
 1 

 

ASSESSORIA PARLAMENTAR 

INFORMATIVO   

26 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

 

CONGRESSO NACIONAL 

Congresso mantém todos os vetos 

O Congresso manteve os 38 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos de lei, analisados 

nesta terça-feira (25). A decisão foi anunciada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, 

no início da sessão do Congresso desta quarta-feira (26). 

A apuração foi encerrada na manhã de hoje. Foram apuradas 325 cédulas na Câmara dos 

Deputados e 42 cédulas no Senado Federal — a votação englobou os 314 dispositivos 

vetados em 38 projetos. 

A votação dos vetos limpou a pauta e abriu caminho para a votação do PLN 36/2014, que 

flexibiliza a meta do superávit primário do governo federal deste ano na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2014. 

 

SENADO FEDERAL 

Senado aprova guarda compartilhada obrigatória de 

filhos 

Senado aprovou nesta quarta-feira (26) o PLC 117/2013 que determina a guarda 

compartilhada para a custódia dos filhos de pais divorciados ainda que haja desacordo entre 

os ex-cônjuges. 

Para as duas dezenas de pais e mães divorciados que acompanharam a aprovação no Plenário 

do Senado, o projeto enviado pela Câmara dos Deputados está sendo visto como um 

importante sinal de paz em um horizonte tradicionalmente tomado por graves conflitos. A 

partir da sanção do PLC 117/2013, eles acreditam que um universo de 20 milhões de crianças 

e adolescentes terá a chance de obter o melhor que puderem de cada um de seus genitores. 

— A nova lei vai acabar com as disputas prolongadas e permitir a mães e pais contribuírem 

para a formação de seus filhos. Temos a convicção de que essas crianças e adolescentes serão 

pessoas mais felizes — disse o presidente da Associação de Pais e Mães Separados (Apase), 

Analdino Rodrigues Paulino Neto, ao final da votação. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/11/25/aprovada-alteracao-da-meta-fiscal-de-2014
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Ele chegou a afirmar que o projeto poderá ter como consequência a substituição da pensão 

alimentícia por um mecanismo bem mais avançado: a divisão das despesas dos filhos por 

meio de uma planilha de gastos a ser bancada pelos pais de maneira proporcional à renda. 

— A planilha vai conter todas as despesas, incluindo escola, plano de saúde, alimentação. 

Dividindo um item para um e um item para outro, cada um vai contribuir na proporção do seu 

rendimento — explicou Paulino, que sugeriu à presidente da República, Dilma Rousseff, a 

sanção do projeto ainda antes de 25 de dezembro, como "um presente de natal". 

Divisão equilibrada 

O PLC117/2013, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, determina ao juiz o 

estabelecimento da guarda compartilhada para a custódia dos filhos de pais e mães 

divorciados ainda que haja desacordo entre os ex-cônjuges. Atualmente, os juízes ainda têm 

respaldo legal para reservar a guarda a um dos pais. Ocorre que muitas vezes o responsável 

pela criança acaba alienando o ex-companheiro ou a ex-companheira da convivência com os 

filhos, gerando desgaste para a família e prejuízos emocionais, psíquicos e intelectuais para 

crianças e adolescentes. 

O texto determina a divisão equilibrada do tempo de convivência dos filhos com a mãe e o 

pai e possibilita a supervisão compartilhada dos interesses do filho. Ambos poderão 

participar, por exemplo, do ato que autoriza a viagem dos filhos para o exterior ou para a 

mudança permanente de município. Em caso de necessidade de medida cautelar que envolva 

guarda dos filhos, o texto dá preferência à oitiva das partes perante o juiz. E é rigoroso com 

estabelecimentos, como escolas, que se negarem a dar informações a qualquer dos genitores 

sobre os filhos: serão multados. 

Depois de ser analisada nas Comissões de Direitos Humanos (CDH), de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS), a proposta foi aprovada em regime de 

urgência como veio da Câmara dos Deputados, apenas com emenda de redação que substitui 

a expressão “tempo de custódia física” por “tempo de convivência”. 

Para o autor da proposição, a redação atual do Código Civil vem induzindo os magistrados a 

decretar a guarda compartilhada apenas nos casos em que os pais mantenham boa relação 

após o fim do casamento. Com a mudança, a não ser que um dos pais expresse o desejo de 

não obter a guarda ou que a justiça não considere um dos dois genitores aptos para exercer o 

poder familiar, a guarda compartilhada será obrigatória. 

Menino Bernardo 

O relator da matéria na CAS, senador Jayme Campos (DEM-MT), ressaltou que o acordo 

para a votação do projeto foi motivado pelas crianças, maiores afetadas nos processos de 

divórcio, sendo frequentemente vítimas de violência e até de morte. Ele citou os casos dos 

assassinatos do menino Bernardo no Rio Grande do Sul e de Isabella Nardoni em São Paulo, 

nos quais o pai e a madrasta são os principais suspeitos. 

O senador Paulo Paim (PT-RS) informou que recebeu um pedido da avó do menino 

Bernardo, e dos advogados dela, que estudaram o projeto, para que a proposta fosse aprovada 

sem alterações. 

O presidente do Senado, Renan Calheiros, acrescentou que a aprovação do projeto é uma 

responsabilidade e um compromisso da Casa com a sociedade brasileira. 
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— O maior mérito é o de fortalecer o instituto da guarda compartilhada que melhor atende 

aos interesses dos filhos. Será uma lei que possui o condão de não permitir que crianças e 

adolescentes tornem-se meios de luta no conflito entre os pais — afirmou. 

Senado aprova prioridade para o uso de armas não 

letais em ação policial 

Gás lacrimogêneo, balas e cassetete de borracha, spray de pimenta e arma de eletrochoque, 

também conhecida como taser, terão prioridade na ação policial. É o que determina matéria 

aprovada pelo Plenário do Senado na tarde desta quarta-feira (26). Pelo substitutivo ao 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 256/2005, o uso de armas não letais poderá ter prioridade 

sobre as armas de fogo na ação policial – desde que essa opção não coloque em risco a vida 

dos policiais. Agora, a matéria segue para sanção. 

O projeto, do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), já havia sido aprovado quarta-feira 

passada (19) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). De acordo com o 

texto, armas não letais têm baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes e são 

projetadas para conter, debilitar ou incapacitar pessoas temporariamente. O projeto também 

proíbe o uso de armas de fogo nos casos de abordagem contra pessoa em fuga que esteja 

desarmada ou contra veículo que desrespeite bloqueio policial, desde que o uso do 

armamento de menor poder ofensivo não coloque em risco a vida do agente de segurança ou 

de terceiros. 

Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, a matéria é da maior importância para a 

realidade do país. O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) lembrou que a arma letal só pode 

ser usada em determinadas condições e sob parâmetros legais. Segundo ele, a prioridade da 

arma não letal pode significar a preservação de vidas. 

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA), porém, manifestou preocupação com o uso de armas 

de choque e spray de pimenta nas manifestações populares. Para ela, esses instrumentos ainda 

podem ser considerados violentos e têm causado danos a manifestantes. Em resposta, Crivella 

explicou que o uso desse tipo de armamento deve obedecer a princípios de legalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade. 

— O que o projeto cuida é exatamente de disciplinar para que não haja nenhum abuso contra 

os manifestantes — disse o senador. 

Crivella recordou que o projeto vem sendo debatido há nove anos no Congresso. Ele destacou 

o crescimento da violência na ação policial, resultando em grande número de mortes, em 

especial de jovens. Para reduzir as ocorrências e manter a integridade física de pessoas em 

abordagens policiais, a sugestão é disciplinar o uso da força pelos agentes de segurança, com 

prioridade para armas não letais. O objetivo, segundo o senador é adequar o uso da força por 

parte do poder público para reduzir as ocorrências graves e preservar fisicamente as pessoas 

envolvidas. 

Procuradoria da Mulher promove audiência 

interativa sobre assédio sexual 

A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal promove nesta quinta-feira (27) 

audiência pública sobre o assédio sexual.O público poderá assistir a audiência ao vivo, pelo 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=74621
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portal e-Cidadania e participar, desde já, com perguntas e comentários a senadores e 

convidados. 

Participam a consultora legislativa do Senado Maria da Conceição Lima e a advogada e 

procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público de São Paulo Luiza Nagib Eluf, que 

colaborou na criação da Lei 10.224/2001, que tornou crime o assédio sexual. 

A lei estabeleceu pena de detenção de um a dois anos para quem praticar assédio sexual, que 

é caracterizado quando alguém for constrangido “com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual” por um superior hierárquico. 

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em todo o mundo 

52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual. 

Comissão analisa emendas a projeto do Código de 

Processo Civil 

A comissão temporária que analisa o projeto do novo Código de Processo Civil (PLS 

166/2010) reúne-se nesta quinta-feira (27) para analisar 186 emendas ao texto. Elaborado a 

partir de anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas instituída pela Presidência do 

Senado e já aprovado pela Casa, o texto retornou da Câmara dos Deputados, onde sofreu 

diversas mudanças. 

Agora, os senadores vão analisar as alterações, todas de redação ou supressão de partes 

incluídas pelos deputados. Para ajudar na busca de um consenso entre os textos do Senado e 

da Câmara, a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, presidida pelo ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, auxilia a comissão de senadores. 

O novo código cria mecanismos para simplificar o processo e acelerar as decisões da Justiça, 

inclusive eliminando parte dos recursos hoje permitidos. Além disso, muda o processo de 

ações de família, introduz instrumentos para ampliar a segurança das empresas e regulamenta 

a gratuidade da Justiça. 

Entre os pontos polêmicos incluídos pela Câmara, estão a proibição da penhora de contas e 

investimentos (penhora online) por decisão liminar e a previsão de pagamento de honorários 

a advogados públicos, na forma de lei a ser editada posteriormente. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Finanças aprova reajuste para ministros do STF e 

procurador-geral da República 

Teto salarial da administração pública sobe para R$ 35,9 mil, de acordo com 

proposta. Projetos já foram aprovados na Comissão de Trabalho no início 

deste mês. Ainda falta análise da CCJ. 

http://bit.ly/audienciainterativa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10224.htm
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116731
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116731
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A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira 

(26), os projetos de lei 7917/14 e 7918/14, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 

Ministério Público da União (MPU), respectivamente, que aumentam de R$ 29.462,25 para 

R$ 35.919,05 o salário dos ministros do STF e do procurador-geral da República a partir de 

janeiro de 2015. O valor é usado como teto salarial do funcionalismo público. 

De acordo com o STF e o MPU, o aumento de 21,9% foi calculado a partir da reposição das 

perdas da inflação de 2009 a 2013 somadas à projeção do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – Amplo (IPC-A) para 2014, em um total de 16,11%. 

Impacto 
O reajuste terá impacto em todo o Judiciário, já que os salários dos juízes são calculados a 

partir do subsídio pago aos ministros do STF. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ganham 95% do valor recebido pelos ministros do Supremo. Já os juízes da segunda 

instância ganham 95% do recebido pelos integrantes do STJ. Finalmente, os juízes de 

primeira instância ganham 95% dos de segunda instância. 

O STF afirma que o reajuste terá impacto de R$ 2,5 milhões só para o órgão e de R$ 646,3 

milhões para as demais instâncias do Judiciário federal. No MPU, o impacto orçamentário é 

de R$ 226 milhões - o aumento do salário do procurador-geral da República também reflete 

em reajustes para os demais membros do Ministério Público da União. 

Critérios 
O projeto do Supremo também estabelece três critérios para os futuros reajustes salariais: 

- a recuperação do poder aquisitivo dos ministros; 

- o fato de que o salário dos ministros é usado como teto da administração pública; e  

- a comparação com subsídios e remunerações de outros integrantes de carreiras de estado, 

como diplomatas, e demais servidores federais. 

A proposta original define que esses critérios passarão a basear os reajustes a partir de 2019, 

mas o relator na Comissão do Trabalho, deputado Sandro Mabel (PMDB-GO), apresentou 

emenda antecipando esse prazo para 2016. Ele considerou o prazo original 

“inexplicavelmente distante”, já que as normas têm “inegável relevância”. 

Tramitação 

Os projetos, já aprovados na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 

serão analisados ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). 

Depois, serão votados pelo Plenário e enviados para o Senado. 

 

 

       SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Procurador afastado por ter publicado carta em 

rede social impetra MS no Supremo 

O procurador da República Davy Lincoln Rocha impetrou no Supremo Tribunal Federal 

(STF) o Mandado de Segurança (MS) 33332, com pedido de liminar, contra a decisão do 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/473637-SALARIO-DE-MINISTRO-DO-STF-PODE-CHEGAR-A-R$-35.919.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/474356-SALARIO-DO-PROCURADOR-GERAL-DA-REPUBLICA-PODE-SER-REAJUSTADO-PARA-R$-35.919-EM-2015.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/477040-COMISSAO-APROVA-REAJUSTE-PARA-STF,-MPU-E-SERVIDORES-DO-JUDICIARIO.html
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Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que instaurou processo administrativo 

disciplinar (PAD) contra ele e o afastou do cargo por 90 dias. 

O motivo do ato do CNMP foi uma carta de Rocha publicada no seu perfil na rede social 

Facebook, em setembro de 2013, na qual ele elogia o golpe militar de 1964 e se diz 

decepcionado com a “timidez” das Forças Armadas diante da “corruptocracia que dominou 

aquilo que outrora chamávamos de Brasil”. 

No último dia 17, o Plenário do CNMP aprovou recomendação do conselheiro Luiz Moreira 

para abrir um PAD contra o procurador. Os membros do conselho consideraram que o texto 

foi ofensivo ao verdadeiro papel constitucional das Forças Armadas, o que configura quebra 

de decoro pessoal, dever inerente às funções do membro do Ministério Público. Para o 

CNMP, a manifestação foi atentatória ao regime democrático de direito e extrapolou os 

limites do direito constitucional de liberdade de expressão. 

No MS 33332, Rocha argumenta que não se identificou como procurador na carta, mas como 

cidadão brasileiro. Afirma ainda que o seu afastamento violou a garantia constitucional da 

inamovibilidade assegurada aos membros do MP no artigo 128, parágrafo 5º, inciso I, alínea 

“b”, da Constituição Federal. O dispositivo prevê que os procuradores só podem ser 

afastados, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado 

competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 

assegurada ampla defesa. 

“No caso presente, não foi apontado o interesse público que justificaria o afastamento do 

impetrante de suas funções; tampouco se lhe permitiu defesa alguma, muito menos a ampla 

defesa constitucionalmente assegurada”, aponta o MS. 

Para o procurador, o artigo 260 da Lei Complementar (LC) 75/1993, segundo o qual o 

afastamento preventivo de membro do MP de suas funções somente pode ocorrer quando sua 

permanência for inconveniente ao serviço ou prejudicial à apuração dos fatos, também foi 

desrespeitado. “Não foi apontada a inconveniência da permanência do impetrante no 

exercício de suas funções nem o prejuízo que o exercício delas acarretaria à apuração dos 

fatos, mesmo porque o fato a ser investigado não foi praticado no exercício das funções nem 

com ela se relaciona”, pondera. 

Processo legal 

Na avaliação de Rocha, o ato do conselho deve ser anulado por ofensa ao devido processo 

legal, pois não foi precedido do inquérito administrativo previsto na LC 75/1993. “Não houve 

nenhum processo anterior, nem mesmo sindicância. O fato foi apresentado ao plenário e, na 

mesma sessão, tomada a deliberação, sem nenhuma investigação anterior ou oitiva do 

acusado”, afirma. 

O procurador aponta que houve prescrição da pretensão punitiva, pois a carta foi publicada 

em 19 de setembro de 2013, sendo que a pena prevista para quebra do decoro pessoal é a de 

censura ou de advertência. “O prazo de prescrição de uma ou de outra é de um ano; assim, 

quando o fato foi submetido à deliberação do CNMP (dia 17/11/2014), a pretensão punitiva 

já se encontrava prescrita”, disse. 

Segundo Rocha, seu afastamento contraria o artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal, que 

assegura a liberdade de manifestação do pensamento como uma das garantias fundamentais 

do cidadão, pois, na carta, apenas expressou sua opinião como cidadão sobre diversos 

acontecimentos que estavam ocorrendo no país. 
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Pedido 

No MS 33332, o procurado requer liminar para suspender o curso do PAD até a decisão final 

da ação no STF. No mérito, pede a decretação da nulidade do ato do CNMP. 

O relator do mandado de segurança é o ministro Luiz Fux. 

Cassada sentença que afrontou decisão do STF 

sobre Estatuto do Desarmamento 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente a Reclamação 

(RCL) 16593 e cassou sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do 

Leste (MT), que entendeu incompatível com a Constituição Federal artigo do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003), violando acórdão do STF na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 3112. 

Na reclamação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirmou que a decisão de 

primeira instância, no julgamento de uma ação penal, considerou inconstitucional o artigo 12 

do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que tipifica como crime a posse irregular 

de arma de fogo de uso permitido. A sentença questionada considerou que a conduta no tipo 

penal não ofendeu o bem jurídico protegido, isto é, a incolumidade pública. 

Nas informações prestadas ao STF, o juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste 

afirmou não ter declarado a inconstitucionalidade do dispositivo, apenas analisado a 

atipicidade material da conduta descrita na denúncia. 

Relator 

O ministro Luiz Fux, relator da reclamação, afirmou que foi declarada pelo STF a 

constitucionalidade do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento no julgamento da ADI 3112. 

Assim, “em razão da eficácia erga omnes e do efeito vinculante da decisão do STF é vedado 

qualquer juízo de incompatibilidade desta norma com a Constituição Federal”, assentou. 

O relator disse ainda que a decisão reclamada, ao contrário do afirmado nas informações, não 

fez somente juízo de tipicidade, mas “reconheceu a incompatibilidade da conduta descrita no 

tipo incriminador com a Constituição”. 

Desse modo, o ministro julgou procedente a reclamação para cassar a decisão de primeira 

instância que absolveu o réu e determinar que outra seja proferida, respeitando acórdão na 

ADI 3112. 

 

  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Limite econômico para concessão do auxílio-

reclusão pode ser flexibilizado 
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A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso repetitivo 

(REsp 1.112.557) que admitiu a flexibilização do critério econômico para concessão do 

Benefício de Prestação Continuada pode ser aplicada ao auxílio-reclusão quando o caso 

revela a necessidade de proteção social, permitindo ao julgador flexibilizar a exigência para 

deferir a concessão do benefício.  

Com esse entendimento, a Primeira Turma do STJ manteve decisão do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região (TRF3) que determinou o pagamento do auxílio a uma segurada reclusa 

cuja última remuneração recebida superava em pouco mais de R$ 10 o valor legalmente 

fixado como critério de baixa renda. No caso julgado, o valor limite atualizado pela Portaria 

MPS/MF 77, de março de 2008, era de R$ 710,08, e a última remuneração da segurada foi de 

R$ 720,90. 

O TRF3 considerou que o valor superado era irrisório e não impedia a concessão do benefício 

pretendido. O INSS recorreu ao STJ, sustentando que, para a concessão do auxílio-reclusão, é 

indispensável a prova de que o segurado recluso enquadra-se no conceito de baixa renda, 

exigindo-se a demonstração de que o valor do último salário de contribuição é inferior ao 

patamar fixado em lei. 

Argumentou, ainda, que o valor da renda bruta mensal é o único critério utilizado para a 

concessão do benefício e que a segurada não se enquadra no limite previsto na legislação. 

Semelhança 

Acompanhando o voto do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a Turma entendeu 

que a semelhança do caso com a jurisprudência firmada pelo STJ em relação ao Benefício de 

Prestação Continuada permite ao julgador flexibilizar também o critério econômico para 

deferimento do auxílio-reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o 

valor legalmente fixado para configurar baixa renda. 

Em seu voto, o ministro ressaltou que a análise de questões previdenciárias requer do 

magistrado uma compreensão mais ampla, ancorada nas raízes axiológicas dos direitos 

fundamentais, a fim de que a aplicação da norma alcance a proteção social almejada. 

“Este benefício é mal compreendido pela sociedade. Não se trata de assistência social ao 

preso. O benefício destina-se aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência 

Social no momento de sua reclusão”, enfatizou o ministro, destacando que o auxílio-reclusão 

possui relevante valor social, uma vez que busca amparar os dependentes do segurado que 

subitamente são desprovidos de meios de subsistência. 

Maia Filho lembrou que no caso analisado, o tribunal de origem julgou procedente o pedido 

ao fundamento de que a renda mensal da segurada (R$ 720,90) superava em muito pouco o 

limite legal fixado à época de seu encarceramento (R$ 710,08). “Nessas condições, é possível 

a flexibilização da análise do requisito de renda do instituidor do benefício, devendo ser 

mantida a procedência do pedido reconhecida nas instâncias ordinárias”, concluiu o relator. 

Por unanimidade, a Turma negou provimento ao recurso interposto pelo INSS.  

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=6707956&num_registro=200900409999&data=20091120&tipo=51&formato=PDF
http://www.previdencia.gov.br/perguntas-e-respostas-frequentes/
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/65/MF-MPS/2008/77.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/65/MF-MPS/2008/77.htm
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CONSELHO NACIONAL DO       

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Corregedoria Nacional realiza inspeção nas unidades do MP no 

Maranhão 

De 1º a 5 de dezembro, a Corregedoria Nacional do Ministério Público realiza inspeção nas 

unidades do Ministério Público no Estado do Maranhão: MP Estadual (MP/MA), Federal 

(MPF/MA) e do Trabalho (MPT/MA). Durante a semana, uma equipe formada por membros 

auxiliares e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) visitará as sedes 

das instituições para analisar o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais em 

todo o MP. 

Serão checados itens relativos à gestão administrativa e financeira, às condições de trabalho 

dos servidores, à atuação dos membros e ao cumprimento de determinações legais e das 

resoluções do CNMP. A cerimônia de abertura será na segunda-feira, 2 de dezembro, às 11h, 

na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do MP/MA. Os trabalhos estão previstos para serem 

realizados na capital e em cidades do interior. 

Ao final do processo, um relatório preliminar será apresentado às unidades inspecionadas. 

Posteriormente, o relatório definitivo será apreciado pelo Plenário do CNMP. 

 

Atendimento ao público 

Durante a inspeção, a equipe da Corregedoria Nacional também fará atendimento direto ao 

público. Sugestões, reclamações, elogios, denúncias ou qualquer observação que sejam 

importantes para a melhoria dos serviços prestados pelo MP serão registradas. O atendimento 

será realizado nos dias 1º, das 14 às 17h; e nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, das 9h às 17h, na 

sede da Procuradoria da República em São Luís. 

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. Os interessados devem se apresentar 

com originais e cópias da identidade e com comprovante de residência, além de outros 

documentos que acharem necessários, a fim de que seja possível se colherem eventuais 

informações que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Com colaboração do CNJ, Congresso pode 

regulamentar marco legal da mediação 

A mobilização capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a favor do Movimento 

pela Conciliação está prestes a gerar um dos resultados mais marcantes do trabalho iniciado 

em 2007. Isso porque encontra-se em discussão na Câmara dos Deputados o marco legal que 

vai disciplinar a mediação judicial e extrajudicial como forma alternativa de solução de 

conflitos.  
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Elaborada com a participação de integrantes do CNJ, a proposta foi aprovada neste ano no 

Senado e atualmente aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC). O Projeto de Lei (PL) n. 7.169/2014 reflete um 

movimento pela consensualização da Justiça adotado por magistrados desde a década de 1990 

e consolidado como política pública com o Movimento pela Conciliação do CNJ.  

 

No momento, o Projeto de Lei de Mediação encontra-se com um substitutivo do deputado 

federal Sérgio Zveiter, que consolidou boa parte dos projetos de lei que se encontram em 

tramitação no Congresso Nacional. O primeiro projeto de lei sobre mediação data de 1998, de 

autoria da então deputada Zulaiê Cobra. Todavia, não foi adiante em razão da ausência de 

cultura entre operadores do direito quanto à conciliação e à mediação.  

“Antes do trabalho do CNJ pela conciliação na Justiça, que começou em 2007, projetos como 

este não prosperavam”, afirma o presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e 

Cidadania, do CNJ, conselheiro Emmanoel Campelo. Nesse sentido, explica Campelo, o 

principal marco foi a Resolução CNJ n. 125, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conciliação e estabelece uma metodologia para resolução de conflitos de forma não litigiosa. 

“Ao começar a falar sobre a importância da mediação, o CNJ possibilitou a conscientização 

em relação ao assunto. Este trabalho permitiu a construção de um texto no Congresso em 

harmonia com as necessidades atuais do Poder Judiciário”, destaca o conselheiro. 

A mediação é um método voluntário de solução de disputa, no qual uma terceira pessoa 

conduz a negociação, mas sem poder de decisão. Seu papel é estimular as partes a 

desenvolverem soluções consensuais para o conflito. Em geral, trata de ações complexas, de 

relação continuada, como conflitos familiares ou criminais. 

 

Projeto – Segundo a proposta em análise pelo Congresso Nacional, qualquer conflito 

negociável pode ser mediado, com exceção dos que tratarem de filiação, adoção, poder 

familiar, invalidade de matrimônio, interdição, recuperação judicial ou falência. O texto 

estabelece que a mediação pode ser realizada pela internet ou por outro meio de comunicação 

que permita o acordo a distância.  

Também determina que o Ministério da Educação incentive as instituições de ensino superior 

a incluírem a mediação como disciplina nas grades curriculares. Ao Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, institui que questões relacionadas à mediação como forma 

de solucionar litígios devem ser incluídas em seus exames.  

“A mediação já existe no Judiciário em todo o País. O que não existe é uma lei de como se 

proceder uniformemente no âmbito nacional. Esta é a principal contribuição do marco legal”, 

afirma Zveiter. Se for aprovado na CCJC, o texto volta ao Senado. “Mas a previsão é que a 

proposta seja aprovada ainda neste ano”, acrescenta o parlamentar. 

Também tramita na CCJC o Projeto 7.108/2014, que altera a Lei n. 9.307/1996, conhecida 

como Lei de Arbitragem. A arbitragem é um método de justiça privada, alternativo ao Poder 

Judiciário, para solução de conflitos acerca de direitos patrimoniais, ou seja, bens que 

possuem valor agregado, que podem ser negociados.  

Nesse caso, o juízo arbitral é definido por meio de contrato ou acordo firmado pelas partes, 

no qual a decisão sobre o litígio é definida por uma terceira pessoa. O texto em análise na 

Câmara amplia o campo de atuação da arbitragem para resolver conflitos.  

Entre outros pontos, inclui na lei a possibilidade de a administração pública direta e indireta 

usar a arbitragem para resolver conflitos relativos a direitos patrimoniais decorrentes de 

contratos celebrados com empresas. O projeto regulamenta ainda a arbitragem para uso nas 

relações de consumo, disputas de participação societária e relações trabalhistas de executivos 

e diretores de empresas, entre outros pontos.  

Na semana passada, durante seminário sobre mediação e arbitragem realizado pelo Conselho 

da Justiça Federal, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Renan Calheiros, se 

comprometeu a colocar os dois textos em votação ainda este ano. 


