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SENADO FEDERAL 

Punição mais rigorosa para crimes relacionados a 

vandalismo está na pauta da CCJ 

Os crimes relacionados a atos de vandalismo podem ser tratados com maior rigor, a depender 

do substitutivo a projeto de lei que está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ). O PLS 508/2013 sofreu alterações do relator, senador Pedro Taques (PDT-

MT), e pode ser votado na reunião desta quarta-feira (12), a partir das 10h. O texto original 

foi apresentado pelo senador Armando Monteiro (PTB-PE) em dezembro de 2013, poucos 

meses depois da onda de protestos que varreu o país em resposta à repressão policial a uma 

passeata contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo. 

A matéria já provocou intensos debates na CCJ. O relator Pedro Taques solicitou a realização 

de audiências públicas e apresentou várias emendas, que terminaram por mudar o escopo do 

projeto. Ao mesmo tempo, dois senadores apresentaram voto em separado: Randolfe 

Rodrigues (PSOL-AP) e Acir Gurgacz (PDT-RO). 

Pedro Taques observa em seu relatório que o vandalismo já é tipificado como crime. Além 

disso, considera que o texto de Armando Monteiro era "demasiadamente amplo". Taques 

argumenta que, por exemplo, "uma pessoa que participa de uma manifestação social que, por 

atos de alguns, descamba para o vandalismo, poderia ser considerada agente do crime de 

vandalismo, mesmo que não tenha nenhuma relação com os vândalos". O mesmo se daria 

com quem "incentivasse pela internet a participação de outras pessoas em passeatas 

legítimas": poderia ser considerado vândalo, caso atos dessa natureza fosse praticados por 

terceiros nas tais manifestações. 

Taques sublinha também a garantia constitucional da livre manifestação de pensamento e de 

reunião. Como solução, o relator resolver unir a proposta de Armando Monteiro a uma outra, 

o PLS 451/2013, do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que aumenta penas relacionadas ao 

vandalismo, enumerando circunstâncias agravantes. 

Penas 

Assim, Taques optou por inserir alterações no Código Penal (Decreto Lei 2.848/1940). E 

termina por incluir como circunstância agravante, no caso de qualquer ilícito penal (art.61), 

"a utilização de máscara, capacete ou qualquer outro utensílio ou expediente destinado a 

dificultar a identificação do agente". Também estabelece como agravante, no crime de 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115638
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115089
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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homicídio (art.121) , a circunstância em que este é cometido "é cometido em manifestações, 

concentração de pessoas ou qualquer encontro multitudinário". No caso do crime de lesão 

corporal (art.129), Taques também inclui como agravante, com aumento de metade da pena, 

se a "lesão for praticada durante manifestações populares, concentração de pessoas ou 

qualquer encontro multitudinário". 

Por fim, o relator ainda acrescenta uma circunstância agravante no caso do crime de dano a 

patrimônio público ou privado (art.163), cuja pena estabelecida hoje é de detenção de seis 

meses a 3 anos. O substitutivo determina que se o dano for praticado durante manifestações 

públicas, concentrações populares ou em meio à multidão, a pena será a de reclusão de 2 a 5 

anos, mais multa. 

Votos em separado 

Já o senador Randolfe Rodrigues pede a rejeição da matéria em seu voto em separado. A seu 

ver, a proposta é inteiramente inconstitucional. Para ele, mesmo o substitutivo ao projeto 

atentaria, "ainda que disfarçadamente" contra o artigo 5º da Constituição, em seus incisos VI, 

XVI e XVII, que garantem a livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato; a 

liberdade de reunião e de manifestação; e a liberdade de associação, para fins pacíficos. 

O voto de Acir Gurgacz, por sua vez, apresenta uma redação mais rigorosa do que do relator, 

com a inclusão, no art. 163 do Código Penal, que trata de crime contra o patrimônio, de 

circunstância agravante. Se o dano cometido for o de incêndio a praticado em ônibus e 

terminais de passageiros do serviço de transporte público coletivo, a pena prevista é de 8 a 12 

anos de reclusão. 

Texto original 

O PLS 508/2013, no texto original de Armando Monteiro, estabelece pena de 4 a 12 anos de 

reclusão para quem for condenado por vandalismo. No entendimento do autor o crime seria 

equivalente ao de roubo praticado por duas ou mais pessoas. 

De acordo com Armando Monteiro, em sua justificativa, o projeto tem por objetivo "suprir a 

grave omissão da legislação em relação aos frequentes atos coletivos de vandalismo, 

mediante a sua tipificação como uma nova modalidade de crime, com o qual não 

convivíamos até os dias de hoje. Urge coibi-lo com eficácia e rigor". 

O texto classifica como crime de vandalismo promover ou participar de atos coletivos de 

destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, 

instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos, mediante 

violência ou ameaça, por qualquer motivo ou a qualquer título. 

"Os atos de vandalismo, que vêm sendo cometidos por grupos de baderneiros e arruaceiros, 

perturbando manifestações sociais democráticas e causando significativos danos aos 

patrimônios público e particular, têm recebido a repulsa e a rejeição da população, da 

imprensa, dos políticos e autoridades", continua o senador, em sua justificação. 

O projeto de Armando Monteiro também pune quem, em ato de vandalismo, tiver em seu 

poder objetos, substâncias ou artefatos de destruição ou de provocação de incêndio ou 

qualquer tipo de arma, convencional ou não, inclusive porrete, bastão, barra de ferro, 

sinalizador, rojão, substância inflamável ou qualquer outro objeto que possa causar destruição 

ou lesão. 

Como circunstâncias agravantes, o texto lista a "infiltração" em manifestação popular de 

cunho pacífico, o emprego de armas ou de coquetel molotov e ainda o uso de máscaras, 

capacetes ou qualquer outro equipamento que possa esconder a identidade do acusado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Parlamentares podem votar na terça-feira proposta 

sobre direito de greve de servidores 

Comissão também pode analisar emendas apresentadas em Plenário aos projetos que 

regulamentam os direitos de empregados domésticos e a expropriação de propriedades 

em que se constate a prática de trabalho escravo. 

A Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da 

Constituição deve analisar, na terça-feira (11), o relatório do senador Romero Jucá (PMDB-

RR) sobre a regulamentação do direito de greve do servidor público. Se aprovada, a proposta 

ainda será apreciada pelas duas casas do Congresso. 

O texto de Jucá reconheceu o direito de greve dos servidores públicos, “competindo-lhes 

decidir livremente sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por 

meio dele, defender”. O senador ainda acrescentou regra para que a participação na greve não 

seja critério de avaliação de desempenho, avaliação de índices de produtividade ou 

justificativa de incapacidade para desempenho da função pública. 

Jucá acolheu sugestão dos sindicalistas de reduzir de 80% para 60% o percentual mínimo de 

funcionamento dos serviços essenciais durante as paralisações. Entre esses serviços estão as 

emergências de hospitais, abastecimento de água e energia, coleta de lixo, defesa civil e 

controle de tráfego aéreo, os relacionados à educação infantil e ao ensino fundamental, a 

segurança pública, entre outros. Já os serviços não essenciais deverão manter 40% do 

funcionamento. 

 

O senador ainda incluiu parágrafo para suspender o porte de arma dos servidores públicos 

que aderirem à greve nos serviços e atividades essenciais, durante os atos e manifestações. 

Em nome do consenso, o senador também diminuiu o intervalo mínimo entre o comunicado 

de greve e a sua deflagração de 15 para dez dias. 

Apesar de previsto na Constituição, o direito de greve do funcionalismo público nunca foi 

regulamentado. Entre os pontos mais polêmicos da discussão está o quantitativo mínimo de 

servidores que deverão atuar durante a paralisação; a definição de quais são os serviços 

essenciais; a antecedência do aviso para a deflagração da greve; e a substituição de grevistas 

após decisão judicial, que, na avaliação de representantes da categoria, invalidam o direito 

dos servidores públicos na prática. 

Trabalho doméstico e escravo 

A Comissão Mista de Consolidação das Leis e Regulamentação Constitucional também deve 

analisar emendas apresentadas em Plenário a dois projetos que regulamentam emendas à 

Constituição aprovadas pelo Congresso. Os textos tratam dos direitos de empregados 

domésticos e da expropriação de propriedades em que se constate a prática de trabalho 

escravo. 

 

A Emenda Constitucional 72, promulgada em abril de 2013 para ampliar os direitos dos 
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empregados domésticos, ainda precisa de regulamentação em vários pontos, como controle 

da jornada de trabalho, horas extras, adicional noturno e pagamento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS). 

Já aprovado pelo Senado, o projeto de regulamentação recebeu 58 emendas no Plenário da 

Câmara, todas rejeitadas pelo relator. Por previsão regimental, as emendas devem receber 

parecer da comissão mista, antes de o projeto voltar para votação na Câmara. 

 

No caso do projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 81, relativa ao trabalho 

escravo, Jucá acolheu 29 das 55 emendas sugeridas por senadores. O ponto mais polêmico é 

o conceito de trabalho escravo para fins da expropriação de imóveis. Muitos senadores 

consideram que o conceito deveria incluir "jornada exaustiva" e "condições degradantes" na 

definição. 

 

A reunião está marcada para as 14 horas , na sala 15 da ala Alexandre Costa, no Senado. 

Relatório sobre combate ao tráfico de pessoas deve 

ser votado na quarta 

Substitutivo reúne medidas sugeridas por CPIs da Câmara e do Senado. 

A Comissão Especial de Repressão ao Tráfico de Pessoas deve votar na quarta-feira (12) o 

relatório do deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA). Ele apresentou um substitutivo no qual 

reúne medidas previstas no Projeto de Lei (PL) 7370/14, de autoria da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas do Senado, e o PL 6934/13, da CPI sobre o tema 

que funcionou na Câmara. 

A proposta insere no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) o crime internacional e interno de 

tráfico de pessoas. Pelo texto, comete o crime quem transportar, aliciar ou acolher pessoa, 

mediante formas de coação e engano, para adoção, exploração sexual, trabalho análogo ao de 

escravo ou remoção de órgãos. A pena prevista é de reclusão, de 5 a 8 anos, e multa, que será 

aumentada pela metade se a vítima tiver menos de 14 anos; e de 1/3 se a vítima tiver entre 14 

e 18 anos. 

O texto também aumenta a pena mínima para o crime – já previsto no código – de redução à 

condição análoga à de escravo. Hoje a pena prevista é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Pelo 

substitutivo, a pena mínima passará a ser de reclusão 4 anos, sendo mantida a pena máxima 

de 8 anos. A pena será aumentada da metade se o crime for decorrente do tráfico de pessoas. 

A mesma pena é prevista para quem aliciar e recrutar trabalhadores, ciente de que serão 

explorados em trabalho análogo ao de escravo; e para quem, tendo o dever de investigar, 

reprimir e punir tais crimes, por dever funcional, omite-se no cumprimento de sua função 

pública. 

A proposta também insere dispositivo na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), passando a 

considerar como hediondos os crimes de redução à condição análoga à de escravo e de tráfico 

de pessoas. 

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 12. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1284229&filename=Parecer-PL737014-05-11-2014
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/468260-PROPOSTA-AMPLIA-CARACTERIZACAO-PARA-CRIME-DE-TRAFICO-DE-PESSOAS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
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Comissão Externa de Combate ao Racismo vota 

relatório final na quarta 

A Comissão Externa de Combate ao Racismo reúne-se na quarta-feira (12), às 11 horas, para 

apresentação, discussão e votação do relatório final. O texto ainda não foi divulgado. 

O colegiado foi criado em abril deste ano para propor ações legislativas e políticas capazes de 

combater casos de racismo e investigar as providências adotadas por setores públicos e 

privados. 

Os parlamentares acompanharam três episódios de discriminações no futebol: os jogadores 

Arouca, do Santos, e Tinga, do Cruzeiro, e o juiz Márcio Chagas foram chamados de macaco 

durante as partidas. 

A comissão externa também acompanhou as investigações que envolvem o ator negro 

Vinícius Romão de Souza (que ficou preso 15 dias no Rio de Janeiro acusado de ter assaltado 

uma mulher, mas sem evidências) e Cláudia da Silva Ferreira (que morreu baleada após uma 

operação da polícia carioca e depois foi arrastada por 250 metros por um carro da polícia). 

Cláudia também era negra. 

Sem fiança 

O racismo é definido em lei (7.716/89) como crime inafiançável e imprescritível, e qualquer 

cidadão tem legitimidade para dar o flagrante. A punição prevista é prisão de um a três anos 

mais multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. 

A reunião será realizada no plenário 8. 

 

       SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Judiciário poderá ter metas para a conciliação e 

combate à "litigância serial" 

Presidentes dos tribunais de todo o País, reunidos no VIII Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, deverão analisar nesta terça-feira (11/11) duas propostas de metas nacionais 

voltadas para a conciliação e o combate ao excesso de litigância. A informação foi divulgada 

no início da tarde desta segunda-feira (10/11) pelo presidente do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, durante 

a abertura do encontro, que está sendo realizado em Florianópolis (SC). 

Uma das propostas consiste em incrementar a atuação dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), instituídos pelo CNJ em 2010 para a realização de 

audiências e sessões de conciliação e mediação. A outra proposta prevê a priorização do 

julgamento dos processos de grandes litigantes e de demandas repetitivas. 
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"Pretende-se, com isso, reduzir o acúmulo de processos relativos à litigância serial e tomar 

medidas que revertam a cultura de excessiva judicialização das relações sociais e permitam 

apenar a litigância protelatória", afirmou o ministro em seu discurso. As duas metas, se 

aprovadas pelos presidentes dos 91 tribunais brasileiros na plenária final do evento, deverão 

ser perseguidas pelo Judiciário no biênio 2015/2016. 

Em seu discurso, Lewandowski destacou ainda a importância de medidas voltadas para a 

conciliação, diante do aumento crescente da litigiosidade "que congestiona o Poder 

Judiciário". Segundo o ministro, as ações direcionadas à autocomposição, como a conciliação 

e a mediação de conflitos, fazem parte do "núcleo duro" da política pública judiciária 

implementada pelo CNJ. 

Entre as ações implementadas, o ministro destacou o Movimento pela Conciliação, criado em 

2006, e a edição da Resolução no. 125, que institucionalizou a Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesse e determinou a criação dos Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e dos CEJUSCs. "Note-se, por 

tudo isso, que o CNJ tem atuado como grande propulsor do movimento pela autocomposição 

no Brasil, reunindo o Poder Judiciário, os jurisdicionados e a sociedade em torno dos 

objetivos de fomentar uma cultura do diálogo e da pacificação social", afirmou. 

 

A preocupação com a saúde de magistrados e servidores do Judiciário também será discutida 

durante o encontro, com a proposta de inclusão de uma diretriz estratégica nacional voltada 

para o tema. 

O VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário acontece nesta segunda (10/11) e terça-feira 

(11/11) e reúne presidentes e corregedores dos tribunais de todos os ramos do Judiciário 

brasileiro, além de representantes de associações de magistrados. Ao final do encontro, os 

presidentes dos tribunais definirão as metas a serem perseguidas pelo Judiciário no próximo 

biênio. 

"A construção e manutenção do diálogo entre CNJ, tribunais e conselhos, componentes da 

estrutura do Poder Judiciário, bem como com as associações de magistrados e servidores, é 

fundamental para viabilizar o compartilhamento de ideias e experiências. Além disso, é fator 

indispensável ao sucesso de um planejamento estratégico o estabelecimento de metas que, 

embora desafiadoras, sejam viáveis", afirmou o ministro Lewandowski. "É preciso fixar 

objetivos compatíveis com o potencial dos órgãos envolvidos, mas que demandem sempre a 

constante superação de seus limites", concluiu. 

Em relação ao estabelecimento das metas, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina (TJ-SC), desembargador Nelson Schaefer Martins, destacou, durante o seu discurso, 

que o encontro servirá para que os integrantes do Judiciário discutam a adoção de medidas 

concretas para garantir maior celeridade à Justiça, incentivar métodos alternativos de 

conciliação, aprimorar a Justiça criminal, e priorizar as ações coletivas. 

Segundo ele, em 2013 cerca de 28 milhões de novos processos entraram na Justiça, o que dão 

conta da cultura de litigância que há no País e do protagonismo que deve ser assumido pelo 

Judiciário para melhor atender os cidadãos brasileiros. “Desejamos participar desse esforço 

em direção ao futuro da nação, compartilhamos o sonho de um Judiciário forte, unido, 

prestigiado, que possa colaborar com a construção de uma sociedade mais livre, justa e 

solidária”, concluiu o presidente do TJ-SC. 

Também participaram da abertura do evento os ministros Luís Roberto Barros e Cármen 

Lúcia, do STF, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Francisco Falcão, 
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a corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, o advogado-geral da União, 

Luís Inácio Adams, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Marcus Vinicius Furtado Coêlho e o presidente do TJ-SC, desembargador Nelson 

Schaefer Martins, entre outras autoridades. 

 

  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Prioridade do presidente Francisco Falcão, 

julgamento de repetitivos será meta do Judiciário 
 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Francisco Falcão, participou 

nesta segunda-feira (10) da abertura da oitava edição do Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, que ocorre até amanhã em Florianópolis. Durante o evento, os presidentes dos 91 

tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pretendem 

estabelecer as metas do Judiciário para 2015. A ministra do STJ Nancy Andrighi, 

corregedora-nacional de Justiça, também participa do evento.  

Ao abrir o encontro, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 

Lewandowski, disse que entre as metas a serem aprovadas está a priorização de julgamentos 

dos recursos repetitivos, uma das prioridades definidas pela gestão do ministro Francisco 

Falcão logo que assumiu no último mês de setembro. 

"Pretende-se reduzir o acúmulo de processos relativos à litigância serial e tomar medidas que 

revertam a cultura de excessiva judicialização das relações sociais e não permitam a litigância 

apenas protelatória", afirmou o presidente do STF.  

Diálogo 

Lewandowski disse que o propósito do evento é contribuir para o diálogo permanente entre 

os órgãos da Justiça e assinalou que, a partir de agora, participam desse processo as 

associações dos magistrados e sindicatos dos servidores do Poder Judiciário. 

De acordo com os organizadores, o Encontro Nacional do Judiciário discutirá temas voltados 

à modernização da Justiça, ao aperfeiçoamento da gestão dos tribunais e à melhoria da 

prestação jurisdicional. 

O objetivo é unificar as diretrizes estratégicas de atuação, com base na cooperação mútua 

entre as instituições. Nesta edição do encontro, também serão entregues as informações 

coletadas durante o Censo do Judiciário (pesquisa realizada com magistrados e servidores 

para traçar o perfil do Poder Judiciário).  

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
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Processos de tráfico de pessoas e situações análogas 

à escravidão serão prioridade para a Justiça Federal 

em 2015 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Francisco Falcão, afirmou nesta 

segunda-feira (10/11) que os tribunais da Justiça Federal pretendem julgar em 2015 todos os 

processos relativos ao tráfico de pessoas e a condições análogas à escravidão distribuídos até 

31 de dezembro de 2012. Segundo Falcão, esta será uma das metas que serão analisadas nesta 

terça-feira (11/11) pelos presidentes dos tribunais que participam do VIII Encontro Nacional 

do Poder Judiciário, realizado em Florianópolis (SC).  

"Na Justiça Federal, serão prioritários o julgamento de processos que tratem de crimes 

relacionados ao tráfico de pessoas e à redução da condição análoga à escravidão", disse o 

ministro, ao participar do painel Estratégia Nacional. Falcão destacou ainda a adoção de 

medidas voltadas para a melhoria do fluxo de informações entre STJ, Tribunais de Justiça 

estaduais e Tribunais Regionais Federais sobre recursos repetitivos e processos de 

repercussão geral. 

De acordo com o ministro, também foi implantada uma triagem preliminar dos recursos, feita 

a partir de pressupostos objetivos, tais como defeitos na representação processual, ausência 

de pagamento de custas, exaurimento e tempestividade dos recursos. "A medição feita no 

período de teste demonstrou que cerca de 20% da distribuição dos recursos pode ser decidida 

rapidamente com base nos pressupostos objetivos", afirmou. As medidas têm por finalidade 

dar mais agilidade ao julgamento dos processos. 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Barros Levenhagen, lembrou 

que a conciliação, uma das principais estratégias para a redução da litigiosidade, há anos é 

amplamente adotada na Justiça do Trabalho. "Hoje sabemos que não é impossível debelar o 

aumento no número de processos se não investirmos na conciliação", disse. 

Também participou do painel o ministro William de Oliveira Barros, do Superior Tribunal 

Militar (STM), que fez um panorama geral sobre a atuação da Justiça Militar e sobre o 

cumprimento das metas direcionadas a este ramo da Justiça. 

Nesta terça-feira (11/11), os participantes do VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário 

definirão as metas a serem estabelecidas para o biênio 2015/2016 e apresentarão o 

cumprimento parcial das metas de 2014. 

 

 

 

 

 

 


