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EDITORIAL

Editorial

arnaldo
oliveira

Diretor-Presidente
e Fundador da 
Livraria e Editora
Del Rey.

Aqui está o n° 23 de nossa revista “Del Rey Jurídica”, correspondente ao 
primeiro semestre de 2010.

Tendo em vista a proximidade das importantes eleições de outubro, dedica-
mos a matéria de capa a uma significativa entrevista com o Desembargador Kildare 
Gonçalves Carvalho, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O 
título da matéria, “A Justiça Eleitoral não é apenas legal, mas, sobretudo, moral”., 
evidencia a personalidade do magistrado, jurista e cidadão de escol, que vai presidir 
o pleito em território mineiro.

Como de costume, procuramos selecionar os melhores artigos para publicação. 
Autores conhecidos e outros mais novos no cenário jurídico comparecem nestas 
páginas, com trabalhos sobre Direito Constitucional, Teoria do Estado, Direito Elei-
toral, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Processo Civil, Direito Arbitral, 
Direito Empresarial e Ética Organizacional, todos plenos de informações preciosas 
e pensamentos de peso.

As colunas Ensino Jurídico, de Paulo Roberto de Gouvêa Medina, e Crônica, 
de João Baptista Villela, mantêm o seu nível de sabor jurídico-literário.

Destacam-se, ainda, o artigo histórico primoroso do Desembargador Lúcio 
Urbano sobre o “Julgamento de Cristo” e a minientrevista feita com o Promotor de 
Justiça do 1° Tribunal do Júri da Capital, Francisco de Assis Santiago, recordista na 
realização de júris em todo o Estado.

Notícias de lançamento de livros e participação em seminários e congressos 
ilustram as nossas páginas, bem como as sugestões de excelentes obras jurídicas.

Boa leitura!

Belo Horizonte, julho de 2010.

Arnaldo Oliveira
Diretor-Presidente da Livraria

 e Editora Del Rey 
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“a JUsTiça ElEiToral nÃo É aPEnas lEGal, 
Mas, soBrETUDo, Moral”

Desembargador Kildare Gonçalves Carvalho 
formou-se em Direito, em 1973, pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, tendo recebido o Prêmio Rio 
Branco da Casa de Afonso Pena.

Em sua carreira no Magistério, é Professor 
de Direito Constitucional  na Faculdade de Direito 
Milton Campos, tendo lecionado a mesma disciplina 
na Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

Diretor do Departamento de Assistência 
Judiciária da Faculdade de Direito Milton Campos 
entre 1972 e 1973, atuou, entre 1986 e 1996, como 
Secretário de Estado, Procurador-Geral e Consultor-
Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva do Estado de 
Minas Gerais. É membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional. 

Autor de diversos artigos publicados em revistas, 
tem os livros “Direito Constitucional” e “Técnica 
Legislativa”, ambos pela Editora Del Rey. 

Iniciou sua carreira na magistratura como juiz 
do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
pelo quinto constitucional. Desembargador do 
Tribunal de Justiça desde o ano 2000, ingressou na 
Justiça Eleitoral, como desembargador-substituto, em 
maio de 2008, tendo assumido a Vice-Presidência e 
Corregedoria do TRE-MG em fevereiro de 2010. Em 9 
de julho de 2010, tomou posse no cargo de Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Em seu gabinete no Edifício “Desembargador 
Amilcar de Castro”, sede do TRE-MG, o Desembargador 
Kildare concedeu a seguinte entrevista à “Del Rey 
Jurídica”:
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DRJ – Em recente entrevista ao “Estado de Mi-
nas”, o senhor usou a seguinte expressão: “A Justiça 
Eleitoral hoje não é apenas legal, mas, sobretudo, 
moral”. Explique para os leitores da Del Rey Jurídica 
tal afirmação.

KGC – O neoconstitucionalismo que vivenciamos 
no Brasil, com o advento da Constituição democrática de 
1988, trouxe mudança de paradigmas, o que significa que 
a concepção de justiça não se constrói apenas em torno 
da lei positiva, mas segundo critérios éticos e morais, os 
quais se projetam em todos os ramos do Direito. O Direito 
Eleitoral não poderia ficar 
à margem deste novo fe-
nômeno, especialmente 
porque tem como um de 
seus objetos a organização 
do poder de sufrágio e a 
garantia de eleições limpas 
e honestas. Nesse sentido 
é que a leitura do Direito 
Eleitoral deve ser feita não 
só de acordo com o sistema 
legal, mas também em con-
sonância com os preceitos 
da moral. Exemplo disso 
é a recente “Lei da Ficha 
Limpa”, prevendo casos de 
inelegibilidade a fim de 
proteger a probidade ad-
ministrativa e a moralidade 
para o exercício do man-
dato, considerada a vida 
pregressa do candidato.  
Direito em desacordo com 
a ética e a moral é marca 
de tempos que já se foram. 
Na realidade, a justiça ex-
clusivamente legal não é 
justiça, mas injustiça. Lei e 
moralidade não se opõem, 
mas se complementam 
mutuamente. O Direito 
Eleitoral, para ser eficaz e 
alcançar suas finalidades, 
depende da incorporação 
de padrões éticos e morais da comunidade. 

DRJ – O exercício da Magistratura comum de 2º 
grau trouxe-lhe útil bagagem para o seu desempenho 
na Justiça Eleitoral, que é especializada?

KGC – A Justiça Eleitoral brasileira é uma justiça de 
interseção e de solidariedade. É que todas as instâncias da 
Justiça Eleitoral, na composição de seus membros, possuem 
uma interseção com outras instâncias judiciais: o Tribunal 
Superior Eleitoral com o Supremo Tribunal Federal e com o 
Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Eleitorais 
com os Tribunais de Justiça, e os Juízes Eleitorais com os 
Juízes de Direito. Essa vicissitude, que é uma característica 

da nossa Organização Elei-
toral, leva, necessariamente, 
a um diálogo entre a Justiça 
Comum e a Justiça Eleitoral 
e, no que diz respeito à ma-
gistratura de 2º grau, a uma 
solidariedade entre o Tribu-
nal de Justiça e o Tribunal 
Regional Eleitoral. Portanto, 
ao decidir, no Tribunal de 
Justiça, controvérsias que 
envolvem a aplicação do 
Direito Público, é inegável 
que o magistrado adquire 
experiência e se enrique-
ce de conhecimentos que 
poderão, com proveito, ser 
utilizados na Justiça Eleito-
ral, que é também, apesar 
de especializada, uma justi-
ça de Direito Público.

DRJ – E o desem-
penho do magistério ju-
rídico de Direito Público 
também tem ajudado em 
suas atividades jurisdicio-
nais?

KGC – O longo tem-
po dedicado ao magistério 
também é um fator que 
tem concorrido para o 
aprimoramento de minhas 

atividades jurisdicionais. À Faculdade de Direito Milton 
Campos, onde venho lecionando Direito Constitucional 
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há várias décadas, aos meus ex-alunos e alunos com os 
quais tenho dialogado e interagido, às leituras e pesquisas 
acadêmicas devo grande parte do que tenho construído ao 
longo de minha existência, o que necessariamente se reflete 
nas atividades jurisdicionais. A velocidade e as mudanças 
que têm orientado o Direito, no mundo em que vivemos, 
exigem do juiz atenção e permanente pesquisa para que 
possa decidir com equilíbrio e conhecimento de causa, e 
nesse ponto, realmente, devo muito  ao magistério jurídico 
e à pesquisa acadêmica.

DRJ – Seu livro “Direito Constitucional” (Del Rey, 
16ª Edição, 2010), que é um “best seller” nacional, 
trata, também, de Direito Eleitoral?

KGC – Penso que, no mundo de hoje, 
qualquer ramo do Direito não pode ser 
entendido nem aplicado sem referência 
à Constituição. Vivemos a denominada 
“constitucionalização do direito”. O Direito 
Eleitoral, nessa perspectiva, absorve e pro-
jeta os grandes princípios constitucionais, 
como a soberania popular, o pluralismo 
partidário, a cidadania, a democracia, o re-
publicanismo, todos tratados em meu livro 
Direito Constitucional, que se ocupa ainda 
em estudar os direitos políticos, inelegibi-
lidades e partidos políticos, temas que se 
inserem especificamente no microssistema 
eleitoral brasileiro.

DRJ – O senhor tem falado sobre a necessidade 
de reforma na legislação eleitoral. Para que haja real 
melhoria nas regras, o que deve ser feito?

KGC – É preciso que toda a legislação eleitoral seja 
mais homogênea. O ideal seria que um único instrumento 
normativo fosse utilizado para afastar o desnivelamento 
hierárquico das leis eleitorais. Atualmente, as normas estão 
esparsas e divididas, criando uma certa insegurança jurídica. 
Há leis de diversos tipos para tratar de regras eleitorais que 
interferem em um mesmo pleito. Um dos principais exem-
plos é a existência de uma lei complementar para tratar 
das inelegibilidades e de uma lei ordinária para definir as 
regras práticas das eleições. Seria importante acabar com a 
hierarquia entre as normas para dar mais fluidez ao processo 
eleitoral. O nosso Código Eleitoral é de 1965 e não traz os 
princípios da legislação eleitoral previstos na Constituição 

Federal de 1988 e nem a modernização dos procedimen-
tos introduzidos pela informatização da votação. Tenho 
expectativa de que a comissão constituída recentemente 
pelo Senado Federal, integrada por juristas de alto nível, 
venha apresentar uma nova proposta de Código Eleitoral 
que contemple essas questões. 

DRJ – Quais são os principais desafios que o 
senhor vai enfrentar à frente da Justiça Eleitoral em 
Minas Gerais?

KGC – Neste momento, posso dizer que, entre os 
maiores desafios à frente do TRE, está o de tornar efetivas 
as normas e providências previstas na legislação eleitoral 

para o pleito de 2010, como a Lei “Ficha 
Limpa”, fruto de iniciativa popular que teve 
em Minas o maior número de signatários, 
o voto dos presos provisórios, o voto em 
trânsito para presidente da República e 
a obrigatoriedade da apresentação, pelo 
eleitor, no momento da votação, do título 
e de um documento oficial com foto – 
uma inovação da nova Lei Eleitoral que 
ainda precisa ser melhor divulgada junto 
ao eleitorado de todo o País. É também 
um desafio para a Justiça Eleitoral, pelo 
ineditismo do tema, a utilização da internet 
nas campanhas eleitorais. Pretendemos 
ainda que haja maior rigor na prestação 
de contas dos partidos e candidatos nessas 
eleições. Após as eleições, vamos tentar 

imprimir celeridade aos julgamentos dos recursos dela 
decorrentes.

DRJ – O senhor acredita que a fiscalização da 
propaganda será um dos principais problemas para o 
TRE em 2010 por causa da utilização da internet?

KGC – Não apenas para o TRE mineiro mas, para 
toda a Justiça Eleitoral, zelar pelo correto  uso da internet 
na campanha das eleições de 2010 é uma das maiores difi-
culdades. As novas regras advindas com a Lei nº 12.034/09, 
como os critérios para a aplicação de multas a sites e pro-
vedores e a forma usada para determinar a retirada da rede 
de notícias referentes aos candidatos, impuseram à Justiça 
Eleitoral um grande desafio. Tudo é muito novo. Por outro 
lado, acreditamos que o uso da internet como instrumento 
de campanha pode incentivar uma participação mais efetiva 

Penso que, no mundo 
de hoje, qualquer ramo 
do Direito não pode 
ser entendido nem 
aplicado sem referên-
cia à Constituição. Vi-
vemos a denominada 
“constitucionalização 
do direito”.



dos eleitores no processo de 
escolha de seus governantes. 
Com isso, teremos o eleitor  
internauta funcionando es-
pontaneamente como  fiscal 
da lei. Contamos também com 
a importante participação do 
Ministério Público Eleitoral – 
que, em Minas, vem atuando 
de modo muito ativo - como 
fiscal da legislação.  

DRJ – O TRE-MG 
tem atuado para coibir 
irregularidades relaciona-
das ao financiamento de 
campanha, especialmente 
o caixa dois. Essa orienta-
ção de se fiscalizar cons-
tantemente as campanhas 
permanece?

 
KGC – Considero importante a busca pelo constante 

aperfeiçoamento dos mecanismos de controle que permitam 
a identificação das ocorrências de caixa dois e outras irregu-
laridades. Isso é um grande anseio da nossa sociedade, prin-
cipalmente após alguns escândalos recentes da vida política 
nacional ligados à questão do financiamento de campanha. 
No tocante ao TRE mineiro, a principal novidade desta eleição 
será um maior controle dos gastos de campanha durante a 
sua realização. O controle será feito tanto na Capital como no 
interior do Estado, com  a participação dos cartórios eleitorais. 
Tentaremos que seja feito o registro do gasto no momento 
da sua ocorrência, de modo a se formar uma base de dados 
que permitam o confronto com as informações prestadas 
por candidatos e partidos na prestação de contas. Caso se 
constate a omissão de determinado gasto apurado durante 
a campanha, o prestador de contas será solicitado a prestar 
informações. Se não forem satisfatórias suas explicações, ele 
poderá ter suas contas desaprovadas e até ter seu registro 
ou diploma cassado, como já ocorreu nas eleições de 2006 
em Minas Gerais.

DRJ – Quais são as propostas de trabalho do 
senhor para sua gestão no TRE-MG?

KGC – A ideia é dar ênfase a iniciativas que bus-
quem um processo eleitoral mais tranquilo no Esta-

do, com o cumprimento das 
normas legais, com respeito 
ao processo democrático e 
com a participação efetiva 
dos eleitores. Através de vá-
rias frentes de atuação, pre-
tendemos que o Tribunal seja 
uma instituição transparen-
te, bem administrada e que 
cumpra sua missão  de garan-
tir a legitimidade do processo 
eleitoral e o livre exercício do 
direito de votar e ser votado, 
fortalecendo a democracia 
em Minas e no Brasil. Nes-
se sentido, o TRE está de-
senvolvendo, por exemplo, 
a campanha “Sujeira não é 
Legal”, que tem como objeti-
vo estimular uma campanha 
eleitoral com maior padrão 

de civilidade em nosso Estado, sem agressões e com 
respeito pelos bens públicos, como as praças e as ruas 
de nossas cidades. Registro que a campanha foi lançada 
na gestão do desembargador Baía Borges na Presidência 
do Tribunal e teve sua gênese ainda na gestão do desem-
bargador Almeida Melo. Aproveitando a oportunidade, 
ressalto que os meus antecessores deixaram o Tribunal 
em um patamar de excelência que muito me tranquiliza. 
A organização das eleições 2010 foi iniciada há mais de 
um ano pela equipe que eles lideraram, cabendo a mim 
zelar para que tudo que foi planejado seja efetivado de 
modo o mais eficaz possível. 

 
Outra intenção nossa é garantir o voto do preso 

provisório, com a instalação de urnas eletrônicas em pelo 
menos 98 seções eleitorais especiais, permitindo que quase 
cinco mil presos provisórios e adolescentes internos possam 
votar. Trata-se de um notável esforço da Justiça Eleitoral 
mineira na busca da ampliação do espaço da cidadania 
nas eleições. Pelo que fomos informados, nosso Estado 
será onde esse projeto ocorrerá de forma mais abrangente 
em 2010. 

Ressalto ainda que pretendo trabalhar de modo 
integrado com o Corregedor e Vice-Presidente do TRE, de-
sembargador Brandão Teixeira, que tem vasta experiência 
na magistratura eleitoral. 
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TUDO SOBRE 
DIREITO ELEITORAL

TEORIA E PRÁTICA DO 
DIREITO ELEITORAL 
5ª edição
Edson de Resende Castro

Nesta 5ª edição, agora com o 
selo da Del Rey, o autor, Edson de 
Resende Castro, promotor Eleitoral 
e professor de Direito Eleitoral, 
aborda o Direito Eleitoral e suas 
inúmeras inovações trazidas pela 
Lei n. 12.034/2009. Discorre sobre 

as novas regras da propaganda eleitoral, a disciplina da 
Internet e a definição de procedimento e prazo para a 
representação, além de remissões às resoluções do TSE 
editadas para as eleições de 2010. Obra traz ainda modelos 
de peças processuais.

2010 - R$ 100,00

LEI DAS ELEIÇÕES 
(LEI N. 9504/97) 
COMENTADA E ANOTADA
Fernando Marques Sá

O livro tem por objetivo fornecer 
resposta rápida e sucinta aos 
questionamentos diários dos 
estudantes, analistas, chefes de 
cartório, advogados, prestadores 
de concurso público, membros do 
Ministério Público e da Judicatura.
Sem se afastar da necessária e devida 

observância aos posicionamentos doutrinários. O livro de 
Fernando Marques Sá traz, em cada artigo, inciso e parágrafo 
comentado, os conceitos necessários ao entendimento da 
matéria, sem abrir mão da apresentação do posicionamento 
dos Tribunais sobre o tema, viabilizando, dessa maneira, ao 
operador do Direito Eleitoral, uma visão ampla sobre cada 
um dos institutos abordados na Lei das Eleições.

2010 - R$ 50,00

COMPÊNDIO DAS ETAPAS 
DO PROCESSO ELEITORAL 
J. Nepomuceno Silva - organizador 

A obra do Desembargador aposen-
tado e professor J. Nepomuceno 
Silva, trata das Convenções Parti-
dárias, Registro de Candidatos, Pro-
paganda e Pesquisa Eleitorais, Atos 
Preparatórios, Votação, Apuração, 
Diplomação e Prestação de Con-
tas. A legislação eleitoral registrada 
vem acompanhada de Resoluções 

do Tribunal Superior Eleitoral e de vasta jurisprudência 
que atualiza e sinaliza as transformações por que passa o 
Direito Eleitoral brasileiro em tema de processo eleitoral.

2010 - R$ 68,00

A INCLUSÃO DO CIDADÃO 
NO PROCESSO ELEITORAL
Edilene Lôbo

A obra faz uma leitura do processo 
eleitoral brasileiro, após o advento 
da democracia, condizente com o 
paradigma de Estado Democrático 
de Direito, destacando sua auto-
nomia, para inferi-lo a partir de te-
orias processuais correspondentes. 
No processo eleitoral, cujos direi-
tos implementados são coletivos, 

a celeridade e a preclusão não podem afastar o cidadão 
do controle das eleições pelo devido processo, mediante 
ações típicas previstas nas normas eleitorais, pela ação 
popular criada pela Constituição ou pelas ações temáticas 
por quaisquer entidades ou cidadãos que demonstrem o 
interesse direto ou remoto nos pleitos.

2010 - R$ 38,00



A Revolução de Maio é o acontecimento 
magno da História Argentina.

Esta positiva afirmação foi dita por Ricar-
do Levene, antigo Presidente da Academia 
Nacional de História Argentina, em 1945.

Ao iniciar minha oração desta noite alegre e 
engalanada, não consigo fugir à tentação de 
citar as palavras pertinentes de Eric Hobsba-
wn, em sua obra “Na-
ções e Nacionalismo”:

A França deu aos po-
vos a noção de que a 
história pode ser mu-
dada por sua ação.

A antiga e indispen-
sável Enciclopédia 
Jackson, herança ri-
ca que veio de meu 
pai, preciosa mesmo 
em tempos de goo-
gles e wikipedias, 
descreve, em seu vo-
lume II, que a situa-
ção confusa interna 
do País de la Plata e 
os distúrbios inter-
nacionais do começo 
do Século XIX leva-
ram o povo daquela 
região, um nascen-
te povo argentino, 
pois, a adquirir, en-
tão, consciência de sua força, originan-
do-se ali um partido nacional crioulo. Os 
crioulos eram uma ilustre e educada elite 
de homens nascidos ou criados no territó-
rio sul-americano. “Los criollos ilustrados”, 
como os chamou Luís Alberto Romero, em 
“La generatión de Mayo”.

As arbitrariedades do governo colonial his-
pânico vinham causando uma revolta que 
ganhou todos os espíritos e, no dia 25 de 
maio de 1810, foi previamente proclamada 

a independência das províncias do Sul. Esta 
é a data que aqui hoje se comemora.

O grande historiador portenho Felix Luna, 
em seu didático e excelente livro “La inde-
pendencia argentina y americana”, começa 
seu texto assim:

Pocas veces la región del Rio de la Plata vivió 
tiempos confusos como los que transcurieron 

entre las invasiones in-
glesas y el movimiento 
revolucionario de 1810.

De fato, os aconteci-
mentos em Espanha, 
com a invasão napo-
leônica, em 1807, e a 
famosa mudança da 
Família Real portu-
guesa para o Brasil, 
em 1808, também 
por motivos bona-
párticos, levaram 
a uma situação de 
grande apreensão e 
convulsão nas pro-
víncias platinas.

Os ingleses aprovei-
taram-se das circuns-
tâncias para duas 
tentativas de invasão 
na foz do Prata, re-
chaçadas pelos locais. 

O acadêmico Ricardo Levene, citado no 
início, destaca:

O fato extraordinário das invasões 
inglesas confirmou e exaltou as 
virtudes do povo argentino e evi-
denciou a fragilidade do organis-
mo do vice-reinado (espanhol) que 
começou a desmoronar (“História 
das Américas”, Jackson, 1945).

E, de outro lado, por maquinações da irre-

ricardo 
arnaldo 
Malheiros 
Fiuza
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das Academias 
Mineira de Letras, 
Mineira de Letras 
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de Direito Militar e 
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e Geográfico de 
Minas Gerais

o BiCEnTEnÁrio Da inDEPEnDÊnCia arGEnTina
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quieta Infanta Dona Carlota Joaqui-
na, esposa do Príncipe Regente João, 
filho da Rainha Dona Maria I, a Lou-
ca ou a Pia (dependendo da origem 
das alcunhas), agentes portugueses, 
de alto coturno, começaram a apa-
recer na cidade de Santa Maria de 
Buen Aire, trazendo consigo as aspi-
rações da fogosa e temida princesa 
em ser rainha de uma América Espa-
nhola, la Reina de la Plata.
 
Tal aspiração se baseava, com certa 
razão, no fato de ser ela filha do Rei 
D. Carlos IV e irmã do Príncipe Fer-
nando, então presos por uma ordem 
traidora de Napoleão, no território 
francês, em Bayonne.

Registre-se aqui, por oportuno, que 
a formidável e estratégica transfe-
rência da Corte Real lusitana para o 
Brasil, além de ser, como se sabe, im-
portantíssima para o nosso tropical 
país, também influenciou, e muito, o 
movimento libertário dos argentinos, 
por causa da presença da infanta es-
panhola em terras sul-americanas.

Tais fatos não só iniciaram a Revo-
lução da América espanhola, como 
foram a origem, na Argentina, “de la 
división entre absolutistas y libera-
les, que mas tarde se denominarían 
realistas e partidarios de la inde-
pendencia” (Felix Luna).

O escritor Roberto Etchepareborda, 
em sua obra “Qué fue el Carlotismo”, 
enumera e explica, com precisão, as 
principais opções que se apresenta-
vam, no momento, aos platinos.

– A primeira, bem interesseira, optava 
por se continuar no status quo ante, 
sem reformas políticas substanciais. 
Interessava aos que tinham algo a 
perder com mudanças radicais.

– A segunda era manter o poder do 
Vice-Rei espanhol até o restabele-
cimento da soberania hispânica na 
Europa, com a volta de D. Carlos IV 
ou de seu filho D. Fernando VII à ti-
tularidade da coroa espanhola, então 
na cabeça de José Bonaparte (dentro 
do nepotismo frequente do Corso). 
Essa opção atraía, logicamente, os 
espanhóis residentes na América. 
Agradava, também, aos funcionários 
públicos e aos oficiais militares.

– A terceira, chamada solución jun-
tista popular, com aroma de repú-
blica, agradava aos comerciantes e a 
setores intelectuais e profissionais. A 
ideia era destituir o Vice-Rei e formar 
um governo local, diante da ebulição 
na penísula ibérica.

– E a quarta, que liga a história plati-
na à brasileira, postulava a entrega da 
soberania a uma Regência, revivendo 
na América do Sul o poder hispâni-
co, humilhado na Europa. Seria uma 
América independente ou autônoma, 
com base na governança da ambicio-
sa Infanta Carlota. Os adeptos dessa 
opção, de início, abominavam uma 
possível república e defendiam uma 
imaginada monarquia “temperada”, 
separada da Espanha.

O próprio Belgrano, o grande advo-
gado e bravo general Manuel Bel-
grano, um dos maiores responsáveis 
pela independência, teve, estrategi-
camente, seu momento carlotista. 

Em sua autobiografia, ele escreveu: 

(...) traté de buscar los auspícios de 
la Infanta Carlota, y de formar um 
partido a su favor, oponiéndome a 
los tiros de los déspotas que celaban 
con el mayor anhelo para no perder 
sus mandos y, lo que más, para con-
servar la América dependiente de la 
España (...), pues a ellos les intere-
saba poco o nada que sea Borbón, 
Napoleón u otro cualquiera (...).

Belgrano solicitou, em 1808, por 
escrito, a ida de Carlota Joaquina 
a Buenos Aires e, não conseguindo 
qualquer resposta a seu pedido, ele 
mesmo veio ao Brasil para entregar 
sua carta à Infanta.

A propósito do desejo de Carlota de ir a 
Buenos Aires – já se autodenominando 
soberana da América espanhola – me-
rece a pena ver a resposta do Príncipe 
D. João, nada parvo, à sua esposa. As-
sim escreveu o futuro Rei D. João VI:

O seu plano de uma aparição no rio 
da Prata para assegurar àquelas pro-
víncias a monarquia espanhola, além 
de fazer sofrer o meu coração pela 
ideia a que necessariamente se une, 
de separar-nos algum tempo, é abso-
lutamente inadmissível, nem por ora 
o estado daquelas províncias exige 
uma resolução tão decidida.

O historiador australiano Patrick 
Wilcken, em seu fascinante livro 
“Império à deriva”, comenta, com 
sabor, o tom romântico (e falso...) 
das correspondências entre o Prín-
cipe e a Princesa. Dona Carlota diri-
gia-se ao esposo como “meu amor” 
ou “queridinho do meu coração” e 
se assinava como “sua amada espo-
sa”. Dom João, nada parvo, insisto, 
respondia como “seu esposo que lhe 

“Tais fatos não só iniciaram a Re-
volução da América espanhola, 
como foram a origem, na Ar-
gentina, de la división entre 
absolutistas y liberales.”

11Direito Constitucional



12

ama com muita estima...”

A verdade é que, como acentua o já 
citado Wilcken:

O momento de dona Carlota havia che-
gado, mas não tardaria a passar. Seu 
ansiado reino da Prata desmoronou 
quando Buenos Aires, batizando a era 
revolucionária que, em pouco, se apo-
deraria do resto da América espanhola, 
optou pelo rompimento com Cádiz.

Vencera, pois, a terceira opção antes 
referida, qual seja a solución juntista, 
que Belgrano passou a adotar com seu 
íntimo sentir democrata.

No dia 24 de maio de 1810, o Cabil-
do Abierto, reunido em Buenos Aires, 
cidade que passou a ser la hermana 
mayor, a cuidar de si e de las herma-
nas mas pequeñas do Sul.

E aconteceu, então, a revolução, não 
no sentido de tiros e prisões e, sim, no 
início, um movimento pacífico, “don-
de no se registraron hechos de vio-
lencia, ni siquiera amenazas”. Hou-
ve, sim, grande manifestação popular 
diante do prédio do Cabildo (edifício 
colonial simples e branco, com sua 
torre única, que lá está na Plaza de 
Mayo, diante da Casa Rosada). Ali 
nasceu a Argentina.

Depois de inúmeras e acaloradas 
discussões no interior do histórico 
prédio, que, antes, fora a sede do go-
verno colonial, as vozes de Cornelio 
Saavedra, Juan Paso, Mariano Mo-
reno, Martín de Alzaga, Juan Larrea, 
Domingo Matheu, Juan José Castelli, 
Manuel Belgrano, Miguel de Azcué-
naga e Manuel Alberti se distingui-
ram, como eco da voz da multidão 
que se aglomerava com palavras de 
ordem e com a surpreendente apre-

sentação de um abaixo-assinado com 
centenas de assinaturas. Caracteriza-
va-se, assim, a participação popular, 
a dar um tempero de democracia 
àquela revolução, não de armas, re-
pito, e sim de ideias e ideais.    

E chegou a manhã de 25 de maio de 
1810, dia lluvoso y nublado, o que não 
impediu que centenas e centenas de pes-
soas se fossem agrupando em frente ao 
Cabildo. Pessoas que se transformavam, 
mesmo sem o saber, em ciudadanos.

Elege-se uma Primera Junta, que 
se regia pelo Reglamento del 25 
e, depois, pelo Reglamento del 28. 
Esse último regimento deu força à 
criação da Junta Grande, composta 
de deputados de Buenos Aires e das 
províncias do interior. Um país se 
formava. 
O professor de Teoria do Estado, hoje 
escolhido orador de fondo desta ceri-
mônia cívica e festiva, pela gentileza 
do Embaixador Ramón Villagra, não 
pode deixar de analisar a Revolución 
de Mayo, como um exemplo verdadei-

ro do nascimento de uma nova unida-
de soberana no cenário mundial.

– Uma população, dispersa em ter-
ritório dividido, toma consciência 
de sua força, transforma-se, pelos 
seus capazes, em povo (la ciuda-
dania), sente na alma, no coração 
e na mente o espírito de nação e, 
por fim, se constitui em Estado.

Assim foi com a República Argen-
tina, cujo bicentenário de inde-
pendência hoje celebramos.

O movimento portenho do 25 de maio 
de 1810, no qual os elementos humano 
e geográfico surgiram num país, com 
espírito nacional, viria a se concretizar, 
na heroica Tucumán, em 9 de julho de 
1816, com a declaração formal e obje-
tiva da independência das Províncias e 
a promulgação da Constitución de las 
Províncias Unidas de Sudamérica.

Em minhas palestras e aulas, não me 
canso de citar o filósofo e historiador 
Ernest Renan, e permito-me repeti-
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lo, a propósito do sentido de nação.
Diz o francês, em seu livro “O que é 
uma nação?”:

Uma nação é uma alma, um prin-
cípio espiritual. Duas coisas que, 
na verdade, fazem uma só, consti-
tuem essa alma, esse espírito. Uma 
está no passado, outra no presente. 
Uma é a posse em comum de um 
rico legado de lembranças; outra é 
consenso atuante, o desejo de viver 
em comunidade, a vontade de con-
tinuar a fazer valer a herança que 
se recebeu inteira.

É preciso, pois, que os argentinos de 
hoje e do amanhã, del Chaco a la 
Tierra del Fuego, del Atlântico a los 
Andes, façam valer essa herança in-
teira que receberam de los hombres 
de Mayo.

Terminando, entendo que, numa 
cerimônia argentina, não se pode 
deixar de invocar o grande poe-
ta, romancista, contista e ensaísta 
Jorge Francisco Isidoro Luís Borges 
Acevedo, ainda mais que de lusita-
na origem.

Assim cantou o bardo de Palermo, 
em seu poema Fervor, dedicado à 
sua querida Buenos Aires:

Me sabe a cuento
que se fundase Buenos Aires;
la jusgo tan eterna
como el mar y el viento.

O mesmo deseja este orador à Pá-
tria de la Plata: que o mar lhe seja 
calmo e que o vento, em aire bueno 
bajo la protección de Santa Maria, 
lhe tragam, ambos, sempre, a brisa 
da democracia, mesmo em ameaças 
de turbulência.
Esperando, Señor Embajador, haber 

cumplido mi misión, presento
Gracias a todos!

(Oração proferida em 25 de maio de 
2010, na sessão solene do Bicente-
nário da Independência Argentina, 
promovida pelo Consulado Argen-
tino, em Belo Horizonte.)
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É preciso, pois, que os ar-
gentinos de hoje e do ama-
nhã, del Chaco a la Tierra del 
Fuego, del Atlântico a los 
Andes, façam valer essa he-
rança inteira que receberam 
de los hombres de Mayo.

Direito Constitucional

lançaMEnTos

No dia 13 de março, na li-
varia Del Rey Aimorés, foi lançado 
o livro “Direito Civil – Atualidades 
IV”, organizado pelos professores 
César Fiuza, Maria de Fátima Freire 
de Sá, Bruno Torquato de O. Naves. 
É o quarto volume da série e tem 
como tema a Teoria e Prática no 
Direito Privado. Contendo traba-
lhos de conhecidos civilistas, a obra 
aborda temas como anencefalia, 
transexualiadade, biotecnologia, 
genética, planos de saíude, condo-
mínios, direitos autorais e outros de 
igual importância.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

A coordenadora Profa. Maria de Fátima Freire de Sá (ao 
centro) e à sua direita o coordenador Bruno Torquato 
e autores da obra.
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Uma das reformas, já tratadas pela mais 
sábia doutrina até mesmo como “deformas”, 
imposta pela Lei 11.719/2008 ao Código de 
Processo Penal, é aquela que impõe a aplica-
ção de multa ao advogado que abandonar a 
causa, sem a justificativa prévia de um motivo 
imperioso, senão vejamos da própria letra de 
seu instituído artigo 265, in verbis:

 “Art. 265. O defensor não poderá 
abandonar o processo senão por motivo 
imperioso, comunicando previamente o juiz, 
sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) 
salários mínimos, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.”

Mas seria o mencionado dispositivo de 
lei conforme a Constituição Federal Brasileira 
ou mesmo adequado a um Estado que se quer 
intitular Democrático de Direito?

Os equívocos cometidos pelo legislador, 
ao instituir a referida norma, não são poucos, 
valendo destacar, inicialmente, a fatal violação 
à garantia constitucional fundamental do de-
vido processo legal, com conseguinte afronta 
aos princípios também constitucionais funda-
mentais, da ampla defesa e do contraditório, 
o que é acentuadamente grave.

Ora, conferiu-se ao magistrado discri-
cionariedade desmedida para punir a qualquer 
tempo, sem ter que instaurar sequer um prévio 
e próprio procedimento a ser regido pelo due 

process of law, imperativo não só para se apu-
rar devidamente os fatos em oportuna fase de 
instrução, mas, acima de tudo, indispensável 
para permitir ao advogado o exercício de seu 
direito de defesa ampla, consagrado na Carta 
Fundamental, inaceitavelmente suprimida, in 
casu. 

E é aí que mora o perigo, já que, ine-
xistindo o devido processo legal e as garantias 
nele contidas, até onde iria essa discriciona-
riedade conferida ao juiz? 

Ora, de que meios ele usaria para re-
conhecer uma justificativa como motivo im-
perioso? Quais os fatos o magistrado poderia 
caracterizar como abandono?

 Percebam, pois, a numerosidade de 
questões que devem ser consideradas caso a 
caso, e com muita razoabilidade, na aplica-
ção ou não da sanção prevista, daí, mais uma 
vez, a imprescindibilidade da instauração de 
um procedimento próprio, com todas as fases 
e principalmente garantias processuais nele 
contidas, notadamente as do contraditório e 
da ampla defesa.

De se destacar, neste diapasão, que o 
Dicionário Aurélio, por exemplo, traz inúmeros 
e diferentes significados para o verbo “aban-
donar”. Até mesmo o “descuidado” ou o “me-
nosprezo” poderiam caracterizar abandono, o 
que não se sabe ao certo ter sido a vontade 
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do legislador. Mais, é também sinôni-
mo de abandono, a palavra “renúncia”. 
Entretanto a renúncia é um direito do 
advogado, em atenção ao princípio do 
livre exercício da advocacia, consagrado 
no artigo 7º, inciso I, do Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados 
do Brasil, desde que patrocine a cau-
sa nos 10 dias subsequentes à própria 
renúncia, tempo razoável para a parte 
buscar um novo defensor. Aliás, a pró-
pria Lei 8.906/94 já trata expressamente 
do abandono da causa pelo advogado, 
haja vista as disposições contidas no 
art. 34, XI, que somente considera o 
abandono como infração disciplinar, na 
hipótese de o  advogado não comunicar 
o seu constituinte do abandono com 
antecedência. Legitimando, evidente-
mente, o próprio abandono da causa, 
independentemente de qualquer causa 
de justificação.

De se salientar, indo além, a in-
compatibilidade da norma sancionado-
ra com a própria estrutura processual, 
o que escancara uma verdadeira aber-
ração, permissa venia, instituída pela 
reforma processual penal de 2008. Ora, 
como pode ser punido num processo al-
guém que nem mesmo é parte nele?

Desde as primeiras tentativas de 
concepções do processo, o mesmo é 
limitado pelas partes que o integram. 
Vejamos: a teoria do processo como 
contrato de Porthier, nos ensinamentos 
do professor Rosemiro P. Leal (LEAL, 
2005) “preconizava que o processo era 
um contrato entre os litigantes, que se 
firmava com o comparecimento espon-
tâneo das partes em juízo para a solu-
ção do conflito.”. Instaurava-se o pro-
cesso, desta forma, pela litiscontestatio. 
Por sua vez, a Teoria do processo como 
quase-contrato de Savigny e Guényvau, 
“afirmou que, em não sendo o processo 
tipicamente um contrato, deveria ser 
um quase contrato, porque a parte que 
ingressava em juízo já consentia que a 

decisão lhe fosse favorável ou desfavo-
rável, ocorrendo um nexo entre autor 
e juiz, ainda que o réu não aderisse 
espontaneamente ao debate da lide”. 
(LEAL, 2005). Oskar Von Bullow, institui-
dor do processo como relação jurídica, 
traz como pressupostos de constitui-
ção e desenvolvimento do processo, 
a relação jurídica pública entre autor, 
réu e juiz, valendo-se, para tal conclu-
são, da máxima de Búlgaro, judicium 
est actum trium personarum: judicis, 
actoris et rei. Em Fazzalari, processo 
é o procedimento que se desenvolve 
em contraditório, com a preparação do 
provimento final com a participação 
dos interessados, em simétrica parida-
de. Intrínseca, até então, sem sombra 
de dúvidas, a limitação das partes às 
diversas concepções de processo.

Por isso que certamente impos-
sível a aplicação da sanção ao advogado 
nos termos do instituído artigo 265 do 
CPP, porquanto o causídico não é parte 
e carece até mesmo da legitimatio ad 
causam, uma das condições, inclusive, 
da própria ação.

Se adotarmos, porém, as mais 
recentes concepções de processo, a 
exemplo da teoria constitucionalista 
difundida pelo professor José Alfredo 
Baracho ou da teoria neo-instucionalis-
ta do processo, que vem sendo desen-
volvida pelo professor Rosemiro P. Leal, 
a inconstitucionalidade do dispositivo 
legal em comento ulula, vez que em 
ambas, apesar de teorias distintas, o 
processo é indissociável dos direitos e 
garantias fundamentais, incluindo-se 
neles, certamente, o devido processo 
legal, a ampla defesa e o contraditório, 
fatalmente mitigados pelo legislador, 
como aqui já se demonstrou em de-
masia.

Finalmente, de se ressaltar, ain-
da, a total desnecessidade da norma, 
porquanto sabidamente em nenhum 
ato no processo penal o acusado fica-

rá desamparado, já que a própria Lei 
Processual Penal impõe a nomeação 
de um advogado dativo, nas hipóteses 
de ausência ou mesmo inexistência de 
advogado constituído em favor do réu, 
para a realização de qualquer ato. 

O que nos parece, partindo de 
uma interpretação autêntica para tal 
conclusão, é que a instituição desse 
dispositivo legal nada mais pode ser 
que não uma malograda intenção do 
legislador de ameaça até mesmo aos 
advogados, na sua busca incontida 
pela celeridade processual, foco prin-
cipal da própria reforma ou “deforma”, 
como preferirem, da Lei Processual Pe-
nal, atropelando a qualquer preço as 
consagradas garantias fundamentais 
constitucionais do ser humano para 
alcançar o seu malfadado desejo. 

Mas felizmente, partindo de 
uma interpretação conforme a lex ma-
ter, alicerce de todo o ordenamento 
jurídico do Estado Democrático de Di-
reito Brasileiro, certamente não poderá 
lograr êxito. 

Direito Constitucional
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A ideia de supremacia do interesse 
público é herança do Estado Social que, 
como se sabe, emergiu como resposta ao 
abstencionismo do Estado Liberal. Enquanto 
o Estado Liberal preocupou-se em centrar 
sua proteção estritamente sobre os direitos 
privados, como a propriedade e a vida, o 
Estado Social erigiu amplo instrumental para 
regular as atividades e a vida dos cidadãos, 
pautado na idéia de materialização de di-
reitos e abandonando o papel de simples 
garantidor de direitos individuais mínimos. 
Todavia, ao pressupor uma hierarquização 
entre a esfera pública e a privada, em detri-
mento da última, o Estado Social terminou 
por permitir ações ofensivas aos direitos 
e garantias fundamentais individuais, em 
favor de um suposto interesse público de 
dimensões superlativas.  Ao refletirmos mais 
detidamente sobre este fenômeno, cons-
tatamos que a busca pelo fundamento em 
um interesse coletivo termina por ligar o 
Estado Social às concepções Comunitaristas 
de bases aristotélicas, em razão da acepção 
de que uma eticidade homogênea deve ser 
protegida e levada à condição de elemento 
determinante do telos social, ainda que para 
tanto os direitos individuais tenham de ser 
relativizados.

Contudo, o que merece particular 
atenção é o fato de que, para além dos 
limites daquele momento histórico, parte 
razoável dos juristas continua comungar 

do entendimento de que a supremacia do 
interesse público deve nortear não apenas as 
ações da Administração Pública, mas cons-
titui princípio vigente do próprio Ordena-
mento Jurídico contemporâneo, vinculando 
os cidadãos, o Judiciário e até o Legislativo. 
Nesta perspectiva, a supremacia do interesse 
público passaria a ser fundamento jurídico 
para que os órgãos públicos tornem legí-
timas suas ações, pelo argumento simples 
e peremptório de que restrições à esfera 
privada devem se dar em prol dos interesses 
coletivos considerados mais importantes.

Sobre o exato significado do princípio 
da supremacia do interesse público, alguns 
estudiosos esclarecem que é equívoco supor 
que o interesse público consubstancie-se no 
interesse do ente estatal, pois que é, na ver-
dade, o plexo dos interesses dos indivíduos 
enquanto partícipes da sociedade. Portanto, 
o interesse público nada mais seria do que 
os interesses individuais direcionados para 
a esfera pública. 

Da mesma forma que não podemos 
confundir o interesse público com o inte-
resse do ente estatal, para alguns juristas 
o legislador não poderia se valer de sua 
competência legiferante como instrumen-
to de satisfação das pretensões do Estado, 
justificando-se através da supremacia do 
interesse público. Como é sabido, após a 
superação do chamado “Estado técnico”, que 
marcara o modelo idealizado por Maquia-

sUPrEMaCia Do inTErEssE PÚBliCo E EsTaDo 
DEMoCrÁTiCo DE DirEiTo
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vel, deve-se reconhecer que o Estado 
não deve ser fim de si mesmo, e suas 
regras não devem ser voltadas apenas 
para a sua manutenção. Sob esta ótica, 
vê-se que a supremacia do interesse 
público não é sinônima da suprema-
cia do interesse do Estado. Tampouco 
existe coincidência necessária entre 
interesse público e interesse do Estado 
e demais pessoas de Direito Público. 
Esta compreensão traz à tona uma 
necessária indagação: no paradigma 
do Estado Democrático de Direito, em 
que os cidadãos devem ser vistos como 
legisladores, seria admissível a separa-
ção entre vontade pública e interesse 
estatal, já que este último deve sempre 
ser visto como expressão da vontade 
dos próprios governados? 

Ao compreender o Direito 
como um sistema cujo sentido e con-
teúdo repousam na própria vontade 
dos destinatários, isto é, ao tomar os 
cidadãos como autores e destinatá-
rios das leis, ao mesmo tempo em 
que tomamos o Estado como uma 
entidade criada e organizada em 
uma dimensão jurídico-normativa, 
veremos então que o próprio Estado, 
enquanto criação legal, deve coin-
cidir com a vontade dos cidadãos-
legisladores. Isto permite reconhecer 
mais do que a configuração norma-
tiva do ente estatal, mas também 
possibilita assimilar a sua dimensão 
política. Assim, se admitirmos ser 
possível que o ente estatal possua 
interesses distintos daqueles perti-
nentes aos cidadãos, estar-se-á as-
sumindo que, em algum momento, 
a vontade do cidadão deixa de ser 
determinante da vontade do Estado. 
Isto implica num rompimento com 
o modelo democrático procedimen-
tal, já que a teoria democrática não 
comporta uma normatividade (e o 
Estado é também normatividade) 
cujo conteúdo não corresponda à 
vontade dos cidadãos.

Outra concepção ainda há de 
ser enfrentada. Trata-se da noção de 
que o interesse público não deve ser 
confundido com interesses de indi-
víduo ou indivíduos específicos, pois 
os juristas defensores da supremacia 
do interesse público compartilham do 
entendimento de que o significado da 
expressão Interesse Público encontra-
se sempre associada à ideia de bem co-
mum e de bem-estar coletivo. Todavia, 
não podemos nos olvidar do fato de 
que, na democracia, o reconhecimen-
to do pluralismo de modelos de vida 
conduz a diferentes concepções do 
que é o bem e do que é a felicidade. 
O interesse público é uma faceta dos 
interesses dos indivíduos, enquanto 
cidadãos dotados de autonomia pú-
blica e que participam do processo 
democrático. Contudo, isto não deve 
apagar ou suprimir o fato de que os 
cidadãos também existem como in-
divíduos autônomos, que buscam a 
realização de desejos e preferências 
próprios e particulares, o que nos leva 
à necessidade de repensar a existência 
de um “bem comum”, como produto 
de uma eticidade perseguida e com-
partilhada por todos, como um telos 
norteador das ações estatais. 

Não se quer com isto dizer que 
não existam interesses publicamente 
partilhados. Mas apenas que não há 
um bem comum dado pela eticidade 
convencional ao qual o Estado pode 
recorrer livremente sem se preocupar 
com a vontade dos cidadãos. Os inte-
resses publicamente partilhados só po-
dem ser assim reconhecidos se forem 
construídos pela autonomia pública 
dos cidadãos, através de um proce-
dimento discursivo aberto a todos os 
atingidos pelas normas estatais. 

Assim, no Estado Democrático 
de Direito, não se pode irrefletidamen-
te aceitar que interesses públicos e pri-
vados se relacionam de maneira verti-
calizada. Para Habermas, importante 

pensador contemporâneo, a adequada 
relação entre as autonomias pública 
e privada só pode ser compreendida, 
na perspectiva democrática, se ambas 
as esferas forem tomadas como coo-
riginárias. Essa cooriginariedade se 
explica tanto pela interdependência 
entre as duas esferas (a realização de 
uma depende da realização da outra), 
como também pelo fato de que uma 
sequer é possível sem a outra. É que 
os direitos individuais não podem ser 
relativizados em favor de uma coleti-
vidade, pois a própria esfera pública 
restaria ameaçada em sua existência 
democrática se os agentes do espaço 
público não tiverem assegurados os 
seus Direitos Humanos Fundamentais, 
essenciais para a livre atuação política. 
E os cidadãos precisam ser suficien-
temente livres na condução de suas 
vidas privadas para gozar amplamen-
te de suas autonomias públicas. Da 
mesma forma, a autonomia pública é 
condição constitutiva da autonomia 
privada, já que sua gênese não está 
em um elemento transcendente ao 
Estado de Direito. A autonomia priva-
da, manifesta também por meio dos 
direitos individuais, não retira a sua 
legitimidade fora do Estado. Supor 
uma relação hierarquizada entre as 
esferas pública e privada pode com-
prometer a concretização do próprio 
projeto democrático. 
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Doutrina e jurisprudência identi-
ficam no art. 3º da Lei Complementar nº 
64/90, de maneira praticamente unânime, 
a previsão legal da denominada ação de 
impugnação de registro de candidatura. 
Esse entendimen-
to parte da pre-
missa de que o 
pedido de registro 
de candidatura - 
formulado pelas 
coligações, parti-
dos ou candidatos 
perante a Justiça 
Eleitoral - tem 
natureza admi-
nistrativa e que, 
somente nos casos 
em que houver a 
discordância de 
algum dos legiti-
mados quanto ao 
pedido formulado, 
em razão da pre-
sença de causas de 
inelegibilidade, da 
falta de condição 
de elegibilidade 
ou do descum-
primento de for-
malidade legal, é 
que surgirá a pos-
sibilidade de que a 
atividade jurisdicional propriamente dita 
seja instaurada.

Conforme será demonstrado a se-
guir, não há razão lógica ou jurídica para 
se realizar a diferenciação, no que toca 
às fases  do procedimento do pedido de 
registro de candidatura, entre atividade 
administrativa e atividade jurisdicional, 
uma vez que todos os atos que o compõem 
consubstanciam, efetivamente, atividade 
jurisdicional, com todas as características 
que lhe são inerentes.

Ao realizar a diferenciação entre 
atividade jurisdicional e atividade admi-
nistrativa, Athos Gusmão Carneiro explica 

que a atividade jurisdicional depende de 
iniciativa da parte interessada, mediante o 
ajuizamento de uma ação; visa a aplicação 
da lei a uma pretensão; pressupõe a existên-
cia de uma lide; reveste-se da característica 

da substitutividade; 
realiza-se proces-
sualmente, sob as 
regras da dualidade 
de partes e do con-
traditório; adquire a 
autoridade da coisa 
julgada. A ativida-
de administrativa, 
segundo o mesmo 
autor, normalmen-
te não depende de 
requerimento do 
interessado; visa a 
promoção do bem 
comum; não pres-
supõe a existência 
de um conflito de 
interesses; embora 
se desenvolva pro-
cedimentalmente, 
pode ser realizada 
sem maiores forma-
lidades; as decisões 
estão sempre sujei-
tas ao reexame do 
Poder Judiciário. 

À luz dessas 
distinções, não se pode conceber que a 
decisão emanada de um órgão jurisdicio-
nal que reconhece, com cunho de defi-
nitividade, o direito de um determinado 
candidato de concorrer às eleições tenha 
natureza administrativa. Embora o feixe 
de atribuições da Justiça Eleitoral brasi-
leira contemple efetivamente atividades 
administrativas e jurisdicionais, é preciso 
estar atento para as características e con-
sequências de cada qual. Conforme já se 
asseverou, não se trata de mera questão de 
nomenclatura, mas do reconhecimento de 
diferenças ontológicas doutrinariamente 
reconhecidas e justificadas.

Mariza de 
Melo Porto

Juíza de Direito da 
Comarca de Belo 
Horizonte e
Juíza do Tribunal 
Reginal Eleitoral de 
Minas Gerais

a nECEssÁria rElEiTUra Do ProCEsso JUrisDiCional 
DE rEGisTro DE CanDiDaTUra

18 Revista Del Rey Jurídica

DIREITO ELEITORAL

A
sc

om
 –

 T
R

E/
M

G

A
rq

ui
vo

 C
Y

B



Ademais, o próprio conceito 
de impugnação não se confunde 
com ação, razão pela qual a deno-
minada ação de impugnação de re-
gistro de candidatura também não 
se coaduna com a melhor técnica 
jurídica. Impugnar implica refutar, 
contestar, contrariar com razões. E 
segundo a teoria geral do processo, 
o momento oportuno para praticar 
tais atos pressupõe, necessariamen-
te, a apresentação de uma pretensão 
ao órgão jurisdicional por meio de 
uma ação.

No contexto do registro de 
candidatos, a pretensão consubstan-
cia-se no pedido de reconhecimento 
de determinada candidatura, a fim 
de que o autor possa concorrer às 
eleições. Esse pedido é formulado 
em face do povo que, nos termos 
do art. 1º, parágrafo único, da Cons-
tituição da República de 1988, é o 
titular de todo o poder estatal. Logo, 
a pretensão de se tornar apto para o 
exercício temporário de cargo des-
tinado a representar esse poder so-
berano somente poderia ser oposta 
em face de seu legítimo titular, por 
meio do devido processo legal.

Consideramos que a ação de 
registro de candidatura insere-se 
dentre as ações constitutivas ne-
cessárias de natureza contenciosa, 
visto que, além de contemplar uma 
pretensão a ser exercida em face 
do povo, objetiva a obtenção de 
um provimento jurisdicional que 
declare a aptidão de determinado 
cidadão para concorrer às eleições 
e que, consequentemente, consti-
tua a situação jurídica de candidato. 
Ressalte-se que, no ordenamento 
jurídico brasileiro, somente à Justiça 
Eleitoral é atribuída a competência 
para analisar, de forma originária e 
definitiva, a pretensão de registro de 
candidatura. Frise-se que a ausência 

de impugnação não impede que o 
juiz reconheça as inelegibilidades 
de ofício, o que corrobora a natu-
reza jurisdicional e contenciosa do 
procedimento. 

Ao requerer o registro, o pré-
candidato, partido ou coligação 
afirmam a presença das condições 
de elegibilidade. A causa de pedir 
remota é a escolha em convenção 
partidária e a causa de pedir próxi-
ma é a necessidade de formalização 
da candidatura perante a Justiça 
Eleitoral, em virtude de imposição 
legal (art. 11 da Lei 9.504/97). Assim, 
o pedido mediato é a candidatura e 
o pedido imediato é o registro.

O artigo 3º da Lei Comple-
mentar nº 64/90 confere a qualquer 
candidato, partido político ou coli-
gação a legitimidade para contestar 
a ação de registro de candidatura. 
Tendo em vista que estes legitima-
dos visam a resguardar o interesse 
difuso do titular do poder estatal 
- o povo - de evitar que cidadãos 
que não preencham as condições 
de elegibilidade ou que incidam 
em causas de inelegibilidade con-
corram às eleições, identificamos 
na ação de registro de candidatu-
ra a presença de uma verdadeira 
legitimação coletiva passiva ope 
legis, que ocorre quando um agru-
pamento humano, titular de um 
direito coletivamente considerado, 
é colocado como sujeito passivo de 
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Somente à Justiça Eleitoral é 
atribuída a competência para 
analisar, de forma originária 
e definitiva, a pretensão de 
registro de candidatura.

lançaMEnTos

No dia 20 de maio, na loja Del 
Dey Aimorés, foi lançada a 5ª edição 
do livro “Direito Constitucional”, obra 
clássica do saudoso professor Raul 
Machado Horta. Essa edição foi atua-
lizada pela profesora Juliana Campos 
Horta, procuradora do Estado e filha 
do grande constitucionalista. Foram 
inseridas 81 notas de rodapé de atu-
alização decorrentes das emendas 
constitucionais federais promulgadas 
após janeiro de 2003 e das emendas 
constitucionais estaduais editadas 
em Minas no mesmo período e das 
alterações ocorridas em textos cons-
titucionais estrangeiros.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 D
el

 R
ey

A atualizadora e o Des. Kildare Gonçalves Carvalho.

Juliana Horta e o Des. José Edgard Penna Amorim.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 D
el

 R
ey

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 D
el

 R
ey

A atualizadora entre professoras e magistradas mineiras.



uma relação jurídica afirmada na 
petição inicial. 

Defendemos, ainda, na es-
teira do que dispõe o art. 97, pa-
rágrafo 3º, do Código Eleitoral (ta-
citamente revogado pelo art. 3º da 
LC 64/90), a possibilidade de que 
qualquer cidadão possa contestar o 
pedido de registro de candidatura, 
haja vista o seu interesse jurídi-
co imediato no processo eleitoral, 
que decorre da sua titularidade de 
uma fração  do poder estatal, bem 
como de seu direito constitucional 
inafastável ao voto direto, secreto 
e universal, nos termos do art. 14 
e art. 60, 4°, II, da Constituição da 
República de 1988.

Os artigos 3º a 15 da Lei 
Complementar nº 64/90 estabele-
cem o rito a ser seguido pela ação 
de registro de candidatura, que 
poderá ser proposta até o dia 5 
de julho do ano da eleição. Com 
efeito, após o ajuizamento da ação 
pelo pré-candidato, partido ou 
coligação, contendo o pedido de 
registro, o Juiz Eleitoral verificará 
se estão presentes todos os docu-
mentos elencados pela lei. Diante 
da falta de algum deles, deverá ser 
determinada a emenda da inicial, 
nos termos do art. 284 do Código 
de Processo Civil. Após essa provi-
dência, deverá ser expedido edital 
de citação erga omnes a fim de que 
eventuais interessados venham a 
contestar o referido pedido no pra-
zo de 05 (cinco) dias, apresentando 
suas razões e os meios de prova 
com que pretende demonstrar sua 
veracidade. Após apresentada a 
contestação, o autor deverá ser 
notificado a fim de que ofereça sua 
impugnação e indique os meios de 
prova de que pretende se utilizar. 
Em seguida, operar-se-á a instru-
ção probatória a que se referem os 

artigos 5º a 7º da Lei Complementar 
nº 64/90.

Caso não seja apresentada a 
contestação, aplicar-se-á, analogi-
camente, o art. 319 do Código de 
Processo Civil, razão pela qual ter-
se-ão como verdadeiras as condições 
de elegibilidade afirmadas pelo au-
tor e, consequentemente, ser-lhe-á 
deferido o pedido de registro.

Como consequência prática 
dessa releitura do rito da ação de 
registro de candidatura, observa-
se que o prazo de 05 (cinco) dias 
previsto no art. 3º da Lei Com-
plementar nº 64/90 terá natureza 
preclusiva e não decadencial. Essa 
consequência é importante porque, 
segundo entendimento pacífico, as 
inelegibilidades de natureza consti-
tucional, ainda que não arguídas na 
ação de registro, podem ser arguídas 
posteriormente, em sede de recur-
so contra expedição de diploma. 
Dessa forma, se se considera que as 
inelegibilidades passíveis de serem 
arguídas na denominada “ação de 
impugnação de registro de candi-
datura” estão sujeitas a prazo deca-
dencial, como aceitar que um direito 
material fulminado pela decadência 
possa ressuscitar pelo só fato de ha-
ver previsão de outro procedimento 
que possa ser instaurado em tempo 
futuro? De fato, o que se observa 
em algumas ações eleitorais, nota-
damente em relação à AIJE, à AIME 
e ao RCED, é que tais instrumentos 
são utilizados, em momentos dis-
tintos, para reproduzir pretensões 
idênticas e obter os mesmos resul-
tados práticos, em detrimento da 
economia e celeridade desejáveis 
ao processo eleitoral. Daí a impe-
riosa necessidade de se repensar as 
ações correntemente reconhecidas e 
adequá-las racional e tecnicamente 
aos fins a que se destinam.

 No que toca especificamente 
ao objeto de estudo proposto, con-
cluímos, portanto, que o pedido de 
registro de candidatura realiza-se 
mediante um procedimento de ju-
risdição contenciosa, desenvolvido 
em contraditório em face do titular 
do poder estatal ou dos legitimados 
a representá-lo, por meio do qual o 
Poder Judiciário afere as condições 
de elegibilidade e a inexistência de 
causas de inelegibilidade, atribuindo 
a determinado cidadão a qualidade 
de candidato e reconhecendo-lhe 
o direito de participar das demais 
fases do processo eleitoral.
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É ano de eleição! Perdi a conta de quantas 
vezes me assentei à mesa com meu pai para 
discutir as mazelas do voto obrigatório. A quan-
tidade de gente que vota sem saber o que está 
fazendo, a injusta escolha dos piores represen-
tantes através de uma população despreparada 
para exercer o poder que tem. A corrupção, a 
compra de votos, a política assistencialista es-
tampada em cada campanha, a fim de conseguir 
o voto de quem, por culpa deste mesmo governo, 
não aprendeu a pensar.

Ainda outro 
dia assistindo a uma 
aula de Direito Cons-
titucional Alemão, o 
professor apresentava 
a teoria do status de 
Georg Jellinek para os 
estudantes do primei-
ro semestre. Chegando 
ao Status activus ele 
explicou que o cida-
dão coloca a sua li-
berdade à disposição 
do Estado, por exem-
plo, no voto. Eu posso 
escolher SE eu vou 
votar e EM QUEM eu 
vou votar. E arrematou 
a aula dizendo que o 
Estado deve confiar no 
seu povo, deve confiar 
que em prol da demo-
cracia o povo irá às urnas, ou todo o aparato 
estatal se quebra. Disse ele: - Quando um Estado 
precisa obrigar seu povo a votar, algo já anda 
muito errado.

Mas será que a grama do vizinho (neste 
caso, do país distante) é realmente mais verde. 
Será mesmo que estamos tão longe da demo-
cracia ideal e do exercício legítimo do Status 
activus? 

Por incrível que pareça, na Alemanha eles 
gostariam de ter o nosso sistema de votação. A 
maioria das pessoas considera o voto obrigatório 
mais justo. Com o voto facultativo o represen-
tante escolhido nem sempre reflete realmente a 
vontade da maioria do povo. O voto facultativo 

tampouco é uma garantia de que só estarão nas 
urnas votos conscientes, a manipulação tam-
bém ocorre e as campanhas e política podem 
se focar em setores específicos da população, 
sem ter a preocupação de angariar votos de 
todas as classes sociais. E até fatores externos, 
como o tempo, podem influenciar, e muito, 
uma eleição que segue este sistema. Por aqui 
se diz que quando faz sol, ganha o partido CDU 
(Christlich Demokratische Union Deutschlands / 
União Cristã Democrática da Alemanha, partido 

do primeiro chanceler da 
Alemanha ocidental após 
a II Guerra Mundial, Kon-
rad Adenauer). Isso porque 
quando o tempo está bom, 
os mais velhos se animam a 
sair de casa e votar. Nesses 
dias ganha o partido mais 
conservador. De fato, na 
última eleição em 2009 
fez sol e a CDU ficou com 
maioria no Parlamento!

Depois de ouvir os 
alemães eu percebi que a 
grama num país tropical 
é com certeza mais verde. 
Como somos uma demo-
cracia jovem, precisávamos 
levar todos às eleições, 
para legitimar a escolha 
de nossos representantes. 
De fato o voto em si não é 

obrigatório, obrigatório é o comparecimento às 
urnas. Chegando lá podemos exercer plenamente 
nosso Status activus e escolher entre votar ou 
não. Entre apertar o voto em branco, anular ou 
escolher um dentre os candidatos. Bem ou mal, 
desta forma garantimos a representatividade 
da maioria do povo brasileiro nas urnas. É tanta 
gente votando que tivemos que inventar a urna 
eletrônica, para contar votos com precisão e 
rapidez. Nosso sistema obriga-nos a sair de casa, 
faça chuva ou faça sol e dessa maneira dá a cada 
brasileiro a oportunidade real de participar. Se 
o voto é consciente ou não é outra história... 
Como disse Joseph De Maistre: “Cada povo tem 
o governante que merece.” 

Deborah 
alcici 
salomão

Advogada, 
Mestranda LL.M. 
pela Philipps-
Universität Marburg 
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1. INTRODUÇÃO

Escrevia estas linhas, quando fervi-
lhava nos meios acadêmicos o termo glo-
balização, apresentado na forma de eco-
nomias e culturas transnacionais, tanto na 
Europa quanto na América, muitas vezes, 
enaltecidos tex-
tos diversos, em 
detrimento do 
contexto de Es-
tados-nação. Na 
Europa, sobretu-
do, assistia-se 
ao desmanchar 
de fronteiras, 
o  que  levou 
Sontag, (1999, 
apud CAMPOS, 
2003), a comen-
tar acerca de um 
sentimento de 
ansiedade, “an-
siedade gerada 
em torno des-
sa nova Europa 
como o espectro 
de uma nação 
sem fronteiras; 
uma nação in-
finitamente porosa, essa mesma Europa, 
que se viu assombrada pelo temor de que 
identidades nacionais pudessem ser sub-
mersas pelo comercialismo multinacional 
sem rosto, ou por enxurrada de imigrantes 
saídos de países pobres, sobretudo ante a 
vitória final do capitalismo em 1989”.

Sem dúvida, mesmo na Europa, 
onde se assistiu ao desmantelamento 
de fronteiras definidoras do contexto de 
Estados-nação, houve a continuidade no 
que se refere à  eleição de governos na-
cionais e comemorações do dia da pátria, 
dos grandes valores fundamentais de uma 
nação: liberdade, democracia, moralida-
de e pluralismo, com predominância de 
um sistema de governo: o federalismo, 

invenção americana típica dos Estados 
modernos, com aplicação em diversas par-
tes do mundo. 

Ao contrário dos movimentos de in-
dependência de 1848, período de afirma-
ção da consciência nacional e que também 
tiveram por objetivo delimitar fronteiras, 
posteriormente uma nova definição de 

fronteiras emer-
giu do contesto 
europeu do pós-
guerra, na Europa 
quando em 1951  
Robert Shumam 
- Ministro das 
Relações Exte-
riores da Fran-
ça, anunciou ao 
mundo, seu plano 
de Unificação Eu-
ropeia agregando 
à França, Bélgica, 
Alemanha, Itália, 
Luxemburgo e 
os Países Baixos 
para então criar a 
CECA. Conforme 
observou Milton 
Santos (O espa-
ço do  cidadão. 
3. ed. São Paulo: 

Haucitec, 1996), tal empreendimento não 
levaria a Europa a se transformar em uma 
grande geleia, em detrimento das particu-
laridades já enraizadas.

O mundo, como é sabido, começou 
a ser internacionalizado nos séculos XV e 
XVI, com destaque para as viagens de Marco 
Pólo que assinalam o início da Era Moder-
na, e só virou mundial, agora. E quanto à 
questão do Estado e da nação,  eles não 
acabaram. Porque o mundo se tornou global, 
então se globalizaram as relações; mas o 
Estado-nação continua sendo uma unidade 
extremamente importante para o estudo em 
questão, sobretudo em virtude das heran-
ças, muitas delas resultantes da presença 
do Estado.

o PrinCÍPio Das naCionaliDaDEs
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2. HISTÓRIA E INFLUÊNCIA NA 
CONSTRUÇÃO DO SENTIMENTO DE 
NACIONALIDADE

Registra-nos a História do mun-
do, a qual os historiadores houveram por 
bem dividir em Idade Antiga, Idade Média, 
Idade Moderna e Idade Contemporânea, 
que estas eras, cada uma com seu contex-
to no tempo e no espaço, contribuíram 
sobremaneira tanto para a construção 
do sentimento de nacionalidade quanto 
para a formação do Estado.

Dentre outros estudos, as lições 
de Chirstian Delacampagne (A filoso-
fia política hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001) nos permitiram observar tratar-se 
de uma ‘pretensão’ político-histórica, na 
qual o elemento definidor de nação é o 
seu elemento humano, seu povo, qual 
seja, a comunidade de seres humanos 
que compartilham uma vontade cole-
tiva de viverem juntos sob as mesmas 
leis e, nas mesmas fronteiras, encontrar 
no Estado, o instrumento dessa vontade 
coletiva, como órgão encarregado de 
aplicar leis, e respeitar fronteiras.

Conquanto seja difícil precisar a 
natureza e os diversos fatores que con-
tribuíram para dar vida à consciência 
das nacionalidades, uma vez admitidos 
seus progressos e retrocessos, é na his-
tória que residem os pontos de referên-
cia que marcam sua identidade.

A Idade Antiga destaca-se, preci-
samente, como o universo das primeiras 
sociedades sedentárias, que se afirma-
ram no antigo Oriente, na Ásia oriental 
e meridional e na parte setentrional 
da África, desenvolvendo formas de 
cultivo, criação de animais e primeiras 
metalurgias atestando o nascimento 
das primeiras comunidades campesi-
nas, que anteciparam os nucleamentos 
urbanos, protagonizando as primeiras 
organizações de política estatal.

Com relação às civilizações eu-
ropéias, apesar de seu ingresso mais 

tardio na história, Roma ocupou de 
pronto as posições chave do domínio 
do mundo, tendo contribuído com suas 
conquistas para sufocar civilizações em 
sua essência original.

A prolongada Idade Média, ca-
racterizada como a noite dos tempos 
encontra nos estudos modernos, do 
francês Jacques Le Goff (O apogeu da 
cidade medieval. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992), a revelação de que em 
seu transcurso, produziu-se um con-
junto de inovações sociais, e políticas, 
valores normativos e religiosos, sem 
os quais o Renascimento e a Idade 
Moderna careceriam de sustentação. 
Na Idade Média, o desenvolvimento 
da cristandade atinge seu apogeu e 
triunfa sobre a ameaça herética de 
meados do século XII a 1340. 

A igreja, sede das letras e das 
almas participou da urbanização e 
afirmação da burguesia, que por sua 
vez deu o tom à sociedade. Necessi-
dades terminam por ligar senhores 
feudais, servos e burgueses, na bus-
ca de ideais e interesses comuns tal 
como segurança e proteção apon-
tados por Carmelo Bonanno (L’Età 
Contemporanea nella critica stori-
ca. Padova: Livraria Editrice, 1966) 
como o prenúncio do conceito de 
nacionalidade. Assim é que, Domí-
nios, Condados e Ducados, tornam-
se uma pátria que se ama e pela qual 
se sacrifica. 

 No início do Séc. XV a natureza 
da identidade política cristã, cujo palco 
foi a  Grande Guerra dos Cem Anos en-
tre a França e a Inglaterra – fez romper 
os vínculos feudais que mantinham 
em simbiose duas nações, as quais se 
tornaram inimigas a partir do mo-
mento em que tomaram consciência 
da própria nacionalidade e apoiaram 
cada qual a sua própria monarquia – a 
partir daí, despontam no cenário inter-
nacional, os novos Estados nacionais, 
por meio das atas do Congresso de 
Westfália  (1644-1648).

3. O SÉCULO XIX E O DESPERTAR 
DO SENTIMENTO DE NACIONALIDA-
DE- FILOSOFIA, POLÍTICA, CIÊNCIA 
E CULTURA

O sentimento nacional come-
ça a se manifestar como algo qua-
se inconsciente e instintivo e, com 
a sutileza de uma serpente, suscita 
movimentos e ânimos - nem sempre 
compreendidos por aqueles que de-
les participam-surge e se transforma 
em uma espécie de afeto que exalta e 
evoca nobres e generosas aspirações, 
espírito de abnegação e de sacrifício, 
sem os quais se tornam impossíveis os 
grandes empreendimentos. Por fim, 
alcança também a inteligência, a qual 
lhe atribui razões, lhe investiga as cau-
sas e os fundamentos, até revesti-los 
de princípio científico, tornando-o a 
base da organização política da socie-
dade humana (BONANNO).

O Renascimento, a Reforma e a 
Contra-Reforma realçaram os valores e 
o gênio das bases intelectuais e religio-
sas da sociedade medieval. Assim, é na 
Europa do Século XIX que se consagra o 
despertar geral de preocupações nacio-
nais. Eis que este século congregou mo-
vimentos e acontecimentos que aniqui-
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O elemento definidor de na-
ção é o seu elemento humano, 
seu povo, qual seja, a comu-
nidade de seres humanos que 
compartilham uma vontade 
coletiva de viverem juntos sob 
as mesmas leis.
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laram ideias e instituições incompatíveis 
com o espírito libertário. Primeiro, pela 
herança do  espectro do movimento Ilu-
minista, que fundiu e refundiu as ideias 
de liberdade, igualdade, fraternidade e 
democracia, alimentando a ideia de na-
cionalidade que, de então em diante, 
passou a fazer parte do patrimônio mo-
ral de qualquer nação civilizada.

Sobre o iluminismo, arquitetado 
por Montesquieu, Rousseau, Diderot, 
Voltaire, Jules Michelet respondeu Kant, 
“O iluminismo é a saída do homem do 
estado de minoridade que ele deve im-
putar a si mesmo. Minoridade é a inca-
pacidade de valer-se do seu intelecto 
sem a guia de outro”. (REALE; ANTISERI, 
1991 apud CAMPOS, 2003). 

Na Idade Contemporânea, con-
quanto seja difícil precisar a natureza 
e os diversos fatores que contribuíram 
para dar vida à consciência das na-
cionalidades, uma vez admitidos seus 
progressos, encontra no Direito Natural 
o embrião propício para sua afirmação 
e identidade. Acentuamos que, para 
o despertar da consciência nacional, 
poderosamente contribui a Revolução 
Francesa. Raramente um país suportou, 
em tão poucos anos, choques emocio-
nais tão violentos, ao anunciar em 1789 
o novo princípio da pátria personifica-
da pela nação. A partir daí, tornou-se 
mais difícil de acreditar que o homem 
se inicia pelo status de barão.

Jules Michelet com forte dose 
de paixão penetra-lhe a essência que 
culmina em verdadeira agregação so-
cial, que ele chegou a denominar de 
pátria. Sentimento tão velho quanto 
a própria humanidade. A pátria surge 
como a nova divindade do mundo 
moderno. E não se deve concebê-la 
só na Europa do período examinado 
em nossos estudos. Acreditamos que 
a pátria, a nação, não tem porque se 
arrefecer no mundo pós-moderno, 
globalizado, nem em face do supra-
nacionalizado.   (MICHELET, O povo. 
São Paulo: Martins Fontes, 1988). 

4. O SURGIMENTO DA PALAVRA 
NACIONALIDADE

Acolhida em 1835 no dicionário 
da Academia Francesa, a palavra passou 
de um país a outro, volkstum, nacionali-
ty, narodsnost. A ideia de nacionalidade 
afirmou-se no pensamento filosófico 
europeu em dois gêneros: o romantismo 
francês e o idealismo alemão. Do se-
gundo desembocando no nazismo que 
pretendeu aniquilar seu maior embrião: 
a raça. A nacionalidade e seus caracteres 
fundamentais de raça, língua, história, 
fronteiras naturais e religião, surgem e 
firmam-se como o embrião primeiro, a 
constituir uma nação que almeja a se 
constituir como Estado.

Assim aconteceu, quando da 
conquista do Timor Leste, de sua afir-
mação como nação soberana perante 
a ONU e a Sociedade Internacional. E 
assim se manifestou Kofi Annam (O 
mundo não pode abandonar o Timor 
Leste. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 
maio 2002): Quando soarem as doze 
badaladas da meia–noite do dia 19 
de maio de 2002, o mundo acolherá 
com satisfação o Timor Leste na fa-
mília das nações.  Será um momento 
histórico para o Timor Leste e para as 
Nações Unidas. Um povo orgulhoso 
e tenaz realizará o sonho comum a 
todos os povos de viver como homens 
e mulheres livres sob um governo que 
eles mesmos escolheram.

CONCLUSÃO

Em pesquisas, deparamo-nos 
com inúmeras teses afirmando que a 
União Europeia é a mais importante 
superação do Estado nacional. Toda-
via, em meio ao complexo de interes-
ses e de propósitos, quer do episódio 
das grandes guerras mundiais, quer 
dos seguidos desmembramentos da 
URSS e da Iugoslávia, idealizada e 
desenhada esta última, pelo Presi-
dente americano Woodrow Wilson 

(1913-1921), não restam  de nossa 
parte dúvidas, de que o princípio das 
nacionalidades haja conquistado e 
assegurado seu lugar na história; so-
bretudo, na história do conturbado e 
breve século XX, ainda que sob a égide 
da Carta do Atlântico (nos termos 
de seu artigo 1º ) que o denominou,  
Princípio da autodeterminação dos 
povos.
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O Brasil, nos últimos tempos, tem 
experimentado relevante período de es-
tabilização econômica, contexto que lhe 
permitiu sedimentar sua condição de lide-
rança regional e, também, lhe rendeu maior 
espaço na agenda mundial. Não obstante, 
um dos elementos que podem dificultar 
a projeção brasileira é sua deficiência em 
termos de infraestrutura. Trata-se de um 
problema com várias frentes, todas mere-
cedoras de atenção. A geração de energia 
e o aprimoramento da logística para es-
coamento da produção são contundentes 
exemplos de pontos que estão reclamando 
investimentos, públicos e privados, a fim de 
que o crescimento nacional não seja invia-
bilizado pela falta de infra estrutura. Neste 
sentido, surge uma questão das mais des-
tacáveis, na medida em que sensivelmente 
impactante em termos de custos: trata-se 

da tributação, pelos Municípios, dos servi-
ços prestados em seus territórios.

De fato, tem sido comum as em-
presas que atuam no setor de construção 
civil e, portanto, que estão presentes em 
obras estruturantes, serem abordadas por 
fiscais municipais exigindo o Imposto so-
bre Serviços (ISS) sobre uma base maior 
do que a correta, à luz da Constituição 
Federal. Como a prestação dos serviços se 
dá normalmente com a utilização de ma-
teriais e estes apresentam, no mais das 
vezes, valores significativos, há Municípios 
que pretendem fazer com que o ISS atinja 
o valor do serviço efetivamente prestado 
e, também, sobre a quantia representativa 
dos materiais. 

Acontece que o conceito de serviços 
não é amplo a ponto de permitir, sempre, 
semelhante incidência. O próprio Supre-
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mo Tribunal Federal - STF, reitera-
das vezes, restringiu este conceito 
e, não por acaso, julgou inconsti-
tucional a aplicação do ISS sobre a 
locação de andaimes. Confirmando 
este entendimento, em fevereiro de 
2010, aquela Corte editou a Súmu-
la Vinculante n. 31, afirmando ser 
impossível a exigência do ISS sobre 
a locação de bens móveis, por não 
configurar um ato de fazer (pres-
tação de serviço), mas sim de dar, 
de transmitir. Trata-se de verdadeira 
delimitação do conceito de serviço, 
para fins de tributação pelo men-
cionado imposto municipal. Também 
em fevereiro deste ano, o Supremo 
Tribunal reconheceu a repercussão 
geral da discussão específica quanto 
ao fornecimento de materiais em 
serviços de construção civil, o que 
significa dizer que declarou ser o 
assunto de largo alcance e relevante 
jurídica, econômica e socialmente. 
Com isto, espera-se que o STF ponha 
fim às divergências interpretativas 
hoje existentes, inclusive no plano 
judicial, acerca deste tema, e, dadas 
as suas manifestações anteriores, 
vislumbra-se a probabilidade do STF 
se pronunciar favoravelmente aos 
contribuintes.

Por outro lado, é oportuno 
registrar que o Supremo Tribunal 
Federal vem modulando os efeitos 
de algumas de suas mais impactan-
tes definições na área tributária, ou 
seja, vem trabalhando o alcance de 
suas decisões. Ao fazer isto, a Cor-
te já considerou como um critério 
importante a existência ou não de 
processo de titularidade do contri-
buinte, circunstância que termina 
por exigir uma postura proativa do 
empresário que se entenda lesado ou 
daquele que busca o reconhecimento 
de um crédito.

Em tempos de proliferação 

de obras estruturantes, realmente, 
o debate quanto ao ISS cresce em 
importância, o que passa a requerer 
dos contribuintes um acompanha-
mento ainda mais próximo e atento 
de questões como a ora exposta, pois 
a tributação segue sendo o maior 
custo das empresas e nem sempre é 
exercida de acordo com os parâme-
tros estabelecidos pela Constituição 
Federal.

Direito Tributário
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Jorge Henrique 
de Oliveira Souza
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A EXTRAFISCALIDADE NO 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Marcus de Freitas Gouvêa
Editora Del Rey

É oportuno registrar que o 
Supremo Tribunal Federal 
vem modulando os efeitos 
de algumas de suas mais 
impactantes definições na 
área tributária, ou seja, vem 
trabalhando o alcance de 
suas decisões.
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lançaMEnTos

No dia 27 de maio, houve o 
lançamento do livro “Federação e 
Federalismo”, da doutora Wilba Lú-
cia Maia Bernardes, professora da 
PUC Minas. A autora distingue, em 
sua obra, as noções de federalismo 
e de federação e analisa a natureza 
jurídica da federação sem as amarras 
do Estado nacional.
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A autora com o Padre Geraldo Magela, ex-Reitor da 
PUC Minas.

A autora com o advogado Arnaldo Oliveira Júnior e 
o professor Moacyr Lobato, Secetário de Estado da 
Defesa Social.
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A autora com o marido, Prof. Hermes Vilchez Guerrero 
e a filha Beatriz.



1. O tratamento diferenciado conferido 
à Fazenda Pública pelo Ministério Público foi 
inserido em nossa legislação pelo Código de 
Processo Civil de 1939 (Decreto-lei 1.608/39), 
na vigência do Estado Novo.

 Assim, a Fazenda e o Ministério Público 
careceriam de prazo mais dilatado para a defesa 
dos interesses da coletividade em juízo. E, no 
resguardo desses direitos, deveriam munir-se de 
informações que lhes seriam propiciadas pelos 
diferentes setores da máquina estatal, neces-
sitando de um prazo maior do que o Código 
confere aos particulares.

 2. Afastadas eventuais considerações aca-
dêmicas e filosóficas, concernentes ao tratamento 
desigual dos desiguais, na medida em que eles se 
desigualam, o que importa saber hoje, em 2010, em 
pleno século 21, é se ainda subsistem os motivos 
que inspiraram a inserção dessa prerrogativa no C. 
Pr. Civil de 1989, tendo em conta a organização dos 
serviços públicos de então.

 Conforme assinalou Cândido Dinamar-
co (“Instituições do Direito Processual Civil”, v. 
II, págs. 575/6), em sintonia com o mencionado 
projeto revogatório do deputado José Roberto 
Batochio, o art. 188 do CPC “... não esconde o 
vício de origem totalitário, herdado do Código 
de Processo Civil de 1939 e do regime do Estado 
Novo que o outorgou. Esses privilégios são, ao 
menos, discutíveis, em face dos princípios do 
Estado de Direito e das garantias que a Cons-
tituição Federal oferece ao cidadão”. 

 Acresce não ser sensato e nem jurídi-
co pretender que o Estado continue a receber 
um tratamento singular. Como demandista 
contumaz, abarrota os tribunais de recursos, 
tornando-se passível de penalidades como li-
tigante de má-fé.

 3. O INSS já foi apenado pelo STJ pela 
oposição de embargos declaratórios com o visí-
vel propósito de procrastinar o andamento do 
processo e, sobretudo, a execução de decisão 
condenatória (RESP 188.978-MS). A mesma 
sanção sofreu a Caixa Econômica Federal, que se 
gaba publicitariamente como sendo um “banco 
social”, por se valer de recursos sem motivação 
lídima, que autorizasse a sua apreciação: “(...) 
5- Caracteriza-se como evidentemente protela-

tória a atitude da CEF em recorrer, por meio de 
petição padronizada, de decisão rigorosamente 
pacífica nesta Corte. 6- Inteligência dos arts. 
16, 17, VII do CPC. Multa (um por cento) sobre 
o valor da causa, corrigida monetariamente até 
seu efetivo pagamento, caracterizadora da liti-
gância de má-fé da agravante, mais honorários 
advocatícios no patamar de 20% sobre o valor 
da condenação, assim como a devolução de 
todas as despesas efetuadas pela parte contrá-
ria, devidamente atualizadas monetariamente. 
7- Agravo improvido” (AgRg no RESP 176.696, 
rel. Min. José Delgado, j. 3.9.98, g.n.).”

 4. Davi Oliveira Lima Rocha, ponderan-
do quanto à repercussão do art. 188 na dura-
ção dos feitos (“Revista Eletrônica Aprobatum”, 
agosto/2000), anotou que algumas entidades 
políticas (municípios de pequeno e médio porte) 
e entidades descentralizadas (autarquias), con-
tam com menor número de demandas judiciais 
que as grandes empresas particulares.

 É o que ocorre, ainda que não enfren-
tem dificuldades na elaboração de sua defesa ou 
recurso, em juízo, ao contrário do que sucede 
na iniciativa privada.

  Exemplificou como a regra do art. 188 
contribui para atrasar o julgamento do processo: 
“Basta imaginar uma situação na qual o admi-
nistrado necessita de uma medida cautelar ou 
de antecipação de tutela, o qual depende de 
prévia manifestação da parte Ré (Poder Público) 
para sua apreciação pelo magistrado. 

aristoteles 
atheniense

Conselheiro Nato 
da OAB-MG
Membro do Instituto 
dos Advogados
Brasileiros e de 
Minas Gerais.

a sUPEraçÃo Dos PrivilÉGios Da FazEnDa 
E Do MinisTÉrio PÚBliCo (arT. 188 Do CPC)
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A apreciação da referida medida 
urgente teria que aguardar não apenas 
15 (quinze) dias, mas sim 60 (sessenta) 
dias, o que de fato não apenas visivel-
mente atrasa o andamento do processo, 
mas também pode gerar perecimento 
do direito pleiteado”. 

 Convenhamos que as prerro-
gativas legais asseguradas a uma das 
partes têm por finalidade restabelecer o 
equilíbrio, propiciando a chamada igual-
dade substancial na tutela dos direitos.

 5. Como bem enfatizou Paulo 
Henrique dos Santos Lucon, não é mais 
possível encontrar justificativa no com-
plexo da Administração Pública (...) Nos 
dias de hoje, com o uso em larga escala do 
computador, não pode mais prevalecer o 
entendimento de que o Estado necessita 
de privilégios institucionais (in “Garantias 
do Tratamento Paritário das Partes”, apud 
“Garantias Constitucionais do Processo 
Civil”, Lauria Tucci, RT 1999).

 O Min. Marco Aurélio, nos 
embargos declaratórios opostos no RE 
194.925-2-MG, reputou extravagante 
a regalia conferida ao Ministério Públi-
co e à Fazenda Pública, emitindo essas 
considerações: “Não vejo como, nos dias 
atuais, agasalhar-se uma norma que, 
em última análise, encerra não uma 
prerrogativa – a de recorrer considerado 
o prazo em dobro –, mas um verdadeiro 
privilégio. A origem, em si, da norma, 
todos conhecemos, está na visão se-
gundo a qual o Estado não teria como 
defender-se, porque não organizado 
suficientemente, nas causas ajuiza-
das, nas causas em andamento. Isso 
já não pode mais ser afirmado nos dia 
de hoje, passados tantos anos para o 
Estado aparelhar-se e, então, situar-se 
no processo em condições de igualdade 
com o particular (...)” (g.n.).

 Não menos compreensível e 
oportuna a advertência do Min. Sepúl-
veda Pertence: “No caminho da efeti-
vação do “due process of law”, que tem 

particular relevo na construção sempre 
inacabada do Estado de Direito Demo-
crático, a tendência há de ser a gradativa 
superação dos privilégios processuais 
do Estado, à custa da melhoria de suas 
instituições de defesa em juízo, nunca a 
ampliação deles ou a criação de outros – 
é preciso dizê-lo se tem observado neste 
decênio no Brasil” (ADI 1910-1-DF, 1999, 
DJ 27.2.2004, p. 19, g.n.).

 6. O professor Egas Moniz de 
Aragão, defendendo a limitação do be-
nefício do art. 188, assim se expressou: 
“A franquia outorgada pela disposição 
abrange apenas aos procedimentos re-
gulados pelo Código, não se estendendo 
‘aos que por ele não estão disciplinados 
ou que venham a ser regidos por leis 
especiais anunciadas pelo art. 1218’”.

 Prosseguindo: “No caso, po-
rém, de serem omissas a respeito, o 
benefício não terá aplicação, por não 
se poderem invocar analogicamente 
normas que constituem exceção a re-
gras gerais” (“Comentário ao CPC”, 2ª 
ed., v. II, p. 188, g.n.). 

 7. É bem de ver que o crité-
rio restritivo preconizado por Moniz de 
Aragão, no texto anterior, não vingou 
na jurisprudência. Nos últimos anos, 
admitiu-se que o art. 188 aplica-se em 
decisão proferida em mandado de se-
gurança. Ficou, ainda, assentado que o 
Prefeito Municipal, como as Prefeituras e 
as Câmaras municipais (RTJESP 118/277), 
têm legitimidade para recorrer, pois, es-
tas, tomadas como pessoas jurídicas de 
direito público, integram-se na ampli-
tude da expressão “Fazenda Pública”. 

 Essa locução designa o Estado 
nos planos federal, estadual e munici-
pal, como se todos fossem destinatá-
rios da franquia quanto ao prazo para 
contestar e recorrer (TJSP – Cons. Sup. 
Magistratura, RT 594/95). 

 8. São conhecidas outras in-
terpretações liberais, a exemplo do que 
ocorreu no AI 418.318 (rel. Min. João 

Otávio, DJU 29.3.94). Neste julgado, a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos foi equiparada à Fazenda Pública.

 Essa transigência vingou, por 
igual, em ação que envolvia interesses 
do patrimônio indígena, que foram igua-
lados aos privilégios da Fazenda Pública 
pelo art. 61 da Lei 6001 de 19.12.73, in-
clusive para efeito do prazo processual. 

 9. Por derradeiro, a despeito 
da oposição de acatados processualistas 
como Nelson Nery Júnior, a subsistência 
do art. 188 do CPC conflita com o princí-
pio da isonomia (art. 5º da CF/1988), não 
tendo sido recepcionada pela Carta Po-
lítica de 1988 (art. 5º, caput LXXVIII). 

 E nem será o princípio da 
necessidade/exigibilidade que torna-
rá imperiosa a manutenção do art. 
188 do CPC, que, quando muito, só 
se admitiria se precedida de pedido 
relevante, apreciado pelo julgador (em 
primeiro ou segundo graus), em cada 
caso concreto.

 Vale dizer que só quando ca-
racterizada a necessidade seria possível 
conferir à Fazenda ou ao Ministério 
Público a ampliação temporal de que 
desfrutam atualmente.

 Em suma: o art. 188 do CPC, 
tal como foi editado em 1973 – quinze 
anos antes da Constituição atual – não 
encontra motivo plausível, tanto de or-
dem prática, como legal, que legitime 
a sua permanência no ordenamento 
processual vigente.

Direito Processual Civil
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A Lei n. 11.232, de 22 de dezembro 
de 2005 introduziu profundas alterações no 
Código de Processo Civil Brasileiro, sobretudo 
nos capítulos IX e X atinentes ao processo de 
execução. 

Aludida lei criou o denominado cumpri-
mento de sentença, revogou dispositivos refe-
rentes à execução fundada em título judicial e 
incluiu diversos artigos no Código de Processo 
Civil de 1973, entre eles o 475-J, o qual será 
objeto deste estudo.

 A teor do art. 475-J, caput, do Código 
de Processo Civil, a multa de 10% incidirá após 
decorridos quinze dias da data em que o deve-
dor foi condenado a pagar quantia certa, ou já 
fixada em liquidação. 

Todavia, o legislador não definiu o termo 
inicial do prazo de 15 (quinze) dias para cum-
primento da sentença, o que gera inúmeras 
dúvidas acerca do momento de incidência da 
multa de dez por cento.  

Discute-se se o prazo acima mencionado 
se inicia com a intimação pessoal do devedor, 
com a intimação do seu advogado, ou do trân-
sito em julgado da sentença, ou seja, a partir do 
momento em que a sentença se torna exeqüível, 
sendo que neste último caso, seria desnecessária 

qualquer intimação, posto que, “transitada em 
julgado a sentença condenatória, não é ne-
cessário que a parte vencida, pessoalmente ou 
por seu advogado, seja intimada a cumprí-la” 
(PISSURNO).

A partir de então surgiram correntes 
doutrinárias divergentes, dentre as quais des-
tacamos três delas para serem analisadas neste 
trabalho. 

A primeira delas, defendida por Athos 
Gusmão, Humberto Theodoro Júnior e Araken 
de Assis, afirma que o prazo de 15 (quinze) dias 
se inicia automaticamente, a partir do momento 
que a sentença se torna exigível, independen-
temente de qualquer intimação.

 Isso porque, a finalidade do legislador 
quando da criação da lei 11.232/05 é justa-
mente a celeridade e efetividade da prestação 
jurisdicional, princípios consagrados no artigo 
5°, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. 
Desta feita, a multa de 10% prevista no artigo 
475-J do Código de Processo Civil poderá ser 
fixada pelo juiz na própria sentença, conforme 
já vem ocorrendo na praxe forense.

 A sentença condenatória, quando publi-
cada, é um meio hábil para que a parte vencida, 
por meio de seu procurador, tenha ciência de 

ana 
Carolina 
Moreira 
Brito

Advogada.
Especialista em 
Direito Público 
pela Universidade 
Cândido Mendes/RJ

MoMEnTo DE inCiDÊnCia Da MUlTa PrEvisTa no CaPUT Do arTiGo 475-J 
Do CÓDiGo DE ProCEsso Civil, CoM rEDaçÃo DaDa PEla lEi n°: 11.232/05.
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sua obrigação, sendo desnecessária uma 
intimação posterior, sob pena de com-
prometer a celeridade processual. 

Aliás, este é o posicionamento 
adotado pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça, que em diversos julgados defendeu 
ser desnecessária a intimação pessoal do 
executado ou do seu procurador para 
dar início ao prazo de 15 dias previsto 
no caput do artigo 475-J do CPC.

Já a segunda corrente, seguida 
por Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Ar-
ruda Alvim Wambier, defende que o ter-
mo inicial do prazo de 15 dias é contado 
da intimação pessoal do devedor, haja 
vista que o cumprimento da obrigação 
depende de ato que deva ser realizado 
pela parte e não pelo advogado. 

Desta feita, caso a intimação fos-
se dirigida ao advogado e não à parte, o 
caráter coercitivo da multa poderia ser 
ineficaz. Tendo em vista que o paga-
mento é ato que deva ser praticado pela 
parte, eis que é considerado ato proces-
sual personalíssimo, a via adequada é a 
intimação pessoal e direta do devedor 
e não do seu advogado.

Nota-se que esta corrente dou-
trinária tem como um de seus funda-
mentos o princípio da execução menos 
gravosa para o devedor definido no ar-
tigo 620 do Código de Processo Civil, já 
que a intimação pessoal do devedor é 
uma forma de abrir-lhe a oportunidade 
para pagamento no prazo definido em 
lei, evitando dessa forma, a incidência 
da multa. 

Assim, os defensores dessa se-
gunda corrente doutrinária afirmam 
que a intimação pessoal do devedor é 
imprescindível para que este seja previa-
mente cientificado acerca das conseqü-
ências em caso de não cumprimento da 
obrigação no prazo legal de quinze dias, 
sob pena de ser-lhe aplicado a multa de 
10% sobre o valor da condenação, cuja 
pena recairá sobre o patrimônio da parte 
e não do advogado. 

Por fim, a terceira corrente, de-
fendida por Nelson Nery Jr., determina 
que o prazo para a incidência da multa 
de 10% prevista no artigo 475-J do CPC 
se inicia com a intimação do devedor, 
através de seu advogado, por publicação 
no órgão oficial.

Tendo em vista que a parte não 
tem capacidade postulatória, a intima-
ção deve ser dirigida ao seu advoga-
do. Não obstante isso, a intimação do 
procurador se mostra mais adequada 
ao espírito da legislação que é dar mais 
celeridade ao processo, já que a intima-
ção pessoal equivale à citação, carac-
terizando retrocesso, o que foi banido 
pelo legislador. 

O cumprimento de sentença deve 
ser iniciado mediante requerimento do 
credor, que apresentará a planilha do 
débito atualizado, requerendo, por via de 
conseqüência, a intimação do devedor 
na pessoa de seu advogado para que pa-
gue em 15 dias, sob pena de incidência 
da multa de dez por cento sobre o valor 
da condenação. 

Assim sendo, verifica-se que esta 
corrente defende não apenas a celerida-
de processual, mas também a segurança 
jurídica e demais princípios norteadores 
do direito processual civil, e por isso a 
intimação deverá ser dirigida ao advo-
gado do devedor. 

Em vista de todo o exposto, per-
cebe-se que a primeira corrente adotada 

pelo Superior Tribunal de Justiça e de-
fendida por renomados doutrinadores, 
tais como Humberto Theodoro Júnior e 
Araken de Assis, parece estar mais em 
consonância com os objetivos da re-
forma processual, tendo em vista trazer 
mais rapidez e agilidade ao cumprimen-
to de sentença. 

Entretanto, a primeira corrente 
não se coaduna com os princípios da 
segurança jurídica e da execução me-
nos gravosa para o devedor, já que as 
partes, e sobretudo o devedor, devem 
ter ciência de quando a sentença tran-
sitou em julgado, para então dar início 
à fase executiva e, consequentemente, 
fixar o termo inicial do prazo de 15 dias 
previsto no artigo 475-J do Código de 
Processo Civil. 

Já a segunda corrente, ao defen-
der que o termo inicial deve ser contado 
a partir da intimação pessoal devedor, 
se mostra mais distante dos objetivos 
da reforma, em virtude da dificuldade 
em localizar o devedor e até mesmo a 
demora para intimá-lo. 

 Assim sendo, considerando o 
objetivo da reforma trazida pela lei n.: 
11.232/05 juntamente com os princípios 
norteadores do direito processual civil, 
concluímos que a terceira corrente é a 
mais adequada para atender os anseios 
do legislador, satisfazendo a tutela ju-
risdicional tão esperada pelo exequente, 
sem contudo, desconsiderar os princípios 
da segurança jurídica e da execução me-
nos gravosa para o devedor. 

Portanto, o termo inicial do prazo 
de 15 dias previsto no artigo 475-J do 
Código de Processo Civil é contado da 
intimação das partes, por meio dos seus 
respectivos advogados, sobre a descida 
dos autos à comarca de origem (cumpra-
se o v. acórdão), sendo que o momento 
de incidência da multa de dez por cento 
é exatamente o décimo sexto dia útil 
seguinte da publicação de intimação 
dirigida aos patronos.

O cumprimento de senten-
ça deve ser iniciado me-
diante requerimento do 
credor, que apresentará a 
planilha do débito atuali-
zado, requerendo a intima-
ção do devedor.
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Centro - Rua Goitacases, 71 - Loja 20/24 - Belo Horizonte/MG - 3274-3340
São Lucas - Av. do Contorno, 4355 - Belo Horizonte/MG - 3284-3284 (estacionamento próprio)
Funcionários - Rua Aimorés, 612 - Belo Horizonte/MG - 3273-2066 (estacionamento próprio)

eDitora DeL rey são PauLo/sP
Rua Humaitá, 569, Bela Vista - CEP: 01321-010 
São Paulo / SP - Telefone: (11) 3101-9775

eDitora DeL rey BeLo Horizonte/MG
Rua Serra Negra, 2003, Caiçara – CEP 31230-600
Belo Horizonte/MG – Telefone: (31) 3262-6740 www.livrariadelrey.com.br
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Com a edição da Lei nº 11.419/06, que 
regulamenta a informatização do processo, o 
Poder Judiciário intensificou a utilização de 
recursos tecnológicos, objetivando o exercício 
de sua função de modo efetivo, em prazo 
razoável (art. 5º, LXXVIII, da CR). Dentre eles, 
destaca-se a criação de sistemas informáticos 
operados via Internet para tramitação do 
processo desde a petição inicial até o trânsito 
em julgado. Como exemplo, cite-se o Siste-
ma CNJ utilizado em tribunais estaduais (em 
MG nos Juizados 
Especiais Cíveis), 
E-Proc na Justi-
ça Federal, e-STJ 
e e-STF nos tri-
bunais superio-
res. Neles, em 
regra, é possível 
que Advogados, 
Defensores Pú-
blicos, servido-
res, membros 
do MP e partes, 
previamente ca-
dastradas, visu-
alizem petições, 
documentos e 
decisões, sendo 
o acesso por es-
tranhos à lide restrito à verificação de anda-
mentos processuais. 

Embora represente o ideal de celerida-
de e economia na atividade jurisdicional, essa 
implantação merece avaliações críticas, rela-
tivas aos aspectos colidentes, pois dela surge 
o risco de conflitarem as garantias constitu-
cionais da intimidade e da privacidade (art. 
5º, incisos X, XI e XII, da CR) e da publicidade 
processual (art. 5º, inciso LX, e, art. 93, inciso 
IX). As primeiras são direitos conexos ao da 
vida, presentes no rol de garantias fundamen-
tais do cidadão, enquanto a segunda, além de 
também integrá-lo, no Estado Democrático 
de Direito, é condição para sua existência e 
validade, sendo um mecanismo de fiscali-

zação da atividade estatal. Nele, mostra-se 
inadmissível julgamento oculto, sonegando 
o seu resultado e o procedimento utilizado 
para alcance do provimento.

Destarte, com a implantação desse 
modelo de prestação jurisdicional, capaz de 
potencializar a divulgação de informações 
processuais, suscita a necessidade de uma 
reflexão sobre o assunto pelos operadores do 
Direito, o que tem promovido pelo CNJ, sendo 
o objeto desse breve estudo contribuir com 

propostas iniciais 
para enfrentamento 
da dicotomia.    

Como é sabi-
do, o CNJ exteriori-
zou sua posição no 
Enunciado nº 11, a 
saber: “nos proces-
sos digitais findos 
ou em curso peran-
te o Conselho Na-
cional de Justiça, o 
acesso à íntegra dos 
autos é limitado às 
partes e seus advo-
gados constituídos 
e ao Ministério Pú-
blico (...)” (Controle 
Administrativo nº 

200710000003932). Em face da complexidade 
do tema, esse entendimento foi revogado, 
conquanto, desrespeitam o Estatuto da Advo-
cacia quaisquer normas que obstam o acesso 
dos Advogados aos autos, sendo seu direito, 
examinar em qualquer órgão processos findos 
ou em andamento, mesmo sem procuração, 
desde que não estejam sujeitos ao sigilo 
(Proposta de Revisão nº 200820000007325). 
Chamado a manifestar-se sobre a veiculação 
no site do TJMG dos nomes de vítimas em 
processos criminais, o CNJ entendeu que a 
conduta “desrespeita a pessoa humana da 
vítima e a garantia de seus direitos funda-
mentais” (Procedimento de Controle Admi-
nistrativo nº. 2009.10.00.001656-0). Recen-

Wesley 
roberto 
de Paula

Advogado; Aluno 
do curso de pós-
graduação stricto 
sensu da Faculdade 
de Direito da 
UFMG na disciplina 
“Temas de Teoria 
Geral do Processo”. 
Membro do Instituto 
Brasileiro de 
Direito Eletrônico 
e Coordenador de 
TI do Grupo de 
Pesquisa da Escola 
Judicial do TRT-
MG. Autor do livro 
“Publicidade no 
Processo Judicial 
Eletrônico”.

ProCEsso JUDiCial ElETrÔniCo E inTErnET: 
nECEssiDaDE DE PrEsErvaçÃo DE GaranTias 

ConsTiTUCionais 

36 Revista Del Rey Jurídica

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

A
rq

ui
vo

 C
Y

B



temente, por força da Portaria nº 25 
de Março de 2010, instituiu um grupo 
de trabalho responsável por formular 
políticas que disciplinem a publici-
dade no processo judicial eletrônico, 
possibilitando inclusive o recebimento 
de sugestões em consultas públicas, o 
que é inexoravelmente salutar, sendo 
a preocupação com o tema cabível e 
oportuna. 

Isso porque, quando as infor-
mações no processo eletrônico são 
disponibilizadas na Internet, há uma 
exposição desmesurada de fatos, do-
cumentos e informações não abrangi-
dos pelo sigilo processual. A legislação 
vigente rege a aplicação do sigilo so-
mente em litígios que tramitam nas 
varas de família, em ações de estado, 
filiação e que estejam presentes in-
teresses de menores e incapazes (art. 
155, do CPC). Além disso, aplica-se o 
sigilo quando o interesse social exigir 
em defesa da intimidade, desde que 
esta não prejudique o interesse públi-
co à informação (art. 93, inciso IX, da 
CR). Por ser restritiva, concebida numa 
época que a informatização do proces-
so era intangível, a legislação continua 
omissa em relação às diversas espécies 
de litígios, sendo impossível aplicá-la 
ao processo judicial eletrônico. Por-
tanto, há necessidade de adoção de 
medidas que amainem o efeito nefasto 
causado pela amplitude de acesso da 
informação processual.

As barreiras territoriais e buro-
cráticas do processo de papel inexis-
tem no modelo eletrônico, consequen-
temente, deve-se adotar mecanismos 
para desestimular a curiosidade da 
situação processual das partes, já que 
a atividade judicial estará acessível, 
por qualquer pessoa, na Rede Mundial 
de Computadores. Além disso, é sabido 
que demandar em juízo, pressupõe a 
exposição de informações sensíveis 
dos envolvidos, às quais, dependendo 

do seu conteúdo, se divulgadas inde-
vidamente, trazem prejuízos de ordem 
familiar, profissional e social. Nesse 
rumo, imperioso que se adote, no 
processo eletrônico, recursos capazes 
de relativizar a publicidade, a evitar 
prejuízos reflexos com a exposição de 
informações das partes. 

Para tanto, propõem-se que nos 
sistemas informáticos sejam inseridos 
mecanismos de anonimização, a tor-
nar indisponível a identificação das 
partes em decisões e despachos vei-
culados na Internet. Pode-se, também, 
suprimir nomes das pessoas por uma 
sequência formada de iniciais ou de 
apelidos substitutivos à real identifica-
ção. Quanto aos documentos juntados 
pelas partes, estes devem ter acesso 
restrito, somente acessíveis a terceiros 
mediante justificativa e autorização 
do juízo.  

Entrementes, os dados a serem 
anonimizados, devem fazer parte de 
um conjunto de informações capazes 
de identificar os envolvidos nos proces-
sos e não só seus nomes. A existência 
de informações particularizadas, como 
endereço, profissão, local de trabalho 
são personalíssimas, suficientes para a 
identificação e, por esta razão, devem 
ser ocultadas.

Com efeito, sendo o processo 
informatizado uma realidade irretor-
quível, necessário garantir ao cidadão 
estar em juízo sem que da sua busca 

pela prestação jurisdicional decorram 
prejuízos da exposição de informações 
íntimas e privadas, o que encontra es-
peque no avanço tecnológico, viável 
para promoção da publicidade proces-
sual de forma relativizada. 

Por fim, importante destacar 
que na atividade jurisdicional, deve-se 
fiscalizar a atuação do Poder Judiciário 
e não a vida das partes. Não importa 
conhecer quem está sendo julgado e 
sim como é julgado. Saliente-se que 
anonimizar não equivale a ocultar. Ao 
contrário. Com a inserção desse recurso 
no processo judicial haverá uma otimi-
zação da publicidade, observando-se 
as demais garantias constitucionais 
referenciadas, numa elevada demons-
tração de transparência. 

Por fim, importante des-
tacar que na atividade ju-
risdicional, deve-se fisca-
lizar a atuação do Poder 
Judiciário e não a vida das 
partes.

Direito Processual Civil

Livros 
indicados:

www.delreyonline.com.br

PROCESSO 
CIVIL – Novas 
Tendências
Fernando Gonzaga 
Jayme, Juliana 
Cordeiro de Faria e 
Maira Terra Lauar 
(Coordenadores)
 Editora Del Rey
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PROCESSO 
CONSTITUCIONAL 
e Estado 
Democrático de 
Direito  
Ronaldo Brêtas 
de Carvalho Dias 
Editora Del Rey

PROCESSO 
CIVIL
Curso completo 
4ª edição  
Luiz Guilherme da 
Costa Wagner Junior
Editora Del Rey



O presente artigo tem por objetivo deli-
near as consequências do uso indevido da ima-
gem das pessoas naturais no ambiente virtual 
(internet). 

A Constituição Federal em seu art. 5º, V, X 
e XXVIII, a, preocupa-se em tutelar enfaticamen-
te a imagem da pessoa natural e a respectiva res-
ponsabilidade de quem a ofender. Não obstante, 
o Código Civil de 2002, reitera esta proteção a 
identificando como Direito da Personalidade e 
garantindo a seu titular, ou caso este já morto, 
a seus sucessores, a indenização correspondente 
pela ilicitude da exposição, conforme preceitua 
os artigos 11, 12, 20 e 21.

 A partir dos dispositivos legais supra-
mencionados, nos deparamos diariamente com 
condenações civis pelo 
uso indevido de ima-
gem, mormente quan-
do o seu titular não 
autorizou ou quando 
tal ato o constrangeu, 
conforme se verifica 
no Supremo Tribu-
nal Federal no julga-
mento do AI 396861, 
relatado pelo Min. 
Sepúlveda Pertence 
e no RE 215984 rela-
tado pelo Min. Carlos 
Velloso. Não obstan-
te, o Superior Tribunal 
de Justiça, tratando a 
matéria a partir de 
normas infraconstitucionais, prolatou decisões 
no mesmo sentido, dentre as quais: AgRg no 
Ag 548537, REsp 1021688, REsp 984803, REsp 
296391, REsp 1014624, REsp 401358, AgRg no 
Ag 928925, REsp 978651 e REsp 883630, todos 
julgados no ano de 2009.

Corroborando as decisões acima e, indo 
além, ao dispensar o titular da imagem o ônus de 
provar prejuízo diante do uso indevido da ima-
gem, o Superior Tribunal de Justiça em outubro 
de 2009 editou a súmula 403 com os seguintes 
dizeres: 

“Independe de prova do prejuízo a indeni-
zação pela publicação não autorizada da 

imagem de pessoa com fins econômicos 
ou comerciais”.
Diante do enunciado da súmula, afirma-

se que segundo o entendimento do STJ, bastará 
ao Autor do procedimento indenizatório com-
provar perante o Poder Judiciário que ocorreu a 
exposição de sua imagem sem autorização por 
alguma empresa que, por presunção relativa, 
existirá dano e, consequentemente, a proce-
dência do pedido.

Todavia, não é sobre a condenação civil 
que quero tratar, mas sim a identificação dos 
responsáveis pela veiculação indevida de ima-
gens de pessoas naturais no ambiente virtual 
(internet).

É possível demonstrar a enorme pertinên-
cia do estudo deste tema 
quando constatamos que 
cada vez mais as relações 
jurídicas empresariais, 
mormente no que con-
cerne à publicidade, têm 
utilizado a internet como 
meio de difusão de pro-
dutos, serviços ou simples 
meio de comunicação.

Obviamente, a in-
ternet não é “território 
sem leis” e, justamente 
em razão disto, se faz ne-
cessário que os tribunais 
saibam imputar, impla-
cavelmente, aos que ali 
operam a responsabilida-

de por seus atos.
O STF enfrentou o tema em 2009 no 

julgamento do RE 548048 de relatoria da Min. 
Ellen Gracie. Neste processo, a Turma Recursal 
do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, julgou procedente a ação 
movida pela Autora determinando aos réus que: 
1) Indenizassem à autora o valor de R$ 4.250,00 
em razão do uso indevido da imagem e por te-
rem atribuído a mesma adjetivos injuriosos; 2) 
Retirassem do seu site a imagem da Autora uma 
vez que não autorizada.

Na situação narrada, torna-se relativa-
mente fácil identificar o responsável pelo com-

Elcio nacur 
rezende

Doutor em Direito

a sÚMUla 403 Do sUPErior TriBUnal DE JUsTiça E o Uso inDEviDo 
Da iMaGEM Das PEssoas naTUrais no aMBiEnTE virTUal
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portamento que o Poder Judiciário julgou 
ilícito, uma vez que o site pertence, es-
treme de dúvidas, a uma pessoa jurídica 
devidamente estabelecida, bem como, 
nunca fora negada a autoria da pessoa 
que perpetrou o ilícito.

Outro caso de grande repercussão 
jurídica e midiática ocorreu quando a 
modelo Daniela Cicarelli teve sua imagem 
exposta em vídeo na internet onde prati-
cava atos libidinosos em uma praia. O Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, nos autos 
da Apelação Cível 556.090.4/4-00 com os 
fundamentos expostos na primeira par-
te deste trabalho, determinou que fosse 
retirado o indigitado vídeo do site dos 
réus (IG – Internet Group do Brasil ltda., 
Organizações Globo de Comunicação e 
Youtube inc.), sob pena de multa diária. 
Neste caso, como no parágrafo anterior, 
o julgamento foi facilitado pela relativa 
facilidade de identificação do agente que, 
supostamente, cometeu o ilícito.

O problema surge nos ambientes 
cujos responsáveis são de difícil iden-
tificação, vale dizer, quando os vídeos 
e/ou fotos são postados em sites “sem 
dono” ou sem o nome daquele que fil-
mou, fotografou ou, sobretudo, inseriu 
na internet. 

Neste diapasão, pergunta-se: 
Quem será o responsável pela indeniza-
ção? O provedor? O site? A pessoa que 
filmou ou fotografou? O indivíduo que 
inseriu a imagem na internet?

Ainda que perfunctoriamente, 
pode-se consolidar a identificação dos 
responsáveis e os principais fundamentos 
jurídicos pela exposição ilícita da imagem 
na internet, da seguinte forma:

1- Pessoa natural que fotografou ou 
filmou e inseriu no ambiente virtual a 
imagem não autorizada ou ofensiva, nos 
termos dos artigos 5º V, X e XXIII, a, da 
Constituição Federal, artigos 11, 12, 20, 21, 
186 e 927 do Código Civil e Súmulas 221 e 
403 do Superior Tribunal de Justiça.

2- Pais, tutores, curadores, empregadores 
ou comitentes, quando as pessoas natu-
rais estiverem sob sua guarda ou prestan-
do serviços. Ademais, a pessoa jurídica da 
área de comunicação pelo ato daqueles 
que estiverem lhe prestando serviço, nos 
termos dos artigos 927, parágrafo único, 
931, 932 e 942 do Código Civil e Súmula 
221 do Superior Tribunal de Justiça.
3- Proprietário do site onde foi hospe-
dado o conteúdo ilícito nos termos dos 
artigos 927, parágrafo único, 932, III e 
942 do Código Civil. Súmula 221 do Su-
perior Tribunal de Justiça.

A mais controvertida quaestio 
iuris reside na possibilidade da respon-
sabilização do provedor.

Duas correntes doutrinárias sur-
gem: a primeira defende a ideia de que o 
provedor não possui meios de identificar 
se o conteúdo postado possui caráter 
ilícito ou não, nem tampouco, designar a 
pessoa que agiu (postou) indevidamente 
a imagem, o que acarretaria o rompimen-
to do nexo causal, uma vez que sequer 
agiu ou se omitiu em qualquer obriga-
ção legal. Reforça esta posição o fato de 
que qualquer censura prévia a conteúdo 
jornalístico, afrontaria os artigos 5º, IX e 
XII e, 220, parágrafo 2º da C.F.

 A segunda teoria, afirma que o 
provedor exerce atividade comercial e de 
risco e, uma vez assumindo o risco passa 
a possuir, nos termos do parágrafo único 
do artigo 927 e 931 do C.C., responsabi-
lidade objetiva, isto é, independente de 
demonstração de culpa. Por corolário, 
deverá responder pelo dano causado a 
alguém em razão de sua atividade em-
presarial.

Proponho, estudando as duas 
teses, uma solução intermediária que, 
concomitantemente não colocaria a ví-
tima sem tutela e, tampouco, atribuiria 
responsabilidade indevida.

Esta teoria passa por duas fases. 
A primeira ocorre na identificação do 
conteúdo ilícito. Assim, uma vez que o 

ofendido comunicasse ao provedor que 
determinado conteúdo é ilícito, quer por-
que não autorizou ou é ofensivo à sua 
imagem, obrigatoriamente, incumbiria 
à empresa virtual a imediata exclusão 
do conteúdo no ambiente virtual. A se-
gunda fase, que independe da primeira, 
ocorreria na permanente obrigação do 
provedor de identificar claramente o 
responsável pela postagem do conteúdo 
indevido na web.

Com isto, em ambas as fases, ou 
seja, caso o provedor não retire imedia-
tamente do ar o conteúdo ofensivo ou 
não identifique claramente o responsável 
pela postagem, passaria a ter responsabi-
lidade pessoal pela ofensa, arcando com a 
indenização moral e material que tenha 
causado à vítima.

Direito Civil

Livros 
indicados:

www.delreyonline.com.br

RENÚNCIA AO 
EXERCÍCIO DE 
DIREITOS DA 
PERSONALIDADE
Brunello Stanciolli
Editora Del Rey

DANO MORAL  
7ª edição
Humberto Theodoro 
Júnior
Editora Del Rey
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DIREITOS 
FUNDAMENTAIS  
Retórica e 
historicidade  
2ª edição
José Adércio Leite 
Sampaio
Editora Del Rey



No direito privado, a manifesta-
ção de vontade sempre foi destacada 
como elemento essencial para confe-
rir validade aos negócios jurídicos nas 
relações civis e, mais propriamente, 
comerciais. E sua importância se eleva 
cada vez mais, também nas relações de 
direito público. 

Recentemente, foi aprovada a sú-
mula 436 pela Primeira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), com a 
seguinte redação: “A entrega de decla-
ração pelo contribuinte, reconhecen-
do o débito fiscal, constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra 
providência por parte do Fisco”.

A referida súmula vem pacificar 

uma série de discussões judiciais acerca 
de decadência, bem como de procedi-
mentos fiscais que devem ser observa-
dos tanto pela Receita Federal do Brasil 
(RFB), como pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN).

Ressalta-se que os contribuintes 
devem adotar uma postura ainda mais 
cautelosa no preenchimento e na en-
trega das declarações às autoridades 
fiscais.

No contexto atual, equívocos co-
metidos no cumprimento das obrigações 
acessórias podem levar o contribuinte a 
sofrer, em curto espaço de tempo, uma 
execução fiscal, pois, conforme o en-
tendimento predominante no STJ, basta 

luciano 
alves da 
Costa

Advogado-Sócio e 
Contador 
Pactum Consultoria 
Empresarial
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a entrega de uma declaração do 
contribuinte reconhecendo um 
tributo como devido para que as 
autoridades tomem as medidas 
de cobrança do mesmo, uma vez 
que o crédito tributário já estaria 
constituído.

Na era da fiscalização digi-
tal, é fundamental que as empre-
sas realizem um acompanhamen-
to sistemático das informações 
prestadas aos entes tributantes. 

Com o Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), deve 
haver um cruzamento de todas 
as informações empresariais do 
contribuinte, que representem 
base de cálculo para impostos e 
contribuições, tais como fatura-
mento, folha de salários, doações, 
empréstimos e financiamentos, 
apropriação de custos e despesas 
etc.

Para evitar restrições à ob-
tenção de Certidão Negativa de 
Débito, eventuais contingências 
ou a penhora de recursos bancá-
rios recomenda-se a qualificação 
contínua dos profissionais da área 
fiscal e a revisão mensal das obri-
gações acessórias.

Noutro passo,  o enten-
dimento do STJ traz segurança 
jurídica para relação entre con-
tribuintes e Fisco, na medida em 

que reconhece estar constituído 
o crédito tributário com a en-
trega de sua declaração perante 
o Fisco. 

Desta forma, realizada a 
declaração pelo contribuinte, 
inicia-se a contagem do prazo 
prescricional para ajuizamento 
de execução fiscal contra o con-
tribuinte.

41Direito Tributário

Na era da fiscalização di-
gital, é fundamental que 
as empresas realizem um 
acompanhamento siste-
mático das informações 
prestadas aos entes tri-
butantes.

Livros
indicados:
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DIREITO 
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Securitização de 
crédito
Natália Cristina 
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Editora Del Rey
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lançaMEnTos

Em 28 de maio, na Livraria Ju-
rídica Universal, na cidade de Uber-
lândia, lançou-se o livro “Associações 
Civis”, de autoria de Wendel de Bri-
to Lemos Teixeira. A obra é fruto da 
vivência do autor enriquecida com 
ampla pesquisa de Direito Compa-
rado e da mais atualizada doutrina 
sobre o tema.
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Arnaldo Oliveira e sua esposa Áurea Oliveira.

DEsTaQUE
MEDALHA ALFERES TIRADENTES

Em 9 de junho, durante soleni-
dade realizada na Academia da Polícia 
Militar, em Belo Horizonte, o editor 
Arnaldo Oliveira, diretor-presidente 
da Editora Del Rey, recebeu por indi-
cação do Coronel Paulo Márcio Diniz, 
assessor de apoio externo institucional 
do TRT – 3ª região, a “Medalha Alferes 
Tiradentes”, pelos serviços prestados à 
cultura jurídca do Estado. Criada pelo 
Decreto n° 29.774, de 17 de julho de 
1989, a medalha é a maior condera-
coração outorgada da Poicia Militar 
de Minas Gerais.



A crise 
do Poder Judi-
ciário, que hoje 
presenciamos, 
não só no Brasil 
como no mun-
do inteiro, leva 
à constatação 
de que o exer-
cício do Direi-
to, da maneira 
que está sendo 
conduzido, não 
atende mais aos 
anseios da so-
ciedade. A bus-
ca por métodos 
alternativos de solução de controvérsias é 
cada vez maior. 

Em um cenário globalizado, o desempe-
nho das empresas está diretamente relacionado 
com a sua capacidade de inserção no mercado 
internacional. O fenômeno da internacionali-
zação das empresas brasileiras é inevitável. As 
companhias, que investem no exterior, são bem 
mais desenvolvidas tanto tecnologicamente 
como financeiramente em relação às empresas 
puramente domésticas. Ideologias arcaicas não 
cabem mais em uma nação-comerciante.

Dentro deste contexto, pode-se afir-
mar que a Lei de Arbitragem foi idealizada no 
Brasil para evitar que ficássemos fadados à 
marginalização internacional. Após percorrer 
um logo caminho no Congresso Nacional, 
enfrentar inúmeras dificuldades e esperar 
quatro anos para ser aprovada, a Lei de Arbi-
tragem completará, em 2010, quatorze anos 
de vigência. Uma importante conquista, que 
proporcionou significativa integração do sis-
tema jurídico brasileiro no cenário comercial 
mundial. Neste período de quase quatorze 
anos da Lei 9.307/96, a legislação brasileira foi 
modernizada para garantir segurança jurídica 
e credibilidade à arbitragem. 

Verifica-se que houve referência espe-
cífica à arbitragem em vários diplomas legais, 
como, por exemplo, no âmbito do direito 
societário, através da Lei 10.303/2001, que 

modificou o § 3º do 
art. 109 da Lei das 
Sociedades Anôni-
mas (Lei 6.404/76), 
o qual prevê a pos-
sibilidade de inserção 
da cláusula compro-
missória no estatuto 
das sociedades. 

Várias leis 
autorizam expres-
samente a adoção 
da arbitragem para 
solução de conflitos 
com a Administra-
ção Pública (Lei nº 
11.079/2004 - PPP´s; 

Lei nº 10.848/04 - Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica; Lei nº 10.233/01 - Rees-
truturação dos transportes aquaviário e ter-
restre; Lei nº 9.478/97 – ANP; Lei nº 9.472/97 
- organização dos serviços de telecomunica-
ções, a criação e funcionamento de um órgão 
regulador; Lei nº 8.987/95 – Concessões).

Além da legislação, vários livros e ar-
tigos foram escritos, conferências e seminá-
rios estão sendo realizados com o objetivo 
de difundir a cultura arbitral no Brasil. Com 
isso, o instituto arbitral teve um crescimento 
bastante relevante, sendo utilizado em vários 
setores da economia, principalmente de pe-
tróleo e gás, energia elétrica, automobilístico 
e de seguros. Setores esses em que o Estado 
se mostra bastante ineficiente em relação à 
prestação jurisdicional. Por outro lado, apesar 
da excelente repercussão da arbitragem no 
Brasil, houve um crescimento paralelo inverso. 
Não obstante o esforço dos arbitralistas em 
transmitir o correto uso da Lei de Arbitragem, 
informando quais são as verdadeiras caracte-
rísticas do instituto arbitral e suas prerroga-
tivas, verifica-se a constituição de entidades 
arbitrais inidôneas, que atuam como empresas 
de cobrança, simulando a arbitragem. 

Outro efeito colateral, notado nesse 
período de vigência da Lei de 1996, foi a 
atuação de alguns agentes que se intitulavam 
“juízes de arbitragem”. Utilizavam ilegalmente 
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os símbolos da República e praticavam 
crimes de falsidade ideológica, estelio-
nato, usurpação da função pública e 
falsificação de selo ou sinal público.

Entretanto, algumas medidas de 
combate a esses crimes já foram e es-
tão sendo tomadas. Não se pode deixar 
que a arbitragem, que já se mostrou 
bastante eficiente como método al-
ternativo de soluções de controvérsias, 
fique ameaçada ao descrédito devido 
a práticas criminosas.

 Outro entrave ao desenvol-
vimento da arbitragem diz respeito 
à questão cultural. No próprio curso 
do procedimento arbitral são usados 
mecanismos procrastinatórios, pelos 
advogados das partes, para desviar os 
propósitos da arbitragem, mais especi-
ficamente com a relação à celeridade 
do instituto. 

 São vários os objetos de im-
pugnações das partes para dificultar 
o bom andamento da arbitragem. Na 
maioria das vezes, a eficácia e valida-
de das cláusulas compromissórias são 
atacadas. Não é por outra razão que 
as próprias câmaras arbitrais recomen-
dam a redação das cláusulas (standard 
arbitration clause) em seus materiais 
de divulgação. As ações acerca da vali-
dade da cláusula são ajuizadas no Po-
der Judiciário, o que retarda o início do 
processo arbitral, ficando uma das par-
tes aquartelada do seu direito a uma 
decisão de mérito. Quando superada 
a questão acima descrita, as partes 
começam a contestar a independência 
e a imparcialidade dos árbitros, muitas 
das vezes despidas de qualquer suporte 
fático e jurídico. 

 Logo após, passam a tumul-
tuar a fase instrutória do processo, 
apresentando uma quantidade extre-
mamente volumosa de documentos. 
Além disso, impugnam o(s) perito(s) 
nomeado(s) pelo Tribunal Arbitral que, 
por sua vez, encontra grande dificul-

dade em encontrar nomes que “agra-
dem” as partes. 

Não é raro o número de teste-
munhas ultrapassar, e muito, o razoável, 
sendo necessários vários dias para se 
realizar uma audiência de instrução. Na 
“fase pós-arbitral”, ações são ajuizadas 
para tentar anular a sentença arbitral e 
suspender sua execução, cujas alega-
ções não se enquadram no rol taxativo 
do art. 32 da Lei de Arbitragem.  

 Importante mencionar que 
várias ações foram ajuizadas contras 
as instituições arbitrais, responsáveis 
apenas pela administração das arbitra-
gens. Analisando jurisprudência sobre 
o assunto, Selma Ferreira Lemes (Ju-
risprudência Comentada. In: WALD, 
Arnold. Revista de Arbitragem e Me-
diação. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, ano 1, n.2, 2004, p. 268) afirma: 
“(...) destaca-se a pertinência em alegar a 
ilegitimidade passiva e falta de interesse 
processual da instituição arbitral, pois é 
entidade meramente administrativa, não 
possuindo poder jurisdicional (não é ela 
que se encontra investida pelas partes 
para decidir a controvérsia e proferir a 
sentença arbitral).”

Na mesma linha de raciocínio, 
Carlos Alberto Carmona (Arbitragem 
e Processo. Um comentário à Lei nº 
9.307/96, 2ª Ed., São Paulo: Atlas, 
2007, p. 201.) assevera: “(...) há que dis-
tinguir a atividade dos órgãos arbitrais 
institucionais da atividade dos árbitros: 
os primeiros apenas organizam a arbitra-
gem, fornecendo meios, procedimentos, 
regras, estrutura operacional; os últimos 
analisam a causa, decidem-na, proferido 
a sentença arbitral.”

Uma pergunta merece reflexão: 
estariam os advogados desvirtuando 
a arbitragem e assemelhando-a ao 
contencioso judicial? Os fatos nar-
rados não ocorrem apenas no Brasil, 
mas em arbitragens internacionais 
também, agravados pela possibilidade 

do surgimento de ações paralelas em 
diversos países.

Mesmo com todas estas cir-
cunstâncias, indubitavelmente a 
arbitragem confere às partes uma 
prestação jurisdicional mais eficiente 
e célere. “Proponents of arbitration 
cite this advantages: speed, low cost, 
special expertise of knowledgeable 
arbitrators, restrained conflict levels 
(helping to preserve goodwill and 
continuity in relations), and preser-
vation of privacy” (MACNEIL, Ian R. 
GUDEL, Paul J. Contracts: Exchange 
transactions and relations. New York: 
Foundation Press, 2001, p. 1067.).

Assim, apesar do instituto arbi-
tral permanecer em constante ameaça 
por projetos de lei que distorcem a ar-
bitragem e, ainda, ser objeto de aber-
rações para se obter vantagens ilícitas, 
os 14 anos da Lei de Arbitragem devem 
que ser comemorados com muito afin-
co pela sociedade brasileira.

Direito Arbitral
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A modernidade e as novas ferramen-
tas usadas na competitividade do mercado 
colaboram para que o dinamismo interfira 
nitidamente nos negócios, na visão dos 
empresários e na forma como as atividades 
econômicas se desenvolvem. Realmente, a 
escolha da estratégia mais adequada sem-
pre afeta os resultados perseguidos pelos 
empresários, apresentando melhor renta-
bilidade e reduzindo desgastes decorrentes 
das relações jurídicas firmadas.

Nesta perspectiva, revela-se opor-
tuna a consultoria jurídica que apresen-
te perfil estratégico, para que os atos e 
negócios jurídicos realizados possam se 
dar de forma prudente, mensurando-se 
eventuais rentabilidades, além de compor 
sua função preventiva, para que o empre-
sário não suporte perdas imprevisíveis e 
desnecessárias.

No atual cenário econômico não 
basta ao empresariado apenas a vitória 
de mercado, ou seja, ter maior espaço no 
mercado que seus concorrentes, mas, antes 
disso, ter estrutura empresarial que lhe 

permita crescer e manter o nível conquis-
tado, tudo dentro da legalidade.

Há que se ressaltar que o menciona-
do dinamismo tem contribuído para que 
os profissionais do Direito desenvolvam 
trabalhos que tenham como escopo as 
análises estratégicas das relações jurídicas 
dos empresários, independentemente do 
porte da empresa, ou seja, com aplicação 
para empresários individuais, microem-
presas e empresas de pequeno e grande 
porte.

Referida análise consiste na utiliza-
ção do Direito como instrumento de ges-
tão dos negócios dos empresários, tendo 
na visão do profissional do ramo a missão 
de apresentar ao empresário os contor-
nos jurídicos necessários para mensurar 
as conseqüências de quaisquer atos por 
aquele praticados. 

Importante frisar que a consultoria 
jurídica alcança relevância elementar na 
construção das estratégias da empresa. A 
uma, porque todo e qualquer ato e/ou ne-
gócio terá algum efeito jurídico. E, a duas, 
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porque a consultoria jurídica deixou 
de ser apenas um acompanhamento 
processual para se tornar medida 
de aconselhamentos e contribui-
ção nas decisões dos empresários, 
demonstrando que sua utilização 
não é apenas importante, mas sim 
necessária e indispensável.

Nessa linha, há uma série 
de medidas que podem ser utili-
zadas como instrumentos de ges-
tão de negócios jurídicos. A título 
de exemplo, registram-se algumas 
linhas do Direito Empresarial que 
se revelam altamente relevantes e 
aconselháveis aos empresários, para 
o desenvolvimento seguro, prudente 
e rentável de seus negócios.

Inicialmente, há os trabalhos 
denominados de planejamento tri-
butário, o qual se coloca como for-
ma de redução dos tributos supor-
tados por uma empresa. Neste caso, 
vale registrar que dito planejamento 
encontra sucesso quando aplicada a 
forma societária adequada, para que 
estruturas ou formas diferenciadas 
de sociedades sejam trabalhadas, 
para abrir espaço à mensuração e 
planejamento da menor tributação, 
haja vista que os tributos apresen-
tam fatos geradores bem diferen-
ciados, e diferentes incidências a 
depender da atividade que compõe 
o objeto social das sociedades.

Outro ponto fundamental é 
a organização societária, ou seja, 
utilização de medidas estratégicas 
voltadas à redução de contingências 
e litígios, bem como para maximi-
zar os resultados decorrentes dos 
negócios por ela realizados. 

A forma societária a ser eleita 
pelo empresário deve ser coerente 
com suas pretensões e suas ativida-
des. Ademais, as parcerias firmadas 
e as associações com terceiros de-
vem pautar agilidade, legalidade e 

eficiência, o que pode perfeitamen-
te encontrar respostas no Direito 
Societário.

As espécies societárias pre-
vistas no Código Civil Brasileiro, 
a partir de seu artigo 986, são 
exemplos de que o Direito apre-
senta soluções interessantes para 
a composição dos interesses dos 
empresários e os terceiros que com 
aqueles se relacionam, a depender 
de seus objetivos.

Apenas para exemplificar, 
vale destacar que muitas parcerias 
são realizadas através da elaboração 
de contratos de sociedade, pela for-
ma da Sociedade em Conta de Par-
ticipação (arts. 991 a 996, C.C.B.), a 
qual é desprovida de personalidade 
jurídica, protege a pessoa do sócio 
investidor e não precisa ser regis-
trada, reduzindo assim a burocracia 
e eventual risco de exposição de 
negócios estratégicos.

As disposições relativas às So-
ciedades Limitadas também devem 
ser bem compreendidas e aplicadas, 
para que não haja desgastes entre 
os sócios, muito menos prejuízos 
decorrentes de abuso de poderes ou 
desvio de finalidades na administra-
ção do empreendimento. 

O mesmo ocorre com as So-
ciedades Anônimas, cujas normas 
aplicáveis (lei 6.404/76) apresentam 
várias situações que podem ser uti-
lizadas estrategicamente, tanto para 
o bem da sociedade, quanto para sua 

relação com terceiros. Há, na citada 
legislação, possibilidades de busca 
e captação de investimentos, com 
futuras transformações de investi-
dores em sócios/acionistas, como, 
também, possibilidade de união de 
vontades em processos decisórios da 
companhia, na adoção do chamado 
“acordo de acionistas”.

Tais previsões não se limitam 
apenas a organizar as sociedades, 
como, também, a promover sua re-
organização, quando utilizadas por 
empresários que já se encontrem 
em situação de crise econômico-
financeira. 

Uma das medidas a serem 
adotadas para que o empresário 
possa se soerguer e abandonar o 
estado de crise é a via da recupe-
ração de empresas, lastreada pela 
lei nº 11.101/2005, doravante de-
nominada LRE.

Na citada lei é possível propi-
ciar ao empresário a medida recu-
peratória, para se salvar da situação 
de crise e buscar uma sobrevida no 
mercado. O ordenamento jurídico 
vigente prevê a possibilidade de re-
estruturação da empresa, com pa-
gamento de credores e manutenção 
da fonte produtora, postos de em-
prego, bem como da continuidade 
de seus negócios.

A aludida previsão encontra 
respaldo no artigo 170, caput e in-
cisos II e III, da Constituição da Re-
pública de 1988. No caput daquele 
artigo há norma que declina o pres-
tígio à dignidade da pessoa humana, 
à valorização do trabalho humano, 
como a aplicação da justiça social. 
Já os citados incisos apontam que 
as empresas (atividades econômicas) 
devem ser desenvolvidas por empre-
sários que cumpram, na sociedade 
na qual se inserem, seu papel re-
levante econômico e socialmente, 

Outro ponto fundamental 
é a organização societária, 
ou seja, utilização de me-
didas estratégicas voltadas 
à redução de contingências 
e litígios.
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lastreando o chamado princípio da 
função social da empresa.

Aliado a tal princípio encon-
tra-se na LRE, em seu art. 47, o prin-
cípio da preservação da empresa, 
cuja essência é privilegiar, sempre 
que possível, a manutenção da fon-
te de riquezas, os empregos dos tra-
balhadores e sua função social.

Acaso a empresa opte por 
desenvolver trabalho de reorgani-
zação societária pela via da recu-
peração, notadamente judicial, há 
que se empreender investimento na 
preparação de um plano de recupe-
ração cujo formato possa realmente 
viabilizar seu soerguimento. Para 
tanto, vale ressaltar que o plano a 
ser apresentado deve ser aprovado 
pelos credores do empresário em 
crise, razão pela qual sua viabilidade 
deve ser bem traçada com meios 
estratégicos e factíveis.

Neste ponto o uso estra-
tégico do Direito é fundamental, 
vez que há várias possibilidades de 
reestruturação previstas na lei nº 
11.101/2005, em seu artigo 50, cuja 
atratividade dependerá da saída que 

mais interessará aos credores e que 
apresente visíveis condições de ser 
implementada.

Assim, revela-se importante 
a utilização estratégica dos instru-
mentos constantes do Direito So-
cietário, na elaboração do plano de 
recuperação. Dentre outros meios, 
vale citar: a transferência de ativos 
aos credores, a emissão de valores 
mobiliários como forma de atrair 
investimentos, a elaboração pre-
ventiva de composição de interesses 
que trabalhem a dilação de prazo 
para cumprimento de obrigações, 
alteração do controle societário e 
realização de medidas para rees-
truturação coletiva das condições 
de trabalho e salários, através de 
sindicatos, como possíveis para re-
estruturação.

Dessa forma, o Direito se re-
vela como instrumento indispen-
sável na gestão das empresas e nos 
processos decisórios dos empreendi-
mentos, tendo nas oportunas e ade-
quadas consultorias e orientações 
jurídicas ponto fundamental na es-
trutura preventiva, organizacional e 

estratégica daquelas empresas que 
pretendem maximizar seus resul-
tados e superar o dinamismo e a 
competitividade do mercado.
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A Lei 11.101/05 (LRF) que regula os 
procedimentos falimentares, de recupera-
ção judicial e extrajudicial de sociedades 
empresárias prevê, em seus artigos 21 a 25, 
as principais normas disciplinadoras da fun-
ção do administrador judicial como órgão 
auxiliar ao juízo falimentar em vista à eficaz 
condução do procedimento de recuperação 
judicial e falência empresarial.

Na antiga lei de falências (Decreto 
7.661/45) , a pessoa do síndico e do comis-
sário era eleita dentre os próprios credores, 
dentre aqueles com maior crédito a receber 
da sociedade, partindo-se da premissa que 
um credor com grande vulto sub judice, 
seria, em tese, um dos mais interessados na 
condução do processo falimentar ou concor-
datário. Esta previsão ocasionava reiteradas 
divergências de interesses, haja vista que um 
mesmo credor poderia agir como síndico ou 
comissário em um processo falimentar ou 
concordatário, frente aos demais credores 
de uma mesma sociedade, podendo, supos-
tamente, utilizar-se de posição privilegiada 
no concurso creditório.

A nova LRF, atentando-se a tal dispa-
rate, prevê a profissionalização da função do 
administrador judicial como órgão necessá-
rio ao auxílio do juízo falimentar. O adminis-

trador judicial, nomeado pelo juiz falimentar 
passou a assumir a função de acompanha-
mento pari passu da execução do plano de 
recuperação judicial, previamente aprovado 
pelo Poder Judiciário e credores, bem como 
realizar atos de gestão investidos de natu-
reza financeiro-administrativa em prol da 
celeridade do processo falimentar.

Este avanço legal revestiu a figura 
do administrador judicial da credibilidade 
necessária ao regular processamento do 
feito, trazendo conforto aos credores, que 
passaram a crer na certeza de atuação pro-
fissional, fiscalizada e imparcial do auxiliar 
da justiça na busca da satisfação de seus 
interesses perante a sociedade falida ou 
submetida à recuperação.

Dentre as principais questões que 
emergem da atuação do administrador ju-
dicial em processos falimentares e recu-
peracionais, reside na discussão teórica e 
indefinida da necessária qualificação técni-
ca-acadêmica do profissional a ser nomeado 
pelo juízo falimentar, que desempenhará a 
gestão da massa falida e fiscalização do pla-
no de recuperação da sociedade em crise. 

Indubitavelmente, quanto melhor 
qualificado for o profissional engajado na 
função de administrador judicial, seja por 
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sua formação acadêmica em áreas 
afetas ao direito empresarial, seja por 
possuir conhecimentos em adminis-
tração de empresas, economia e con-
tabilidade, melhor poderá atuar como 
auxiliar e fiscal do Poder Judiciário no 
feito. Adicionalmente à essa forma-
ção acadêmica, as experiências pro-
fissionais pelas quais o administrador 
judicial tenha vivenciado ao longo de 
sua carreira, serão sempre bem vistas 
pelo Poder Judiciário, e bem recebida 
pelos credores e demais interessados 
no célere deslinde da lide. 

Inobstante os conhecimen-
tos acadêmicos e experiências pro-
fissionais enriquecedoras ora cita-
dos, mister ressaltar a importância 
do profissional já ter atuado como 
administrador judicial em processos 
falimentares, fato que corroborá com 
o conhecimento prático do processa-
mento do feito em busca da eficácia 
e pleno atendimento dos anseios do 
juízo falimentar e credores.

Precipuamente, caberá ao juiz 
falimentar, baseando-se em sua ex-
periência profissional, conhecimento 
técnico da matéria e avaliação do 
processo judicial o qual estará julgan-
do, avaliar a natureza e complexidade 
que as gestões da falência e recupe-
ração exigirão do administrador ju-
dicial. Após análise prévia e avaliação 
da complexidade e dificuldades do 
processo judicial, o juiz falimentar, a 
seu critério, imbuído da função juris-
dicional de satisfação dos interesses 
dos credores e preservação da em-
presa, nomeará profissional idôneo, 
tecnicamente qualificado com com-
provada experiência prática na seara 
falimentar, em vista a atuar como 
auxiliar judicial na administração da 
falência e na fiscalização do plano de 
recuperação da sociedade em crise.

O juiz falimentar, a partir da 
nomeação de profissional de sua es-

treita confiança, lhe outorgará po-
der de fiscalização, o qual deverá ser 
exercido de maneira responsável e em 
nome próprio, responsabilizando-se 
civil e penalmente por atos prejudi-
ciais aos interesses dos credores e ao 
regular prosseguimento do feito.

Porém, o poder de fiscaliza-
ção atribuído ao administrador ju-
dicial pelo juízo falimentar não lhe 
é outogardo de maneira absoluta. A 
partir de sua nomeação, o administra-
dor judicial deverá realizar atos que 
importem na preservação da massa 
e interesse dos credores, sendo-lhe 
vedado realizar atos administrativos 
sem o devido processo legal e au-
torização judicial, nem mesmo ter 
livre acesso à sede da sociedade re-
cuperanda a seu próprio arbítrio, ou 
até mesmo participar de reuniões dos 
administradores legais da sociedade 
em crise, quando esta ainda está sob 
as rédeas daqueles que gerenciam a 
operação mercantil.

O administrador judicial, para 
executar seu papel de maneira efi-
caz, deverá utilizar-se de ferramentas 
gerenciais de avaliação empresarial 
disponibilizadas pelos administrado-
res legais da sociedade recuperanda, 
evitando, desta feita, adotar medidas 
temerárias ancoradas em premissas 
infundadas vinculadas a dados fi-
nanceiro-contábeis que possam estar 
maquiando a real situação financeiro-
patrimonial da sociedade. Ao admi-
nistrador judicial lhe é atribuída a 

função adicional de atuar ativamente 
em prol dos interesses dos credores, 
em vista à preservação da sociedade 
empresária, para que esta, superada 
a fase de iminente bancarrota, pos-
sa voltar a gerar riqueza para seus 
sócios, empregados e colaboradores, 
permitindo, desta forma, a manu-
tenção da fonte produtora de bens 
e serviços, geradora de empregos e 
pagadora de tributos.

Inquestionavelmente a Lei nº 
11.101/05 inovou ao tratar de forma 
diferente a figura do administrador 
judicial como órgão auxiliar ao juízo 
falimentar, por este nomeado, atri-
buindo-lhe o dever de buscar a eficá-
cia e maximização dos interesses dos 
envolvidos e diretamente interessados 
no sucesso dos processos falimentar 
e recuperacional, exigindo-se deste 
órgão auxiliar a adoção de condutas 
e qualificações intrínsecas outrora 
despercebidas no antigo Decreto-Lei 
7.661/45 e agora realçadas na nova 
LRF por coroar o profissionalismo, co-
nhecimento técnico comprovado, sem 
olvidar da necessária vivência prática 
no exercício da função auxiliadora 
jurisdicional.

Porém, o poder de fiscalização 
atribuído ao administrador 
judicial pelo juízo falimentar 
não lhe é outogardo de ma-
neira absoluta.
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O crescente índice de criminalidade 
cria um cenário de instabilidade social ali-
mentado diariamente pelos meios de comu-
nicação que fazem da violência uma eficaz 
mercadoria preciosa no aumento dos índices 
de audiência – quem não lembra do caso 
Nardoni?!. Por essa receita de pseudo-in-
formação, a mídia alimenta suas audiências, 
bem como o sistema de justiça penal. 

 A opinião pública, inflamada pelo 
sensacionalismo midiático, reclama de seus 
representantes soluções imediatas e repres-
sivas para suas demandas. É impressionante 
como o discurso político – e também jurídico 
– se enrijece, pautando-se, cada vez mais, 
por medidas emergencialistas que buscam 
a criminalização de mais e mais condutas, 
além do aumento de suas penas e, em con-
trapartida, da diminuição das garantias cons-
titucionais.

Por meio desses discursos ganha força 
a doutrina do Direito Penal Máximo. Suas 

fórmulas mágicas para a guerra contra a cri-
minalidade já são bastante difundidas, como, 
por exemplo, o aumento dos tipos penais, 
flexibilização de direitos fundamentais, en-
rijecimento da execução penal, uso abusivo 
da prisão cautelar, e a expansão do sistema 
prisional.

Como grande expoente dessa ideolo-
gia repressiva destaca-se o movimento Lei 
e Ordem, pelo qual a criminalidade é uma 
doença contagiosa a ser combatida e o cri-
minoso um ser daninho. Essa doutrina abusa 
da aplicação de medidas severas para, além 
de intimidar e neutralizar os criminosos, fa-
zer justiça às vítimas e aos homens de bens. 
Dessa forma, cria-se um autêntico Direito 
Penal do inimigo, como quer Jakobs, que 
viola garantias constitucionais indispensáveis 
à consolidação de um Estado de Direito que 
se quer democrático.

 A incorporação desse pensamento 
criminalizante como ideal de justiça e modelo 
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Direito Penal

de segurança pública leva à criação 
exacerbada de leis penais que trans-
formam a legislação penal em uma 
colcha de retalhos, fazendo o sistema 
perder sua coesão interna e lógica sis-
têmica – para tanto basta ver os ilícitos 
administrativos transformados em pe-
nais nas leis ambientais, falimentares, 
de trânsito, etc. Esse tipo de legislação 
se revela desproporcional, arbitrária, 
ocasional, e, via de consequência, ile-
gítima e simbólica, pois incapaz de 
ser eficaz.

Todavia, essa eficácia mera-
mente simbólica da atuação do Direito 
Penal advinda da adoção de políticas 
penalizadoras tem gerado altos cus-
tos sociais. Um levantamento feito 
pela Coordenação Geral de Política, 
Pesquisa e Análise da Informação do 
Departamento Penitenciário Nacional 
do Ministério da Justiça (cf. Revista 
Consultor Jurídico, <www.conjur.com.
br/2008-abr-26/penas_alternativas_
maior_aplicacao_historia>, acesso em 
22.04.2010) explicita o avanço do pro-
cesso de criminalização e de controle 
social via Direito Penal no Brasil. 

Tal estatística demonstra o 
avanço do Direito Penal através da 
aplicação de penas privativas de li-
berdade, penas restritivas de direito e 
transações penais. Segundo os dados 
pesquisados, a quantidade de pessoas 
que cumpre pena e medida alterna-
tiva já é equivalente ao número to-
tal de presos no Brasil. Em dezembro 
de 2007 haviam 422.373 presos no 
país, entre condenados e provisórios, 
e outros 422.522 que cumpriram, no 
decorrer do ano, a pena restritiva de 
direito. Em 2002, o número de presos 
era de 248.685 e o de cumpridores 
de penas e medidas alternativas de 
apenas 102.403. Portanto, enquanto 
o aumento de presos em cinco anos 
no Brasil foi de 69,84%, a aplicação 
de penas e medidas alternativas, no 

mesmo período, chegou a 412,6%.
É louvável pontuar-se o forta-

lecimento de alternativas à aplicação 
de penas privativas de liberdade. No 
entanto, a análise dos números de-
monstra que o avanço da aplicação 
de penas e medidas alternativas não 
representou a diminuição dos índices 
de utilização das penas privativas de 
liberdade, revelando, ao contrário, seu 
uso ainda abusivo. 

A aplicação de penas restritivas 
de direito não tem sido uma alternati-
va de fato à privação de liberdade, pois 
a substituição que deveria acontecer 
dentro das varas criminais dos fóruns 
tem sido constantemente ignorada 
– logo, a sobrecarga nos tribunais de 
apelações pleiteando substituições de 
pena.

Na sentença penal condenató-
ria deve o juiz verificar a possibilidade 
de substituição da pena privativa de 
liberdade por uma outra espécie de 
pena (art. 59, IV do CP) ou pelo sursis. 
Mesmo com a ampliação do campo de 
atuação das penas restritivas de direito 
pela Lei 9.714/98 alguns de seus re-
quisitos de aplicação aparecem como 
barreiras instransponíveis.

Para ser aplicada a pena res-
tritiva de direito deve-se observar os 
requisitos previstos no art. 44 do CP, 
dividindo-se estes em objetivos e sub-
jetivos. Aqui se deterá na crítica aos úl-
timos. Os requisitos subjetivos aduzem 
que deve o juiz utilizar a substituição 
desde que a medida seja socialmen-

te recomendável, além de identificar 
prognoses favoráveis que apontem a 
suficiência da substituição, tendo em 
vista a culpabilidade, antecedentes, 
a conduta social e a personalidade 
do condenado, além dos motivos e 
circunstâncias do crime. Portanto, 
os critérios subjetivos terminam por 
deixar a decisão ao subjetivismo do 
julgador. Logo, o direito à substituição 
dá lugar ao rigor punitivo que, aliado 
às ausências e fragilidades das defesas 
técnicas, fazem das penas restritivas 
de direito um benefício outorgado a 
poucos.

Como consequência direta des-
se punitivismo se presencia a superlo-
tação dos presídios por uma clientela 
composta de presos condenados e 
também provisórios que, em muitos 
casos, deveriam ter direito a substitui-
ção de suas penas privativas de liber-
dade por restritivas de direito.

Esse cenário de crescente cri-
minalização ilustra o controle social 
exercido pelo Estado através do Di-
reito Penal. Controle, na verdade, de 
uma parcela da sociedade excluída do 
mercado formal de trabalho, do con-
sumo das benesses do capitalismo e 
do acesso aos direitos fundamentais. 
Tantas privações tornam essas pessoas 
mais vulneráveis ao processo de crimi-
nalização e à cooptação seletiva dos 
sistemas de defesa social.

Uma vez dentro destes sistemas 
o caminho de volta é improvável. O 
Direito Penal deixa marcas profundas 
na vida daqueles absorvidos por seu 
filtro seletivo. Marcas estas que podem 
ser eternas para aqueles condenados à 
privação de liberdade, cujas privações 
sociais pré-existentes são agravadas 
pelo assujeitamento e etiquetamento 
inerentes ao contato com o cárcere. 

Será que esse modelo repres-
sivo cumpre com suas promessas de 
segurança social? A sensação de inse-

Na sentença penal condena-
tória deve o juiz verificar a 
possibilidade de substituição 
da pena privativa de liber-
dade por uma outra espécie 
de pena ou pelo sursis.
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gurança da população e os índices de 
criminalidade diminuíram em virtude 
do agigantamento do Estado Penal? 
Ambas as respostas são negativas e 
alertam para a necessidade de mudan-
ças. É preciso quebrar velhos paradig-
mas e abrir os olhos para novas teorias 
e práticas políticas e jurídicas.

Como contraponto ao Estado 
Penal surge o movimento do Abolicio-
nismo Penal e do Direito Penal Mínimo. 
O primeiro, capitaneado por Louk Hul-
sman, entendende ser o Direito Penal 
incapaz de resolver as questões sociais 
numa sociedade cada vez mais de-
sigual. Para seus defensores, a pena 
privativa de liberdade não cumpre 
suas finalidades, ou seja, não previne 
e nem ressocializa, muito pelo contrá-
rio, ao invés de educar, deseduca, de 
humanizar, estigmatiza, acentuando 
cada vez mais a distorções sociais. Já 
o Direito Penal Mínimo defende que 
a lei penal só intervirá quando abso-
lutamente necessário, isto é, atuará 
quando os demais ramos do Direito se 
revelarem incapazes de tutelar os bens 
tidos como mais relevantes.

Logo, percebe-se que os mini-
malistas apregoam a descriminalização 
de uma série de condutas de menor 
potencial ofensivo, as deixando a car-
go do Direito Administrativo, Cível, 
Ambiental, dentre outros. Entendem 
ser inadequada a atual política cri-
minal brasileira, neo-retribucionista, 
que defende uma maior intervenção 
do Estado por meio de seu braço ar-
mado, pelo fato de que tal política não 
se amolda à realidade da falência do 
sistema carcerário, das limitações do 
Sistema de Justiça Criminal e da extre-
ma situação de desigualdade social.

Como se vê, contrapontos exis-
tem e possuem racionalidade e efetivi-
dade superiores às promessas ilusórias 
de segurança social via Direito Penal 
Máximo. É necessário estar atento ao 

caminho a ser trilhado: ou se avança 
para a um Estado de Direito realmente 
Democrático, pautado em princípios 
humanitários, ou ruma-se a um Esta-
do Totalitário, em que a liberdade de 
muitos será subjugada frente a ilusória 
segurança de poucos.

É inconcebível tentar aplicar 
uma política de tolerância zero a um 
Estado mínimo, de cunho (neo)liberal, 
como o brasileiro que, parafraseando 
Lenio Streck “ainda não cumpriu com 
suas promessas da modernidade”.

Este ensaio apresenta mais per-
guntas do que respostas, mas é possí-
vel concluir que para resgatar o tecido 
social e os laços de solidariedade entre 
as pessoas, de modo que o medo dê 
lugar à confiança, é preciso avançar 
além das respostas repressivas. É im-
possível enfrentar o novelo dramático 
da sociedade brasileira pelo viés pu-
nitivista. A insegurança, compreen-
dida em sua complexidade, demanda 
intervenções capazes de lidar com a 
pluridimensionalidade da violência. 
Requer-se um novo tipo de gestão e 
de protagonistas políticos aptos a am-
pliar as possibilidades de respostas ao 
fenômeno da criminalidade.
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Em 12 de junho, foi lançada a 
obra coletiva “Direito Público – Pers-
pectivas e atualidades”, coordenada 
pelos professores Wilba Lúcia Maia 
Bernardes, Glenda Rose Gonçalves 
Chaves e Diogo Luna Moureira. O livro 
comemora os 10 anos da PUC Minas 
Virtual, trazendo textos atuais dos pro-
fessores daquela Universidade especia-
lizados no Direito Público Virtual.
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 Na manhã de 31 de julho, 
sábado, na livraria da Rua Aimo-
rés, foi lançado o livro “Um tirador 
de retratos”, do professor Ricardo 
Arnaldo Malheiros Fiuza, jornalista, 
escritor e atual Editor Adjunto da 
Editora Del Rey. 
 O livro traz mais de 100 fo-
tos em preto-e-branco e uma co-
lorida.  São fotografias tiradas pelo 
autor de 1952 a 2009, focalizando 
passagens, momentos e pessoas. Na 
ocasião, foram autografados mais de 
200 exemplares. O livro foi impresso 
pela Rona e lançado pela Del Rey.

UM TIRADOR DE RETRATOS
Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza

Ricardo Fiuza com Ana Paola Riccio, 
Designer Gráfica do livro.

Des. Kildare Carvalho, Presidente do 
TRE-MG, e Arnaldo Oliviera, Presiden-
te da Del Rey.

O autor com a Desa. Albergaria Costa 
e o Des. Cláudio Costa, Presidente 
do TJMG.

Ricardo Fiuza com o Dep. Délio 
Malheiros e senhora.

Ricardo Fiuza com o Acadêmico 
José Bento Teixeira de Salles.

O autor com os Professores Plíno 
Salgado e Lakowsky Dolga.

Colegas do autor na Faculdade de 
Direito da UFMG (Geração 60)

R. José Anchieta da Silva e Fernando 
Ribeiro de Oliveira, Presidente e ex-
Presidente do IAMG.
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A pregação de Cristo preocupava os ju-
deus, porque lhes parecia que atropelaria a política 
religiosa do Sinédrio.

Esperavam o Messias político, que viria 
retirá-los do jugo de outros povos. 

Cristo veio humilde, filho de carpinteiro, 
contestava a política sinedrista.

Embora os múltiplos milagres, a firmeza 
da doutrina e a sapiência de Cristo, nada disso 
licenciava identificá-lo como o Messias anunciado 
pelos profetas. 

A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 
e a ressurreição de Lázaro determinaram a subida 
da rejeição, a ponto de fazê-los pensar na morte 
daquele homem.

Mister prendê-lo, e, depois, julgá-lo. 
Imaginaram o momento oportuno, sem o 

incômodo da reação popular.
Negociaram com Judas de Cariot o lugar 

e a indicação de Jesus.
Eis que, estando Jesus no “Horto das Oli-

veiras”, à noite, formaram equipe de esbirros para 
prendê-lo e conduzi-lo à autoridade religiosa.

E assim se fez, embora contrariando a lei: 
prisão sem formal acusação, à noite, na véspera da 
Páscoa, decretada por autoridade incompetente.  

Apresentaram-no a Anás, que não mais 
era o Pontífice.

Anás interroga Jesus: 

– Sois Mestre em Israel?
Resposta positiva, Anás indaga-lhe so-

bre sua doutrina, ao que Jesus disse que pregara 
abertamente no meio do povo, nas Sinagogas e 
no Templo. 

O Conselho não fora convocado correta-
mente e muitos membros ausentes.

Anás remete Cristo a Caifás, então Sumo 
Pontífice, que ouve testemunhas e interroga:

– És o Cristo?
Veio a resposta:
– Sim, tu o dizes. Eu o sou. E vereis o Filho 

do Homem assentado à direita do Pai e descendo 
sobre as nuvens do céu. 

Encolerizado, Caifás rasga as próprias ves-
tes, fechos rompidos, mãos convulsas, declara:

– És mais inimigo do que os romanos. 
E arremata: 
– Levemo-lo a Pôncio Pilatos.
E assim se fez, porque se queria a morte 

de Cristo, que só poderia ser imposta pelo Go-
vernador Romano. O domínio de Roma retirou 
dos judeus o poder de decretar a pena de morte, 
reservando ao dominador o “Jus gladii” (direito 
da espada). 

Pela manhã, Jesus é levado ao Pretório. Pi-
latos era liberto, sanita, medroso, obtendo o posto 
de Governador da Judeia, porque se casara com 
Cláudia Prócula, patrícia, de família expressiva 
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em Roma. Era intolerante com a política 
judaica. Havia dissolvido multidões a bas-
tonadas. Mandara colocar tábuas votivas 
consagradas a César, portanto idólatra. Os 
judeus recorreram a Roma e o Imperador 
mandou retirá-las, humilhando Pilatos. 
Buscara dinheiro no Templo para custear 
aqueduto. Ao protesto, respondeu com 
pancadas. Algemado e escoltado, Jesus é 
apresentado a Pilatos, que indaga:

– Afinal, de que acusam esse homem?
Dizem: 
– Blasfêmia contra o Templo.
Pilatos:
– Nada tenho com o Templo, senão 

vigiá-lo e arrasá-lo, se necessário.
Um camareiro fala a Pilatos que 

portava mensagem de Cláudia Prócula, 
dizendo que ela tivera horrível sonho. 
Ironicamente, Pilatos pergunta se deve-
ria acreditar em sonhos, sendo lembrado 
que Júlio César fora ao Senado, apesar do 
sonho e de advertência de Calpúrnia, onde 
assassinado. Olha para Jesus e pergunta:

– Tu és Rei?
Disse o Mestre:
– Tu o dizes. Para isso nasci e vim 

ao mundo, a fim de dar testemunho da 
verdade. Todo aquele, que é da verdade, 
ouve a minha voz. 

Pilatos: 
– Que é a verdade?
Sem resposta. 
A primeira decisão de Pilatos:
– Não vejo crime nenhum nesse 

homem.
Buscou três soluções para evitar 

a condenação: manda Jesus a Herodes, 
porque galileu. Volta Jesus e Pilatos, lem-
brando-se do costume, pergunta:

– Querem que lhes solte Jesus ou 
Barrabás, este temido salteador. 

O povo, em coro:
– Solte-nos Barrabás. 
Manda, então, que se flagele Jesus. 

Apresenta-o ao povo, ensanguentado, coroa 
de espinhos, desfigurando, exclamando:

– Ecce Homo. 

“Explosão de trovoadas abalou os 
céus. A multidão agitou-se como um tigre. 
E, como raios no meio da tormenta cor-
tavam o espaço, imperativos, implacáveis: 
“Crucificai-o” (PLÍNIO SALGADO, “Vida de 
Jesus”).

Pilatos:
– Hei de crucificar o vosso Rei?
Disseram os judeus:
– Não temos outro rei, senão César. 

Se não o crucificar, não és amigo de César!
A manifestação perturba Pilatos, 

aumentando-lhe a covardia. Manda que 
lhe venham bacia e jarro. Lava as mãos, 
como que para se isentar:

– Não quero condenar-me pelo 
sangue do justo. 

A tanto, os judeus replicaram: 
– Que o sangue dele caia sobre nós 

e nossos filhos.
A pusilanimidade venceu, e Pilatos 

sentenciou: 
– Ibis ad crucem (morrer pela 

cruz).
Lavrou a sentença: “Compelido pe-

los Sumo Sacerdote e o Sinédrio e ame-
açado por iminente insurreição do povo, 
que acusa Jesus de Nazaré de agitação 
contra a autoridade, de blasfêmia e de 
desprezo da lei judaica, exigindo-lhe a 
morte, entreguei-lhes o mesmo Jesus, para 
ser crucificado, não tanto movido pelas 
acusações, que em verdade não achei fun-
dadas, mas para não ser acusado perante 
o Imperador, de favorecer a insurreição 
e negar justiça aos judeus. Entreguei-o, 
porque exigiram com violência a morte, 
como transgressor da lei”.

É de SERAFINI: “O grau de impor-
tância do Direito Romano deve-se ao exer-
cício dos pretórios”, que Pilatos deslustrou, 
rasgando a cultura romana, infirmando a 
justiça de Roma. 

E PAPINI observa: “A inocência jul-
gada pela maldade, a sabedoria zombada 
pela ignorância, a divindade pisada pela 
ignomínia” (“História de Cristo”, pág. 611).

Com indisputável procedência, ali-

nhou FRANÇOIS  MAURIAC: “Aplicado o 
castigo (flagelação), terminado devia estar 
todo o processo e Jesus tinha o direito a 
recuperar a liberdade. A aplicação da pena 
de morte não se justificava, porque não 
poderia ter sido julgado duas vezes, nem 
receber segunda pena”. (“Vida de Jesus”, 
pág. 262).

É do conspícuo REBELO DA SILVA 
a colocação: “Por qualquer ângulo que se 
volte, no julgamento do Divino Mestre, 
encontra-se a eloquência das grandes ca-
tástrofes na nudez de suas ruínas” (“Fastos 
da Igreja”).

Por derradeiro, arrola o Des. MÚCIO 
DE ABREU E LIMA as inapagáveis máculas 
no julgamento de Cristo: não observaram 
as garantias do acusado; eram proibidas 
e consideradas clandestinas as audiên-
cias noturnas para apuração da verdade; 
exigia-se a mais rigorosa concordância 
entre os depoimentos das testemunhas 
e, à menor dúvida, decidir-se em favor 
do acusado; só podia ser executada a sen-
tença que impunha a pena capital após o 
decurso de vinte e quatro horas, tornan-
do-se definitiva somente depois que os 
julgadores se reunissem e mantivessem a 
pena; eram vedadas audiências em véspera 
de sábado ou festas de guarda; a prisão 
ocorreu mediante suborno; ausência de 
acusação formal, nitidamente deduzida, 
com narrativa dos fatos; falta de defensor, 
cuja presença e atuação eram obrigatórias; 
duplo julgamento pelo mesmo delito; ad-
missão de prova insuficiente; dois castigos 
pelo mesmo delito (flagelação e crucifi-
cação), o que era vedado pela lei romana. 
Jesus de Nazaré não foi condenado: foi 
assassinado”(“Processo e Julgamento de 
Jesus”, pág. 172/175).

Jesus não poderia ter sido crucifi-
cado, porque, pela lei romana, só os escra-
vos recebiam tal forma de castigo.
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De uns anos para cá, verifica-se a ne-
cessidade de reaver valores morais e éticos há 
muito esquecidos, especialmente no âmbito das 
relações nas organizações e da gestão.

O fato é atribuído a diversos fatores: pri-
meiramente aos inúmeros escândalos financei-
ros que abalaram, principalmente, a economia 
americana, tais como o da Enron, WorldCom, 
Tyco e Arthur Andersen, entre outras; posterior-
mente ao crescimento de atitudes cada vez mais 
egoístas de jovens diplomados, recém-saídos 
de programas de gestão; sucessivamente às 
consequências sócio-econômicas de decisões 
especulativas; e, por fim, a uma queda gene-
ralizada da consciência profissional em diversos 
níveis da empresa.

Neste contexto, nota-se que as rela-
ções organizacionais são predominantemente 
reguladas por valores econômicos. Contudo, é 
indispensável a retomada da dimensão ética 
dos valores.

As organizações devem se conscientizar 
do fato de que a credibilidade das empresas é 
o fruto da prática efetiva e constante de valo-
res como preocupação com o meio ambiente, 
integridade nas demonstrações financeiras, 
transparência e valorização nas relações com 
os stakeholders, entre outros.

Nestes tempos de globalização e rees-
truturação competitiva, as empresas que se 
preocupam com a ética e conseguem conver-
ter suas preocupações em práticas efetivas, 
mostram-se mais capazes de competir com 
o sucesso e conseguem obter não apenas a 
satisfação e a motivação dos seus profissionais, 
mas também resultados compensadores em 
seus negócios.

Ética, enquanto filosofia e consciência 
moral, é essencial à vida em todos os seus as-
pectos, seja pessoal, familiar, social ou profis-
sional. 

A sobrevivência e a evolução das em-
presas e de seus negócios, portanto, estão as-
sociadas cada vez mais à sua capacidade de 
adotar e aperfeiçoar condutas marcadas pela 
seriedade, humildade, justiça e pela preservação 
da integridade e dos direitos das pessoas.

Livros 
indicados:

www.delreyonline.com.br

ABUSO DO 
DIREITO NAS 
RELAÇÕES 
OBRIGACIONAIS 
Keila Pacheco Ferreira 
Editora Del Rey
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A oratória está em decadência no Bra-
sil.  Quem assiste aos debates parlamentares 
pela televisão percebe claramente isso.  Nos 
púlpitos, segundo me informam, não se des-
tacam grandes oradores sacros.  São poucos 
os nomes que, hoje, se projetam na tribuna 
do júri.  As sustentações orais, perante os 
tribunais parecem prescindir da eloquência.  
As campanhas eleitorais já não empolgam 
pela voz dos oradores.  Outrora, tinham tais 
movimentos nos comícios seu ponto culmi-
nante e neles se alteavam figuras como Carlos 
Lacerda e Afonso Arinos, Tancredo Neves e 
Ulisses Guimarães.  João Neves da Fontou-
ra fez da tribuna parlamentar e das praças 
públicas as trincheiras de onde deflagrou a 
Revolução de 30 (“Vamos para o prélio aceso 
das urnas e quiçá, mais tarde, para o prélio 
terrível das armas !”).  Afonso Arinos de Mello 
Franco, como líder da oposição, em 1954, 
produziu um dos mais veementes libelos da 
história parlamentar brasileira num célebre 
discurso (“Lembre-se, homem !”).  Àquele 
tempo, ficava-se com a atenção presa aos 
debates que o rádio reproduzia entre aquele 

brilhante tribuno e o seu grande êmulo Gus-
tavo Capanema.  Eram discursos primorosos.  
Como eletrizantes eram as palavras que pro-
feriam Otávio Mangabeira, Aliomar Baleeiro 
e Vieira de Mello no plenário da Câmara dos 
Deputados.  Mais recentemente, no ocaso do 
regime militar, Paulo Brossard e Jarbas Pas-
sarinho foram protagonistas, no Senado, de 
memoráveis tertúlias.  No júri, mais ou menos 
por essa época, Evandro Lins e Silva, Romeiro 
Neto, Pedro Aleixo, Pimenta da Veiga, Val-
dir Troncoso Peres eram os nomes de maior 
destaque.  Com os seus discursos e sermões, 
que revelavam qualidades de estilista, Dom 
Aquino Corrêa chegou à Academia Brasileira 
de Letras.  Na tribuna acadêmica, pontificava 
Pedro Calmon, um dos maiores oradores de 
todos os tempos.

No ambiente cultural em que, então, se 
vivia, a oratória era cultuada nas Faculdades 
de Direito.  Cursos de retórica costumavam 
ser oferecidos nas atividades de extensão 
universitária.  Realizavam-se concursos de 
oratória, no âmbito das instituições de en-
sino jurídico e, por iniciativa dos Diretórios 
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Acadêmicos, também nos planos es-
tadual e nacional.  Havia, em suma, a 
preocupação em habilitar os futuros 
bacharéis para os embates oratórios. 
Não faltavam, é certo, exageros, que 
levavam, por exemplo, a se achar que 
todo recém-formado em Direito, so-
bretudo no interior, haveria de exibir, 
na primeira ocasião que surgisse, suas 
qualidades de orador, como se disso 
dependesse o conceito profissional 
a granjear.  Evandro Lins gostava de 
recordar o episódio que ouvira ao Mi-
nistro Hermes Lima, segundo o qual 
certo rapaz, personagem de cena desse 
gênero na Bahia, despertara no pai, 
orgulhoso, a preocupação de saber de 
um amigo o que achara do discurso 
do jovem bacharel e este foi franco 
e ferino no comentário aduzido: “o 
doutor falou bem, só que o assunto 
acabou e ele continuou falando...”.  A 
frase chistosa encerra uma lição para 
os oradores: a de saber o momento 
exato de encerrar sua fala.

Dir-se-á que os tempos atuais, 
marcados pela tendência à informali-
dade e por um estilo de comunicação 
mais simples e direto, já não compor-
tam a prática da oratória.  E isto nos 
sugere a indagação de Machado de As-
sis relativamente ao Natal: mudamos 
nós ou mudou a oratória ?  Sem dúvi-
da, não se pode pretender que as falas 
de hoje sigam o modelo dos discursos 
de ontem.  Embora peças oratórias 
como Oração aos Moços sejam pere-
nes e, em grande parte, atualíssimas, 
ninguém escreveria hoje à maneira de 
Rui Barbosa – ainda que tivesse talen-
to para tanto...  O estilo dos discursos 
muda, assim como a moda evolui.  Mas 
o falar em público ainda é uma arte 
que tem sua beleza e sua utilidade.  O 
discurso é um gênero literário e cons-
titui importante meio de convencer, 
sensibilizar, transmitir conhecimen-
tos, expressar ideias, fazer proselitismo, 

promover, enfim, a comunicação entre 
o orador e o seu auditório.  E, por isso, 
deve obedecer a determinada forma, 
observar o bom vernáculo, ser ade-
quado à ocasião, ter pertinência com 
o assunto versado, apresentar rigorosa 
sequência no enunciado das frases.  O 
orador, por sua vez, que se arrisca a 
falar em público, há de estar prepara-
do para isso, atento a esses requisitos 
essenciais do discurso.  Se não se acha 
suficientemente apto a improvisar (e 
só os que têm experiência bastante 
de tribuna estarão), é recomendável 
que escreva o seu texto.  O discurso 
escrito também exige certas qualida-
des de quem o escreve e pronuncia.  A 
leitura em público torna-se enfadonha 
quando quem a faz não tem consci-
ência de que não lê, simplesmente, em 
voz alta, fala para um auditório! Isso 
aconselha, portanto, a que o orador 
não fique preso ao papel, mas seja 
capaz de encarar o auditório e, evi-
tando a leitura monocórdia, confira 
entonação própria à sua fala, observe 
o ritmo indispensável ao discurso.  Por 
outro lado, salvo perante um auditório 
informal ou num ambiente íntimo, 
o orador deve seguir o protocolo da 
ocasião, ainda que em respeito a quem 
o ouve ou por um princípio de cortesia 
para com os que conduzem os traba-
lhos.  Vai-se tornando moda o orador 
dirigir-se ao público com um simples 
“boa noite a todos”, sem se referir ao 
presidente da sessão e aos compo-
nentes da sua mesa diretora.  Ora, o 
auditório que se reúne para ouvir al-
guém não estará ali para participar de 
um simples entretenimento nem para 
se deleitar com a apresentação de um 
artista...  “O que é que o Senhor vai 
cantar ?” – é a pergunta que acode, 
provavelmente, no íntimo das pessoas, 
quando um orador se apresenta assim 
em público...

A oratória de hoje deve primar 

pela objetividade, pela concisão, pelo 
estilo simples, despido de ornamentos, 
pelas frases curtas.  Mas, não dispensa 
o emprego de algumas figuras de re-
tórica nem prescinde da imaginação 
literária.  Estas sempre contribuem 
para tornar o discurso mais atraente, 
contanto que empregadas na medida 
certa.  Edmund Wilson, em ensaio in-
titulado “O aprimoramento da prosa 
americana”, mostra o papel desem-
penhado pela oratória na evolução 
da literatura, nos Estados Unidos, a 
partir de meados do século XVIII.  E, 
nesse contexto, destaca a contribuição 
de Lincoln, com o seu “estilo terso” e 
simples, contrastando com os “homens 
que inundam a Câmara e o Senado 
com monstruosas orações preparadas, 
cheias de alusões eruditas aos clássicos, 
de citações de Shakespeare e Milton, e 
de longos períodos de panegírico ou 
invectiva à imitação dos de Demóste-
nes e Cícero”.  Cita, a esse propósito, 
o famoso discurso de Gettysburg, em 
que o Presidente americano formula a 
clássica definição de democracia – “o 
governo do povo, pelo povo, para o 
povo”.  O ensaísta procura explicar o 
estilo inovador de Lincoln, do ponto de 
vista sociológico, aludindo à influência 
do “linguajar do Oeste, à fala simples 
e vigorosa que Lincoln ouvira desde a 
meninice”, o que fez com que se tor-
nasse natural para ele “evitar a pompa 
e a ornamentação”.  Daí o fato de ter 
sido ele protagonista de uma mudança 
de estilo em relação à “florida retórica 
americana” do seu tempo.

O mesmo poderia ocorrer em 
nosso país, sem que o discurso per-
ca o seu lugar ou se divorcie de um 
certo padrão cultural, que o enaltece 
como  expressão literária.  Para isso, 
no entanto, é preciso um mínimo de 
talento e bom gosto da parte de quem 
fala em público.  Não nos iludamos 
com a singeleza das arengas a que 
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assistimos todos os dias na televisão, 
protagonizadas pela figura central da 
política brasileira.  Elas não são mo-
delo de linguagem nem muito menos 
de oratória.  Assim como não o serão 
discursos ou apartes histriônicos que 
costumamos ver nas televisões oficiais, 
no mesmo cenário onde pontificou 
Rui Barbosa e defronte do busto, em 
bronze, que, ali, o imortaliza.

Anos atrás, visitando a Univer-
sidade Federal de Viçosa, com uma de-
legação de estudantes, tive a surpresa 
de saber que ali existia um Clube de 
Oratória – e isso numa época em que 
a tradicional instituição não conta-
va, ainda, com o seu curso de Direito.  
Explicou-me um professor da casa que 
os agrônomos tinham um papel de 
liderança a cumprir nas comunidades 
em que trabalhavam e, por isso, era 
preciso oferecer-lhes espaço em que 
pudessem adestrar-se na arte de falar 
em público.  Eis aí um exemplo a seguir, 
nas nossas Faculdades de Direito.

A palavra, escrita ou oral, é 
o instrumento de trabalho do pro-
fissional do Direito.  Cabe-lhe, pois, 
procurar dominá-la, aprender a usá-la 
adequadamente, adquirir intimidade 

com ela.  Calamandrei traçou, com 
propriedade inigualável, as linhas mes-
tras da oratória forense: “A oratória 
forense, tal como a arquitetura, tem 
tendências para se tornar ‘racional’: 
linhas direitas, paredes nuas, abolição 
de qualquer ornamento inútil, exposi-
ção franca ou dissimulação oportuna 
dos elementos arquitetônicos corres-
pondentes às necessidades estéticas.  
Tal como o arquiteto, o orador deve 
pensar em primeiro lugar na solidez 
da construção e tanto melhor se, de-
pois disso, a solidez revela uma beleza 
monumental, que não se tinha pro-
curado.”.  Conhecer a arquitetura do 
discurso, saber construí-lo segundo os 
respectivos padrões e, assim, ser capaz 
de expor o bom direito, tornando-o 
compreensível ao entendimento do 
magistrado e agradável ao seu espírito 
– eis o objetivo que o advogado deve 
ter em mira e que a arte da oratória 
poderá levá-lo a alcançar. 
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FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA DO DIREITO 
5ª edição
Antonio Carlos Wolkmer – Organizador

Já em quinta edição, esta 
coletânea preenche o imenso 
espaço vazio que existe na 
produção bibliográfica 
acadêmico-universitária do 
país. Para recuperar uma 
verdadeira história, aquela 
que nem sempre foi escrita, 
surgiu a proposta desta 
síntese de investigações 
jurídicas, direcionada para 
uma Nova História. A obra é 

uma renovação crítica da historiografia do Direito, 
a partir de uma reinterpretação das fontes do 
passado sob o viés da interdisciplinaridade (social, 
econômico e político) e de uma reordenação 
metodológica.

2010 - R$ 75,00
DIREITO CONSTITUCIONAL 
16ª edição
Kildare Gonçalves Carvalho

Um guia seguro para o es-
tudo teórico e aplicação 
prática dos que atuam na 
área do Direito Público. O 
autor faz uma análise mi-
nuciosa e profunda do Es-
tado, do poder político, dos 
regimes políticos e sistemas 
de governo, além do estudo 
atualizado da Constituição 
Federal de 1988. Atualizado 
até a Emenda Constitucional 

n° 61/2009. Contém comentário à nova Lei do 
Mandado de Segurança.

2010 - R$ 115,00

(RE)PENSANDO A PESQUISA JURÍDICA  
3ª edição
Miracy Barbosa de Sousa Gustin, 
Maria Tereza Fonseca Dias

O livro tem como objetivo 
rediscutir a questão da cienti-
ficidade do Direito e dos seus 
pressupostos epistemológi-
cos, culminando em preparar 
o pesquisador da graduação 
e pós-graduação para a ela-
boração de sua monografia, 
dissertação ou tese, por meio 
da montagem de um projeto 
científico que se fundamente 
em novas formas de olhar e de 
pensar a pesquisa e o Direito.

2010 - R$ 66,00
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PROCESSO CIVIL – CURSO COMPLETO 
4ª edição
Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior

O livro é resultado da sólida 
experiência do autor, pro-
fessor da matéria há mais 
de dez anos. Abrange, em 
um só volume, os temas 
clássicos do Direito Proces-
sual Civil, devidamente atu-
alizados de acordo com as 
mais recentes reformas que 
atingiram a matéria, e, em 
especial, analisados à luz de 
importantes posicionamen-

tos jurisprudenciais e doutrinários. Revela-se 
ferramenta de estudo importante aos universi-
tários, concursandos, professores e profissionais 
do Direito.

2010 - R$ 110,00

DIREITO CIVIL – CURSO COMPLETO 
14ª edição
César Fiuza

A obra reúne, em um só volu-
me, toda a matéria de Direito 
Civil, em linguagem clara, con-
vidativa e não dogmatizada, 
um manual crítico de Direito 
Civil, em sua concepção mais 
moderna e inovadora, dentro 
de uma visão constitucional, 
que exige o Estado Democrá-
tico de Direito. Busca-se os 
fundamentos constitucionais 
para os diversos institutos do 

Direito Civil, sem perder de vista a ótica do próprio 
Direito Civil, procurando aprofundar-se nos temas 
controversos, como a definição de negócio jurídico 
e de contrato, de propriedade e de família.

2010 - R$ 128,00

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
4ª edição
Roberto Luiz Silva

Considerada uma obra com-
pleta, que abrange tanto a 
questão teórica quanto o ob-
jetivo de formação didática 
sobre a matéria, sobretudo 
no que se refere às inovações 
recentes ocorridas no Direito 
Internacional, que podem ser 
claramente observados nos 
capítulos dedicados aos no-
vos sujeitos internacionais ou 
na análise que o Autor realiza 

do fenômeno recorrente das organizações inter-
nacionais. A obra atende aos desafios enfrentados 
pelo estudioso de Direito Internacional, propor-
cionando aos interessados no assunto um amplo 
conhecimento da matéria.

2010 - R$ 88,00

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
3ª edição
Cleber Lúcio de Almeida

A obra trata, de forma clara 
e didática, dos institutos do 
direito processual do traba-
lho com a atenção voltada 
para as necessidades dos 
estudantes e profissionais 
do Direito, sem descuidar 
da importância de propor 
bases para a reflexão crítica 
sobre as normas, princípios 
e a função social do direito 
processual do trabalho. 

2009 - R$ 128,00

METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA  
4ª edição
Welber Oliveira Barral

A obra contém as recomen-
dações e técnicas fundamen-
tais para a elaboração de um 
trabalho científico na área 
jurídica. Dirigido a alunos e 
orientadores, discorre dida-
ticamente e em tom bem-
humorado sobre: ciência e 
conhecimento, pesquisa em 
Direito, escolha do tema, pro-
jeto de pesquisa, técnicas de 
pesquisa, pesquisa eletrônica 
e na internet, redação cientí-

fica, regras de apresentação, relacionamento com 
o orientador e avaliação do trabalho científico.

2010 - R$ 39,00

AULAS DE TEORIA DO ESTADO  
3ª edição
Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, 
Mônica Aragão M. F. e Costa

Este livro é fruto das aulas de 
Teoria do Estado por anos mi-
nistradas por seus autores. A 
obra, didática por excelência, 
tem por objetivo a compre-
ensão do Estado como orga-
nização político-jurídica, que 
tem por fim o bem comum. 
Em suas páginas, o estudioso 
do Direito encontrará lições 
didáticas sobre os Elementos 
Constitutivos e a Gênese do 

Estado; as Formas de Estado e de Governo; o 
Poder Constituinte; os Tipos de Constituição; 
os Órgãos do Poder do Estado e a Supremacia 
Constitucional. A obra foi revista e atualizada, 
trazendo novas leituras complementares ao final 
de capítulo. 

2010 - R$ 32,00

MANUAL DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E 
DAS SUCESSÕES - 2ª edição
Ana Carolina Brochado Teixeira e Gustavo 
Pereira Leite Ribeiro – Coordenadores

É uma obra singular “no 
contexto do direito civil 
contemporâneo, quer pelo 
conjunto de autores reuni-
dos, quer pela temática en-
frentada, ou pela perspectiva 
metodológica que os insti-
ga”. Os temas tratados nesta 
obra coletiva são de total 
atualidade, decorrentes da 
Lei Maior, do Código Civil e 
de legislações recentíssimas. 

São assuntos que nos foros e nos tribunais estão 
em grande discussão. A obra está de acordo 
com as alterações da Emenda Constitucional 
n° 66/2010 (Divórcio).

2010 - R$ 120,00

TÍTULOS DE CRÉDITO 
4ª edição
Wille Duarte Costa

Em sua quarta edição, a obra 
conta com bem elaborados 
índices alfabético, analítico 
e onomástico, facilitando a 
consulta do leitor. Busca ensi-
nar, com linguagem simples e 
clara, as declarações cambiais 
dos títulos de crédito típicos 
ou nominais, regulados pelas 
leis especiais, com as adap-
tações a eles aplicáveis por 
força do novo Código Civil. 

Sua força está nos aspectos práticos abordados, 
partindo das estruturas de todos os títulos de 
crédito típicos, até seu protesto e execução, com 
análise da Lei Uniforme de Genebra e outras leis 
especiais, artigo por artigo. É excelente para os 
estudantes e profissionais nos estudos dos títulos 
de crédito. 

2008 - R$ 99,00



CRÔNICA

 A lei, sabem-no todos, é apenas uma 
das fontes do direito. Há outras. No sistema 
de direito em que se inscreve a República Fe-
derativa do Brasil, é, entretanto, a principal. É 
a ela que estão vinculados os juízes. São eles 
os que, por excelência, as aplicam. No rigor da 
expressão, são seus servos. Servos esclarecidos, 
espera-se, mas servos sempre e não senhores. 
Têm consciência disso? Muitos, seguramente. 
Outros, ao que parece, nem tanto. Há os que dão 
mostra de certo enfado na função de aplicar a 
lei, mesmo sem pôr em dúvida seus acertos e 
suas qualidades. Ou exprimir constrangimento 
diante de seus termos, porventura injustos ou 
inadequados.
 Um interessante exercício de sociolo-
gia jurídica seria buscar as razões pelas quais 
os juízes tantas vezes dão mostras de tédio e 
fastio no que constitui, por antonomásia o seu 
ministério: aplicar a lei. Mesmo que seja boa, 
sensata e razoável. Por quê?
 A investigação talvez fosse mostrar 
uma história não muito edificante da lei. Ex-
pressão simbólica da ordem e da razão, não 
foram poucas as vezes em que, ao longo da 
história, a lei serviu ao arbítrio. Já patrocinou 
horrores e atentados contra homens, mulheres e 

crianças. Foi instrumento de ditadores e tiranos. 
E vestiu de normalidade atos da mais hedionda 
opressão. Não sem motivos, pois, a máxima pro 
jure etsi contra legem sempre gozou de larga 
estima no ambiente jurídico em geral. Estar 
com o direito, mesmo se contra a lei é, a todos 
os títulos, uma divisa impecável.
 E não é só. Na história do pensamen-
to jurídico, a lei viu-se, em certos momentos, 
identificada com rigidez, miopia intelectual e 
acanhamento de raciocínio. Foi natural que isso 
deixasse uma herança que não agrada aos juí-
zes. No apogeu da escola exegética, entendeu-
se que o papel do juiz era pouco mais que o de 
um operador a bem dizer mecânico: Subsumia o 
fato na lei e pronunciava a sentença. Por meto-
nímia, tudo era como se o juiz não passasse de 
uma vocalização do legislador. A imagem tinha 
tudo para corresponder à ideia e não poderia 
ser mais feliz. Virou mesmo praxe dizer-se que 
o juiz era “a boca da lei”. Ou, na língua-mãe 
da escola, la bouche de la loi. Mas que juiz 
quer ser apenas a “boca da lei”? Na verdade, os 
resultados do procedimento eram perfeitos em 
termos de lógica, mas, como assinalaria Saleilles 
no admirável prefácio que escreveu ao Métho-
de d’interprétation et sources en droit privé 

João 
Baptista 
villela

Professor Emérito na 
Faculdade de 
Direito da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais
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positif, de François Gény, podiam nada 
ter em comum com a justiça. E, claro, a 
justiça, a paz e o bem-estar social são 
o que importa na sentença.
 Multiplicaram-se então os ex-
pedientes para corrigir ou, até mesmo, 
substituir a lei: equidade, princípios 
gerais do direito, fins sociais da norma, 
exigências do bem comum. Dependendo 
do caso, vedação do enriquecimento 
sem causa, teoria da base negocial, des-
consideração da personalidade jurídica, 
excessiva onerosidade. E, sempre, rigoro-
samente em qualquer situação, a inde-
fectível dignidade da pessoa humana. O 
que isto significa, esconde-se na cabeça 
dos juízes, pois, quase nunca se dão ao 
trabalho de explicá-lo. Contentam-se 
com dizê-lo, como se a expressão fosse 
o fundamento de si própria.
 A lei perdia, assim, gradual-
mente a majestade e condenava-se a 
ser apenas mais um dos muitos ingre-
dientes na variada cozinha dos sabores 
e temperos do direito.
 Feitas essas concessões, é preci-
so reconhecer, reafirmar e cumprir o que 
tantas vezes já se proclamou: Fora da lei 
não há salvação. É essencialmente por 
ela e com ela que se expressa e se realiza 
o Estado de Direito. Todo cidadão da 
República tem não apenas a faculdade 
de pautar sua conduta pelas leis do País, 
de ser julgado pelo que elas disserem, 
mas também a garantia de saber que elas 
continuarão a dizer amanhã o que dizem 
hoje, salvo quando alteradas segundo o 
devido processo que elas mesmas criam 
e fazem respeitar. É por força das leis 
que os excessos se reprimem, o arbítrio 
se contém, as diferenças convivem, a 
insegurança cede o passo à certeza, a 
honra se preserva e a esperança renasce 
a cada dia. Por inobservância da lei é 
que se dá o habeas corpus e se expe-
de o mandado de segurança. A simples 
quebra dos bons princípios ou o desvio 
das venerandas máximas do direito não 

bastam a essas garantias maiores.
 Desde a Constituição Imperial 
de 1824 muitas novas leis sobrevieram 
ao Brasil. Inclusive outras Constituições. 
Tivemos várias. Desde então, salvo o 
triste e episódico eclipse imposto pela 
Constituição de 1937, lá estava sempre 
garantido o bom e velho primado da 
lei: “Nenhum cidadão”- dispunha, por 
exemplo, a Constituição Imperial de 25 
de março de 1824 - “pode ser obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 
senão em virtude da lei” (Art. 179, 1º). 
Mesmo quando essa declaração tenha 
estado mais próxima do credo que da 
práxis, sua inscrição nas pedras da lei 
confere-lhe a força atávica de um sím-
bolo. Não foi na mera invocação que faz 
à lei - I crave the law - que von Jhering 
identificaria uma excepcional contri-
buição de Shylock, o trágico anti-herói 
shakesperiano (The Merchant of Venice, 
IV, 1)?
 A submissão à lei, entenda-
se, implica a faculdade e o dever de 
interpretá-la, e se refere antes ao seu 
espírito que à sua letra. Nem é de se 
excluir a hipótese radical em que caiba 
ao juiz resistir à sua aplicação quando 
um valor ético superior o exija. Opor-se 
à lei iníqua, tal como fez Antígona, a 
emblemática personagem de Sófocles, 
não é subtrair-se aos próprios deveres, 
senão dar-lhes mais perfeita execução.
 Quem quer que observe o pano-
rama jurídico do País e sobre ele reflita 
perceberá, contudo, que, decididamente, 

este, por que passamos, não é um mo-
mento de esplendor e glória da lei. Está 
longe de ser raro ou mesmo infrequente 
o afastamento de sua observância sem 
razões plausíveis ou consistentes.
 O juiz que, sob a fé no primado 
da lei, se empenha em aplicá-la de modo 
consciente, crítico e reflexivo; que, ao 
fazê-lo, não perde a percepção global do 
ordenamento jurídico; que tenha olhos 
para a realidade política, econômica e 
social, ouvidos para os clamores da so-
ciedade, alma sensível e mente aberta 
poderá não vir a ser um popstar. É pouco 
provável que desperte o interesse da 
mídia ou suscite a corrida inquieta dos 
microfones e dos holofotes. Talvez não 
tenha a gratidão de sua Pátria. Nem o 
reconhecimento dos contemporâneos. 
Desagradará a muitos e não estará livre 
da solidão. Mas terá sido um servo fiel 
do seu ofício. Não é pouco.

A lei perdia, assim, gradual-
mente a majestade e con-
denava-se a ser apenas mais 
um dos muitos ingredientes 
na variada cozinha dos sabo-
res e temperos do direito.
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FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO, 
Promotor de Justiça, nascido em Vis-
conde do Rio Branco/MG, dentro de 
uma família de ilustres magistrados 
e advogados.
FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO 
formou-se em Direito pela PUC Mi-
nas em 1978.
Em 1990,ingressou no Ministério 
Público de Minas Gerais. Foi Pro-
motor de Justiça das Comarcas de 
Guanhães, Nova Era e Caratinga. 
Desde 1993, é o promotor titular 
do II Tribunal do Júri da Comarca de 
Belo Horizonte.
Apaixonado pelas atibvidades do Tri-
bunal do Júri, do que se tornou um 
especialista, ele já atuou em mais de 
1.300 julgamentos, em suas comar-
cas efetivas e em muitas outras, por 

designação especial, num total de 
101 unidades judiciárias do Estado. 
Em meio a suas complexas ativida-
des, ele teve a gentileza de conceder 
à revista “Del Rey Jurídica” a seguin-
te entrevista:
 
DRJ – Sua família é de juristas(pai, 
irmão, sobrinhos). Isso é uma influ-
ência mútua?
FAS – Certamente, por conviver em 
uma família, cujas discussões gi-
ravam em torno do direito, senti, 
ainda jovem, que seguiria também 
a mesma trilha. Meu pai, o saudo-
so Desembargador Assis Santiago 
sempre orientava-nos, inicialmente 
na formação de nosso caráter, bem 
como incentivara-nos a seguir sua 
carreira. A sua orientação fez com 

que me afeiçoasse ao direito, certa-
mente por tê-lo como ídolo eterno. 
Da mesma forma sentia-me incenti-
vado pelos irmãos Desembargadores 
Sérgio e Edelberto que também tri-
lharam com honradez os caminhos 
da nossa magistratura.

DRJ – Qual a importância, em sua 
opinião da instituição do Júri?
FAS – A ofensa a bem jurídico consi-
derado relevante pelo nosso ordena-
mento jurídico, a vida, permite que 
o cidadão comum julgue o acusado. 
Isso significa que os fatos, após ad-
missibilidade da acusação por uma 
sentença de pronúncia, serão sub-
metidos ao Tribunal do Júri, onde 
o réu será julgado por seus pares, 
os jurados, que poderão considerá-

1.300 JÚris EM 101 CoMarCas

Jo
ub

er
t



lo culpado ou inocente dos fatos 
delituosos que lhe foram imputa-
dos. O Tribunal do Júri é um direito 
fundamental previsto na Constitui-
ção Federal, considerado cláusula 
pétrea no artigo 60, §4º, inciso IV, 
sendo que através dele o cidadão 
poderá participar efetivamente do 
provimento jurisdicional. Assim, os 
crimes dolosos contra a vida e cone-
xos são penalmente tutelados e em 
virtude de previsão constitucional, 
serão submetidos ao Conselho de 
Sentença, juízes naturais da causa, 
com base nos princípios da plenitude 
de defesa, do sigilo das votações e da 
soberania dos veredictos, conforme 
artigo 5º, inciso XXXVIII.

DRJ – O que o Senhor acha da par-
ticipação conjunta do Ministério 
Público e da Policia Civil nos casos 
de homicídio? 
FAS – Atualmente se tem com maior 
intensidade a atuação do Ministério 
Público junto à Polícia Civil na fase 
de Inquérito. Acredito ser de grande 
importância esta nossa atuação, pois, 
o Ministério Público é o destinatário 
do Inquérito e titular da ação penal. 
A nossa participação ajuda sobrema-
neira, pois procuramos produzir pro-
vas, indicar a confecção de laudos, 
requerendo outras diligências impor-
tantes para a indicação da autoria 
e materialidade de um determinado 
homicídio. Podemos citar algumas 
das participações do Ministério Pú-
blico na fase de Inquérito, tais como 
o crime praticado contra o Promo-
tor de Justiça Francisco José Lins do 
Rego, a morte da modelo Cristiana 
Aparecida Ferreira e, o mais recente, 
a investigação da suposta morte da 
modelo Eliza Samudio.  

DRJ – Pode haver processo de ho-
micídio sem cadáver?
FAS – Em um crime de homicídio, 
quando não é possível encontrar o 
cadáver a ser analisado por peritos 
para fins de elaboração do Exame de 
Corpo Delito Direto, a materialida-
de delitiva pode ser aferida através 
de provas indiretas. Com isso, um 
laudo será elaborado com base em 
elementos probatórios acessórios, 
evidências colhidas no local do cri-
me através da investigação criminal. 
Ademais, a prova testemunhal tam-
bém pode ser utilizada para provar a 
materialidade do crime de homicídio, 
como exceção, ou seja, se houverem 
desaparecido os vestígios da infra-
ção, com fulcro no artigo 167 do 
Código de Processo Penal.

Direitos Internacional
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CURSO COMPLETO 
DE DIREITO PENAL
10ª edição
Romeu de Almeida 
Salles Júnior e 
Roberto de Almeida 
Salles
Editora Del Rey

CRIMES SEXUAIS 
José Henrique Pierangeli e 
Carmo Antônio de Souza 
Editora Del Rey

ENTREVISTA
Francisco de Assis Santiago EM DEsTaQUE

MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA

No dia 21 de abril, em Ouro 
Preto, na tradicional solenidade 
do Dia de Tiradentes, o Diretor-
Presidente da Editora Del Rey, Ar-
naldo Oliveira, foi agraciado pelo 
Governo do Estado com a Medalha 
de Honra da Inconfidência Mineira, 
por serviços prestados na área da 
cultura jurídica

Na mesma ocasião, o Pro-
motor de Justiça Antônio Henrique 
Franco Lopes, membro efetivo do 
Conselho Deliberativo da Associa-
ção Mineira do Ministério Público 
– AMMP e titular da função mi-
nisterial na Comarca de Caratin-
ga, recebeu a mesma importante 
condecoração, por sua proficiente 
ação nesse importante órgão. 
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Arnaldo Oliveira recebe cumprimentos do Governador 
Antonio Anastasia. 

Antônio H. F. Lopes primeiro à esquerda e Arnaldo 
Oliveira primeiro à direita. 
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 Não vou falar do Bom Juiz, 

excelente vinho português do Alen-

tejo. Mas do juiz de carreira. Conhe-

ci muitos e muitos bons juízes ao 

longo de minha vida de magistrado. 

Todos eles ciosos de seus ofícios, de 

sua missão de compor “conflitos de 

interesses”, como diz o Código de 

Processo Civil. Trabalhadores. Es-

tudiosos, uns mais, outros, menos. 

Independentes, todos. Outro dia, 

enquanto saboreava o Bom Juiz, 

presente de um cunhado, pensei 

se eu, já com onze anos de apo-

sentado, havia me arrependido de 

alguma decisão proferida ao longo 

de 25 anos de carreira. Não, não me 

lembrava. Acredito que não. Mas, 

de repente, apresentou-se à minha 

lembrança um caso. Caso penal. 

Julgado em 1976, em Goiânia. Caso 

que me deixou desconfortável, não 

arrependido. Desconfortável, acre-

dito ser o termo certo. O advoga-

do da ré, com um pouco mais de 

habilidade, teria feito com que eu 

absolvesse sua cliente. Todo mundo 

que tem uma noção razoável do 

papel do juiz, sabe que ele, para 

decidir, deve “aplicar a lei ao caso 

concreto”. Não pode, por sua livre 

recreação, dizer: justo é desse jeito. 
É meu entendimento e acabou...

Se assim fosse, ninguém – nem o 

próprio juiz - teria segurança, que 

é a base da estabilidade social. A 

lei  - misturando Protágoras com 

Cícero - é que é “a medida de to-

das as coisas”.  Uma mulher foi 

denunciada com base   nos arts. 

297 (falsificação ou alteração de 
documento público verdadeiro) e 

304 (uso de documento falso) do 

Código Penal. Ela resolveu fazer 

consulta médica. Arrancou o re-

trato de sua irmã da carteira previ-

denciária e colocou o seu. Bastava 

que o advogado demonstrasse que 

a ré estava doente, sem dinheiro, e 

havia tentado, sem sucesso, outros 

meios antes de cometer os deli-

tos. Seria absolvida por “estado de 

necessidade”, que é excludente de 

ilicitude. Nada disso foi feito. Tive 

que condenar. Mas, o desconforto 

me persegue até hoje... 

o BoM JUiz
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LEITURA EM UM MINUTO

adhemar 
Ferreira 
Maciel

Presidente da 
Academia Mineira 
de Letras Jurídicas.
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O melhor 
da literatura 

jurídica, 
num só clique,

onde você 
estiver!

Acesse e confira!
www.livrariadelrey.com.br

Milhares de títulos de autores 
e editoras consagradas ao seu alcance!

Agora com muito mais dinamismo, 
interatividade e eficiência. 


