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GERALDO OG FERNANDES bacharelou-se em , 
Direito pela Universitlade Federal de Pernambuco e em 
Jornalismo pela Universidade Católica daquele Estado. 
Com a conclusão dos cursos, ambos em 1974, passou 
a atuar como advogado criminal e repórter forense 
até ingressar na carreira da Magistratura, nos anos 80. 

Como Juiz de Direito, OG FERNANDES teve des
tacada participaçãQ na elaboração do Plano Diretor 
de Informática do Poder Judiciário do Estado de Per
nambuco e, também, na implantação dos Juizados de 
Pequenas Causas, ainda na década de 1980. 

Elevado ao cargo de Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, integrou a Segunda 
Câmara Criminal por uma década (1997-2007). Às 
tarefas de julgador somaram-se as funções de Ouvidor 
Judiciário e de Coordenador do Conselho de Defesa 

- Durante sabatina no 
Senado Federal, Vossa Excelência apontou o recambia
menta do acusado preso em Estado diferente do lugar 
onde ocorreu o delito como uma das causas da impuni
dade no Brasil. Por quê? 

- Em um país de dimen
sões continentais como o Brasil, é comum a prática 
de homicídio em uma cidade de determinada região, 
seguindo-se a fuga do acusado para outra localidade, 
comumente distante da origem. Acaso preso em outro 
Estado, o acusado somente poderá ser julgado pelo 
júri da comarca onde cometeu o crime se ocorrer o seu 
recambiamento. Isto, porém, envolve custos com pas
sagens aéreas, diárias para deslocamento de escolta etc. 

Há países que possuem aeronaves adaptadas para o 
transporte de presos. Não é o que ocorre no Brasil, em 
que muitos julgamentos deixam de realizar-se ante a 
dificuldade para a transferência do acusado. Por outro 
lado, o réu tem direito;a um julgamento em tempo razoá
vel. Evidenciado o exdesso de prazo da prisão sem a rea
lização do júri, os juízes ou os tribunais terminam por 
soltá-lo. Sem dúvida, há uma frustração das expectativas 
de justiça nesses casos. 

Esse tema chegou ao conhecimento do então Pre
sidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Gil
mar Mendes, que determinou providências para que o 
recambiamento do preso pudesse realizar-se ern tempo 
hábil, mediante convênio com os organismos de segu
rança pública e com a Aeronáutica. Torço para que tal 
medida se transforme numa rotina em todo o País! 

CONSULEX - Nesse contexto, qual a importância do uso 
da videoconferência para a tomada de depoimentos e a 
realização de audiências? 

- A videoconferência vem somar-se 
a uma série de medidas que têm sido implementadas 

do Cidadão do Estado de Pernambuco, além do exer
cício do cargo de Vice-Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, entre outras atribuições de igual importân
cia. Em 2008, ascendeu à Presidência daquela Corte 
e, nesse mesmo ano, ao cargo de Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça, por indicação do Presidente 
da República. 

Agraciado com o Prêmio Innovare pela implan
tação da primeira Ouvido ria de caráter permanente 
no Judiciário brasileiro, o Ministro OG FERNANDES 
firmou-se como um experto em gestão judiciária ao 
ser convidado para participar da reestruturação do 
Judiciário da República da Guiné-Bissau (África), onde 
sedimentou a visão de que, "seja qual for o país, não 
se pode impor um modelo sem respeitar a cultura e 
os valores da terra'. 

visando dar maior celeridade e efetividade aos atos pro
cessuais. Evidentemente, deve-se permitir aos sujeitos do 
processo o legítimo desempenho, mesmo efetuado a dis
tância, de todos os atos e funções que seriam possíveis no 
caso do comparecimento físico, primando-se, obviamente, 
pela observância estrita aos direitos do acusado, tais como 
o de ser acompanhado de defensor e o direito de perma
necer em silêncio. Há que se ressaltar, ainda, a importân
cia da teleaudiência para impedir a influência negativa 
da presença do acusado no ânimo das testemunhas. 

Sabemos todos do excessivo dispêndio de recursos 
humanos e financeiros que podem ser otimizados com 
o sistema de teleaudiência. Aliás, os italianos usam uma 
expressão instigante para descrever as idas e vindas do 
preso para as audiências: "turismo penitenciário"!! 

- A que se deve o alto índice de reincidência 
na prática de crimes? 

- Por vezes, a falência do sistema pri
sional finda por não satisfazer as finalidades às quais se 
destina, tornando o cidadão que pratica um delito con
siderado de pouca ressonância ofensiva em "profissional 
do crime". Acresce que nem sempre a prisão é a resposta 
mais adequada para o crime. As estatísticas indicam que 
o grau de reincidência nos delitos punidos com penas 
alternativas à prisão é bem menor do que nas hipóteses 
de sanção privativa da liberdade. Mas seria simplismo 
considerar o tema apenas por este ângulo. É certo que 
há outros fatores que estimulam a repetição dos delitos, 
desde a conjuntura econômica até os de cunho religioso. 

Veja-se, porém, que o CNJ tem buscado a ressociali
zação dos presos, seja por meio de campanhas de cons
cientização da população, seja através de convênios, 
como aquele que prevê a participação dos apenados nas 
obras de construção e reforma dos estádios que abrigarão 
os jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014. I> 
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- A "descriminalização" do porte de drogas 
para consumo próprio é medida eficaz, considerando-se o 

é uma história de sucesso. Umas são exitosas, outras não. 
Até a atuação do Poder Judiciário na execução da pena é 
afastada em alguns países, que usualmente delegam ao 
Poder Executivo esse acompanhamento. 

crescente número de usuários no País? 
< - Essa é uma questão bastante delicada 

que aflige a todos nós, principalmente em razão dos efeitos 
devastadores que as drogas causam à saúde dos usuários e 
das consequências deletérias ao convívio familiar e social. 

Não devemos afastar a possibilidade das parcerias. 

Encontrar uma resposta assertiva para o enfrentamento 

Tudo depende do acompanhamento dessa delegação de 
serviços e, sobretudo, de uma profunda preparação do 
pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Dou um 

das drogas é fonte de angústia mundial. Basta 
ver o que está acontecendo no México. Pres
sionado pelos Estados Unidos, o Poder Exe
cutivo mexicano passou a combater o tráfico 
de entorpecentes com o uso das Forças Arma
das. Isso tem transformado o confronto com os 
narcotraficantes numa guerra com milhares de 
mortos, inclusive de inocentes (cerca de 28 mil, 
nos últimos quatro anos), enquanto do outro 
lado da fronteira, em algumas cidades ameri
canas, o consumo da droga é tolerado. 

"Os italianos 
usam uma 
expressão 
instigante para 
descrever as 
idas e vindas 
do preso para 
as audiências: 

exemplo das diferentes mentalidades. A 
Espanha é rota para o tráfico de drogas 
entre o Continente Europeu e a América 
do Sul. Com o incremento das medidas 
repressivas, as prisões espanholas come
çaram a sofrer superpopulação carcerá
ria. Diante desse quadro, o Sindicato dos 
Agentes Penitenciários de lá ameaçou 
o Poder Executivo com greve, caso não 
fossem tomadas medidas para reajustar a 
capacidade carcerária, evitando, assim, os 
dramas recorrentes do inchaço de presos. 
Noutros países, as aspirações dos servido
res são de outro porte. 

No Brasil, as medidas despenalizadoras 
introduzidas pela Lei n° 11.343/06 representam 
significativo avanço, especialmente o disposi
tivo que estabelece que o juiz, na fixação da 
pena, considerará prevalentemente a natureza 'turismo 

Antes de ingressar na Magistratura, fui 
Defensor Público do Sistema Penitenciá
rio. Tal experiência indicou-me que três 
são os fatores determinantes dos confli-

e a quantidade da substância ou do produto, a 
personalidade e a conduta do agente (art. 42). penitenciário'! !" 

É óbvio que não basta a repressão ao tráfico 
de drogas! Há que se implementar mais e mais políticas 
públicas de saúde, destinadas ao tratamento dos usuá
rios já dependentes, mas também, e principalmente, para 
evitar que mais jovens entrem nessa degradante ciranda. 

- Que considerações cabem quanto à denomi
nada "prescrição antecipada ou virtual"? 

- É sabido que o ordenamento jurídico 
não prevê a prescrição em perspectiva, também denomi
nada antecipada, projetada ou virtual, tratando-se, pois, 
de uma criação jurisprudencial e doutrinária que é aceita e 
que vem sendo aplicada por alguns operadores do direito. 

Essa modalidade de prescrição permite ao magistrado 
visualizar:a pena teoricamente cabível por ocasião de 
futura sentença condenatória e, diante da suposta possi
bilidade de se aplicar a pena mínima, concluir que a pre
tensão punitiva seria alcançada pela prescrição. 

Ocorre que a referida prescrição é refutada pela juris
prudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto 
do Supremo Tribunal Federal, bem como pela doutrina 
majoritária. O nosso sistema processual penal determina 
que a prescrição somente poderá ser regulada pela pena 
concretamente aplicada ou, ainda, pela sanção máxima 
in abstracto cominada ao crime em questão. Neste ponto, 
sigo o pensamento da Corte (STJ). 

- A precariedade do sistema penitenciá
rio poderia ser minorada com a celebração de parcerias 
público-privadas? 

- A experiência com a iniciativa privada 
no monitoramento do sistema penitenciário nem sempre 
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tos nas prisões: superpopulação carcerá
ria, ausência de trabalho penitenciário e alimentação de 
má qualidade. 

- O julgamento uniforme de recursos repetiti
vos tem sido benéfico para o jurisdicionado? 

IWS - Sim, por vários fatores. O primeiro deles 
refere-se a uma maior segurança jurídica e previsibilidade 
em favor do jurisdicionado. Um dos principais desafios do 
recurso especial repetitivo é a uniformização de entendi
mentos divergentes sobre idêntica questão de direito, o 
que transmite às partes de um determinado processo a 
certeza de que receberão tratamento igualitário em relação 
a outros litigantes que se encontrarem na mesma situa
ção. Veja-se que a ausência de um instrumento processual 
apto a padronizar a solução jurídica para conflitos simila
res provocava uma inquietação indesejável na sociedade. 

A variação de posicionamentos judiciais sobre o mesmo 
tema é salutar até o momento em que não se traduza em 
violação ao princípio constitucional da igualdade. Nessa 
medida, o recurso especial repetitivo impede que se eter
nizem discrepâncias hermenêuticas desinteressantes à 
sociedade. Sem prejuízo, registre-se, da análise das convic
ções e entendimentos firmados pelas instâncias de origem, 
já que a própria lei autoriza o Ministro Relator a solicitar, 
aos Tribunais Regionais Federais e Estaduais (nos quais lití
gios com mesmos contornos jurídicos estejam presentes), 
informações que serão apreciadas pelo Superior Tribunal 
de Justiça por ocasião do julgamento do recurso. 

Acresça-se que a fixação de paradigmas concorre para 
uma efetiva previsibilidade - no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça e também nas instâncias ordinárias -

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de posicionamentos judiciais possíveis, significando, sem 
dúvida, maior credibilidade na imparcialidade das insti
tuições judiciárias. 

Um dos grandes aVflnços que o recurso especial repe
titivo outorga ao juriidicionado é, sem dúvida, permitir 
que o cidadão estranho à relação processual contribua, 
na condição de terceiro, para a formação do paradigma 
judicial que, uma vez fixado, poderá interferir na sua vida. 

projeto não elimina (o que seria impróprio) a possibilidade 
de se atribuir efeito suspensivo aos recursos. Entretanto, 
se aprovado o texto, tal possibilidade estará associada aos 
casos em que subsistirem prenúncios de provimento do 
recurso interposto. 

Em outras palavras, entendo que o texto, como formu
lado, exige para a concessão do efeito em tela a demonstra
ção da fumaça do bom direito. A providência sugerida no 

Nesse passo, entendo que, além da segu
rança jurídica e da previsibilidade que o jul
gamento do recurso especial repetitivo pro
porciona aos jurisdicionados, referido pro
cedimento permite, também, a participação 
democrática da sociedade, ampliando o poder 
de pacificação das decisões do Tribunal. 

"O recurso 
especial 
repetitivo 
impede que 

anteprojeto traz importante repercussão 
para os casos em que o recurso manifes
tamente improcedente, por exemplo, con
seguia - veja o paradoxo - obstar a eficá
cia imediata da sentença. Sendo assim, o 
dispositivo parece preservar os valores da 
celeridade e da efetividade, sem, todavia, 
a indesejável eliminação do contraditório 
e da ampla defesa. se eternizem 

discrepâncias 
hermenêuticas 

Talvez a maior preocupação quanto a essa 
inovação resida na seara penal, marcada pela 
existência de particularidades que impedem 
a aplicação linear do mesmo entendimento. 
Basta comparar a quantidade de vezes que o 
julgamento uniforme foi utilizado nos proces
sos criminais e naqueles envolvendo direito 
público ou privado. 

Merece registro, também, a regência 
de aspectos relacionados com os recur
sos especial e extraordinário, no sentido 
de que: "Quando o recurso tempestivo for 

desi nteressantes inadmissível por defeito formal que não se 

Por fim, o modelo repetitivo reduz a dis
tribuição de recursos a respeito do tema já 
examinado, o que permite ao julgador verter 

ao conjunto 
dos cidadãos:' 

repute grave, o Superior Tribunal de Jus
tiça e o Supremo Tribunal Pederal poderão 
desconsiderar o vício e julgar o mérito de 
casos repetitivos ou sempre que a decisão 

o seu tempo à apreciação de outras questões igualmente 
relevantes para a sociedade. 

Que avaliação faz Vossa Excelência acerca da 
proposta de um novo Código de Processo Civil? 

texto submetido ao Congresso Nacio
nal promete substanciais alterações em vários aspectos 
do processo civil, a meu ver, dentro de um equilíbrio de 
forças entre a necessidade de se assegurar à sociedade a 
obtenção da tutela jurisdicional, em tempo que se repute 
razoável- até por se tratar de um direito fundamental -, 
e a de se estabelecer instrumentos hábeis ao exercício 
do contraditório e da ampla defesa, que transmitam aos 
jurisdicionados o sentimento de que serão ouvidos e suas 
razões apreciadas pe~o juízo. 

Esse equilíbrio de ;forças a que me referi é citado pela 
doutrina especializada. Kazuo Watanabe afirma ser neces
sária a construção de um processo que se apresente com 
total aderência à realidade sociojurídica a que se destina, 
cumprindo sua principal finalidade que é, também na 
opinião de José Roberto dos Santos Bedaque, a eliminação 
jurídica do conflito posto a exame e julgamento. 

Duas questões tratadas pelo anteprojeto chama
ram minha atenção de forma especial. A primeira delas 
refere-se à proposição contida no art. 908: "Os recursos, 
salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a 
eficácia da decisão". Essa previsão, caso aprovada, concor
rerá para o reducionismo da recorribilidade protelatória, 
que impõe ao vencedor da demanda a superação de nova 
fase processual (recursal) para que a sentença possa entrar 
em estágio de cumprimento. 

É de se ver, no entanto, que a solução firmada pelo ante-

da questão de mérito contribua para o apelfeiçoamento do 
sistema jurídico" (art. 944, § 2°). 

A ideia central dessa disposição é, sem dúvida, a prova 
inequívoca de uma técnica processual de efetividade. Pas
sam a ter primazia a dignidade e a relevância da matéria 
debatida pelo recurso, cujo conhecimento poderia ser 
negado por questões formais que não gerariam prejuízos 
a quaisquer dos participantes do processo. 

Nessa perspectiva, é de se ver que as instituições incum
bidas da fixação dos paradigmas jurídicos terão seus 
papéis fortalecidos, porquanto irão exercer função que 
inarredavelmente lhes pertence, que é a de julgar deman
das importantes - no sentido coletivo - para a sociedade 
e que possam contribuir para o aperfeiçoamento do sis
tema jurídico. E as vantagens de se ter um processo judicial 
próximo das questões materiais hão de ser, em brevíssimo 
tempo, sentidas pela sociedade. 

Outras mudanças previstas também são relevantíssi
mas, a exemplo da repercussão geral também exigível nos 
domínios do recurso especial, o que devolve ao Superior 
Tribunal de Justiça a condição de instância especial para 
julgamento das causas que versarem sobre direito federal 
infraconstitucional. 

- A propósito, a súmula vinculante engessa o 
juiz de primeiro grau? 

FEHNANDllS-Ameu ver, a questão não deve ser colo
cada como óbice à liberdade de interpretação. Pela previsão 
constitucional, a matéria a ser tratada em súmula vinculante 
é aquela que se encontra submetida a posicionamentos 
controvertidos, formados no âmbito da magistratura, o 
que demonstra que referido instrumento não encerra a [> 
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dialeticidade sobre os temas jurídicos ou mesmo os debates 
pelas instâncias ordinárias. Ao contrário, pressupõe-se que 
o tema, quando encartado em súmula vinculante, já tenha 
se constituído objeto de análise sob uma pluralidade de 
ângulos do pensamento jurídico. E, nessa ordem de ideias, 
a súmula representaria a síntese de todo o processo criativo 
verificado no exame de determinada matéria. 

Se bem observarmos, o processo de formalização da 
súmula vinculante não desautoriza o debate ou o diálogo 
jurídico, pOFque dele é que surge a necessidade de criação 
da súmula. Todavia, há um momento em que não mais 
se justifica a eternização da dúvida quanto à solução que, 

oferecidos pelo Judiciário. É, antes de tudo, um grande 
instrumento de gerenciamento dos recursos humanos. As 
ponderações tecidas com seriedade pelo jurisdicionado 
devem ser interpretadas como estímulo à adoção de novos 
comportamentos e procedimentos funcionais que tragam 
melhores resultados aos serviços do Poder Judiciário. 

l'e1,qutlSClS apontam que o STP tem reformado 
cerca de 25% das decisões do STJ. O que Vossa Excelência 
pensa a esse respeito? 

- O Supremo Tribunal Federal e o Supe
rior Tribunal de Justiça possuem competências próprias e 

dentre as existentes, deve finalmente pre
valecer. Ocorrendo a superação temática, 
esvazia-se o debate de posições. Também 
me parece oportuno lembrar que as decisões 
sem controle, deixando um caminho aberto 
para a infinitude de possibilidades, militam 
para uma situação de caos. 

''As vantagens 
de se ter 

representam a última instância do Poder 
Judiciário, em se tratando de matéria cons
titucional e infraconstitucional federal, 
respectivamente. Mas há situações em que 
o assunto veiculado no processo transita 
entre esses dois níveis, merecendo um 
olhar constitucional e outro infraconsti
tucional, que podem ser diferentes. Mere
cem registro, também, as hipóteses em 
que o STF atua como segunda instância 
das decisões proferidas pelo STJ (CF, art. 
102, Il). É, portanto, natural que, eventual
mente, haja dissenso entre as Cortes, sem 
que isto represente violação às competên
cias fixadas para cada uma delas. 

Registre-se que a própria norma consti
tucional admite o cancelamento e a revisão 
dos enunciados sumulares, circunstância 
que reforça a tese contrária aos que enten
dem que, diante da súmula vinculante, a 
liberdade do pensar jurídico estaria miti
gada. E nem poderia ser diferente. A súmula 
é uma das provas de que o Direito deve ajus
tar-se aos novos pontos de vista da socie
dade. Natural, portanto, que sejam preconi
zadas formas que assegurem a sua moder
nização e adaptação aos comportamentos 

um processo 
judicial próximo 
das questões 
materiais hão 
de ser, em 
brevíssimo 
tempo, sentidas 
pela sociedade:' Que ensinamentos advieram 

do trabalho de reestruturação do Poder 

da sociedade. 
É de se ver, por outro lado, que o conceito de súmula 

vinculante está intrinsecamente relacionado com um dos 
principais atributos da competência do Supremo Tribu
nal Federal, que é a construção e a preservação da ordem 
jurídica. Cuida-se, portanto, de um processo racional que 
visa garantir, sobretudo aos jurisdicionados, segurança 
jurídica e previsibilidade nos pronunciamentos do Poder 
Judiciário. $ o mais importante: a isonomia de tratamento 
permite afirmar que a súmula vinculante desempenha 
importantd'função no cumprimento do princípio consti
tucional da igualdade. Onde subsiste a mesma razão, há 
de ser aplicado o mesmo direito. 

Outro aspecto que me parece relevante é que a recorribi
lidade abusiva, desfundamentada, empregada como forma 
de protelar a eficácia das decisões judiciais, não poderá 
mais contar com a complacência da ordem normativa. 

- Qual a importância da Ouvidoria para a 
democratização do Poder Judiciário? 

- Pela experiência que acumulei no Judi
ciário pernambucano, pude constatar que a Ouvidoria 
não deve ser vista meramente como "balcão de reclama
ções", mas como um meio posto à disposição das partes 
com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos 

Judiciário em Guiné-Bissau, país politica
mente instável desde o seu nascedouro, em 1973? 

- Logo após a independência de Por
tugal- fruto de muitas batalhas e também do clima demo
crático posterior à Revolução dos Cravos em terras lusita
nas (1974) -, a harmonia política em Guiné-Bissau per
mitiu uma certa ajuda internacional, inclusive do Brasil. 

O trabalho levado a efeito naquele país consistiu em 
levantar as possibilidades de estruturação do Judiciário 
local, com estímulo à criação de estruturas que pudes
sem atender as demandas da jovem nação. Sugeriu-se, 
por exemplo, a criação de um aparato assemelhado aos 
Juizados Cíveis e Criminais, bem como a formação de 
quadros jurídicos próprios, eis que ali não havia cursos 
de Direito. Algo assemelhado foi realizado em Moçam
bique, que, no entanto, possui uma estrutura econômica 
mais favorável. 

Os ensinamentos advindos desse trabalho contribuí
ram para sedimentar a minha visão de que, seja qual for 
o país, não se pode impor um modelo sem respeitar a 
cultura e os valores da terra. Em Moçambique, percorri, 
por exemplo, uma aldeia em que o homem mais sábio do 
lugar dirigia-se à feira e, à sombra de uma árvore, resol
via os conflitos havidos entre os vizinhos, com base na 
sua experiência de vida. Então, essa adaptação ao jeito de 
cada povo é essencial. i!l 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


