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Exma. Sra. Conselheira Maria Cristina Ziouva 

 

 

 

 

 

Consulta n. 0011175-88.2018.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.102.228/0001-04, representativa dos 

interesses dos magistrados brasileiros, com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre  

B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, Brasília-DF, CEP: 70712-903, e Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, instituição 

devidamente representada por seu respectivo Presidente, com sede na SHS Qd. 06 

Bl. E Conj. A - Salas 602 a 608 - Ed. Business Center Park - Brasília/DF - CEP: 

70316-000, vêm, por seus advogados, respeitosamente, à presença de V.Exa, 

requerer 

 

Ingresso no feito, na qualidade de interessadas  

(art. 25, II, do RICNJ c/c art. 9ª, III, da Lei 8.794/99) 

 

nos autos da Consulta n. 0011175-88.2018.2.00.0000, requerida pela Corregedoria 

Regional do Trabalho do TRT da 3ª Região, por versar tema de relevante interesse da 

magistratura nacional relativo à possibilidade jurídica de membro da magistratura 

nacional integrar Tribunal Internacional. 

 

Para tanto, requer a juntada do instrumento de mandato anexo, do seu Estatuto 

Social, ata e termo de posse, a fim de que seja admitido o seu ingresso e observada a 

regra do § 1º, do art. 272, do CPC/2015, bem como o imediato cadastramento dos 

advogados signatários no feito. 
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I – Conhecimento: questão singular. Dúvida jurídica 

relevante sobre a possibilidade de afastamento de 

magistrado para integrar tribunal internacional. Interesse 

de toda a magistratura brasileira e do “Poder Judiciário” 

 

A “AMB” e a “ANAMATRA” entendem que há de fato dúvida relevante sobre a 

possibilidade de magistrado brasileiro integrar tribunal internacional, cumulando cargo 

e/ou função, bem como sobre a possibilidade de afastamento sem perder a 

remuneração do respectivo cargo em relação ao qual houve o afastamento. 

 

No presente caso, embora tenha sido instaurado procedimento no âmbito do TRT3, 

motivado pela situação concreta do afastamento da magistrada “Martha Halfeld”, o 

fato é que a motivação da consulta adveio de dúvidas jurídicas relevantes e abstratas 

sobre o tema. 

 

A formulação da presente consulta, em si, deu-se de modo compatível com o art. 89, 

do RICNJ, ante as dúvidas, em tese, sobre a interpretação da vedação contida no art. 

95, I, da CF, e no art. 36, II, da Loman, bem como sobre a possibilidade de cumulação 

das respectivas remunerações e eventual submissão ao teto constitucional: 

 

1) Consulta o Conselho nacional de Justiça, nos termos do art. 89, do seu Regimento 

Interno, se a vedação de cumulação de cargos, empregos e funções, salvo uma de 

magistério, prevista no art. 95, parágrafo único, I, da Constituição Federal, corroborado pelo 

art. 26, II, da Loman, aplica-se aos magistrados eleitos e ou indicados para cargos em 

organismo internacional e, em caso negativo, se o juiz em tal situação pode receber 

simultaneamente, os subsídios e vantagens da magistratura e aqueles previstos para o 

encargos internacional  e, havendo tal possibilidade, se o somatório dessas parcelas 

retribuitivas pode superar o subsídios dos Ministros do supremo tribunal Federal.” 

 

É relevante notar, sob essa perspectiva do conhecimento do presente procedimento, 

que, embora tenha sido instaurado procedimento na origem, os questionamentos 

não foram formulados para atender ao caso concreto. 
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Isso fica evidente a partir da constatação de que a magistrada já vem exercendo as 

respectivas funções junto ao “Tribunal de Apelação da ONU – UNAT” desde 

1º/07/2016.  

 

Portanto, não se trata de uma dúvida formulada a partir da necessidade de 

atender a um interesse individual/subjetivo de determinado magistrado – o que 

descaracterizaria o cabimento da consulta –, nem tão pouco se presta a presente 

consulta para permitir o afastamento que já vinha ocorrendo e que foi mantido 

pelo TRT3. 

 

Isso também é corroborado pela circunstância de que a formulação da consulta foi 

feita pelo TRT3 e não pela própria magistrada diretamente interessada no 

afastamento. 

 

Assim, embora exista um caso concreto e um procedimento instaurado na origem, não 

se presta a presente consulta a solucionar o caso concreto. Insista-se ad nauseam, o 

afastamento já vinha ocorrendo desde 2016 e foi mantido pelo TRT3. 

 

Portanto não se tem por configurada a situação tida pela jurisprudência deste eg. 

CNJ, como capaz de desautorizar o conhecimento da consulta, como se infere, a 

contrario sensu do precedente no recurso administrativo na consulta n. 0003164-

41.2016.2.00.0000, de relatoria do em. Conselheiro Fernando Matos, julgado em 

26/05/2017: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSULTA. CASO CONCRETO. ANTECIPAÇÃO DE 

SOLUÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Pedido formulado 

por magistrado para manifestação acerca questão relacionada à aplicação da Resolução CNJ 

7/2005.  2. É firme o entendimento do CNJ de não conhecer consultas quando os 

elementos coligidos aos autos denotem o objetivo de sanar dúvida jurídica ou antecipar a 

solução de caso concreto. 3. O significado da palavra “dúvida” é a incerteza acerca de 

uma realidade ou fato. Se há entendimento firmado sobre a matéria, inexiste dúvida a ser 

dirimida. 4. A defesa de um posicionamento acerca da questão suscitada nos autos demonstra 

o objetivo de provocar a manifestação do Plenário para ratificação de tese jurídica e esta 

medida é estranha às finalidades constitucionais deste Conselho.  4. Recurso a que se nega 

provimento. 

 

O presente caso, ao contrário do caso examinado no referido precedente – no qual foi 

afastada a dúvida por já haver entendimento firmado sobre a matéria – é marcado 
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pela singularidade e pelo ineditismo, havendo de fato dúvidas jurídicas relevantes a 

serem sanadas. 

 

Isso fica evidente, a partir do trecho da inicial abaixo reproduzida, na qual o TRT3, 

após mencionar os precedentes deste CNJ no PP n. 775/2006 e no PP n. 

200710000011886, conclui que o entendimento firmado naqueles julgados não é 

capaz de solucionar o caso em questão: 

 

“Verifica-se, portanto, a importância do tema em questão. 

De fato, a situação da juíza Martha Halfeld Furtado de Mendonça Schimidt não se amolda às 

hipótese previstas nos excertos do Conselho Nacional de Justiça.” 

 

É que, no primeiro precedente (PP n. 775/2006), de relatoria do então Conselheiro 

Marcus Faver, o CNJ afastou a possibilidade de cumulação de cargo/função por 

magistrado em entidades que estão submetidas à jurisdição brasileira – o que não 

ocorre com a ONU – e no segundo (PP n. 200710000011886), de relatoria do então 

Conselheiro Técio Lins e Silva, o Conselho entendeu que é vedado à magistratura 

cumular cargo ou função que tenha como atribuição praticar atos de gestão, a não ser 

nas associações de classe e na escola da magistratura, o que também não resolve a 

presente dúvida, já que o cargo cumulado aqui é de magistrado em tribunal 

internacional. 

 

No presente caso não pode haver dúvida de que as matérias versadas (cumulação de 

cargo/função, cumulação de remuneração e submissão ao teto) se inserem na 

competência desse Conselho, assim como não pode haver dúvida de que há interesse 

e repercussão geral no esclarecimento das respectivas dúvidas. 

 

Interessa a toda a magistratura brasileira e interessa a todos os tribunais, portanto, ao 

“Poder Judiciário”, saber se é possível e, em caso afirmativo, como se daria o 

afastamento do cargo para exercer função em tribunal Internacional vinculado a 

organismo igualmente internacional de inegável relevância e importância, como é o 

“Tribunal de Apelação das Nações Unidas”. 

 

Ainda que assim não fosse, contudo, e a compreensão fosse de que de alguma forma 

a presente consulta repercutirá na situação concreta da juíza “Martha Halfeld”, a 
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dimensão do debate, sua generalidade e interesse, ainda sim, justificariam o 

conhecimento da consulta. 

 

Neste sentido, vale transcrever os fundamentos do ponderado voto convergente do 

em. Conselheiro Rogério Nascimento, proferido no mesmo julgamento acima 

mencionado, da consulta n. 0003164-41.2016.2.00.0000 (Relator Conselheiro 

Fernando Matos, julgado em 26/05/2017):     

 

Adoto o relatório, muito bem lançado, e acompanho o voto pelo desprovimento do recurso 

administrativo contra a decisão que não conheceu da Consulta formulada por GABRIEL 

CONSIGLIERO LESSA, a respeito da Resolução nº 7 deste Conselho Nacional de Justiça, 

porém, o faço ressalvando entendimento, em parte, diferente do que foi assinalado na 

motivação do voto condutor. Colhe-se do voto do eminente relator a seguinte fundamentação: “A 

jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de não conhecer de Consultas que tenham por 

objetivo sanar dúvidas jurídicas do interessado ou antecipar a solução de casos concretos 

apresentados sob a forma de situações hipotéticas”. Com efeito, assiste razão ao cuidadoso 

voto quando recorda que inúmeros precedentes deste Plenário afastam o conhecimento 

da Consulta que busca solução para caso concreto e veicula interesse individual. O 

RICNJ estabelece que “o Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão 

gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de sua competência”. Porém, sou de opinião de que tal 

entendimento merece um temperamento. Há casos em que a matéria se apresenta como 

caso concreto, todavia, os efeitos da interpretação a adotar sobre dispositivo legal ou 

regulamentar atingem um universo indeterminado de pessoas. Quando é esta a situação a 

consulta pode ser conhecida. Neste sentido encaminho voto na Consulta 5755, pendente de 

julgamento. De outro lado, a circunstância do consulente expor sua convicção sobre a 

interpretação correta, com a devida licença, não me parece obstáculo para o 

conhecimento. No entanto, no caso trata-se de claro interesse individual, sendo a decisão 

atacada pelo recurso administrativo irretocável no seu desfecho. Por tudo o que foi brevemente 

exposto, acompanho o relator. É como voto. 

 

Daí porque entendem a “AMB” e a “ANAMATRA” que a presente consulta deverá ser 

conhecida e respondida no sentido de permitir a cumulação dos cargos/funções, de 

permitir o afastamento sem perda da remuneração (“com ônus” ou “com ônus 

limitado”), como forma de estímulo ao desempenho de tão relevante função, e de que 

não há que se cogitar de submissão ao teto, a não ser de gastos com remuneração 

custeada pelos cofres públicos. 

 

I – Servidor Público pode se afastar para exercer função 

em organismo internacional. Esse afastamento possui 

previsão legal e pode se dar “com ônus” ou “com ônus 

limitado”, em ambos os casos com a manutenção da 

remuneração do cargo do qual ficar afastado (Decreto 
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1.387/95, art. 1º, V). Só em face de remuneração de cargo 

ou função custeado pelo tesouro brasileiro é possível 

cogitar de submissão ao teto 

 

A Lei 8.112/90 trata do afastamento de servidor para o exterior nos arts. 95 e 96: 

 

Seção III 
 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 
 
       Art. 95.  O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem 

autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e 

Presidente do Supremo Tribunal Federal.                        (Vide Decreto nº 1.387, de 1995) 

        § 1o  A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, 

somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

        § 2o  Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou 

licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, 

ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. 

        § 3o  O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. 

        § 4o  As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, 

inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em 

regulamento.                         (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

 

        Art. 96.  O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 

Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.                         

(Vide Decreto nº 3.456, de 2000) 

 

Como se vê, em regra o afastamento de servidor para o exterior, com base no art. 95, 

se dá mediante autorização e não pode ser superior a 4 anos. Essa norma conduto, 

claramente, pressupõe que o afastamento do servidor pelo período contínuo de 4 

anos. 

 

Tanto assim que o parágrafo 2º exige a prestação de serviço continuada no cargo ou 

função pública do servidor, pelo mesmo período de 4 anos, para admitir novo 

afastamento. 

 

Então, é forçoso convir que eventual afastamento não contínuo, como no caso do 

afastamento para integrar o “Tribunal de Apelação da ONU”, que se dá para exercício 

de um mandato de 7 anos, mas com afastamentos periódicos ao longo do ano, para 

participar das respectivas sessões de julgamento na sede da “ONU”, em Nova York, 

em tese é compatível com a disposição legal, desde que somando-se os períodos o 

total de afastamentos efetivos seja de até 4 anos. 
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A inicial da consulta revela que o afastamento para integrar o “Tribunal de Apelação 

da ONU” resulta em cerca de 445 dias de afastamento a cada triênio: 

 

“Foram, portanto, 445 dias de afastamento por esse motivo no triênio 2016-2018”  

 

Como o afastamento continuado, admitido pela norma, resultaria em cerca de 1400 

dias contínuos de afastamento, é fácil perceber que a limitação de 4 anos não 

representa óbice para o afastamento cogitado na presente consulta. 

 

Outra questão a ser examinada é a vedação do art. 96, segundo o qual o afastamento 

“dar-se-á com perda total da remuneração”.  

 

Neste ponto, à exemplo da norma anterior, a lógica da perda da remuneração parece 

estar no fato de que se cogita de afastamento continuo da função, vale dizer, sem 

contemplar a possibilidade de cumulação da função exercida no exterior com a função 

do servidor. 

 

Mais uma vez essa norma não parece aplicável à hipótese de afastamento de forma 

não continuada, como no caso do “Tribunal de Apelação da ONU”, em que o 

afastamento se dá em períodos intercalados de exercício da função no exterior e da 

função de origem. 

 

É forçoso convir, portanto, que existe respaldo legal para o afastamento no exterior.  

 

*    *    * 

 

Cumpre perquirir, em vista do questionamento feito na consulta, se há previsão legal 

para que o afastamento aconteça sem a perda da remuneração do cargo em relação 

ao qual o servidor se afastar. 

 

Antes de adentrar essa questão, parece à “AMB” e à “ANAMATRA” que esse 

questionamento possui uma solução intuitiva e não deveria sequer ser objeto de 

cognição nessa consulta, da forma que foi colocada, ou seja, sob o viés de 

possibilidade de cumulação ou não das duas remunerações. 
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Isso porque passa ao largo do interesse da “Administração Pública” brasileira – uma 

vez estabelecida a possibilidade de afastado legal para o exterior – qualquer 

ingerência sobre o recebimento de eventual vantagem paga por organismo 

internacional, sem qualquer ônus para os cofres públicos. 

 

Pois bem. Voltando à possibilidade de manter a remuneração mesmo estando 

afastado da função pública – independentemente de haver uma compensação pela 

função exercida no exterior –, os arts. 95 e 96 da Lei 8.112/90 são regulamentados 

pelo Decreto 1.387/95, que assim disciplina “o afastamento do País de servidores civis 

da Administração Pública Federal”: 

 

Art. 1º O afastamento do País de servidores civis de órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, com ônus ou com ônus limitado, somente poderá ser autorizado nos 

seguintes casos, observadas as demais normas a respeito, notadamente as constantes 

do Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985: 

 

        I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não 

possam ser realizadas no Brasil ou por intermédio de embaixadas, representações ou escritórios 

sediados no exterior; 

        II - missões militares; 

        III - prestação de serviços diplomáticos; 

        IV - serviços relacionados com a atividade-fim do órgão ou entidade, de necessidade 

reconhecida pelo Ministro de Estado; 

        IV - serviço ou aperfeiçoamento relacionado com a atividade fim do órgão ou entidade, de 

necessidade reconhecida pelo Ministro de Estado; (Redação dada pelo Decreto nº 2.349, de 

15.10.1999) 

        V - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com interveniência do 

Ministério das Relações Exteriores ou de utilidade reconhecida pelo Ministro de Estado; 

        VI - bolsas de estudo para curso de pós-graduação stricto sensu . 

        § 1º A participação em congressos internacionais, no exterior, somente poderá ser 

autorizada com ônus limitado, salvo nos casos previstos no inciso IV deste artigo, ou de 

financiamento aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP ou pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, cujas viagens serão autorizadas com 

ônus não podendo exceder, nas duas hipóteses, a quinze dias. (Redação dada pelo Decreto nº 

2.349, de 15.10.1999) 

        § 2º O afastamento do País na forma disposta no parágrafo anterior; quando superior a 

quinze dias, somente poderá ser autorizado mediante prévia audiência da Casa Civil da 

Presidência da República, inclusive nos casos de prorrogação da viagem. 

        § 3º Nos casos não previstos neste artigo, as viagens somente poderão ser 

autorizadas sem ônus. 

 

Como se vê, o art. 1º, caput, prevê que os afastamentos expressamente previstos 

podem se dar “com ônus” ou “com ônus limitado”, ou seja, invariavelmente com a 

manutenção da remuneração do cargo em relação ao qual há o afastamento.  
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Já o afastamento “sem ônus”, ou seja, sem manutenção da remuneração do cargo em 

relação ao qual há o afastamento, está contemplado no § 3º e se destina a outras 

hipóteses de afastamento, não contempladas expressamente nos incisos I a VI. 

 

É possível aferir, de plano, que a hipótese de afastamento cogitado na presente 

consulta pode ser enquadrada no inciso V, que contempla afastamento para 

“intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com interveniência do 

Ministério das Relações Exteriores ou de ultilidade reconhecida pelo Ministro de 

Estado”. 

 

Isso com amparo no Decreto 59.308/66, que promulgou “o Acôrdo Básico de 

Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências 

Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica”. 

 

Eis o que dispõe o referido dispositivo: 

 

Animados do desejo de dar execução às resoluções e decisões referentes à assistência 

técnica dos Organismos, que visam a promover o progresso econômico e social e o 

desenvolvimento dos povos; 

 

Firmaram o presente Acôrdo, imbuídos do espírito de amistosa cooperação. 

 

ARTIGO I 

 

Prestação de Assistência Técnica 

 

Os Organismos prestarão ao Govêrno assistência técnica, condicionada à existência dos fundos 

necessários. O Govêrno e os Organismos, êstes agindo conjunta ou separadamente, 

deverão cooperar na elaboração, com base nos pedidos apresentados pelo Govêrno e 

aprovados pelos Organismos, de programas de operações de mútua conveniência para a 

realizações de atividades de assistência técnica. 

 

A disponibilização de “assistência técnica” jurídica, materializada pelo envio de um 

magistrado para integrar o “Tribunal de Apelação da ONU” encontra-se ancorada em 

diversos dispositivos do referido decreto que pressupõe mútua colaboração, valendo 

citar, dentre outros dispositivos: 

 

3. Quando fôr cabível, o Govêrno porá à disposição dos Organismos a mão de obras, 

equipamento, os materiais e outros serviços ou bens que venham a ser necessários, à 

execução do trabalho de seus peritos e outros funcionários, segundo o que vier 

mútuamente acordado. 
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Pode-se afirmar, portanto, que o afastamento em questão se encontra ancorado 

no inciso V, do art. 1º, do Decreto 1.387/95, podendo se dar, nos termos do 

respectivo caput, “com ônus” e “com ônus limitado”. 

 

Para compreensão do que seria “com ônus” e “com ônus limitado” é preciso examinar 

o Decreto 91.800/85, que é referido no caput do Decreto 1.387/95: “observadas as 

demais normas a respeito, notadamente as constantes do Decreto nº 91.800, de 18 

de outubro de 1985”. 

 

O Decreto 91.800/85 regulamentava o art. 37, da Lei 1.711/52, que foi revogada pela 

Lei 8.112/90. Contudo, tal norma acabou sendo reeditada pelo Decreto 1.387/95, 

acima já referido, que, ao regulamentar a Lei 8112/90, determinou a observância do 

quanto disciplinado no referido regulamento. 

 

Esse decreto disciplina de forma pormenorizada o afastamento definindo cada um dos 

tipos de afastamento (“com ônus”, “com ônus limitado” e “sem ônus”): 

 

Art. 1º - As viagens ao exterior do pessoal civil da administração direta e indireta, a serviço 

ou com a finalidade de aperfeiçoamento, sem nomeação ou designação, poderão ser de três 

tipos: 

I - com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o 

vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego; 

Il - com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e 

demais vantagens do cargo, função ou emprego; 

III - sem ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do 

cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a Administração. 

Parágrafo único - o disposto neste Decreto aplica-se, também, ao pessoal das fundações 

criadas por lei federal e que recebam subvenção ou transferência de recursos à conta do 

Orçamento da União. 
Art. 2º - Nos casos de acumulação legal de cargos, quando o afastamento for julgado de 

interesse da Administração, o servidor não perderá os vencimentos e vantagens de quaisquer 

dos cargos. 

 

A despeito disso esse decreto, no seu art. 17, II, afasta expressamente a sua 

aplicação à hipótese de afastamento para servir em organismos internacionais: 

 

Art. 17. - Este Decreto não se aplica: 

Il - aos afastamentos para servir em organismos internacionais de que o Brasil participe 

(Decreto-lei nº 9.538, de 1º de agosto de 1946); 
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Assim o faz na esteira do Decreto 9.538/46 que também “dispõe sobre o afastamento 

de servidores brasileiros para trabalho junto a Organizações Internacionais com as 

quais coopere o Brasil”. 

 

Tal decreto, a exemplo do dispositivo antes mencionado (art. 17), veda o afastamento 

com manutenção da remuneração para servir em organismo internacional: 

 

Art. 1º Ao servidor da União, mediante expressa autorização do Presidente da República, é 

permitido o afastamento do País, para o fim de executar trabalho que lhe confiar qualquer 

Organização Internacional com a qual coopere o Brasil. 

§ 1º Para os efeitos da presente Lei, conta-se êsse afastamento a partir, do dia seguinte 

ao do seu desligamento da repartição ou serviço em que estiver lotado, até ao do retôrno 

às suas atividades administrativas normais. 

§ 2º Executado o trabalho a que se refere êste artigo, terá o servidor o prazo de cento e vinte 

dias para apresentar-se à, repartição ou serviço em que estava lotado, ao tempo de seu 

desligamento. 

Art. 2º Os servidores nas condições do artigo anterior perderão o vencimento, 

remuneração ou salário dos respectivos cargos, ou funções e contarão, para efeito de 

aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço correspondente ao afastamento. 

 

Contudo, essa norma há de ser interpretada tal qual já foi proposto nessa 

manifestação acerca do art. 96, da lei 8.112/90, ou seja, deve ser interpretada no 

sentido de que a restrição de manutenção da remuneração pressupõe afastamento 

continuado da função pública, ou seja, não trata de cumulação da função em 

organismo internacional, como fica claro pela redação do § 1º. 

 

Aqui é importante chamar a atenção para a disposição do § 4º, do art. 95, da Lei 

8.112/90, este, por sua, introduzido pela Lei nº 9.527, de 10.12.97, no sentido de que 

“as hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, 

inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em 

regulamento”. 

 

Portanto, é relevante que a última alteração legislativa da 8.112/90 tenha remetido a 

solução sobre condições e forma do afastamento, sobretudo, no que se refere à 

‘remuneração do servidor’, ao regulamento dessa norma que é, justamente o Decreto 

1.387/95, cujo art. 1º, inciso V, autoriza expressamente o afastamento para integrar o 

“Tribunal de Apelações da ONU”. 
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Tanto assim que essa norma tem embasado, por exemplo, o afastamento “COM 

ÔNUS”, do Delegado da Polícia Federal nomeado chefe da Interpol no Brasil em seus 

comparecimentos nas reuniões oficiais em Lyon e em outros locais, em situação muito 

semelhante à da presente consulta, conforme despacho 37 e 94, do Sr. Ministro de 

Estado da segurança Pública, respectivamente de 22 de março de 2018 e 13 de 

setembro de 2018 (http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher 

/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40881154/do2-2018-09-14-despachos-de-13-de-setembro-

de-2018-40881078) : 

 

Nº 37 - O MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de 

suas atribuições, tendo em vista a Medida Provisória nº 821, de 26 de fevereiro de 2018, e a 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autoriza 

que se afaste do País o Delegado de Polícia Federal RODRIGO PIOVESANO BARTOLAMEI, 

Chefe da Divisão de Cooperação Policial Internacional da Coordenação-Geral de 

Cooperação Internacional da Diretoria Executiva do Departamento de Polícia Federal - 

DPF, para participar da 14ª Conferência Anual de Chefes de Escritórios Centrais Nacionais da 

INTERPOL, bem como de reuniões com os Oficiais de Ligação da Polícia Federal que estão 

em missão na Secretaria-Geral da INTERPOL, em Lyon, França, no período de 8 a 15 de 

abril de 2018, inclusive trânsito, com ônus. (Processo nº 08211.000099/2018-11). 

 

Nº 94 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da 

competência que lhe foi subdelegada pela Portaria MSP nº 96, de 11 de julho de 2018, alterada 

pela Portaria MSP nº 131, de 5 de setembro de 2018, e consoante o disposto no Decreto nº 

1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autoriza que se afastem do País os Delegados de Polícia 

Federal TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO, Coordenador-Geral de Cooperação 

Internacional, e RODRIGO PIOVESANO BARTOLAMEI, Chefe da Divisão de Cooperação 

Policial Internacional da Coordenação-Geral de Cooperação Internacional da Diretoria 

Executiva do Departamento de Polícia Federal - DPF, para participar da 87ª Sessão da 

Assembleia Geral da INTERPOL, a realizar-se em Dubai, Emirados Árabes Unidos, no 

período de 16 a 22 de novembro de 2018, inclusive trânsito, com ônus. (Processo nº 

08211.003501/2018-10). 

 

Até mesmo os afastamentos para comparecimento a eventos não oficiais, como 

conferências, têm sido deferidos “COM ÔNUS LIMITADO”, conforme despachos 34 e 

95 da mesma autoridade (http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/ 

Kujrw0TZC2Mb/conten t/id/40881154/do2-2018-09-14-despachos-de-13-de-setembro-

de-2018-40881078) : 

: 

 

GABINETE DO MINISTRO 

DESPACHOS DE 22 DE MARÇO DE 2018 

Nº 34 - O MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de 

suas atribuições, tendo em vista a Medida Provisória nº 821, de 26 de fevereiro de 2018, e a 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autoriza 

que se afastem do País o Delegado de Polícia Federal IVO ROBERTO COSTA DA SILVA, 
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Chefe do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Coordenação-Geral de 

Polícia de Repressão a Drogas da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime 

Organizado, e o Agente de Polícia Federal CARLOS MAGNO DE DEUS RODRIGUES, lotado 

na Coordenação-Geral de Cooperação Internacional da Diretoria Executiva, ambos do 

Departamento de Polícia Federal - DPF, para participarem da "INTERPOL Global Illicit Drugs 

Conference", bem como de reunião do Projeto CRIMJUST, em Toledo, Espanha, no 

período de 22 a 29 de abril de 2018, inclusive trânsito, com ônus limitado. (Processo nº 

08211.000399/2018-92). 

 

Nº 95 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da 

competência que lhe foi subdelegada pela Portaria MSP nº 96, de 11 de julho de 2018, alterada 

pela Portaria MSP nº 131, de 5 de setembro de 2018, e consoante o disposto no Decreto nº 

1.387, de 7 de fevereiro de 1995, autoriza que se afaste do País o Delegado de Polícia Federal 

FABIANO BORDIGNON, Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu da 

Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, para participar do Workshop 

sobre Prevenção do Terrorismo e Crime Transnacional na Área da Tríplice Fronteira, a 

realizar-se em Puerto Iguazú, Argentina, no período de 17 a 19 de setembro de 2018, 

inclusive trânsito, com ônus limitado. (Processo nº 08389.011343/2018-31). 

 

Esta a razão pela qual, para além de ser uma obrigação com base no Decreto 59.308, 

que homologou acordo de colaboração técnica entre o Brasil e a “ONU”, para além de 

haver previsão legal para tanto, é desejável que o Estado brasileiro estimule e 

incentive a participação dos magistrados brasileiros em um organismo internacional 

como o “Tribunal de Apelação da ONU” mediante afastamento dos mesmos “com 

ônus” ou “com ônus limitado”.  

 

*     *     * 

 

Por fim, quanto ao último questionamento, acerca de eventual submissão do 

somatório de ambas as remunerações – do cargo em relação ao qual há o 

afastamento e da função exercida no exterior –, ao teto constitucional, a dúvida não 

tem nenhuma razão de ser, pois somente em face de eventual ônus do tesouro 

brasileiro em custear uma ou mais de uma remuneração é possível cogitar de 

submissão ao teto. 

 

No caso da acumulação de cargos prevista na constituição, apreciada no RE 612975, 

fazia sentido questionar sobre a submissão ao teto de cada remuneração 

individualmente ou do somatório de ambas em razão de serem custeadas pelos cofres 

públicos. Mesmo sendo ambas custeadas pelos cofres públicos, como se tratava de 

acumulação prevista no próprio texto constitucional, o STF entendeu que a submissão 

ao teto se faz em face de cada remuneração separadamente: 
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TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas 

em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é 

considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 

(RE 612975, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 

PUBLIC 08-09-2017) 

 

Já na presente consulta só há uma remuneração custeada pelos cofres públicos em 

face da qual é possível cogitar de submissão ao teto. 

 

A remuneração ou eventual vantagem da organização internacional não diz respeito à 

Administração Pública brasileira.  

 

Uma situação semelhante a essa, apenas para exemplificar, é a remuneração de um 

Ministro do Supremo Tribunal Federal como professor. A remuneração como 

professor em uma instituição privada pode ser da ordem de R$ 100 mil por mês que 

não haverá qualquer submissão ao teto. 

 

*     *     * 

 

Em resumo, há previsão legal expressa na Lei 8.112/90 – norma que o STF e STJ já 

assentaram ser aplicável aos magistrados de forma subsidiária, em outras situações –

, bem como no seu regulamento, admitindo o afastamento de servidor público para 

exercer função no exterior. 

 

Há previsão legal expressa no art. 1º, inciso V, do Decreto 1.387/95 que respalda o 

afastamento de magistrado para integrar o “Tribunal de Apelação da ONU” sem perda 

da remuneração do cargo em relação ao qual há o afastamento. 

 

Por fim, somente há que se cogitar de limitação ao teto constitucional em relação à 

remuneração do cargo custeado pelos cofres públicos. 

 

III – Não há que se cogitar de incompatibilidade para 

cumulação da função de juiz no Brasil com a função de 

juiz em corte internacional, seja porque a organização não 

está submetida à jurisdição brasileira, seja porque existe 
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respaldo legal para tanto e a relevância da função assim o 

impõe. Situação singular não alcançada pela vedação do 

art. 95, § único, I, da CF, nem do art. 36, II, da Loman, nem 

pelo entendimento no MS 25.938, do STF 

 

A questão central da consulta é a possibilidade de cumulação da função de 

magistrado com a função de juiz em corte internacional, face às disposições dos arts. 

95, § único, I, da CF, e art. 36, II, da “Loman”. 

 

Quanto ao art. 36, II, da “Loman” é tranquilo afastar a sua vedação na espécie porque 

o dispositivo versa sobre situações e impede a cumulação de cargos em sociedade 

associação ou fundação, salvo associação de classe e escola da magistratura, que 

impliquem atos de gestão. 

 

Não é possível cogitar de pertinência de tal vedação à hipótese da presente consulta, 

pois a cumulação cogitada é a de cargo de magistrado do trabalho com outra função 

de magistrado perante corte internacional, sem cogitação da prática de qualquer ato 

de gestão. 

 

Já a temática do art. 95, § único, I, da CF, remete ao julgamento do leading case do 

STF no MS 25.938, cuja ementa transcreve-se abaixo, no que interessa: 

 

“EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N. 10/2005, DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, POR PARTE DOS 

MAGISTRADOS, EM TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DESPORTIVA E SUAS COMISSÕES 

DISCIPLINARES. ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA DESLIGAMENTO. NORMA 

PROIBITIVA DE FEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 266, DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULÇÃO DO CARGO DE JUIZ 

COM QUALUER OUTRO. 

(...) 

3. As vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, 

proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de total 

independência e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções 

inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e 

cuidado o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do estado de direito e 

do jurisdicionado. 

4. O art. 95, paragrafo único, Inciso I, da Constituição da República vinculou-se a uma proibição 

geral de acumulação de cargo de juiz com outro, de qualquer natureza ou feição, salvo um de 

magistério. 

5. Segurança denegada.” 
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Pois bem. Poder-se-ia extrair da ementa, a uma leitura apressada, que seria inviável a 

cumulação ora cogitada ante a assertiva geral de que o dispositivo “vinculou-se a uma 

proibição geral de acumulação de cargo de juiz com outro, de qualquer natureza ou 

feição, salvo um de magistério”. 

 

Essa mesma impressão poderia ser extraída da constatação de que no referido 

precedente estava sendo cogitado de cumulação da função de juiz de direito com 

outra função de juiz – aqui sim com alguma semelhança com a hipótese da presente 

consulta – perante a justiça desportiva. 

 

O exame dos fundamentos do acórdão afasta as duas premissas cogitadas acima.  

 

A causa de pedir no referido writ revela que tal postulado amplo fora estabelecido ante 

a pretensão de que a vedação ao art. 95, § único, I, da CF somente alcançasse a 

cumulação de duas funções públicas, o que permitira excepcionar a situação da 

cumulação com o cargo de juiz da justiça desportiva, dada a natureza privada da 

instituição. 

 

Essa foi a premissa do eg. “STF”, o que evidencia que o presente caso é realmente 

singular e não pode ser enquadrado no referido entendimento.  

 

A questão aqui passa ao largo de se tratar de instituição privada ou pública.  

 

Além disso, no caso da justiça desportiva o “STF” teve presente o fato de que, mesmo 

que subsidiariamente, o Poder Judiciário pode ser chamado a atuar para rever os atos 

daquela ‘justiça’. Teve presente o “STF”, então, a possibilidade de conflito em 

decorrência da cumulação, com repercussão direta na independência do juiz. 

 

No presente caso não há possiblidade de conflito, nem qualquer risco à independência 

da magistratura em razão de tal cumulação, porque o próprio “STF” já assentou que a 

“ONU” não está submetida à jurisdição brasileira, pois possui imunidade: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANISMO INTERNACIONAL. ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS ONU. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO PNUD. CONVENÇÃO SOBRE PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS 

NAÇÕES UNIDAS DECRETO 27.784/1950. CONVENÇÃO SOBRE PRIVILÉGIOS E 
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IMUNIDADES DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES UNIDAS DECRETO 

52.288/1963. ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM AS NAÇÕES UNIDAS E 

SUAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DECRETO 59.308/1966. IMPOSSIBILIDADE DE O 

ORGANISMO INTERNACIONAL VIR A SER DEMANDADO EM JUÍZO, SALVO EM CASO DE 

RENÚNCIA EXPRESSA À IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA 

CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

PROVIDO. (RE 1034840 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 01/06/2017) 

 

De outra banda, quanto ao fundamento de que a cumulação não é possível em razão 

da necessidade de que o magistrado esteja vinculado ao exercício da atividade 

judicante, com dedicação máxima ao cargo, não é possível opô-lo à cumulação 

cogitada nessa consulta em vista da importância e da magnitude do interesse do 

“Estado” brasileiro no estreitamento das relações e do seu interesse em colaborar 

com a “ONU”, organização da qual é membro fundador. 

 

A maior prova disso são os decretos firmados homologando convênios e acordo com 

esse organismo internacional: (1) Decreto n. 27784/50, que homologou a convenção 

sobre privilégios e imunidades das Nações Unidas; (2) Decreto n. 52.288/63, que 

homologou a convenção sobre privilégios e imunidades das agências especializadas 

das nações unidas; (3) Decreto n. 59.308/66 que homologou o acordo básico de 

assistência técnica com as nações unidas e suas agências especializadas. 

 

Este último, aliás, respalda o envio de juiz brasileiro para integrar o “Tribunal de 

Apelação da ONU”. 

 

Trata-se aqui, portanto, de cumulação do cargo de juiz do trabalho com função em 

organismo internacional da maior relevância, para o mundo e para o Brasil. 

 

A hipótese da consulta possui a marca da singularidade, razão pela qual não poder 

ser enquadrada na vedação do art. 95, I, da CF e não foi contemplada no julgamento 

do MS 25.938. 

 

IV – A situação se assemelha a diversas funções e 

atividades exercidas por magistrados fora do poder 

judiciário e que, embora não materializem atividade de 
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julgar, corroboram o grande interesse que existe na 

participação de juízes, justamente pela colaboração que 

podem dar à nação 

 

Uma interpretação literal e extremamente restritiva do inc. I, do § único, do art. 95, da 

CF, assim como ao art. 36 da “Loman” e igualmente às normas do “Código de Ética 

da Magistratura”, inviabilizaria atuação da magistratura brasileira não apenas junto ao 

“Tribuna de Apelação da ONU”, mas igualmente, impediria a atuação relevantíssima 

que vem sendo feita por membros da magistratura, em prol do “Poder Judiciário” e da 

“Nação”. 

 

É evidente que há vedação constitucional ao exercício de outras atividades pelos 

magistrados, além da magistratura e do magistério, no inciso I, do § único, do art. 95, 

da CF. Trata-se da proibição ao “exercício” de “cargo ou função”, salvo “uma de 

magistério”: 

 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

Contudo, lembram a “AMB” e a “ANAMATRA”, por exemplo, a atuação de magistrados 

como membros do “CONANDA” (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), que tem previsão legal e regulamentar para admitir a presença de 

membros do “Poder Judiciário”: 

 

Lei n. 8.242, de 12 de outubro de 1991 

 

Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda) e dá outras providências 

 

Art. 3º O Conanda é integrado por representantes do Poder Executivo, assegurada a 

participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas na área de ação social, 

justiça, educação, saúde, economia, trabalho e previdência social e, em igual número, por 

representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

(...) 

Art. 84.  As comissões permanentes e grupos temáticos serão instituídos pelo Conanda 

com o fim de promover estudos e elaborar propostas sobre temas específicos, a serem 

submetidos ao Plenário do Conselho, que definirá, no ato da sua instituição os objetivos 

específicos, a composição e o prazo para conclusão dos trabalhos, para os quais poderão 
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ser convidados a participar representantes de órgãos dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e de entidades privadas. 

 

A presença de membros do Poder Judiciário no “CONANDA” está prevista, 

igualmente, no Decreto n. 9.579, de 22 de novembro de 2018, que regulamentou a 

referida lei: 

 

Decreto n. 9.579, de 22 de novembro de 2018 

 

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que 

dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do 

aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os 

programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. 

 

Art. 113.  Para firmar o acordo de cooperação previsto no caput do art. 112, o Estado ou o Distrito 

Federal deverá constituir conselho gestor responsável por implementar, acompanhar, avaliar e 

zelar pela qualidade da execução do PPCAAM, que terá as suas reuniões coordenadas pela 

Secretaria de Estado ou do Distrito Federal executora do PPCAAM. 

§ 1º  Poderão compor o conselho gestor, entre outros, representantes da Defensoria Pública, 

do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos órgãos de segurança pública, dos centros de 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos conselhos estaduais ou distrital dos direitos 

da criança e do adolescente, dos conselhos tutelares e de entidades de promoção e defesa de 

direitos da criança e do adolescente. 

§ 2º  Cada membro, titular e suplente, será indicado pelo órgão ou pela entidade que representa e 

será designado pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou distrital ou por autoridade por ele 

designada para esse fim. 

 

Desde a criação do “CONANDA” têm sido indicados membros da magistratura para 

compor referido órgão. Ninguém nunca ousou questionar a idoneidade do exercício 

desse múnus pelos magistrados indicados. 

 

O que dizer então da “Comissão Nacional da Verdade”, que chegou a ser presidida 

pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça “Gilson Dipp”, enquanto exercia a 

judicatura no STJ, como se extrai da informação contida no site da “CNV”: 

 

Gilson Langaro Dipp (Passo Fundo, 1 de outubro de 1944) é vice-presidente do Superior 

Tribunal de Justiça. Formado em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu a advocacia em Porto Alegre e foi escolhido, 

em 1989, para integrar o Tribunal Federal da 4ª Região, onde foi presidente. Em 1998 passou a 

integrar o Superior Tribunal de Justiça. Em maio de 2007, passou a ocupar a função de 

coordenador-geral da Justiça Federal. Dipp foi coordenador geral do Conselho da Justiça Federal 

e corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Presidiu a Comissão da Reforma do Código 

Penal. Foi o primeiro coordenador da Comissão Nacional da Verdade, entre maio e 

setembro de 2012. 
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Não apenas nunca se questionou a idoneidade do exercício desse múnus pelo 

eminente Ministro do “STJ”, como foi até mesmo festejada. 

 

Acresce, ainda, nessa informação o fato de o eminente Ministro “Gilson Dipp” ter 

igualmente presidido a “Comissão da Reforma do Código Penal”. 

 

Senado cria comissão para estudar reforma do Código Penal 

O ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi indicado para integrar a 

comissão de sete juristas que irá elaborar o anteprojeto de reforma do Código 

Penal brasileiro, para ajustá-lo à Constituição de 1988 e às necessidades da sociedade 

moderna. A instalação da comissão, que terá prazo de 180 dias para apresentar o anteprojeto, 

foi autorizada pelo Senado Federal ao aprovar o Requerimento 756/11, de autoria do senador 

Pedro Taques (PDT-MT). Pedro Taques estabeleceu como critérios para integrar a comissão o 

exercício de uma das carreiras jurídicas, sólida formação teórica, ilibada reputação e 

experiência prática. Segundo ele, a composição da comissão deve buscar o equilíbrio 

necessário entre as diferentes leituras do papel do Direito Penal na sociedade. Ao sugerir o 

nome de Gilson Dipp, o senador afirmou que o ministro conhece bem a realidade penal 

brasileira e tem uma atuação marcada pelo respeito às instituições democráticas. O ministro 

Gilson Dipp está no STJ desde 1998 e compõe a Quinta Turma e a Terceira Seção, órgãos 

julgadores especializados em matéria penal. Natural de Passo Fundo (RS), ele se formou pela 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1968, e exerceu a 

advocacia até 1989, quando assumiu o cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4). A indicação do ministro Dipp para compor a comissão se justifica também pelo trabalho 

desempenhado na corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2008-2010, 

sobretudo em relação às penitenciárias brasileiras. 

 

Da mesma forma o então Ministro do STJ “Hamilton Carvalhido” exerceu a 

“coordenação” da “Comissão de Reforma do Código de Processo Penal”: 

 

Coordenada pelo ministro Hamilton Carvalhido, a comissão foi integrada também por: 

Eugenio Pacelli, procurador Regional da República (relator); Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná; Félix Valois Coelho 

Júnior, advogado e ex-secretário de Justiça do Amazonas; Antônio Magalhães Gomes Fi lho, 

advogado e professor da Universidade de São Paulo; Fabiano Augusto Martins Silveira, 

consultor legislativo do Senado; Tito de Souza Amaral, promotor de Justiça do Estado de 

Goiás; Antonio Corrêa, juiz federal da 9ª vara Federal; e Sandro Torres Avelar, delegado da 

PF. 

Sarney elogia trabalho da Comissão de Juristas que fez anteprojeto de reforma do CPP 

Na presidência da sessão Plenária de ontem, 22/4, o presidente do Senado, senador José 

Sarney - PMDB/AP, elogiou o grande trabalho realizado pela Comissão de Juristas que 

elaborou o anteprojeto de reforma do CPP. O código que atualmente está em vigor foi 

instituído por decreto do então presidente Getúlio Vargas há 68 anos, em 1941.  

O anteprojeto foi entregue na manhã desta quarta-feira ao presidente Sarney pelos juristas 

integrantes da comissão e pelo senador Renato Casagrande - PSB/ES, que teve a iniciativa de 

sugerir a criação da comissão, efetivada pelo presidente do Senado, à época o senador 

Garibaldi Alves Filho - PMDB/RN. 

Fizeram parte da comissão, lembrou Sarney, nove juristas, entre membros do Ministério 

Público, juízes, delegados, acadêmicos e advogados. A comissão foi coordenada pelo ministro 
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do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido e teve como relator o procurador regional 

da República da 1ª região, Eugênio Pacelli de Oliveira. 

"Ressalto o grande trabalho realizado por Carvalhido, que liderou a comissão de tal forma 

que agora teremos oportunidade de iniciar a tramitação no Senado do anteprojeto do CPP", 

afirmou o presidente. 

 

Houve ainda a “Comissão de Juristas” instalada pelo Senado Federal para elaborar o 

anteprojeto do novo “Código Comercial”, presidida inicialmente pelo Ministro do STJ e 

hoje seu Presidente, “João Otávio de Noronha”: 

 

“Instalada comissão que irá elaborar anteprojeto do novo Código Comercial 

A comissão terá 180 dias para concluir os trabalhos. 

Foi instalada pelo Senado nesta terça-feira, 7, a comissão de juristas que irá elaborar o 

anteprojeto do novo Código Comercial brasileiro. Presidida pelo ministro João Otávio de 

Noronha, do STJ, a comissão terá 180 dias para concluir os trabalhos. A cerimônia de 

instalação foi comandada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros.  

A comissão é formada por: Fabio Ulhoa Coelho (relator), Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 

Arnoldo Wald, Bruno Dantas Nascimento, Cleantho de Moura Rizzo Neto, Clóvis Cunha 

Malcher Filho, Daniel Beltrão de Rossiter, Eduardo Montenegro Serur, Felipe Luckmann Fabro, 

Jairo Saddi, Marcelo Guedes Nunes, Márcio Souza Guimarães, Newton de Lucca, Osmar Brina 

Corrêa Lima, Paulo de Moraes Penalva Santos, Ricardo Lupion Garcia, Tiago Asfor Rocha 

Lima e Uinie Caminha.” 

 

Há, também, a “Comissão” destinada a elaboração de ante-projeto de lei sobre a lei 

de improbidade, presidente pelo Ministro do STJ “Mauro Campbell”, contando também 

com a presença do Desembargador do TRF da 1ª Região “Ney Bello”: 

 

Membros: Presidente: Mauro Campbell Marques, Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Cassio Scarpinella Bueno, Emerson Garcia, Fabiano da Rosa Tesolin, Fábio Bastos Stica, 

Guilherme de Souza Nucci, Marçal Justen Filho, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ney Bello, 

Rodrigo Mudrovitsch, Sérgio Cruz Arenhart. 

 

Pode-se lembrar, ainda, a “Comissão” ainda existente para a “Reforma do Código 

Eleitoral”, composta não apenas pelo atual Presidente do “STF” e “CNJ”, “Dias Toffoli”, 

como também por Ministro do “Tribunal Superior Eleitoral”, “Admar Gonzada Neto” 

(além de ex-Ministros do “STF”, “STJ” e “TSE”). 

 

Não é só. Registram a “AMB” e a “ANAMATRA”, ainda, a “Comissão” de Juristas 

instalada pelo Senado Federal para elaboração do novo CPC, que mereceu a 

seguinte dedicatória do Senador “José Sarney”, então Presidente do Senado Federal, 

afirmando que a Comissão decorria da “harmonia entre os Poderes”: 
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UM NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL A harmonia entre os Poderes, princípio pétreo de 

nossa Constituição, em sua melhor acepção, significa uma estreita colaboração entre Legislativo, 

Judiciário e Executivo. O Senado Federal tem tido a sensibilidade de atuar em estreita 

colaboração com o Judiciário, seja no âmbito do Pacto Republicano – iniciativa entre os três 

poderes para tomar medidas que agilizem a ação da Justiça –, seja propondo um conjunto de leis 

que tornam mais efetivos vários aspectos pontuais da aplicação da justiça. O Senado Federal, 

sempre atuando junto com o Judiciário, achou que chegara o momento de reformas mais 

profundas no processo judiciário, há muito reclamadas pela sociedade e especialmente pelos 

agentes do Direito, magistrados e advogados. Assim, avançamos na reforma do Código do 

Processo Penal, que está em processo de votação, e iniciamos a preparação de um anteprojeto 

de reforma do Código do Processo Civil. São passos fundamentais para a celeridade do Poder 

Judiciário, que atingem o cerne dos problemas processuais, e que possibilitarão uma Justiça mais 

rápida e, naturalmente, mais efetiva. A Comissão de Juristas encarregada de elaborar o 

anteprojeto de novo Código do Processo Civil, nomeada no final do mês de setembro de 2009 e 

presidida com brilho pelo Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, trabalhou arduamente 

para atender aos anseios dos cidadãos no sentido de garantir um novo Código de Processo Civil 

que privilegie a simplicidade da linguagem e da ação processual, a celeridade do processo e a 

efetividade do resultado da ação, além do estímulo à inovação e à modernização de 

procedimentos, garantindo o respeito ao devido processo legal. Preparado com grande 

transparência e da maneira mais participativa possível – com a realização das audiências públicas 

nas cinco regiões de nosso País – o trabalho que a Comissão de Juristas nos apresenta será 

agora submetido aos ritos do processo legislativo. Contamos que sua tramitação na Senado 

Federal, e, mais tarde, na Câmara dos Deputados, se dê em pouco tempo, para que esse trabalho 

possa chegar logo ao cotidiano da população brasileira. O Senado Federal e eu pessoalmente 

somos reconhecidos a todos os Membros da Comissão de Juristas – o eminente Ministro Luiz 

Fux, do Superior Tribunal de Justiça, a Doutora Teresa Wambier e os Doutores Adroaldo Fabrício, 

Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, Humberto Teodoro Júnior, Jansen Almeida, 

José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus Vinícius Coelho e Paulo Cezar Carneiro – 

bem como aos funcionários da Casa que os auxiliaram, pela dedicação e pela qualidade do 

trabalho realizado. José Sarney Presidente do Senado Federal 

 

Por mais que o código em si seja uma lei de iniciativa do “Poder Legislativo” ou 

“Judiciário”, com atuação exclusiva formal do “Poder Legislativo” na elaboração e 

votação do texto, e do “Executivo” na sanção e veto, invocou-se, como dito, a 

HARMONIA entre os 3 Poderes da República para que a elaboração do texto do 

Anteprojeto contasse com membros da magistratura, tendo a Comissão sido 

Presidida pelo então Ministro do STJ, “Luiz Fux”. 

 

Para finalizar os exemplos, há o caso mais famoso dos “pactos republicanos de 

Estado” firmado pelos 3 Poderes da República que visou a REVISÃO de uma série de 

leis. 

 

No 1º Pacto o objeto foi “a realização de indispensáveis reformas processuais e 

atualização de normas legais”, enquanto que no 2º Pacto o objeto foi por “um sistema 

de justiça mais acessível, ágil e efetivo”. 
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Como se pode ver, eminentes membros da magistratura, integrantes do “STF”, “STJ”, 

“TSE”, “TST” e demais Tribunais ou juízos já foram, e continuam sendo designados 

pelos chefes do “Poder Executivo” ou “Legislativo” para integrarem “comissões” 

destinadas à elaboração de textos legislativos e códigos.  

 

Então, a interpretação extremamente restritiva do art. 95, § único, I, da CF alcançaria 

necessariamente a participação de magistrados no “CONANDA”, na Comissão 

Nacional de Verdade e nas diversas Comissões que tem sido constituídas ao longo da 

história, para a elaboração de anteprojetos de leis relevantes. 

 

Se não é possível cogitar que os membros da magistratura sejam impedidos de dar a 

relevante contribuição à nação nas hipóteses acima lembradas, de igual forma, não é 

possível cogitar de impossibilidade de um magistrado brasileiro integrar o “Tribunal de 

Apelação da ONU”. 

 

V – Conclusão e Pedido 

 

Em face do exposto, requerem a “AMB” e a “ANAMATRA” que sejam acolhidos os 

seus pedidos de ingresso na presente consulta e, ao final, que seja a mesma 

conhecida e respondida no sentido de que não há vedação à cumulação do cargo de 

juiz com a função de juiz no “Tribunal de Apelação da ONU”, que há previsão legal 

para o afastamento, “com ônus” ou “com ônus limitado”, com base na Lei 8.112/90 e 

no art. 1º, inciso V, do Decreto 1.387/95, sem possiblidade de cogitar de incidência do 

teto a não ser em relação a gasto custeado pelos cofres públicos. 

 

Brasília, 7 de fevereiro de 2019. 

 

 
 

Emiliano Alves Aguiar 
OAB-DF, nº 24.628 

 
 

Alberto Pavie Ribeiro 
OAB-DF, n. 7.077 

 

(AMB-CNJ-Consulta-001117588201820000000) 
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