponibilidade das entida-
des beneficiárias dos serviços3. Se
houver demanda em tais entidades
pelo serviço no qual o apenado é
graduado, deve o mesmo, até em

razão do bom-
senso, ser
direcionado à
prática que do-
mina. Entretan-
to, não havendo
esta demanda das
entidades beneficiá-
rias, obviamente terá o
reeducando que se sub-
meter a prestar os serviços dis-
poníveis, ainda que, a princípio, de
menor complexidade em relação a
sua área de formação. Deve-se, em
suma, interpretar-se o art. 46, §3º do
CP tão somente no sentido de que
não pode ser atribuída atividade ao
apenado que sua aptidão não
alcance.

O importante é que o objetivo da
pena seja, inequivocamente, a pres-
tação de serviço, e não a inflição de
uma pecha moral ao apenado. Ob-
servando-se este requisito, nenhum
reeducando, seja qual for a sua
titulação acadêmica, profissional ou
artística pode se recusar à prestação
do serviço disponível, se não houver
“vaga” para a especificidade de suas
aptidões.

Assim, respondendo-se à indagação
do título, conclui-se que se deve ana-
lisar o caso concreto: se há o objeti-
vo da lesão moral, é ilegal e, mais,
inconstitucional; se, entretanto, a
lesão ao patrimônio moral é mero
consectário da digna prestação do
serviço disponível pelo sistema de
execução penal, a pena é admitida.

NOTAS

1. http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69469.shtml

2.http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u63377.shtml

3.Entidades cadastradas/conveniadas perante os órgãos de execução penal competentes.

Rodrigo Esperança Borba é Juiz Federal
Substituto  da  Segunda Vara Federal da
Subseção Judiciária de Divinópolis (MG).
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Em 21/11/07, a Receita Federal do
Brasil publicou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB nº 16/07, tratan-
do dos processos administrativos
cujos recursos não tenham sido pro-
cessados por ausência de arrolamen-
to de bens e direitos. Assim ficou
estabelecido no referido ato:

Art. 1º As unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de-
verão declarar a nulidade das deci-
sões que não tenham admitido
recurso voluntário de contribuintes,
por descumprimento do requisito do
arrolamento de bens e direitos, bem
como dos demais atos delas decor-
rentes, realizando um novo juízo de
admissibilidade com dispensa do re-
ferido requisito.
Parágrafo único. A declaração de
nulidade referida no caput será pro-
ferida mediante requerimento do con-
tribuinte, observado o prazo
prescricional de cinco anos, conta-
dos da ciência da decisão adminis-
trativa.

A justificativa para a expedição do
ADI RFB nº 16/07 foi a declaração
de inconstitucionalidade do art. 32
da Lei nº 10.522/2002, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 1976-
7. Tal dispositivo determinava que o re-
curso voluntário do contribuinte, em
processos administrativo-tributários jun-
to à Receita Federal, somente teria segui-
mento se o recorrente arrolasse bens e
direitos de valor equivalente a 30% (trin-
ta por cento) da exigência fiscal defi-
nida na decisão. Em síntese, como o
Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a exigência do ar-
rolamento de bens, a Receita Fede-
ral do Brasil decidiu rever suas
decisões que inadmitiram recursos do
contribuinte por conta de tal
exigência.

A questão que surge é quanto ao pa-
rágrafo único do art. 1º do ADI RFB
nº 16/07, pois ele limitou a revisão
aos casos em que o contribuinte te-
nha tido ciência da decisão de inde-
ferimento do processamento do
recurso há no máximo cinco anos.
Tendo em vista o preâmbulo do ADI
RFB nº 16/07, conclui-se que a limi-
tação tomou por base o que diz o
Decreto nº 20.910/19321 em seu art.
1º. Questiona-se: esta restrição esta-
ria em consonância com as leis tri-
butárias e a própria Constituição
Federal?

Inicialmente, cabe destacar que não
há previsão no Código Tributário Na-
cional sobre o prazo que a Adminis-
tração tem para anular seus próprios
atos em casos como o que aqui se
estuda, uma vez que o Código fala
apenas dos prazos para o lançamen-
to (art. 173) ou sua revisão (art. 149,
parágrafo único, c/c art. 173), bem
como para restituição de indébitos
tributários. Também no Decreto nº
70.235/72 não se vê o estabelecimen-
to de limite temporal para a Admi-
nistração rever seus próprios atos.
Quanto à Lei nº 9.784/99, o art. 54
estabelece o prazo de cinco anos
para a anulação de atos de que de-
corram efeitos favoráveis para os
destinatários, o que também não se
encaixa no presente caso, pois
estamos diante da necessidade de
anular um ato que causou efeitos des-
favoráveis ao contribuinte. Logo, cor-
reta a remissão feita pelo ADI ao
Decreto nº 20.910/32, pois se trata
de norma geral que, à falta de nor-
ma específica, abrange todos os atos
dos quais possam decorrer direitos
contra a Fazenda Federal.

Todavia, é preciso lembrar que a
declaração de inconstitucionalidade
da exigência de arrolamento de
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bens, como condição para
processamento do recurso adminis-
trativo-tributário, foi efetuada em
sede de controle concentrado de
constitucionalidade. Assim, seus
efeitos são erga omnes, atingindo
todas as relações que derivaram da
norma expurgada do sistema. Quan-
to aos efeitos da declaração no tem-
po, eles “são retroativos (eficácia ex
tunc, ab initio ou ex origine). Vol-
tam no tempo e alcançam as condu-
tas pretéritas, praticadas sob a égide
da lei declarada inconstitucional.
(...) Seja como for, os efeitos da de-
claração de inconstitucionalidade no
controle concentrado desfazem, des-
de a origem, o ato que o Supremo
considerou contrário à constituição,
nulificando todas as conseqüências
dele advindas”2.

Assim, a regra é a decisão em sede
de controle concentrado fulminar a
norma inconstitucional desde a sua
origem, o que afastaria a aplicação
do prazo qüinqüenal previsto no
Decreto nº 20.910/32 e repetido pelo
ADI RFB nº 16/07. Porém, é preciso
levar em conta também o princípio
da segurança jurídica, que consiste
no “conjunto de condições que tor-
nam possível às pessoas o conheci-
mento antecipado e reflexivo das
conseqüências diretas de seus atos
e de seus fatos à luz da

liberdade reconhecida”3. Tal princí-
pio foi consagrado pela Constituição
Federal de 1988 por meio do art. 5º,
inciso XXXVI (a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada).

Por conta desse princípio, há auto-
res que excepcionam os efeitos ex
tunc da declaração de inconstituci-
onalidade em controle concentrado.
Uadi Lammêgo Bulos, por exemplo,
registra que “vereditos do Supremo
que decretam a inconstitucionalida-
de normativa, a despeito de apresen-
tarem eficácia geral (erga omnes),
não podem passar por cima de sen-
tenças transitadas em julgado, pro-
feridas com lastro em leis
consideradas constitucionais à épo-
ca do fato. Assim, decorrido o prazo
legal para ajuizamento da rescisória,
operando-se decadência da rescisão,
já não será possível desfazer o jul-
gado, ainda que ele tenha sido
prolatado com base em lei posteri-
ormente declarada inconstitucional
pelo Pretório Excelso. Do contrário,
a instabilidade e o caos estariam im-
plantados”4. Cabe lembrar também
que a própria legislação consagra o
princípio da segurança jurídica, nos
casos de declarações de

inconstitucionalidade, quando permi-
te ao Supremo Tribunal Federal modular
os efeitos de suas decisões, nos termos
do art. 27 da Lei nº 9.868/99. De toda
sorte, o tema é extenso e dá ensejo a
discussões calorosas, que fogem do
âmbito deste trabalho conciso. As-
sim, conjugando-se os efeitos da de-
claração de inconstitucionalidade
com o princípio da segurança jurídi-
ca, adota-se aqui o entendimento de
que a decisão em controle concen-
trado pelo Supremo tem eficácia ex
tunc, respeitados os casos de supe-
ração do prazo para rescisória de de-
cisões transitadas em julgado, em
nome do princípio da segurança
jurídica.

Em conseqüência, é possível con-
cluir que o parágrafo único do art. 1º
do ADI RFB nº 16/07 não encontra
consonância com o sistema jurídico
brasileiro vigente. O prazo
qüinqüenal previsto no art. 1º do De-
creto nº 20.910/32 não suplanta o en-
tendimento de que a declaração de
inconstitucionalidade em controle
concentrado fulmina
todos os atos
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praticados com base na norma expurgada do sistema,
desde o nascimento de tal norma. As únicas limita-
ções a serem feitas, relativamente à revisão da deci-
são que indeferiu o processamento do recurso, dizem
respeito aos casos em que a matéria debatida no pro-
cesso administrativo foi levada ao Judiciário. Se o con-
tribuinte não ajuizou ação, seja questionando a
necessidade de arrolamento, seja questionando o pró-
prio mérito discutido no processo administrativo, a de-
cisão que indeferiu seu recurso por falta de arrolamento
deverá ser revista, a pedido do próprio interessado, sem
qualquer limitação temporal. Isso porque, conforme já
dito, o efeito da declaração de inconstitucionalidade
em controle direto é ex tunc. Por outro lado, se o con-
tribuinte recorreu ao Judiciário apenas para questionar
a exigência do arrolamento, terá direito à revisão da
decisão que indeferiu seu recurso, o que somente não
será deferido se já houver sido superado o prazo para a
ação rescisória. Como dito, trata-se de ponderar entre
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e o
princípio da segurança jurídica. De qualquer maneira,
com base no princípio da eficiência que move a Ad-
ministração Pública (Constituição Federal, art. 37), é
possível entender que a Administração deverá proces-
sar o recurso independentemente do ajuizamento da
rescisória, desde que não superado o prazo de dois anos
para tanto. Por fim, outro caso em que não caberá à
Fazenda Federal rever o indeferimento do recurso se
dará quando o próprio mérito do processo administrati-
vo foi discutido na esfera judicial, visto que, nesse caso,
aplica-se o impedimento à concomitância de instân-
cias, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/80.

Em conclusão, fora dos estritos casos em que se torna
necessário preservar a segurança jurídica, a Adminis-
tração deverá rever o indeferimento do seguimento dos
recursos por falta de arrolamento de bens, sem a limi-
tação temporal de que trata o ADI RFB nº 16/07.

NOTAS

1. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.

2. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. – 2. ed. – São Paulo:
Saraiva, 2008. pgs. 256 e 257.

3. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. – 17ª ed. –
São Paulo: Malheiros Editores, 2000. pg. 433.

4. Obra citada, pg. 258.

Alexandre Henry Alves é Juiz Federal Substituto da Primeira
Vara da Subseção Judiciária de Uberaba (MG).
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Um professor de Processo Penal, no-
tável contador de casos, dizia a seus
alunos que, como advogado
criminalista, sempre orientava seus
clientes com a máxima “A pressa é
inimiga da prescrição”. Acrescenta-
va que muitos, atônitos, chegavam,
em razão disso, a duvidar de sua
qualificação técnica.

A máxima usada pelo professor ilus-
tra um dos maiores problemas da jus-
tiça criminal brasileira: a efetividade
da sentença penal condenatória.
Verifica-se, em inúmeros casos, a
ocorrência da prescrição da preten-
são punitiva estatal, seja ela retroa-
tiva, ocorrida em face da demora na
tramitação do processo no juízo de
1º grau, ou superveniente, ocorrida
em face da demora no julgamento
do recurso interposto no respectivo
Tribunal. Para os leigos resta, pois, o
sentimento de impunidade.

Se, por um lado, a polícia judiciária
tem, à sua disposição, meios
investigativos mais eficientes e tem-
se mais bem aparelhado, técnica e
profissionalmente, o Poder Judiciá-
rio, de outro lado, é sobrecarregado
com o aumento do volume de medi-
das cautelares requeridas pela auto-
ridade policial e pelo Ministério
Público e, conseqüentemente, com
medidas requeridas pelos particula-
res visando afastar essa atuação es-
tatal, tais como liberdade provisória,
revogação de prisão decretada e res-
tituição de bens apreendidos, dentre
outras. Neste contexto, e em face da
legislação até então vigente, a atu-
ação célere do Poder Judiciário fica,
de fato, limitada.

As recentes alterações do Código de
Processo Penal trazem modificações
relevantes no momento em que o
combate à impunidade surge como
corolário do Estado Democrático de
Direito. A Lei nº 11.719/2008, que
entrou em vigor em agosto, trouxe
algumas alterações bastante signifi-
cativas no âmbito dos procedimen-
tos penais.

O procedimento será sumaríssimo,
para infrações de menor potencial
ofensivo, da competência dos
Juizados Especiais, excetuados os
crimes praticados com violência
contra a mulher, nos termos do art.
411 da Lei nº 11.340/06, e os crimes
de lesão corporal praticados no trân-
sito, nos termos do § 1º do art. 291
da Lei nº 9.503/97; sumário, para
infrações cuja pena máxima
cominada seja inferior a quatro anos;
ou ordinário, para infrações cuja pena
máxima seja igual ou superior a qua-
tro anos, excetuados aqueles de com-
petência do Tribunal do Júri.

Destaca-se, inicialmente, a possibi-
lidade expressa do julgamento ante-
cipado da lide penal, quando estiver
devidamente comprovada situação
autorizativa, conforme a nova reda-
ção do art. 397 do Código de Pro-
cesso Penal, que estabelece que o
juiz poderá absolver sumariamente
o acusado, se verificar uma das se-
guintes condições: “manifesta cau-
sa excludente de ilicitude do fato;
manifesta causa excludente da cul-
pabilidade do agente, salvo

Inovações no Processo Penal, introduzidas pela LeiInovações no Processo Penal, introduzidas pela LeiInovações no Processo Penal, introduzidas pela LeiInovações no Processo Penal, introduzidas pela LeiInovações no Processo Penal, introduzidas pela Lei
nº 11.719/2008: um passo em busca da celeridadenº 11.719/2008: um passo em busca da celeridadenº 11.719/2008: um passo em busca da celeridadenº 11.719/2008: um passo em busca da celeridadenº 11.719/2008: um passo em busca da celeridade
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 Aurora Maria Tinôco Barbosa

“A justiça atrasada não é justiça,
senão injustiça qualificada e

manifesta.” (Rui Barbosa).
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imputabilidade; que o fato narrado
evidentemente não constitui crime;
quando estiver extinta a punibilidade
do agente”.

Para implementação dessa mudan-
ça, a nova lei prevê que o recebi-
mento da denúncia inicia uma fase
preliminar de defesa, obrigatória,
causa interruptiva da prescrição, na
qual o acusado deverá ser citado
para apresentar resposta à denúncia
e tudo aquilo que interesse à sua
defesa e, não o fazendo, deverá ser-
lhe nomeado um defensor para tal.

Superada a fase preliminar sem o
julgamento antecipado da lide, sur-
ge uma outra inovação, consistente
em uma audiência una de instrução
e julgamento, onde os atos proces-
suais instrutórios serão concentrados
e todas as provas produzidas, em re-
gra, de uma só vez. Surge a possibi-
lidade de o juiz indeferir “provas
consideradas irrelevantes, imperti-
nentes ou protelatórias”, afastando
assim a possibilidade anterior de se
retardar o julgamento da ação pe-
nal.

Na audiência de instrução e julga-
mento, serão tomadas as declarações
do ofendido, ouvidas testemunhas de
acusação e defesa, nesta ordem, sal-
vo os casos de pessoa residente em
outra comarca, esclarecimentos de
peritos, acareações, reconhecimen-
to de coisas e pessoas e, por fim, o
interrogatório do acusado. A nova le-
gislação prevê a adoção, na audiên-
cia, quando da inquirição de
testemunhas, do sistema americano
do “cross examination”, no qual as
perguntas serão formuladas pelas par-
tes diretamente à testemunha, e a
interferência do juiz será feita nos
termos da lei, “não admitindo o juiz
aquelas que puderem induzir a res-
posta, não tiverem relação com a
causa ou importarem na repetição de
outra já respondida”. Encerrada a ins-
trução probatória, no caso de
inexistência de requerimento de

diligências pelas partes, deverão ser
oferecidas alegações finais orais,
bem como proferida a sentença em
audiência, desde que a complexida-
de da causa não impossibilite a sua
realização.

Outra importante modificação con-
siste na adoção do princípio da iden-
tidade física do juiz, utilizado no
Processo Civil, sob o fundamento de
que o juiz que acompanhou a pro-
dução de provas tem melhores con-
dições de julgar o processo.

Disciplinou-se também a ação civil
“ex delicto”. A partir de agora, com
a alteração do inciso IV do art. 397
do Código de Processo Penal, surge
a possibilidade de o juiz criminal fi-
xar “um valor mínimo para

reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido.” Observe-se
que esta possibilidade, entretanto,
não impede uma nova avaliação na
vara cível, se assim entender o juiz
competente.

Outra mudança introduzida pela
nova lei se refere à impossibilidade
de abandono do processo pelo advo-
gado exceto por motivo imperioso e,
a partir de agora, com exigência de
comunicação prévia, bem como a
atualização do valor da multa (de
dez a cem salários mínimos), sem
prejuízo de demais sanções
cabíve i s .
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Essa modificação visa a evitar atos
meramente protelatórios eventual-
mente praticados por advogados.

Cumpre ainda ressaltar a inclusão da
citação por hora certa no Processo
Penal, conforme previsto nos arts. 227
a 229 do Código de Processo Civil,
se for verificado que o acusado se
oculta para não ser citado. A medi-
da visa a diminuir os casos de sus-
pensão do processo, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Pe-
nal, decorrentes do não compareci-
mento do acusado citado por edital.
No caso de não comparecimento do
réu citado por hora certa, deverá ser-
lhe nomeado um defensor.

Verifica-se, pois, que o legislador
trouxe para o Processo Penal diver-
sas inovações que sintetizam a idéia
de um processo mais célere e com-
patível com a realidade atual, afas-
tando a demora na concretização da
justiça penal e a impunidade. As ino-
vações, ainda que insuficientes, com
certeza produzirão efeitos
satisfatórios, evitando-se que, por
exigência da mídia e de uma socie-
dade massificada, sejam impostas,
sob o discurso de afastar a impuni-
dade, novas leis em desconformida-
de com os ditames da Constituição
Federal e do Direito Penal Moderno.
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A Lei nº 11.719/08, de 20 de junho
de 2008, proveniente do Projeto de
Lei nº 4207/01, alterou dispositivos
do Código de Processo Penal relati-
vos à suspensão do processo,
emendatio libelli, mutatio libelli e
aos procedimentos.

Especificamente, garantiu o contra-
ditório na emendatio libelli; estabe-
leceu nova sistemática para a
mutatio libelli; exigiu exata corre-
lação entre acusação e sentença;
alterou formas procedimentais, tais
como o procedimento ordinário, para
os crimes com pena igual ou superi-
or a quatro anos, e o procedimento
sumário, para os crimes com pena
inferior a quatro anos; estabeleceu a
competência privativa do Ministério
Público para o exercício da ação
penal pública; determinou que toda
a instrução e julgamento do proces-
so sejam feitos em uma só audiên-
cia. Passemos à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que
a idéia central da reforma foi mo-
dernizar o processo penal, à luz
dos seguintes fundamentos1: a) for-
talecimento do s is tema
acusatório; b) reforço das garanti-
as constitucionais; c) celeridade;
d) efetividade na busca da presta-
ção jurisdicional; e) revalorização
do papel da vítima no processo pe-
nal. A reforma acrescentou pará-
grafo único ao art. 63 do CPP,
dispondo que, após transitada em
julgado a sentença condenatória,
a execução poderá ser efetuada
pelo valor fixado nos termos do
inciso IV do caput do art. 387 do
CPP, sem prejuízo da liqüidação
para a apuração do dano efetiva-
mente sofrido.

Já a alteração do art. 257 nada mais
foi do que se adaptar às disposições
constitucionais (art. 129 e seguintes).
Ou seja, além de titular da ação

pública, o MP atua como fiscal da
lei, consoante inciso II da nova dis-
posição. Mesmo na ação privada,
exerce a função de custos legis, vez
que se faz necessária a sua atuação
em todos os atos desta ação, sob
pena de nulidade, conforme art. 564,
III, “d” do CPP.

Alterou-se, também, o art. 265 do
CPP: o defensor não poderá abando-
nar o processo senão por motivo im-
perioso, comunicando previamente
o juiz, sob pena de multa de dez a
cem salários mínimos, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis. Aqui,
tirou-se a expressão “a critério do
juiz”, ou seja, uma condicionante,
e a substituiu “por motivo imperio-
so”, bastando a prévia comunicação
do juiz. E, também, ocorreu a atua-
lização monetária, vez que, na re-
dação anterior, a multa era de cem
a quinhentos mil-réis (sem correspon-
dente com a moeda atual), e, na re-

Breve comentário sobre a Breve comentário sobre a Breve comentário sobre a Breve comentário sobre a Breve comentário sobre a Lei nº 11.719/2008Lei nº 11.719/2008Lei nº 11.719/2008Lei nº 11.719/2008Lei nº 11.719/2008
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dação recente, dez a cem salários
mínimos. A audiência poderá ser
adiada, desde que por motivo justi-
ficado, em não podendo compare-
cer o defensor. Essa motivação
justificada pode ser apresentada até
a abertura da audiência. Caso con-
trário, o juiz prosseguirá com a au-
diência, nomeando defensor
substituto, ainda que provisoriamen-
te ou só para o efeito do ato. Impende
destacar que, verificando o juiz que
a ausência é manobra protelatória
ou, ainda, pode ensejar a prescrição,
poderá indeferir o adiamento do ato.

Criou-se a figura da citação com hora
certa, na forma estabelecida nos arts.
227 a 229 do CPC (art. 362, caput),
vez que não há correspondência no
CPP. Completada a citação com
hora certa, se o acusado não com-
parecer, ser-lhe-á nomeado defensor
dativo (art. 362, parágrafo único).
Cumpre destacar que não se aplicam
as exceções previstas no art. 217 do
CPC ao processo penal, pois há re-
gra expressa no art. 797 do CPP quan-
to ao momento da prática dos atos
processuais. Após tal citação, o acu-
sado deverá ser notificado por carta,
para lhe assegurar o efetivo conhe-
cimento da imputação. Conforme
ensina Marcus Vinícius Rios Gonçal-
ves2, “a expedição dessa carta é in-
dispensável para a validade da
citação com hora certa, mas não o
seu recebimento pelo destinatário.
Por isso, mesmo que o aviso de re-
cebimento não retorne, ou venha as-
sinado por terceiros, a citação
ter-se-á aperfeiçoado”.

Os incisos I e II do art. 363 foram
revogados, criando-se o § 1º (man-
tendo a citação por edital) e o § 4º
(comparecendo o acusado citado por
edital, em qualquer tempo, o proces-
so observará o disposto nos arts. 394
e seguintes).

Pela lei, a alteração do art. 366 foi
vetada e seus parágrafos revogados.
Logo, a redação original do caput do
art. 366 perdura; o que foi vetado,
seriam suas alterações. E como fica
sua aplicação no tempo? Como bem
salientou Andrey Borges de Mendon-
ça3, “a solução para o caso, adotada
inclusive pelo STF, é dar prevalência
ao aspecto penal da norma, pois a
aplicação da lei penal no tempo
possui assento constitucional, en-
quanto a disciplina da lei processu-
al penal no tempo está disciplinada
apenas na legislação infraconstitu-
cional. Assim, aplicando-se o princí-
pio da superioridade da Constituição,
devemos analisar o aspecto penal da
norma mista: se for benéfico, deve
retroagir (junto do aspecto processu-
al) para alcançar crimes praticados
antes de sua vigência; se for preju-
dicial, não retroagirá (assim como a
parte processual), aplicando-se ape-
nas para os crimes praticados após a
entrada em vigor”.

Alterou-se o art. 383, destacando que
o juiz pode aplicar a emendatio
libelli desde que não modifique a
descrição do fato contida na denún-
cia ou na queixa, e possibilitou a
oferta da proposta de suspensão con-
dicional do processo, se for o caso,
observado o disposto na lei. Essa úl-

tima hipótese ocorre quando o ma-
gistrado, em razão da nova defini-
ção jurídica, reconhecer que se trata
de infração cuja pena mínima seja
igual ou inferior a um ano. Todavia,
antes o juiz deverá converter o jul-
gamento em diligência e abrir vista
dos autos ao Ministério Público, para
que este ofereça a proposta de sus-
pensão condicional do processo. Dis-
cordando o Ministério Público,
poderá o juiz, dissentindo, aplicar a
Súmula 337 do STJ (remeter a ques-
tão ao Procurador-Geral, por analo-
gia do art. 28 do CPP).

Houve alterações no art. 384 e 387.

Outra alteração interessante é a do
art. 394. Doravante, o procedimen-
to penal será dividido em razão da
pena máxima aplicada, e não se a
infração penal foi apenada com re-
clusão ou detenção. O procedimen-
to comum (aplicável a todos os
processos, salvo disposições em con-
trário do CPP ou em leis extravagan-
tes) dividiu-se em procedimento
ordinário, sumário e sumaríssimo -
este último relativo às infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo,
como no caso do art. 2º da Lei nº
10.259/01 (Juizado Especial Federal
Criminal).

Outra alteração sensível diz respei-
to à instrução criminal. Nos proce-
dimentos ordinário (objeto crime cuja
sanção máxima cominada for igual
ou superior a quatro anos de pena
privativa de liberdade) e sumário
(objeto crime cuja sanção máxima
cominada seja inferior a quatro anos
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de pena privativa de liberdade), ofe-
recida a denúncia ou queixa, o juiz,
se não os rejeitar liminarmente, or-
denará a citação do acusado, que,
dentre dez dias, em resposta escrita,
poderá argüir preliminar e toda ma-
téria de defesa, sendo que a exce-
ção será processada em apartado.
Após a resposta, e verificando o juiz
alguns dos casos previstos nos incisos
do art. 397, deverá absolver sumari-
amente o acusado. Recebida a de-
núncia ou queixa, o juiz designará
dia e hora para a audiência de ins-
trução e julgamento, que deverá ser
realizada no prazo máximo de ses-
senta dias, onde se tomarão as de-
clarações do ofendido, a inquirição
das testemunhas arroladas pela acu-
sação e defesa, nesta ordem, ressal-
vado se a testemunha morar fora,
bem como esclarecimentos de peri-
tos, as acareações e o reconhecimento de pessoas e coisas e, em seguida, o
interrogatório do acusado. Vê-se aqui que o interrogatório ficou para depois,
e não antes da inquirição das testemunhas. Nesta audiência proceder-se-á,
também, à produção de provas, e ao final, o Ministério Público, o querelan-
te, o assistente e o acusado poderão requerer diligências e, não havendo
requerimento, ou sendo indeferido, haverá apresentação de alegações finais
por vinte minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogá-
veis por mais dez, proferindo o juiz, em seguida, a sentença. Poderá o juiz,
considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder o
prazo de cinco dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse
caso, terá o prazo de dez dias para proferir a sentença.

As demais alterações foram nos arts. 531, 532, 534, 536 e 538, relativas ao
procedimento sumário.

Por fim, a presente lei, em seu artigo 3º, revogou expressamente os arts. 43,
398, 498, 499, 500, 501, 502, 537, 539, 540, 594, e os §§ 1º e 2º do art. 366,
os §§ 1º a 4º do art. 533, os §§ 1º e 2º do art. 535 e os §§ 1º a 4º do art. 538,
todos do Código de Processo Penal.
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Numa primeira análise, pensa-se que
não há, hodiernamente, mais dúvi-
das de que é inadmissível a adoção
de nova forma de governo – monar-
quia -, ou novo sistema de governo
– parlamentarismo -, através do po-
der constituinte reformador - destarte,
por emenda constitucional. É que o
próprio constituinte originário esta-
beleceu no art. 2º do ADCT forma
especial, através de utilização de
recurso da democracia direta - o ple-
biscito - para que se possa ensejar
alteração constitucional nesse sen-
tido. A forma para eventual mudan-
ça para monarquia ou
parlamentarismo foi definida como
consagração do princípio da sobera-
nia popular. Caso o Poder Legislativo
usasse das atribuições do poder cons-
tituinte reformador para instituição
de uma nova forma ou sistema de
governo haveria uma transgressão ao
art. 14, I, c/c o art. 1º, parágrafo

único, da Constituição Federal de
1988. A emenda seria
inconstitucional pela violação do
princípio da soberania do povo e que
representa a democracia direta.

Depreende-se, portanto, que, no caso,
o Legislativo não pode substituir o
povo no que lhe foi constitucional-
mente estabelecido, ou seja, é ele o
detentor do direito, da garantia de
estabelecer nova forma ou sistema
de governo. Há prevalência da de-
mocracia direta sobre a representa-
tiva no que toca a essa questão.

Com relação à adoção do presiden-
cialismo pela Constituição Federal
de 1988, seu art. 2º, colocado no tí-
tulo I, denominado “Dos princípios
fundamentais”, é claro ao dizer que:
“São Poderes da União, independen-
tes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio” (grifo nosso). Assim, a

Constituição brasileira adotou a for-
ma de governo presidencialista, pois
não dispôs sobre a interdependência
entre os Poderes Executivo e
Legislativo que ocorre no parlamen-
tarismo, sistema esse que propugna
por uma limitação funcional recípro-
ca entre os Poderes Executivo e
Legislativo, não existindo um perfei-
to equilíbrio entre eles. Assim, um
deles fatalmente dominará o outro.
Na doutrina parlamentarista, os Po-
deres exercem as funções do Estado
em colaboração mútua, num enten-
dimento harmônico em prol do bem
comum através da interdependência
funcional.

O princípio republicano foi adotado
como princípio fundamental e vem
sendo limitação constitucional ex-
pressa ao poder reformador desde a
Constituição de 1891, sendo que a
Constituição de 1967, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº
1, de 17/10/69, previa no seu art. 47,
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§ 1º a vedação à deliberação de pro-
posta de emenda tendente a abolir a
Federação ou a República. Só que a
Constituição Federal de 1988 nada
dispôs a respeito de limitação cons-
titucional expressa ao princípio re-
publicano. E não o fez pelo simples
motivo que o constituinte originário
deixou como incumbência do povo
brasileiro definir qual regime ou for-
ma de governo queria que fosse ado-
tada no país.

O poder constituinte originário es-
tabeleceu em 5/10/88 - diga-se de
passagem, provisoriamente - o regi-
me de governo como republicano e
a forma de governo como presiden-
cialista até que pelo princípio da so-
berania popular, ou seja, por
intermédio do plebiscito previsto no
art. 2º do ADCT da Constituição Fe-
deral de 1988, definiu o povo brasi-
leiro o que o constituinte originário
deixou a seu cargo, pois, caso não o
quisesse, teria colocado o princípio
republicano como limitação expres-
sa ao poder de reforma (cláusula
pétrea), o que não fez. E essa deli-
beração, ou seja, república como for-
ma e presidencialismo como sistema
de governo, no plebiscito de 1993,
ocorreu apenas uma vez, haja vista
que não abriu outra exceção o cons-
tituinte originário. Nova mudança de
regime ou forma de governo só se
for implementada através de novo
poder constituinte originário, portan-
to, com a criação de nova
Constituição.

Essa é a opinião de Raul Machado
Horta (2003), corroborada por José
Afonso da Silva, sendo que o último
entende o princípio republicano
como limitação expressa ao poder
de revisão constitucional, em face
da grande importância que é dada
ao princípio republicano em vários
dispositivos da Constituição Federal
de 1988, pelo que se denota adiante:

Se a forma republicana constitui um
princípio constitucional que tem que
ser assegurado, como admitir que
emenda constitucional possa aboli-
lo? Os fundamentos que justificam a
inclusão da República entre as cláu-
sulas intangíveis continuam presen-
tes na Constituição, que só os afastou
por um momento, a fim de que o
povo decidisse sobre ela. Como o
povo o fez no sentido de sua preser-
vação, todos aqueles fundamentos
readquiriram plena eficácia de clá-
usulas intocáveis por via de emenda
constitucional. Não se trata, no caso,
de simples limitação implícita, mas
de limitação que encontra no con-
texto constitucional seus fundamen-
tos, tanto quanto o encontraria se a
limitação fosse expressa. (AFONSO
DA SILVA, 2004, p. 67).

Adota-se, com relação aos limites im-
plícitos ou tácitos decorrentes do que
definido na Constituição, o que é dito
por José Joaquim Gomes Canotilho:

Outras vezes, as constituições não
contêm quaisquer preceitos limitati-

vos do poder de revisão, mas enten-
de-se que há limites não articulados
ou tácitos, vinculativos do poder de
revisão. Esses limites podem ainda
desdobrar-se em limites textuais im-
plícitos, deduzidos do próprio texto
constitucional, e limites tácitos
imanentes numa ordem de valores
pré-positiva, vinculativa da ordem
constitucional concreta. (CANOTI-
LHO, 1995, p. 1.129).

Entende-se que tanto a república
como o presidencialismo são cláu-
sulas implícitas e intangíveis em
qualquer outro processo de revisão
constitucional, só se admitindo que
sejam inseridas no sistema constitu-
cional brasileiro através do estabe-
lecimento de outro poder constituinte
originário, a saber, com a promulga-
ção de nova Constituição, também
se admitindo que, em sede de con-
trole jurisdicional preventivo, o Su-
premo Tribunal Federal tranque, via
mandado de segurança intentado por
parlamentar, qualquer processo
legislativo tendente a abolir o regi-
me republicano ou o sistema presi-
dencialista.

Alguns autores, como a Ministra
Carmem Lúcia Antunes Rocha
(1997), admitem que, no caso de
eventual mudança do sistema de
governo para o parlamentarismo,
mas não do regime republicano, se-
ria possível emenda que conclame
o povo a deliberar sobre a matéria
por plebiscito, sob o argumento de
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que o sistema de governo não se tra-
ta de princípio fundamental, não ha-
vendo por ele a substituição da
plenitude do sistema constitucional.

Discorda-se dessa afirmação, com o
devido acatamento, sob o argumen-
to primordial de que o próprio cons-
tituinte originário deixou a cargo do
eleitorado, somente uma única vez
e prevista no art. 2º do ADCT, a pos-
sibilidade de mudança da forma ou
sistema de governo adotados, de for-
ma inicialmente provisória, até a
definição dos eleitores no plebiscito
de 1993. Não houve exceção a isso,
ou seja, essa possibilidade de mu-
dança só foi apresentada uma única
vez ao eleitorado.

Fixadas a república e o presidencia-
lismo como forma e sistema de go-
verno que o povo, através do sufrágio
universal, elegeu como fundamen-
tos da Constituição Federal de 1988,
não há mais possibilidade de

alteração que não seja pela instau-
ração de um novo poder constituin-
te originário, que crie nova
Constituição.

No que toca à república, trata-se de
princípio fundamental e estrutural da
CF/88 no seu art. 1º, configurando-
se, agora e após o plebiscito, como
limitação implícita ao poder
revisional decorrente da Constitui-
ção, açambarcando, também, a
modalidade de reforma. Trata-se,
portanto, de imutável disposição, de
cláusula pétrea, só podendo ser al-
terada por novo poder constituinte
originário.

Não vemos como o mesmo argumen-
to, usado para a intangibilidade do
regime de governo republicano, não
possa ser usado quanto ao sistema
presidencialista, pois, em idêntica
situação, na república, o constituin-
te originário somente concedeu ao
povo a responsabilidade da mudan-

ça do sistema por uma única vez.
Pensa-se que não se pode dizer que
a forma de exercício dos poderes
constituídos, definidora do que seja
sistema de governo, não tenha aga-
salho constitucional tal qual no prin-
cípio republicano, pois, fixado o
presidencialismo, resta imodificável,
princípio constitucional implícito,
imanente e cláusula pétrea o art. 2º
da Constituição Federal de 1988, que
consagra a independência entre os
poderes, ressaltando-se que não há
menção no dispositivo à
interdependência. Portanto, o presi-
dencialismo é, também, um princí-
pio estruturante, fundamental da
Constituição Federal de 1988, tal
qual a república, sendo intangível,
limitação constitucional implícita ao
poder revisional após o plebiscito de
1993.

Márcio Terra Nassar é servidor da Quin-
ta Vara da Justiça Federal de Primeiro
Grau em Minas Gerais (Sede/BH).
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Com a premissa de que o direito so-
cial à saúde se insere no capítulo dos
direitos fundamentais da Constitui-
ção da República, válida é a regra
do parágrafo 1º do artigo 5º desse
Estatuto, segundo a qual “as normas
definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação
imediata”.

No pólo passivo da lide, o Estado é
o destinatário, por excelência, dos
direitos fundamentais, dentre eles o
direito social à saúde. Veja que a
Constituição estabelece no artigo
196 que a saúde é dever do Estado.
Uma vez que o Estado foi constituí-
do sobre a forma federativa (art. 60,
§4º, I da CR/88), todos os entes –
União, estados-membros, distrito fe-
deral e municípios – receberam a
obrigação de promover a saúde da
população de forma solidária. Esse
é inclusive o exposto no artigo 23,
II do Estatuto Maior.

Marlon Alberto Weichert, na obra
“Saúde e Federação na Constituição
Brasileira”, entende que o Siste-
ma Único de Saúde – SUS, cri-
ado pelo constituinte de
1988, substituiria a neces-
sidade de lei complemen-
tar, regra geral inserta no
parágrafo único do artigo
23 da Lei Maior, para fi-
xação de normas coope-
rativas entre a União e os
estados, o distrito federal e
os municípios. O autor

justifica posicionamentos como esse
pela necessidade de se fugir dos
“males de um centralismo gigantes-
co”.

Seguindo esse caminho, a competên-
cia para a promoção da saúde seria
repartida pelos entes, conforme o es-
tabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei
n. 8.080/90, que estabelece normas
gerais sobre o Sistema Único.

De acordo com o artigo 16 da referi-
da lei, além de adotar políti-
cas gerais de saúde, de definir
e coordenar sistemas de

redes integradas de assistência de
alta complexidade e de estabelecer
normas de vigilância sanitária, cabe
à União promover a descentraliza-
ção, para as unidades federadas e
para os municípios, dos serviços e
ações de saúde, respectivamente, de
abrangência estadual e municipal.

O Estado, por sua vez, conforme o
inciso I do artigo 17, deve promover
a descentralização para os municí-
pios dos serviços e das ações de saú-

de, sem prejuízo de ações
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regresso, não podendo ser impingida
contra o cidadão comum, justamen-
te pela responsabilidade solidária
prevista na Constituição.

Por fim, verifica-se que o constituin-
te estabeleceu a competência ma-
terial comum para a proteção da
saúde e criou, inclusive, um Siste-
ma Único de saúde pública. Não se
deve interpretar os referidos ditames
constitucionais conforme repartições
de competências estabelecidas por
ulterior lei ordinária, sob o risco de
se estar convertendo a própria lógi-
ca jurídica e até mesmo as bases
federalistas, em que os entes se sub-
metem a um documento interno
estruturante - a Constituição -, ca-
paz de harmonizar seus interesses e
estabelecer suas competências. De
outra forma, estar-se-ia a interpretar
a Constituição conforme uma lei
ordinária.

suplementares e prestação de apoio
técnico e financeiro. Veja que, de
acordo com o inciso IX do referido
artigo, ao Estado cabe ainda a ges-
tão de sistemas públicos de alta com-
plexidade, de referência estadual e
regional.

Ao município restou a carga princi-
pal da gestão e execução dos servi-
ços públicos de saúde, conforme
indica o inciso I do artigo 18. Se-
gundo o artigo 19, o distrito federal
tem atribuições tanto estaduais quan-
to municipais.

Pelo entendimento de Weichert,
imagina-se que a União atuaria
como ré em lide sobre vigilância
sanitária nas fronteiras, mas não te-
ria legitimidade passiva em deman-
da que versasse sobre prestação de
serviço regular de saúde, uma vez
que essa atribuição teria sido dele-
gada aos municípios. Pondere-se que
tal delegação não emergiu direta-
mente do texto constitucional, mas
de lei hierarquicamente inferior, de
origem ordinária.

Nesse ponto, firma-se o entendimen-
to de que, por expressa determina-
ção dos artigos 23, II e 196 da
Constituição da República, o direito
à saúde é um dever linear de todos
os entes e o pacto federativo não
pode se impor contra os cidadãos,
mas tão somente deve ser conside-
rado entre os próprios pactuantes.

Assim, não se pode conceber a re-
partição de competência
estabelecida nos artigos 16 a 19 da
Lei nº 8.080/90, uma vez que tal
posicionamento acarreta demasiado
ônus ao cidadão, que, não obstante
tenha a proteção solidária dos entes
federados estabelecida de forma cla-
ra no artigo 23, II da Constituição,
fica à mercê de repartições
infraconstitucionais para ter garanti-
da a saúde, um direito muitas vezes
buscado em sede de urgência.

Veja também que o parágrafo pri-
meiro do referido dispositivo consti-
tucional estabelece a necessidade de
lei complementar, forma normativa
que possui maiores rigores em sua
criação e aprovação do que as leis
ordinárias que formaram o regula-
mento do Sistema Único de Saúde -
SUS (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/
90).

Longe de posições formalistas, o que
se pretende com o reconhecimento
da responsabilidade solidária de to-
dos os entes federados é a consoli-
dação da busca histórica mundial
para a proteção da saúde. Ressalte-
se que o SUS é, antes de tudo, um
sistema único. Esta deve ser a visão
na ótica do indivíduo. Possível
regionalização e hierarquia intrínse-
cas só poderão valer, como já dito,
entre os entes federados integrantes
do Sistema, como forma de ressarci-
mento, em uma possível ação de
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Dizem por aí que todo mineiro ado-
ra contar “causos” enquanto come
pão de queijo quentinho acompanha-
do de café adoçado com rapadura,
como manda a tradição. Como boa
mineira que sou, e correndo o Esta-
do desde 2003 junto aos Juizados Es-
peciais Federais Itinerantes, acabei
colecionando pérolas que podem sur-
preender até os mais incrédulos, que
se resignam a se esconderem atrás
de seus micros e cumprir apenas seu
horário de serviço, sem mensurar a
expectativa e a realidade da vida dos
jurisdicionados que são representa-
dos por cada processo ajuizado.

No início é sempre assim: uma enor-
me carreta atravessa as estradas, ci-
dades e vilas chamando a atenção
de todos e anunciando a boa nova,
que muitos nem sabem o que é, mas
vão conferir e se aglomeram meio
ressabiados, perguntando-se o que
vai acontecer. Será um circo? Dis-
tribuição de cestas básicas?
Cadastramento de bolsa-
família? E aque-
la gente agitada
montando todo
aquele equi-
pamento, or-
ganizando papéis,
filas e distribuindo senhas
para atendimento? Mesmo dian-
te de tantas interrogações, os tra-
balhos começam e a cada dia surgem
novas situações.

Uma vez, na cidade de Araçuaí (MG
-Vale do Jequitinhonha), um senhor
de aproximadamente 70 anos teimou
em dizer ao agente de segurança que
no dia do início dos trabalhos leva-
ria seus três filhos para ajudar a des-
carregar todo o feijão que estava na
carreta mandada pelo presidente
Lula. A insistência do senhor foi ta-
manha que o agente abriu a carreta
e, como num parque de diversões,
maravilhou os olhos do velho, que,
apesar da decepção de não ver

sequer um grão de feijão, saiu de lá
feliz porque no dia seguinte daria en-
trada em seu pedido de aposentado-
ria rural.

Na mesma cidade, uma das
jurisdicionadas que requerera o be-
nefício assistencial ao deficiente
devido a problemas psiquiátricos,
enamorou-se pelo Procurador do
INSS que assistia àquela operação
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e, todos os dias, religiosamente, sen-
tava-se no meio-fio da rua de modo
a ficar de frente para seu amado,
toda maquiada, perfumada e
emperiquitada com mil colares, pul-
seiras e anéis, no intuito de flertar
com seu pretendido.

Mas nem tudo corre tão bem. Mui-
tas vezes nos deparamos com situa-
ções grotescas de fome e graves
problemas de saúde em que, somen-
te por um milagre, os jurisdicionados
conseguem chegar até nossa equi-
pe. Embora a responsabilidade e o
compromisso com a distribuição de
lanche sejam da municipalidade,
inúmeras vezes tiramos de nosso
bolso o dinheiro para sua aquisição,
pois as pessoas viajam de 5 a 6 ho-
ras para ter a chance de serem aten-
didos, e muitas vezes apenas
ouvidos. Quantas vezes explicamos
ao jurisdicionado que a lei não o am-
parava mas, quando alcançasse a
idade ou o número necessário de con-
tribuições ao INSS poderia se apo-
sentar, e o mesmo, apesar de cansado
e faminto, agradecia com um sorri-
so e, em sua simplicidade, convida-
va-nos a tomar um café em sua casa:
“Casa de pobre, viu? Mas faço ques-
tão! Chegando no Córrego Vermelho
todo mundo me conhece, aí é fácil
me achar!”

No município de Diamantina (MG),
um dos jurisdicionados, um menino
de 11 anos que vivia ligado a uma
máquina devido a doença pulmonar
grave, de família paupérrima, levou
o magistrado às lágrimas ao proferir
a sentença procedente para trata-
mento integral do mesmo pelo SUS.
Quando o magistrado perguntou ao
menino se o mesmo estava feliz, re-
cebeu como resposta: “Eu já sou fe-
liz, mas agora vou poder tratar para
voltar a jogar bola com meus
amigos!”

Em Ipatinga (MG - Vale do Aço), fui sur-
preendida com a simplicidade e natura-
lidade com que a autora interrompeu o
magistrado, que ditava à assessora o
depoimento dado, assim: “Pode pa-
rar! Eu não falei nada disso! Presta
atenção que eu vou repetir para o
Sr. entender e anotar direitinho!” Fi-
camos atônitos sem saber qual seria
a reação do magistrado, que viu a
ingenuidade da jurisdicionada e a
ouviu novamente, com perguntas
mais detalhadas, levando-a a ter a
certeza de que o Juiz, somente de-
pois do segundo depoimento, enten-
dera os fatos.

Numa outra ocasião, em Januária
(MG), fomos surpreendidos por um
jurisdicionado que, ao invés de
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Coordenação dos Juizados Especiais Fe-
derais (BH) da Justiça Federal de Primei-
ro Grau em Minas Gerais.

aguardar a realização de sua perí-
cia médica, despiu-se e começou a
correr em volta do local dos traba-
lhos “como veio ao mundo”, até ser
contido por familiares e policiais mi-
litares.

No Serro (MG), tivemos o prazer de
atender e conceder benefício
assistencial a um homem que, du-
rante toda a atermação e o período
em que aguardava sua audiência, re-
linchava como um cavalo. Ao final
da audiência o magistrado questio-
nou se o mesmo entendera o que
havia acontecido e se estava feliz.
Foi respondido com um alto e pro-
longado relincho!

Na cidade de Santa Maria do Suaçuí
(MG), a equipe cresceu. Magistra-
dos e servidores se afeiçoaram du-
rante os trabalhos a Henrique, um
garoto de 12 anos, órfão, inteligente
e esperto que observou toda a
atermação e as audiências e, ao fi-
nal dos trabalhos, arriscava até al-
guns prognósticos acerca dos casos
analisados.

Em Taiobeiras (MG), além de efetu-
ar brilhantemente o trabalho de
apoio e segurança, os agentes tinham
uma tarefa a mais: receber as crian-
ças das escolas do município e mos-
trar a elas a tão misteriosa “carreta
que aposentava as pessoas”, antes do
começo dos trabalhos diários.

Uma amiga servidora foi surpreen-
dida em Pedra Azul (MG) por uma
senhora que se aposentara e, em for-
ma de agradecimento pelo atendi-
mento prestado, queria que a mesma
levasse de presente um dos filhotes
da última ninhada de sua cadela
vira-latas. Além disso, sempre nos são
ofertados patos e galinhas vivos,
ovos, cachos de banana, quitandas
que são devolvidos aos seus doado-
res mesmo sob protestos, à argumen-
tação de não tratar-se de desfeita,
mas de norma da Justiça Federal.

Maior surpresa nos causou uma se-
nhora que, atendida na atermação

em Janaúba (MG), disse ser analfa-
beta e que seu maior sonho era sa-
ber escrever seu nome. Escutando
isto, o analista de informática que
acompanhava a equipe entregou à
senhora três folhas de papel para ras-
cunho e na primeira delas escreveu
o nome da autora em letras de for-
ma garrafais, explicando à mesma
que deveria repetir e treinar até con-
seguir escrever seu nome. Quando
voltamos para a realização das au-
diências, após ter sido aposentada,
a senhora procurou pelo analista de
informática e mostrou-lhe, com sor-
riso no rosto, as folhas todas escritas
e a cópia da ata de audiência assi-
nada por ela. Naquele momento, o
servidor não conseguiu conter suas
lágrimas ao perceber o quanto ha-
via mudado a vida daquela senhora,
apenas com um ato de boa vontade.

Infindáveis situações acontecem em
cada novo trabalho, em cada nova
cidade, mas nenhuma delas é mais
gratificante quando vemos as lágri-
mas nos olhos daqueles que haviam
perdido a dignidade humana e a

esperança de conseguir o que lhes é
de direito.

Pele enrugada, mãos calejadas, ros-
to queimado pelo sol inclemente;
doentes; idosos; sem-terra; desnutri-
dos; sofridos. Esse é o perfil de 90%
dos jurisdicionados dos Juizados Es-
peciais Federais Itinerantes. O mes-
mo perfil que faz a mim e a todos os
servidores que se prestam a largar o
conforto de seu lar e trabalhar exaus-
tivamente, mas sem tirar o sorriso dos
lábios, para ter a certeza de que a
missão foi cumprida e que de algu-
ma forma colaboramos para melho-
rar a vida daquelas pessoas.

No final, voltamos para casa cansa-
dos, mas já pensando na próxima
cidade, no próximo desafio.

E aí são outros “causos”...
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