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APRESENTADOR: Neste momento, convidamos os componentes da 

mesa a ocupar a primeira fila da plateia para darmos início à palestra com Dr. 

William Douglas. 

William Douglas é Juiz Federal, Mestre em Direito pela Universidade 

Gama Filho, pós-graduação em Políticas públicas e Governo pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense, Professor conferencista da Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro e da Escola Brasileira de Economia e Finanças vinculadas à 

Fundação Getúlio Vargas, além de autor de diversos livros e artigos com mais 

de dois milhões de exemplares vendidos. Com a palavra, o Doutor William 

Douglas. 

 

O SENHOR WILLIAM DOUGLAS 

Juiz Federal 

 

Era, definitivamente, um reino feliz e próspero, o povo amava o rei e a 

rainha que tratavam a todos com cortesia e com justiça, a paz do reino, no 

entanto, foi levemente transtornada pela decisão do príncipe, o filho único do 

casal real, de não se submeter à tradição de ter a sua esposa escolhida pelos 

pais, dentre a nobreza local ou dos reinos vizinhos, preferindo ele mesmo 

escolher a sua futura esposa. Depois de alguma resistência dos pais, 

acabaram aceitando a ideia da convocação de uma grande festa no palácio 

onde qualquer moça interessada em se casar com o príncipe teria acesso e 

oportunidade de se apresentar e assim foi feito. Correu por toda a região o 

convite e uma moça pobre, uma camponesa pouco instruída, ousou dizer a sua 

mãe que iria a tal festa, e a mãe disse: “Não adianta ir a essa festa, você não 

tem a menor chance, é pobre, não é nobre, tem pouca cultura”. A moça 



respondeu para a mãe: “Olha, sou tão apaixonada pelo príncipe que só a 

oportunidade de ter alguns minutos perto dele já vai valer a pena”. E assim ela 

fez. Quando chega a festa no dia marcado, moças lindas, bem vestidas, cultas, 

princesas, algumas plebeias, também, muito bonitas, todas interessadas em 

ser a futura rainha, o príncipe distribuiu para todas as pretendentes algumas 

sementes extraídas do roseiral do palácio, todas elas levaram as sementes, os 

jarros para cultivá-las, e, alguns meses depois, em uma nova cerimônia, aquela 

que trouxesse o conjunto de rosas mais bem tratadas, meritocracia, seria a 

escolhida. Essa jovem, coitada, fez de tudo, regou, colocou no sol, procurou 

informação, mas, ao longo dos meses, não apareceu nem flor, nem rosa, nem 

um único galho, e ela ficou muito deprimida, muito triste. Quando chegou a 

data marcada, ela, ainda assim, foi ao palácio, a mãe mais uma vez diz que de 

nada adiantaria, a filha repete que por amar o príncipe a oportunidade de estar 

perto dele alguns minutos já seria o suficiente para valer a pena, e se deslocou 

para o palácio com um jarro sem flores e, quando chega, fica absolutamente 

impressionada com a qualidade, beleza, multiplicidade, das rosas, que as suas 

concorrentes apresentavam de todas as cores, belíssimas, e quando é, enfim, 

anunciado o resultado, é essa plebeia que é a escolhida para surpresa e 

espanto de todos. O príncipe toma a palavra e diz:  

“Dei para todas sementes estéreis, essa moça trouxe a flor da 

honestidade, ela é a escolhida.”  

Fico pensando naquelas moças que possuíam até um desejo legítimo de 

se tornarem princesa, depois rainha. Como que elas não estavam nem um 

pouco preocupadas? Afinal de contas, com o príncipe, como que elas não 

tinham pelas concorrentes, também, o menor apreço, ou respeito, tanto que 

estavam dispostas a trapacear para conseguir o seu intento; essa história, 

embora antiga, embora fale de um reino em um lugar bem distante, é 

extremamente próxima da nossa realidade atual, infelizmente, para nós, essa 

história não é uma fábula. Nosso país vive uma grande crise, todos sabemos, o 

serviço público idem, somos questionados o tempo todo e temos que 

reconhecer, embora tenhamos ilhas de excelência, embora tenhamos várias e 

honrosas exceções, a verdade é que a imagem que o povo brasileiro tem do 

serviço público é muito ruim, de ineficiência, de má vontade, de incompetência, 

e até mesmo de corrupção, todos sabemos disso. Às vezes, nós mesmos nos 



sentimos incomodados mesmo não partilhando desses vícios, mesmo sendo 

competente, mesmo trabalhando, mesmo tendo bons índices de produtividade, 

o fato de ser servidor, às vezes, ficamos incomodados até porque ouvimos 

muita ofensa. 

 O Poder Judiciário, também, tem sofrido vários questionamentos e, 

sinceramente, como membro do Poder Judiciário, como alguém que trabalha 

no Poder Judiciário desde 1989, ingressando como servidor do TRF da 2ª 

Região, e, depois, me tornando Juiz. A verdade é que para o que ganhamos, 

para o que gastamos de dinheiro público, acho que estamos devendo muito à 

população. A verdade é que o serviço público, os agentes políticos - e aí incluo 

juízes, ministros, os três poderes, os parlamentares, há hora em que nos 

parecemos muito com a nobreza da época da Revolução Francesa. 

Infelizmente, neste país, se olharmos a quantidade de privilégios, de 

puxadinhos, de boquinhas, de tudo que vocês sabem tanto quanto eu - estou 

falando para um auditório extremamente selecionado -, de um lado é fácil, de 

outro, bastante difícil falar para vocês, porque vocês são extremamente bem 

qualificados. O fato é que estamos devendo muito para essa população e como 

tenho o privilégio de servir, por causa dos meus compromissos cívicos, 

religiosos, e filosóficos na “Cracolândia” e no “Movimento Negro” e trabalhando 

com o pessoal de muito baixa renda em comunidades carentes, e recomendo 

que essa realidade seja visitada, se você ainda não teve a oportunidade que 

você vá fazer alguma coisa nesses meios, porque ele revela o quanto que 

somos privilegiados. Lutamos e trabalhamos por isso, merecemos os melhores 

salários, as melhores carreiras, mas quando olhamos o que está acontecendo 

aí fora, choramos de verdade, porque este é um país humilhado, onde as 

pessoas são humilhadas, onde o grande e grosso das pessoas não têm acesso 

à educação, não têm acesso à justiça, não tem acesso à segurança, não tem 

acesso a nada, e a gente não pode ficar silente diante disso. A verdade é que 

acabamos de passar por uma eleição que foi absolutamente assustadora 

porque se viu a incapacidade de se respeitar o diferente, os argumentos ad 

hominem, as fake news, as fake facts, porque se criam fatos mentirosos dos 

dois lados, os radicalismos, as pessoas que só conversam com quem está 

dentro da sua bolha, foi absolutamente assustador. Daí, tivemos três grupos, o 

grupo que falou assim: “Não quero participar disso”. E aí não vota, o voto é 



nulo, em branco; e é um direito que lhes assiste, mas simplesmente preferiram 

não escolher e quem não escolhe é condenado a tem que seguir as escolhas 

dos outros, e dois grupos diferentes, vocês sabem quais, com narrativas 

totalmente diferentes a respeito do que país nos últimos anos e qual deve ser a 

solução para consertá-lo, narrativas diametralmente opostas, tão apostas que 

nos causa preocupação como é que pessoas vivendo em um mesmo lugar 

conseguem ver a realidade de uma forma tão distinta. O fato é que a decisão 

da maioria que passa pela não renovação de vários quadros do Poder 

Legislativo, que passa pela eleição de uma quantidade incomum de policiais e 

de juízes, e pela própria escolha feita revela que essa população tem um 

desejo de mudança, essa população quer um país que não seja corrupto, quer 

um país que funcione, quer um país que tem a segurança, mas essa mesma 

população, não podemos negar, é a população que quando tem a oportunidade 

de acesso a programas governamentais que são úteis e necessários como, por 

exemplo, o programa Bolsa Família, a Reforma Agrária, Minha Casa Minha 

Vida, convive, e aceita muito bem, com grau de corrupção absolutamente 

assustador, às vezes um terço, às vezes metade, desses programas você vê 

gente que não tem direito a eles, a questão do seguro-desemprego é a mesma 

coisa, o gato, furar a fila, é o atestado médico sem está doente, então é uma 

população que quer a honestidade para os outros, não para si, isso, é claro, 

com os mais pobres. Isso também acontece nas grandes obras públicas. Sou 

Juiz Federal em Niterói, sou Juiz da Universidade Federal Fluminense, e a 

quantidade de malandragens, desonestidades, improbidades, e coisas feias 

feitas por professores universitários, mestres, doutores, e pós-doutores é 

assustadora, então não venha me dizer que a educação resolve o problema, 

porque conheço um monte de gente muito bem estudada que continua fazendo 

coisa feia. Esse é, senhores, o nosso cenário que já não é fácil, é difícil, se 

complementa com o futuro que se avizinha, com cortes, com dificuldades 

orçamentárias, com realocação de pessoal, um futuro com dificuldade para 

substituir servidores públicos através de concurso, não vai ser fácil. Junto 

disso, ainda temos a luta, a disputa, pela meritocracia. No Movimento Negro, 

costumamos questionar muito a meritocracia e isso pode passar uma 

impressão equivocada de que a meritocracia é uma coisa ruim, o que é ruim é 

você falar em meritocracia sem dar um mínimo de condições de combate, de 



luta, então falar de igualdade com a minha filha, que é loira de olho azul, mora 

na frente do mar, já foi várias vezes à Disney, os pais separaram e teve acesso 

à psicóloga, tem acesso ao museu, tem acesso a tudo, tem aula particular para 

qualquer tipo de problema, e uma escola onde tem professor, onde não se é 

aprovado por decreto, colocar essa moça diante da filha da minha empregada 

que não tem nada disso, que não tem professor, o que é aprovada por decreto, 

e que muitas vezes não cruzam sequer - sou de Niterói - a ponte Rio-Niterói.  

Recentemente, um grupo de rapazes ganhou um campeonato de futebol 

de salão e o prêmio e o prêmio era ir jogar no Real Madrid, dos sete garotos, 

quatro não poderiam viajar, porque não tinha um pai, ou o pai estava preso, ou 

pai era desconhecido, o pai era sumido, havia quatro casos diferentes, todos 

sem um pai que assinasse, eles só viajaram porque a mulher que cuidava 

deles me procurou, tenho um sobrinho que é advogado e pedi para ele fazer 

pro bono, sou vizinho da Juíza da Infância e da Juventude, falei com ela, 

obviamente todo mundo se reuniu, esses rapazes não tinham cruzado a ponte 

Rio-Niterói. Que meritocracia é essa que despreza essas circunstâncias? No 

entanto, o problema é que o exagero da solução se torna o veneno, hoje há 

gente abrindo mão da meritocracia, e desculpe, se eu for escolher alguém para 

fazer uma cirurgia no meu cérebro, quero o melhor, quero aquele que sabe a 

resposta. Existe uma hora em que você tem que reconhecer é o mérito mesmo. 

Volto a dizer, esse é o nosso cenário, e é nesse cenário que tenho a honra e o 

privilégio de, nesta tarde, participar dessa aula inaugural. Só de estar aqui 

participando desse momento já é, para mim, uma honra muito grande, vocês 

não imaginam a satisfação de cada foto que tirei, de cada notícia de pessoas 

me dizendo que há 5, 10, 15 anos assistiram uma palestra, leram um livro meu 

que ajudou nessa jornada do concurso público, então, é muito gratificante para 

eu chegar aqui ver você vitorioso, ver você no cargo, ver você sentado nessas 

lindas poltronas. Qual o nome certo dessa cor? Está tão bonito esse roxo que 

fiquei falando, não deve ser uma cor masculina, deve ser uma cor feminina, 

deve haver uma variação aí. Recentemente descobri a cor marsala, não sabia 

que existia essa cor. É muito bom ver vocês sentados nessas cadeiras e saber 

quanto que vocês, quer tenham passado por mim ou não na época de 

preparação, lutaram, porque tem que lutar, e o quanto conquistaram, e aqueles 

que não fizeram o concurso estão aí dando, também, a sua contribuição, 



podendo ajudar, podendo aprender, podendo enriquecer o seu currículo 

podendo continuar trabalhando pelo seus méritos, pelo seu resultado, e talvez 

vindo a trabalhar também em outros lugares. Fico muito feliz de vocês estarem 

aí, fico muito feliz com essa escola, vocês não sabem o quanto que fiquei 

entusiasmado ao ouvir os planos que envolvem coisas que nós e o país 

precisamos. Quando a Waldelice estava falando, fiquei muito entusiasmado, 

falei com o Zacarias que fantástico, demorou muito para isso sair, mas saiu.  

Tudo isso me traz alegria e esperança, por isso quero saudar e 

parabenizar o Senhor Ministro João Otávio Noronha, o STJ, todos os que estão 

participando disso, todos os funcionários que estão na escola, todos aqueles 

que serão beneficiados pela escola, e, também, achei muito bom que o tema 

escolhido para a aula inaugural dessa escola corporativa tenha sido justamente 

o nosso maior problema, o que já mostra uma sensibilidade, a escola já inicia, 

já debuta, já parte em sua viagem, mostrando uma sensibilidade, uma 

capacidade de análise, o nosso problema é definitivamente um problema ético, 

não nos falta outra coisa, todas as outras coisas que nos faltam deriva do 

problema ético. Esse país não tem problema de dinheiro, esse país não tem 

problema de riqueza, esse país não tem problema de capital humano, o único 

problema real deste país é a falta de ética, o único problema real deste país 

são pessoas que fraudam as roseiras, tirando isso, vamos muito bem, 

obrigado, tirando isso, a gente sai da crise. Mas como, afinal de contas, tirar 

isso? Vocês são muito qualificados, na verdade, não estou vindo falar nada 

para você, estou vindo compartilhar com você algumas ansiedades, é muito 

chato falar sobre esse tema. Fui convidado para falar no congresso dos donos 

de universidade privada e cerca de 400 donos de instituições de ensino privada 

e o tema era “A Importância da Educação no Combate à Corrupção”, que tema 

chato, xarope, todo mundo sabe da importância da educação, é muito chato 

você falar de uma coisa que o público já sabe e concorda, é complicado vir 

aqui falar para vocês sobre ética, vocês concordam com o problema, vocês 

concordam que tem que haver ética, vocês conhecem as regras, mas fiquei tão 

feliz de vir visitá-los, de participar da festa, e ainda ver um juiz de primeira 

instância. Eu, no exército, era de Infantaria, que é aquele que enfrenta e vê a 

menina dos olhos do inimigo. Quando eu fui para o CPOR, escolhi a Infantaria 

que e falei que se houvesse uma guerra, queria estar lá na frente, eu quero 



participar da guerra. É uma coisa de um garoto de 19 anos, obviamente, o 

excesso de testosterona no cérebro de um rapaz 19 anos faz com que ele 

cometa várias loucuras. 

O juiz de primeira instância que vem recebendo um apelido que acho 

que foi falado de uma forma descortês “juiz de piso” - sinto-me um ladrilheiro 

quando ouço isso, mas me consola sabendo que sem piso nenhum prédio fica 

de pé -, o fato é que a escola prestigiar a primeira instância, que é aquela que 

está ali cara a cara com a população, é aquele que vê o sangue, a lágrima, 

aquele que vê o problema acontecendo em pessoa e não em papel ou em bit, 

fico feliz, que dia especial; especial porque sei que são três, sempre venho 

trabalhando com isso. A 4ª Vara Federal de Niterói vem sendo repetidamente 

premiada por produtividade, o nosso costume é está em primeiro lugar, não por 

minha causa, mas por causa da equipe. Já recebemos vários visitantes de 

outras regiões, de outras varas para ver o que fazemos lá, já recebemos 

pesquisador da Universidade. Sempre investi muito em gestão, porque tive a 

oportunidade de sair da “casinha jurídica”, de dentro da caixa do Direito e tentar 

buscar aprendizado na administração, na psicologia, no marketing, então, 

sempre soube que o segredo da produção é gestão, é equipe. Infelizmente, por 

exemplo, nos nossos concursos para a magistratura fazem perguntas 

absolutamente - desculpa o termo - imbecis e desnecessárias, acabou de 

acontecer isso em Minas Gerais, perguntas e esdrúxulas, que não medem 

conhecimento, que ousam a validade do examinador, ou, às vezes - não estou 

dizendo que é o caso -, passa suspeita de fraude, uma questão tão nefelibata 

que só alguém que alguém já sabe lá e tira uma nota máxima e todo mundo tira 

zero, ou, então, completa a incapacidade de saber o que precisamos, e não 

tem no concurso para a magistratura administração. Tínhamos que tirar metade 

do programa de Direito e colocar Administração, Psicologia e Gestão, porque é 

o que vamos precisar para depois para fazer a vara funcionar. 

 Uma das coisas que funcionam muito bem é motivar no bolso, motivar 

na mente, motivar no coração, você para fazer alguém se inspirar, mexer, você 

tem que motivar, isso funciona em casa, o seu cônjuge, o seu filho, você 

precisa motivá-los no bolso, na mente, e no coração. Na verdade, quando você 

gasta o seu dinheiro está fazendo por quê? O que é o dinheiro Pepe Mujica 

disse isso, o que vale uma coisa é o quanto de vida que você perdeu para 



adquirir aquela coisa. Então, quando você gasta dinheiro com alguém você tá 

gastando sua vida com alguém, não é o dinheiro, é a atitude, é lembrança. 

Essa Escola vai resolver bem ajudar vocês e todo mundo aqui do STJ no bolso, 

porque afinal de contas há um adicional de qualificação, inclusive está ali: vale 

adicional de qualificação, se o meu sorriso não for suficiente para não correr o 

risco, vale adicional de qualificação. Que ótimo, uma pós-graduação aqui 

dentro que também vale adicional de qualificação, que fantástico. Espero que 

vocês estejam tão efusivos e alegres quanto estou, de ver a escola dentro do 

Poder Judiciário, gestão dentro do Poder Judiciário, valorização do servidor 

dentro do Poder Judiciário, porque um dos problemas que temos, e que 

começa na primeira instância, é de juiz que acha que resolve tudo sozinho, ele 

que é o cara, ele que sabe mais, não é, juiz sem servidor não funciona, STJ 

sem servidor não funciona. Então, vamos motivar o bolso, vamos motivar a 

mente, através do conhecimento, e vamos motivar o coração, porque quando 

você premia, quando você investe em valores, você está trabalhando o coração 

da pessoa.  

Se for falar de ética, para vocês é relativamente fácil falar disso, porque 

vocês têm um Código de Conduta muito interessante no STJ, que está aqui na 

minha mão, que li e achei o máximo, porque já começa dizendo uma coisa que 

acredito que está na apresentação do Código de Conduta, que a nossa 

reputação e a nossa credibilidade são os ativos mais importantes de que 

dispomos: 

“Os princípios que orientam nossa atuação contribuem para a formação 

da imagem que queremos construir, condutas que refletem integridade, 

transparência, respeito, honestidade, ou na forma do art. 4º desse mesmo 

código de conduta, integridade, lisura, transparência, respeito, e moralidade, 

influenciam na confiança que os outros depositam em nós. O Código de 

Conduta do STJ resulta no compromisso de cada um fazer a sua parte.” 

É interessante que esse código, ele mesmo diz que todos vocês tiveram 

que assinar um termo de compromisso, consciência, adesão, sim ou não? 

Não? Não senti muita firmeza na resposta de vocês, então vamos lá. Consigo 

entender, vocês estavam muito emocionados com a posse, é um momento 

mágico e acabou parecendo. Quero dizer que, nos termos do art. 2º, diz o 

seguinte:  



“O Código de Conduta do STJ aplicar-se-á a todos os servidores e 

gestores do Tribunal que deverão observar e firmar termo”. 

“Firmar”, vocês assinaram isso:  

“Termo de compromisso declarando ciência e adesão.” 

 Então, se por acaso você não prestou atenção, não vou gastar meu 

tempo com isso, tenho limite de tempo e todo palestrante, também, tem medo 

da pessoa levantar e ir saindo, então tento seguir o tempo. Vocês têm que dar 

uma lida nesse negócio, até por que cada linha desse negócio é um guardhail 

que parece ser um limitador, mas, na verdade, é o que te mantém dentro da 

estrada. O guardhail não é um problema, ele evita que você caia do precipício 

naquela curva. Quando a ciência do trânsito e é da aviação manda você reduzir 

a velocidade ou colocar um cinto, na verdade, é que ele sabe que seres 

humanos fazendo aquela coisa costumam ter aqueles acidentes que aquelas 

coisas vão evitar, a menos que tenhamos dentro do auditório a besta do 

Apocalipse com o 666 gravado em sua nuca, ou um anjo vindo para combatê-

la, tirando essas duas hipóteses extremas, vocês são seres humanos e mais 

ou menos vão estar sujeitos a tentações, a momentos difíceis, e esse código 

vai te ajudar, nesses momentos difíceis, a não pisar na bola. Há coisa muito 

boa, como, por exemplo: 

 “O combate a qualquer preconceito, a atitude discriminatória em relação 

à etnia, sexo, religião, estado civil, orientação sexual, faixa etária, ou condição 

física especial, e, também, qualquer tipo de proselitismo partidário, de 

intimidação, de hostilidade, de ameaça, de humilhação por qualquer motivação, 

assédio moral e sexual.” 

Se conseguirmos isso apenas, já estaremos melhores que a sociedade 

brasileira, mas podemos conseguir muito mais.   

Há algumas coisas muito boas aqui. O art. 17 diz o seguinte: 

“Eventuais erros cometidos por servidores e gestores do Tribunal 

deverão receber orientação construtiva”. 

O termo é interessante “orientação construtiva”. Diz ainda: 

“Mas falhas resultantes de desídia, má-fé, negligência ou desinteresse, 

que exponham o Tribunal a riscos legais ou de imagem serão tratadas com 

rigorosa correção”. 



Estou pensando, inclusive, em adotar isso lá em casa com os meus 

filhos, dependendo do que eles fizeram, irão receber orientação construtiva ou 

rigorosa correção. Isso é uma coisa que acontece muito no concurso, acontece 

muito na iniciativa privada, as pessoas estão com medo de errar e quando você 

erra existe o medo daquilo que pode ser interpretado. Estou tendo cada vez 

mais dificuldade de fazer um acordo em audiência, principalmente em 

audiência, porque os Procuradores, os Advogados da União, têm absoluto 

pavor de qualquer acordo. Eles falam: “Faço acordo hoje e amanhã irão dizer 

que levei dinheiro, irão dizer que fui desidioso”. 

Com isso estão acabando com os acordos, a coisa mais difícil do mundo 

é fazer um acordo. Então, se de um lado temos que trabalhar a ética, de outro 

lado a preocupação com a ética e com a correção não pode ser tão grande que 

se imobilize a criatividade, a flexibilidade, ou o acordo, o que tem que 

acontecer. Estamos vivendo em um país em que temos que mudar a situação, 

mas não podemos entrar em uma caça às bruxas onde todo mundo é culpado 

até prova em contrário e estamos vendo isso acontecer. 


