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 Estou muita honrada pelo convite que recebi para participar desta nova 

edição da Brazil Conference, em torno de temas relevantes para nosso país na 

visão dos estudantes. 

  

 Agradeço aos alunos, especialmente a Thiago Jabor e Cláudio Costa, por 

me darem a oportunidade de retornar ao MIT e também a Harvard, preciosa 

instituição de pesquisa, de crítica, aprendizado e inovação, onde obtive meu 

LL.M, fui Fellow do Programa de Direitos Humanos e Visiting Researcher, uma 

experiência inesquecível que me amadureceu na lida com o direito, contribuindo 

para que me tornasse a 41a Procuradora-Geral da República no Brasil, primeira 

mulher a assumir esta função. Espero ser sucedida por muitas outras. A 

responsabilidade de abrir este caminho para outras mulheres é grande e 

importante, porque há excelentes e dedicadas juristas que aguardam a 

oportunidade de participar e de contribuir. 

  

 Há no Brasil sede de justiça. Apesar da gigantesca estatística de atuação do 

Poder Judiciário, ainda há um ambiente de insegurança jurídica e aumento da 

violência urbana. 

  

 A impunidade tem sido seletiva: o ciclo judicial – que inclui investigação, 

denúncia, processo, julgamento, condenação e execução da pena – é expedito 
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para muitos e demasiado lento ou inconcluso para outros. Há infrações graves 

que não são investigadas, notadamente crimes de colarinho branco. Há sentenças 

que não chegam a ser cumpridas. 

 

 Há desconfiança sobre as decisões judiciais, basta ver o elevado número de 

recursos que se sucedem eternizando o processo judicial. É grande a insegurança 

jurídica, porque prevalece a cultura de interpor um novo recurso, para suspender 

a autoridade da decisão do juiz e do Tribunal. 

 

 Este ambiente de insegurança jurídica causado pela impunidade seletiva 

germina insegurança pública, porque gera a impunidade dos crimes mais graves 

e dos crimes de colarinho branco e nutre a percepção de que alguns são imunes à 

jurisdição e que vale a pena delinquir porque a lei tarda e certamente falha. 

 

 Por isso, ao examinar a eficiência do modelo de administração de justiça 

no Brasil, precisamos enaltecer que instituímos um regime de leis válidas para 

todos e criamos importantes barreiras jurídicas para conter a força do Estado, 

como o princípio da presunção de inocência ou a vedação da prisão arbitrária. 

Todavia, é preciso ir além. 

 

 Por isso, o esforço mais recente é o de fazer o regime de leis ser válido 

igualmente para todos. É preciso implementar o estado de direito em um de 

regime de igualdade entre as pessoas. Vale dizer, se as pessoas são iguais, a lei 

deve ser aplicada de modo igual para todos. 

  

 É nesta perspectiva que gostaria de lhes falar sobre corrupção, integridade 
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e regime de lei válida igualmente para todos, notadamente por causa da evolução 

positiva que vem ocorrendo nos últimos trinta anos no Brasil, notadamente desde 

o Mensalão e a Operação Lava Jato. 

  

 Note-se que a lei há de ser válida para todos em duas perspectivas –  que 

acentuo neste meu mandato de dois anos como Procuradora-Geral da República 

do seguinte modo: ninguém acima da lei, ninguém abaixo da lei. 

  

 Na prática brasileira, a justiça não é servida de modo igual para todos, pois 

costuma atingir muito rapidamente os que não podem pagar bons advogados, que, 

em geral, são pessoas pobres, presas em flagrante e que ficam encarceradas 

longos anos. 

 

 Todavia, a justiça atinge – quando atinge – muito lentamente os que têm 

recursos financeiros para manter um processo indefinidamente aberto, com a 

interposição de sucessivos recursos, que impedem a condenação de transitar em 

julgado, ou a pena de ser cumprida. 

 

 Esta dupla realidade dentro do sistema, não decorre de eventual falta de 

estrutura nem de esforço dos órgãos do sistema de justiça. O fato é que o Brasil 

era conhecido até bem pouco tempo, inclusive no âmbito internacional, por ter 

um sistema penal em que os autores de crimes eram punidos de modo tardio (anos 

após a prática do crime), ou simplesmente não era punidos (pela ocorrência da 

prescrição). 

 Gostaria de realçar alguns dados que interessam a esta reflexão e que 

constam do Relatório Justiça em Números de 2017, do Conselho Nacional de 
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Justiça: 

  

1) O Judiciário tem uma estrutura gigantesca e é capilarizado na maioria 

dos 5.570 mucipios brasileiros (a do Ministério Público é semelhante e 

a das Polícias é ainda maior): 

▪ 18.000 magistrados e mais 424 mil servidores 

2) O Judiciário é muito demandado 

• Em 2016, havia 80 milhões de processos para cerca de 18 mil juízes. 

• O que significa que há 4.444 processos para cada juiz. 

 

3) O Judiciário tem uma enorme carga de trabalho 

▪ cada magistrado julga uma média de 2.000 processos por ano, 

o que dá uma média de cerca de 8,33 processos por dia útil de 

trabalho. 

 

Justiça estadual Justiça federal 

Criminal (duração média) Criminal (duração média) 

1a instância: 3 anos e 2 meses 1a instância: 2 anos e 4 meses 

2a instância: 1 ano e 1 mês 2a instância: 1 ano e 3 meses 

Total:           4 anos e 3 meses Total:            3 anos e 7 meses 

 

 

4) O Poder Judiciário é o estuário da maior parte dos conflitos, em 

matérias muito distintas: 
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◦ Em 2016, a demanda por serviços de justiça cresceu numa 

proporção de 5,6%. A tendência é de alta, porque no ano anterior 

havia crescido 4,2%. 

◦ Há uma média de 14,3 processos para cada 100 habitantes. 

◦ Há intensa judicialização de todas as questões: inclusive na área 

da saúde, da política, da educação. 

 

5) Todavia, o resultado do trabalho do Poder Judiciário não produz efeito 

preventivo geral da prática de novas infrações e não tem diminuído a 

insegurança jurídica (os dois mais esperados efeitos do sistema de 

administração de justiça penal) 

Sinais: 

◦ um estado-membro sob intervenção federal em razão da 

insegurança pública; 

◦ facções prisionais dominam os presídios; 

◦ cresce a sensação de impunidade; 

◦ há elevada desconfiança nas decisões judiciais, que gera 

sucessivos recursos. 

  

 No entanto, é possível concluir que as decisões judiciais: 

◦ são muitas e são bem fundamentadas; 

◦ mas não produzem o efeito de fazer a lei valer igualmente para 

todas as pessoas; 

◦ nem produzem efeito preventivo geral sobre os crimes. 
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 Apesar de tudo, o sistema de administração de justiça é bem conhecido no 

país e tem sido um ator social importante, sobre o qual se depositam elevadas 

expectativas de influir em transformações sociais positivas: 

1. as pessoas sabem quem são os juízes e os procuradores; 

2. acompanham e comentam os pedidos do Ministério Públicos e as 

decisões judiciais; 

3. criticam fundamentos adotados nas manifestações e nas decisões; 

4. querem entender como os juízes e procuradores decidem e por que 

decidem em tal sentido; 

5. criticam quando não ocorre o resultado que esperavam. 

 

 Outro reflexo disto é o fato de o Brasil ter a terceira maior população 

prisional de todo o mundo, composta por uma maioria de jovens que praticaram 

crimes de furto, roubo ou tráfico de pequenas quantidades de drogas, e deixar 

sem punição os autores de crimes de corrupção de verbas públicas, e donos de 

tráfico de drogas, armas e munição. Em outras palavras, a justiça é célere para os 

agentes do tráfico e lenta para os donos destes negócios ilícitos. Pune com 

eficiência os agentes de pequenos furtos e deixa impune os agentes que furtam 

elevados recursos públicos. 

 Para contrapor-se ao arbítrio e à impunidade, o estado de direito é o regime 

da lei válida igualmente para todos, que compreendo como o regime em que 

ninguém esteja fora do alcance da lei quando se tratar de responsabilização, nem 

fora da proteção da lei quando se tratar de garantia de direitos. 

 O estado de direito é uma constante busca de integridade. A integridade 

que consiste em adequação à lei, em reparação de danos causados, em proteção 
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às vítimas, em prevenção geral contra a iniquidade, em punição dos responsáveis 

por infrações, sobretudo as mais graves. 

 O estado de direito repudia a corrupção que o corrói, que desvia recursos 

públicos que devem ser gastos para o bem de todos e para a promoção da 

igualdade social. 

 Todavia, o modelo que mantém este estado de coisas resulta da combinação 

de alguns fatores: 

 - os crimes do colarinho branco (corrupção, lavagem de dinheiro, 

associação criminosa, tráfico internacional de drogas, armas e munição, lavagem 

de dinheiro) são de difícil comprovação 

 - a exigência judicial de se aguardar o trânsito em julgado da condenação 

para, só então, iniciar a execução da sentença que condena o réu; 

 - e o sistema recursal, que permite que o momento do trânsito em julgado 

da decisão condenatória protraia-se no tempo de modo quase infinito, a depender 

da disposição da defesa de recorrer. 

  

 De fato, no Brasil, um país de contrastes nítidos e indisfarçáveis, apesar de 

um gigantesco esforço do sistema de administração de justiça, a lei ainda não 

alcança a todos, nem para responsabilizar infratores de crimes graves, nem para 

garantir direitos a todos. A desigualdade social brasileira está, de fato, 

diretamente relacionada com a precariedade do estado de direito: os mais ricos 

não têm sido responsabilizados criminalmente por crimes como corrupção e os 

mais pobres continuam à margem da proteção da lei, quando se trata de direitos 

fundamentais. 

  

 Desde 2012, com o julgamento do Mensalão e principalmente desde 2014, 
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com o início da Lava Jato, alguns fatores têm influído no sistema de 

administração de justiça. 

  

 O que mudou? 

1) a atitude de grande parte das pessoas e dos agentes da lei acerca do 

princípio da igualdade tem mudado. 

 A ideia de que a lei deve valer igualmente para todos disseminou-se e 

passou a haver grande cobrança. 

  

2) A separação entre a coisa pública e a coisa privada está se tornando 

culturalmente relevante. 

 A confusão entre o público e o privado e a tolerância com esta confusão, 

sobretudo quando praticada por autoridades públicas, ou por pessoas bem 

posicionadas na sociedade, era muito tolerada e pouco punida. Centenas de obras 

públicas foram feitas em bens privados (como estradas e açudes), servidores 

públicos eram usados para prestar serviços privados e dinheiro público foi 

apropriado por pessoas ao longo de séculos. Hoje tais atos são melhor 

compreendidos como atos de corrupção e de lavagem de dinheiro. 

 

3) A integridade e a honestidade passaram a ser abertamente cobrados dos 

gestores da coisa pública. 

 

4) Celeridade e resolutividade do sistema de justiça ganhou adeptos 

influentes, que mostraram o impacto deste modo de atuação. 
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5) Desde 1988, o Ministério Público ganhou três garantias constitucionais 

que lhe permitem agir com independência e autonomia: irredutibilidade de 

vencimentos, inamovibilidade e independência funcional. 

 Desde 1988, não houve grande mudança do modelo de administração de 

justiça adotado no Brasil. Mas houve um grande amadurecimento institucional e 

a criação de novos instrumentos jurídicos que fizeram toda a diferença, tampouco 

nos métodos ou na estrutura do sistema. Mas novos instrumentos jurídicos 

somaram-se a mudanças efetivas em curso desde 1988. 

 

 Recentemente, novos instrumentos jurídicos foram criados para reforçar o 

modelo do direito penal brasileiro que passou a ser decisivo para a mudança: 

 a) colaboração premiada; 

 b) acordo de leniência; 

 c) prisão em segunda instância. 

  

O desafio atual é gigantesco, embora bastante claro e simples: fortalecer 

o estado de direito com a aplicação da lei de modo igual para todos, com o 

objetivo de aumentar segurança jurídica. 

 Termino lembrando Martin Luther King que dizia que quando os fatos se 

unem aos sentimentos, surge a urgência do agora, de agir quando a oportunidade 

se apresenta. E nossa oportunidade é zelar para que esta e a próxima geração de 

brasileiros tenha um país melhor, democrático e com justiça para todos. 


