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Os meus funcionários e os meus filhos têm direito de errar e, se errarem, 

vou tentar consertar, e, vou além, se errar por desídia, primeiro vou tentar 

consertar a desídia, porque os erros morais também demandam, também 

existe uma possibilidade de correção construtiva. Acredito em segunda chance, 

acredito em arrependimento, até por que trabalho em presídio e lá estou 

acostumado a ver os piores criminosos mudarem, então, vou morrer 

acreditando na mudança do ser humano. 

 O que temos hoje em termos de ética? Primeiro, temos tudo quanto é 

tipo de lei que você puder imaginar. Vocês já repararam como temos lei? Tem 

a Constituição, o Código Penal, a Lei de Improbidade, Lei n. 8.112, o que não 

falta é lei. Todo mundo concorda que a ética é importante, não faltam regras 

claras e rigorosas em profusão, ainda tentamos colocar - uma pena que não 

conseguimos do jeito que se queria-as dez medidas contra a corrupção, agora 

temos 70, não passaram 10, agora vamos tentar as 70, se quiserem depois 

que pesquisar “Todos Contra a Corrupção” tem muita coisa boa ali, embora 

tenhamos tudo isso, todo mundo concorda tem todas as leis todo mundo sabe 

que não está funcionando. Não está funcionando. Talvez devêssemos seguir a 

ideia do Historiador Capistrano de Abreu, que sugeriu uma Constituição 

Federal com um único artigo - é um pouco rude -, mas acho que tem certa 

lógica. Ele disse: 

Art. 1º: “Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Revogam-se as 

disposições em contrário”.  

Meu irmão, você sabe que acho que poderia dar certo! Já que tive que 

enfrentar um tema que não vou dizer que é xarope, mas pelo menos não é 



fácil. Falei: “Como vou enfrentar esse tema, vou enfrenta-lo falando o óbvio e 

com fábulas, com mitologia grega, com textos antigos, e me socorrendo da 

ética das formigas, para tentar trazer algo de diferente, algum questionamento, 

é outra esperança que guardo”. Há dois grandes erros que se comete, o 

primeiro é achar que uma coisa é boa porque é nova, ou que alguma coisa é 

ruim porque velha, acho que muito do que estamos perdendo hoje em dia 

deveríamos voltar às coisas velhas, um pouco de tradição funciona. Uma coisa 

óbvia que temos é a ineficiência dos mecanismos atuais, ao lado dessa 

ineficiência vamos ter uma coisa que não é tão óbvia que já falei com vocês, é 

a incapacidade da sociedade cometer o crime, sem fazer o crime, a falta de 

ética, sem fazer caça as bruxas.  

Quero aproveitar para falar com vocês o seguinte, nos próximos anos 

vamos ter que discutir muito uma das ideias que se tem é a frase “nenhum 

direito a menos”, realmente gostaria de não ter nenhum direito a menos para 

ninguém, mas a verdade é que do jeito que estamos - desculpem, é só uma 

opinião -, você não é obrigado a concordar com ela, estou aqui para trazer 

ideias e propor reflexão, se você não concordar, respeito. Ninguém conserta 

uma situação de crise com nenhum direito a menos, vai ter que ter perda de 

direito sim. Não há na história nenhum lugar onde se consertou uma situação 

sem as pessoas fazerem sacrifício. O que acho é que temos que conseguir 

lutar e muito é para quem tem mais direito, que perca mais direito, é para 

chegar ao banco, é para chegar ao rico, é para chegar ao latifundiário, mas não 

achemos que todo mundo vai poder dizer nenhum direito a menos. Nós, 

servidores, temos que ser movidos pelo nenhum esforço a menos, é essa a 

proposta que queria deixar, nenhum esforço a menos, ao contrário, esforço a 

mais para botar ordem na casa, para conseguirmos fazer do Poder Judiciário 

um exemplo, e o STJ tem um poder muito grande de influenciar o resto do 

Judiciário Federal e Estadual. O que vocês fizerem aqui será visto, copiado, ou 

criticado por todo o Poder Judiciário, se vocês puserem ordem na Casa, 

conseguirão colocar o dedo na ferida do resto do Poder Judiciário, se vocês 

conseguirem vai ser muito bom.  Sei que alguns estão pessimistas, mas vou 

citar uma frase, uns atribuem ao escritor cubano Leonardo Pandura, outros ao 

Frei Beto, mas a frase é o seguinte: “Deixemos o pessimismo para tempos 



melhores”. Meus colegas, o negócio está tão difícil que não dá para ficar 

pessimista não, você tem que ficar otimista e sair para fazer alguma coisa. 

 Quando falo de ética e tudo que estou falando aqui, falo menos para 

vocês, enquanto servidores do STJ, e mais para vocês, enquanto formadores 

de opinião. Realmente vou sair daqui com a esperança de que alguns de 

vocês, não um, mas alguns, de preferência muitos, irão sair daqui e achar 

alguma obra social, alguma escola pública, algum asilo, algum posto de saúde, 

algum “qualquer coisa”, irem lá falar de ética, de nenhum esforço a menos, 

irem lá e ver gente sofrendo, ver a pessoa que você só vê aqui em forma de 

papel ou em tela de ecrã, irem lá e dizer coisas que vocês já sabem, aquele 

entusiasmo que já vimos nos petistas no passado e que vimos agora nos 

bolsonaristas nessa eleição do trabalho gratuito, do trabalho incessante, de 

dedicação extraordinária, já vimos isso tanto na esquerda quanto na direita, 

precisamos ter isso no serviço público, por favor, vocês são bons demais, 

competentes demais, capacitados demais, para sua cuidarem do STJ, vocês 

me perdoem, mas vocês têm que botar isso aqui em ordem, influenciar o Poder 

Judiciário, e, ainda, ir lá ajudar o Poder Executivo, que eles estão piores que 

nós. Estou pedindo uma coisa que faço, sou do Movimento Negro há 20 anos, 

já consegui mais de quatro mil bolsas integrais para o Movimento Negro, livros 

mais de 30.000, palestras - faço mais palestra de graça do que remunerado, 

aliás, a de hoje é de graça também. Vai doer. Meus queridos, não quero tomar 

muito o tempo de vocês, mas, realmente, queria deixar aqui um vírus, como 

que gostaria que vocês conseguissem, vocês são capazes para isso, fazer o 

STJ ser tão, mas tão, mas tão eficiente, que isso impacte a imagem do Poder 

Judiciário, que impacte os Tribunais Estaduais e Federais, que impacte o juiz lá 

na última comarca, e vocês podem fazer isso. Veja, a primeira coisa óbvia é 

“não está funcionando”, a segunda coisa óbvia é, quando o caso é o seu caso, 

vamos esquecer a ética, só quero lembrar o seguinte, gostaria que você não 

perdesse o cargo que você conquistou, então, você não praticar peculato, 

corrupção passiva, concussão, advocacia administrativa, tráfico de influência, 

prevaricação, exploração de prestígio, emprego irregular de verbas públicas e 

comissionado, e função comissionada, ainda tem aumento de pena, é bom 

lembrar, o comissionado e o em função recebe mais mesmo, até pena, quando 

é para receber, é mais. Não preciso falar isso para vocês, mas de vez em 



quando é bom lermos, pegar lá dos crimes contra a administração da Justiça, 

não sei há quantos anos você não lê essa parte, se você não trabalha com ela 

todo dia, uma vez por ano você tem que ler até por que no dia-a-dia há coisas 

que, se você não tomar cuidado pratica uma improbidade, aliás, até por que a 

lei da improbidade é extrema ampla, de repente você espirar no lugar errado é 

improbidade, então você tem que tomar cuidado, até por que vivemos em 

tempos de caça às bruxas, embora yo no creo em las brujas, que las hay, las 

hay, então a gente tem que realmente caçar algumas bruxas. É muito fácil você 

acabar se vendo fazendo uma consultoria permitindo ou facilitando, nem que 

seja por omissão, superfaturamento ou frustrar a licitude de processo licitatório, 

ou acabar fazendo uso indevido de bens, ou de equipamento, essas coisas 

podem acontecer e pode prejudicar o cargo que você conquistou. Em um ponto 

muito objetivo, muito simples, em que estou falando do óbvio, e o obvio, às 

vezes, precisa ser falado, esquece a ética, comporte-se de uma forma que 

você não perca o seu cargo, porque se você esqueceu, estou aqui para te 

lembrar, você tem o cargo do sonho de muita gente. Abre concurso para o teu 

cargo, vai dar fila daquilo que você reclama, é o sonho de muita gente, você 

conquistou e não pode normalizar. Lembro-me que quando resolvi correr a 

maratona, tive um grande desempenho, do 119º colocado, dos 221 que 

completaram a prova, quando falo isso muita gente ri, gente que nunca correu 

42 km, então se você riu de mim, mas nunca correu 42 km, perdoe-me, mas 

tem gente que corre e tem gente que ri de quem corre, e não perdi de 218, 

ganhei de todo mundo que não correu, inclusive muito dos senhores, ganhei de 

todos que desistiram e foi um monte de mais dois caras, mas mais que isso, 

ganhei do William gordo e preguiçoso, hipertenso que curou a hipertensão, e 

que emagreceu 23 kg, William que teve que aprender um monte de coisas, 

William que foi criado para ser nerd, cdf, e passar em concurso, consegui fazer 

isso, mas não fui criado para correr, então, foi um mundo diferente, muito mais 

desafiador, portanto, um William que dobrou a capacidade pulmonar, tudo isso 

você não viu, porque, às vezes, vemos as pessoas da vitrine, da janela, e só 

nós sabemos a dor e a delícia de ser quem nós somos. Então, tomem cuidado 

porque as vitrines são lindas, as janelas enganam. O que você é quando se 

olha no espelho? Por que quando já estava bem-sucedido, para o olho de todo 

mundo, para vitrine, olhava no espelho estava infeliz, então pode ser que você 



hoje esteja olhando todo mundo na janela, e acha que sua vida é ruim e, de 

repente, sua vida é melhor que dos outros, e de repente você acha que todo 

mundo é um sucesso, se olha no espelho não está bom. Uma das coisas que 

aconteceu comigo é que, quando estava fazendo concurso me sentia fraco, 

pedia muita ajuda a Deus; depois passei no concurso, virei mestre, escritor, 

aquele negócio todo, comecei a confiar muito em mim. Quando fui correr a 

maratona, o meu joelho começou a doer, sempre reclamava de Deus que meu 

joelho doía muito, tinha que fazer fisioterapia, foi muito mais difícil, até o dia 

que doeu tanto que fui ao médico, ele falou vou fazer um raio-x, e, talvez, você 

não possa correr. Naquele instante, não tem juízo, não tem antecipação, não 

tem tutela disso ou daquilo, não tem QI alto, não tem juiz federal que resolva, 

naquela hora virei para Deus: “Desculpe-me, preciso de ajuda, aquele joelho 

que vivi reclamando, me dê ele, aceito esse joelho ruim, porque quero correr”. 

Então, meus colegas, todas as vezes que vocês acharem que está ruim ser 

servidor do STJ, por favor, lembrem-se, com todo o respeito, do meu joelho 

direito, porque você está reclamando de uma coisa muito boa e não tem tudo 

isso para você.  Você tem tudo isso para você, é justo, honesto, e legítimo, mas 

muito mais para os outros. Uma das coisas que mais produz felicidade no 

mundo onde graça a infelicidade é justamente trabalhar para algo maior do que 

você mesmo, não trabalhar apenas os seus próprios interesses, e nós, 

servidores públicos, temos isso, podemos escolher trabalhar para algo maior 

do que nós mesmos e isso nos dá força. 

 Então, dentro desse ambiente, primeiro, toma cuidado para você não 

perder o seu cargo, toma cuidado para você não envergonhar sua família, toma 

cuidado para você não envergonhar a igreja ou a filosofia que você segue. 

Estamos falando de política, somos políticos, o que temos visto de político 

envergonhar suas origens, que não façamos isso. Isso me lembra - aí começo 

a falar de mitologia grega - da história do anel de Giges, que na mitologia grega 

foi um camponês, que, depois de um terremoto, encontra um lugar secreto com 

várias joias e uma delas ele coloca em seu dedo, é o anel que ficou conhecido 

como “o anel de Giges”, que descobriu que quando rodava o anel sobre o seu 

próprio eixo ele se tornava invisível e a invisibilidade fez com que Giges 

aprontasse todas, de tudo o que você pensar de besteira o Giges fez porque 

estava invisível, aliás, um drama que também aparece no filme “O Homem 



Invisível”, a invisibilidade promovendo os piores sentimentos e comportamentos 

do ser humano que os detêm. Chegou, inclusive, a descobrir os segredos da 

rainha, conquistar a rainha, e, ainda, matar o rei, e virar o rei, tudo isso se 

valendo do anel. E nós, servidores públicos, e ainda mais nós, juízes, ainda 

mais os Ministros, quanto mais alto você está na hierarquia, quanto mais poder 

você detém, mais você tem o anel de Giges, todos os senhores que aqui estão 

portam o anel de Giges, todos os senhores, em algum ponto, podem fazer algo 

e serem descobertos, ainda mais em épocas de YouTube, de escuta ambiente, 

e de satélites poderosos, então há o risco de te pegarem e você perde o cargo. 

Não estou falando de ética, estou falando de sobrevivência de autoproteção. 

Mas na maior parte das vezes temos que reconhecer que temos um anel de 

Giges. Se quiser negar uma liminar, uma antecipação, porque eu estou com 

preguiça, ou porque acho que não tem direito, consigo do mesmo jeito, posso 

usar as mesmas palavras para negar, e só eu, detentor do meu anel de Giges, 

vou saber se sou o juiz honesto ou um vagabundo, porque deixar de dar uma 

liminar por que a pessoa acha que cabe só para não trabalhar, só para não ter 

trabalho na secretaria, desculpe há 30 nomes feios para isso, alguns jurídicos e 

outros não. Infelizmente há juiz que se especializa em declarar inépcia de 

inicial, já vi juiz de julgar inicial inepta, porque a pessoa colocou União e não 

União Federal. O problema não é esse juiz, o problema é quando você ou eu 

adotamos comportamentos semelhantes, e temos um anel de Giges.  

Então, dentro dessa loucura, onde sabemos que as regras atuais não 

estão funcionando, tenho duas propostas, primeiro, vamos ler as regras e 

respeitá-la, porque, afinal de contas, quando está ruim, está ruim, quando 

pega, pega, então você tem que tomar cuidado com isso, e espero, mais do 

que isso, que você leve essa informação para as pessoas. Alguém tem que 

dizer por aí que o Brasil mudou qualquer que seja a sua frustração, amigo, o 

Brasil mudou. Sou do século passado, não se prendia juiz, deputado, Senador, 

banqueiro, bilionário, não se prendia político. Alguma coisa mudou, concordam 

comigo? Já mudou tudo que tem que mudar? Não, mas já mudou alguma 

coisa. Alguém tem que sair e dizer isso para todo mundo, alguém tem que dizer 

isso nos órgãos públicos onde há corrupção e vocês têm autoridade para isso, 

vocês têm o negócio bom, vocês trabalham no STJ, se vocês quiserem, podem 

fazer isso. Não vim aqui só fazer uma palestra, vim aqui convidar você para 



fazer parte de alguma mudança não só aqui, mas quis trazer algumas ideias, 

não acho que a lei segura o desonesto, não acho que a lei segura o antiético, 

na maior parte das vezes o que segura uma decisão pessoal, vou dormir o 

sono dos justos, vou encostar a cabeça no travesseiro, está todo mundo 

roubando, todo mundo sem trabalhar, todo mundo negligenciando, não quero 

fazer parte disso e tem um custo, de repente é essa a ideia, vou me olhar no 

espelho e vou ter orgulho de mim, vou pensar no meu pai, na minha mãe, que 

já estão, talvez, falecidos, e vou saber que estou honrando o nome deles, vou 

honrar, é um pouco rude, mas é um termo que aprendi com meu pai, honrar as 

calças que veste, e as nossas compradas com dinheiro público, com os nossos 

vencimentos. Vou cuidar do meu metro quadrado, eu, William, não consigo 

consertar o STJ, mas a Quarta Vara Federal de Niterói consigo, lá apito alguma 

coisa, então, lá, no meu metro quadrado, vai dar certo. É aquela lógica, varra a 

sua calçada, arrume a sua cama antes de querer sair e mudar o mundo, ou 

como disse o grande Gandhi, seja a mudança que quer ver no mundo, pode 

ser que essa decisão seja de origem familiar. Quem aqui já viu aquele corredor 

espanhol que estava com um africano na frente, o africano pensou que a 

corrida tinha acabado, o espanhol podia passar e ser o campeão, o espanhol 

simplesmente alertou o seu concorrente dizendo: “Meu irmão, não acabou a 

corrida, vai lá e termina”. Quem viu isso, levanta a mão. Que coisa fantástica. E 

o mais fantástico foi que perguntaram por que ele fez isso, ele falou: “Por causa 

da minha mãe, se não fizesse isso iria arrumar um problemão lá em casa”. Não 

sei que pai você teve, sei que você não escolhe o tipo de pai ou de mãe que 

você teve, mas você pode escolher o tipo de pai que você vai ser. Ao longo dos 

meus anos, tenho visto cada vez menos gente dizendo: “Eu fiz porque me 

ensinaram lá em casa”. Não sei o que houve, mas tem diminuído e precisamos 

retomar isso, ensinar em casa. Não estou preocupado com o tipo de família 

que você tem, se é homem com homem, mulher com mulher, se são três, se 

são quinze, não é problema meu, não me afeta, mas o que se é ensinado, isso 

me afeta, porque isso afeta a sociedade onde vivo e isso temos que trabalhar. 

Em uma época onde as pessoas estão cada vez menos interessadas em 

autoridade, qualquer exercício de autoridade, a mais boba, a mais positiva, a 

mais propositiva, a mais protetora da pessoa que você está exercendo 

autoridade, árbitro, ditadura, fascista, isso é assim mesmo. Meu filho de onze 



anos me acusou que está sendo ditatorial em algumas posições, legal que ele 

conhece esse monte de termo, mas alguém tem que exercer autoridade. Pode 

ser por origem filosófica, veja que fantástico, Andrew Carnegie, um homem 

multimilionário que falou que todo homem que morre rico morre em desgraça. 

Ele saiu distribuindo a riqueza dele. E os senhores, têm riqueza? Pode ser 

ideológica. Não sou um homem de esquerda, mas sou absolutamente fã de um 

homem de esquerda chamado Pepe Mujica, entrou e saiu da presidência da 

República do Uruguai usando o mesmo carro, com a mesma fortuna. O homem 

que disse que quem quer enriquecer deve procurar o comércio ou indústria, 

nunca o serviço público, o homem que disse que o que custa cada coisa é o 

tempo de vida que você perde para ter essa coisa. Que ser extraordinário, o 

homem que não se apegou ao poder e largou o Senado dizendo: “Estou velho, 

preciso aproveitar o resto da minha vida”. Infelizmente, tanto a esquerda 

quanto a direita têm produzido muitos poucos homens como Pepe Mujica. Não 

sei quem são seus Ídolos, mas estou sugerindo e entregando o currículo do 

Pepe Mujica para você considerá-lo.  O Ministro acabou de falar sobre alma, a 

norma não tem alma, é muito difícil uma norma com alma, a norma não te 

inspira, a norma não te excita. Você precisa, para seguir as normas, 

principalmente, as mais duras, as mais dolorosas, de algo que te inspire, seja 

sua visão pessoal, seja sua visão filosófica, ideológica, familiar, você tem que 

achar alguma coisa que te segure nos momentos de dificuldades. O que faz 

você ser ético? Não vai ser o Código de Conduta, não vai ser a Lei n. 8112, 

não vai ser a Lei de Improbidade, isso talvez você se atente para não perder o 

cargo que você quer ser um bom servidor, mas o kit segura na hora difícil, na 

hora em que você tá oito, dez anos sem reajuste, na hora em que você é 

injustiçado, na hora em que o outro recebe uma função, ou cargo 

comissionado, que você acha que deveria ser seu e não é, e sabemos que 

existem injustiças, às vezes, não foi injustiça, você acha que foi injustiça, 

porque você avalia mal a realidade. Na hora em que as coisas dão errado, o 

que mantém você dentro da linha? Eu não sei, você precisa saber. O que faz 

você trabalhar mais que o necessário? Você tem que descobrir isso, porque, 

senão, você está perdido neste país e em qualquer outro país, provavelmente, 

vai estar também, com exceção do Canadá e Nova Zelândia. Não desperdiço a 

energia religiosa dos meus funcionários. Vejam senhores, estamos no estado 



laico, mas as pessoas parecem que não sabem o que é estado laico, estado 

laico não é estado antirreligioso, estado laico é aquele que não opta, não 

obriga a pessoa a seguir uma religião, ou não proibi alguma religião, ou 

ateísmo. No estado laico, você lida com todas, você aceita todas, você 

colabora com todas. A nossa Constituição, que está valendo, foi promulgada 

sob a proteção de Deus, você garante assistência religiosa em estabelecimento 

fechado, você dá imunidade para as igrejas, tudo isso tem um sentido.  

Eu, William, várias vezes sofrendo coisas que ficava profundamente 

irado, então, produzia mais do que as outras, a minha Vara tinha menos 

processo. Quando tinha que perder um computador ou um funcionário, quem é 

que perdia o computador ou o funcionário? O otário que produziu mais, o otário 

que foi mais eficiente, porque você produziu mais, porque sua vara está 

rodando melhor, porque sua Vara tem menos processo, estou tomando seu 

funcionário pelo interesse público ainda. Falei: “Amigo, o interesse público 

deveria ser você me premiar, e não me punir por que produzo mais”. Nessa 

hora, amigo, desculpe, o art. 37 não me socorre, a Lei da Improbidade, a Lei n. 

8.112, a Loman, não me salvam, no caso do William, o que me salvou foi 

Efésios, que diz que você deve trabalhar para o seu patrão como se fosse para 

o próprio Jesus, e se o seu patrão não merece isso, não é problema seu, 

William, porque Deus dará a cada um segundo o seu merecimento e você será 

recompensado pelo que você faz. O teu padrão de tratar o cidadão, a esposa, 

o inimigo, o pai, não é pelos merecimentos deles, mas segundo o plano bíblico 

de se tratar essas pessoas, e quem me pede isso é o Senhor Jesus Cristo, que 

me diz que não me tratou segundo os meus merecimentos, mas segundo o 

plano dele para tratar William Douglas. Desculpem-me, mas só estou querendo 

mostrar uma lógica, é uma lógica religiosa, no estado laico não é proibido, e é 

isso que me fez continuar trabalhando como Juiz, a mesma dedicação, com 

ódio do Tribunal, com ódio do Conselho da Justiça Federal, com ódio do CNJ. 

Saí de vara criminal, é tanto relatório que você não consegue trabalhar, é 

infernal ser juiz criminal com o CNJ. Quando sai de vara criminal, fiquei em 

êxtase. 


