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Os mitos do juiz de 
garantias e o ativismo 

judicial no STF

A Lei Anticrime 
inovou na legislação 
processual penal e 
estabeleceu a existência 
do juiz de garantias, 
que é um magistrado 
que atuará na fase pré-
processual

Para melhor explicar, 
a função do juiz de 
garantias será deci-

dir sobre quebra de sigilo 
fiscal e bancário, prisões 
cautelares, busca e apre-
ensão e demais decisões 
judiciais necessárias no 
procedimento de investiga-
ção, antes que exista uma 
ação penal.

Aliás, muito se fala que o 
juiz de garantias seria uma 
inovação brasileira, o que 
não é verdade, uma vez 
que muitos países desen-
volvidos já tem uma figura 
parecida, como Estados 
Unidos, Alemanha, Ingla-
terra, França, Portugal e 
Itália, além de países menos 
desenvolvidos que também 
já incluíram o juiz de garan-
tias, como a Argentina.

Assim, fica claro que esta 
figura não é uma inovação 
do sistema judicial brasilei-
ro, tampouco existe para 
impedir a Operação Lava 
Jato, como muito se fala. 
Isto porque, a figura do juiz 
de garantias já existia na 
proposta do novo Código de 
Processo Penal, que tramita 
no Congresso antes da Lava 
Jato existir. Além disso, a 
Operação Mãos Limpas, 
que ocorreu na Itália e é a 
grande inspiração da Lava 
Jato, aconteceu com a 
existência de um juiz de ga-
rantias. Ou seja, esta figura 
nunca impediu o combate 
a corrupção.

No entanto, recente deci-
são do ministro Dias Toffoli, 
do STF, determinou a sus-
pensão do juiz de garantias 
pelo prazo de seis meses, ou 
seja, esta figura só passará 
a vigorar a partir de junho. 
Além disso, Toffoli também 
regulamentou a inaplicabi-
lidade do juiz de garantias 
em processos que ocorram 
nas instâncias superiores, 
tribunal do júri e crimes 
de violência doméstica e 
familiar.

De início, importante res-
saltar que a implementação 
do juiz de garantias não traz 
nenhuma demanda nova ao 
Poder Judiciário e também 
não seria necessária a con-
tratação de novos juízes, 
mas apenas uma divisão 
das tarefas já exercidas 
por eles. Prova disso é a 
existência do DIPO, um 
departamento do TJ-SP 
que já trabalha como uma 
espécie de juiz de garantias 
e já vigora na cidade há 
algumas décadas, inclusive 
foi ampliado através da Lei 

Complementar Estadual 
n.º 1.208/13, que prevê a 
criação do DIPO em todo 
Estado.

Quanto à suposta ne-
cessidade de novos juízes, 
a alegação não prospera. 
Atualmente, os magistra-
dos já atuam na fase pré-
-processual e processual, 
o que mudaria seria apenas 
a divisão; o juiz que atuou 
na fase de garantias não 
atuaria na fase processual. 
Aliás, com a informatização 
dos processos, que hoje tra-
mitam de forma eletrônica 
em todo território nacional, 
sequer seria necessária a 
locomoção de juízes, os 
pedidos podem ser dire-
cionados a eles sem que 
precisem sair da comarca 
que atuam.

Aliás, frisa-se que mesmo 
que a implementação do 
juiz de garantias fosse algo 
extremamente difícil, o que 
não é, fato é que a cada dia 
mais o ativismo judicial do 
STF acaba com a seguran-
ça jurídica e traz diversos 
prejuízos, inclusive preju-
dicando a economia. Isto 
porque, não cabe aos juízes 
julgarem ou regulamenta-
rem leis. Ao STF compete 
a guarda da Constituição e 
não a regulamentação de 
legislações que não tem 
qualquer relação à Consti-
tuição. Esta competência 
pertence ao Congresso. 
Em razão da democracia, 
o poder emana do povo e, 
assim, apenas os represen-
tantes eleitos podem fazer 
e regulamentar leis.

As recentes decisões 
do STF flertam com um 
Estado Ditatorial, mas a 
ditadura, neste caso, vem 
de um Poder Judiciário que 
tudo pode, que não tem 
freio, que decide a vida do 
país como bem entende, 
afastando o poder do povo 
e de seus escolhidos e avo-
cando para si. Isto porque, 
não é apenas no juiz de 
garantias que o STF legisla, 
mas em todas as matérias 
que entendem necessária 
a intervenção judicial na 
esfera cível, criminal, tri-
butária, previdenciária, 
trabalhista e quaisquer 
outros ramos.

Desta forma, a população 
brasileira está se tornan-
do, cada vez mais, refém 
de um Poder Judiciário 
e, em especial, de onze 
ministros que decidem 
da forma que entendem 
melhor. Assim, o ativismo 
judicial torna vigente uma 
ditadura perpetrada pelo 
Poder Judiciário, que deve 
ser combatida, garantindo, 
assim, a democracia vigente 
no Brasil.
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A proposta foi aprova-
da pela Comissão de 
Assuntos Econômi-

cos no início de novembro, 
quando os senadores do 
colegiado acompanharam 
o voto favorável do relator, 
senador Esperidião Amin 
(PP-SC). Ao apresentar seu 
voto, ele disse que a medida 
é bem-vinda por acrescen-
tar fonte de arrecadação 
incidente sobre os serviços 
sanitários. “Esses, de fato, 
demandam dos municípios, 
que precisam cuidar das ou-
tras externalidades geradas 
e lançadas na natureza”.

Esperidião Amin conside-
rou, em seu relatório, que o 
ISS, como principal tributo 
municipal, precisa ser va-

Os consumidores brasilei-
ros poderão ter garantida a 
reposição de peças por mais 
tempo. É o que determina 
o projeto do senador José 
Maranhão (MDB-PB). O 
texto obriga os fabricantes 
e importadores de produ-
tos a manterem a oferta de 
componentes e peças de 
reposição, mesmo depois 
de cessada a produção ou 
importação, por um prazo 
mínimo de cinco anos. 

A matéria está na Comis-
são de Assuntos Econô-
micos, que dará a decisão 
final sobre a proposta, onde 
aguarda a apresentação de 
emendas e a designação 
de relator. Depois, a maté-
ria seguirá para a análise 
da Câmara. Ao justificar 
a proposta, o parlamentar 

defendeu que o projeto 
também tende a reduzir a 
ocorrência de dúvidas no 
planejamento da produção 
por parte dos fabricantes, 
pois a lei fixará de forma 
clara o prazo durante o 
qual a qualidade do produto 
deverá atender aos consu-
midores. 

“O período razoável de 
tempo a que se refere 
o comando consumerista 
depende do ramo da indús-
tria no qual está inserido 
o fornecedor do produto, 
mas não deve ser inferior 
a um prazo mínimo para 
oferecimento de peças de 
reposição, sob pena de ge-
rar dano ao consumidor em 
virtude do desatendimento 
a um seu direito”, ressaltou 
(Ag.Senado).

Aguarda parecer, na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
do Senado o projeto que 
prioriza recursos federais 
para creches inacabadas. 
Do senador Jayme Campos 
(DEM-MT), foi aprovado pela 
Comissão de Educação em 
setembro. A relatoria está sob 
responsabilidade do senador 
Reguffe (Podemos-DF). Jay-
me explicou que a intenção é 
estimular a conclusão dessas 
obras não terminadas, evitar 
o desperdício de recursos 
públicos e promover avanços 
no atendimento à educação 
infantil. 

De acordo com o projeto, 
nas transferências da União 
aos municípios  destinadas à 
construção de estabelecimen-
tos de educação infantil, terão 
prioridade as obras já iniciadas 
com apoio financeiro federal. 
De acordo com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-

lios (Pnad), do IBGE, em 2017 
havia no Brasil 3,3 milhões de 
crianças matriculadas em cre-
ches e 4,9 milhões de crianças 
matriculadas na pré-escola, 
o que representava 32,7% e 
91,7% do total de crianças 
de até 3 anos e de 4 e 5 anos, 
respectivamente.

Já um levantamento fei-
to pela ONG Tansparência 
Brasil mostra que, de 2007 
a novembro de 2018, foram 
pactuadas 14 mil obras. Des-
tas, foram concluídas 6.418 
creches e pré-escolas. Foram 
canceladas 2.582, o que corres-
ponde a 18% das pactuadas. E 
38% das obras ainda estavam 
pendentes (5.466), sendo que 
59% apresentavam evidência 
de um ou mais problemas: 801 
atrasadas, 1,7 mil paralisadas, 
623 não iniciadas e 1,7 mil em 
execução, mas com endereço 
incompleto no sistema do 
governo federal (Ag.Senado).

O projeto é de autoria do ex-senador Cristovam Buarque (DF).

A CCJ do Senado pode 
votar, após o recesso par-
lamentar, o projeto de que 
prevê aumento da pena para 
crimes de improbidade ad-
ministrativa que envolvam 
desvio de dinheiro as áreas 
da educação e da saúde. 
Com a medida, a Lei de 
Improbidade Administrati-
va passará a contar com a 
possibilidade de acrescen-
tar à pena, nesses casos, até 
dois terços da sua duração 
a mais. Essa legislação hoje 
não prevê prisão: as suas 
punições incluem paga-
mento de multa, proibição 
de fazer contratos com o 
poder público e perda dos 
direitos políticos.

Em outro dispositivo do 
projeto, os juízes de ca-
sos de improbidade ficam 
orientados a incorporar no 
cálculo da pena diversos 
fatores, como as consequ-
ências sociais e econômicas 
do ato, o poder econômico 
ou político do infrator, o 
valor e contratos que ele 
mantém com a administra-
ção pública e a sua dispo-
sição em colaborar com as 
investigações. A aplicação 

Equipamento 
elevatório para 
pessoa com 
deficiência

Projeto em análise na Câmara 
obriga os aeroportos do País 
a disponibilizarem plataforma 
elevatória para o embarque e 
desembarque de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida. Segundo a proposta, 
sempre que o passageiro fizer 
constar no bilhete aéreo adver-
tência sobre a necessidade de 
assistência especial, caberá a 
empresa aérea exigir do ope-
rador portuário o fornecimento 
de veículo adaptado com pla-
taforma elevatória (ambulift).

Autor do projeto, o deputado 
Marcelo Brum (PSL-RS) expli-
ca que o objetivo é facilitar o 
acesso de pessoas com deficiên-
cia a aeronaves em aeroportos 
que não dispõem dos chamados 
“fingers” – plataforma que liga 
o portão de embarque à porta 
do avião. “Quando o avião é 
direcionado a um portão sem 
o ‘finger’ os passageiros são 
forçados a embarcar pela velha 
escadinha. Esse é o momento 
que deveria ser utilizado o 
ambulift”, disse.

O descumprimento da me-
dida sujeitará o responsável a 
pagamento de multa. O texto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões de 
Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência; de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

ISS sobre serviços de saneamento 
está na pauta do Senado

O Plenário do Senado pode votar, após o recesso parlamentar, projeto que determina a cobrança, 
pelos municípios, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços de saneamento 
ambiental, como purificação, tratamento, esgotamento sanitário e semelhantes

Senador Eduardo Gomes aponta “a enorme necessidade de 
recursos dos entes municipais”.
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de saneamento ambiental 
não atendia ao interesse 
público. 

O autor da proposta, sena-
dor Eduardo Gomes (MDB-
-TO), se opõe à justificativa 
do veto: “Dentre as razões, 
o interesse público aponta 
exatamente na direção con-
traria à que foi usada, haja 
vista a enorme necessidade 
de recursos dos entes muni-
cipais para suprir as crescen-
tes demandas da sociedade 
por serviços básicos, tais 
como os serviços de saúde, 
educação, infraestrutura e 
segurança”. Se for aprovado 
pelo Plenário do Senado, 
seguirá para votações na 
Câmara (Ag.Senado).

lorizado “num momento 
especialmente delicado 
dos entes municipais”. Ele 
lembrou que ainda em 2003 
isso foi cogitado, mas vetado 

pelo então presidente da 
República, Luiz Lula Inácio 
da Silva, na hora da sanção. 
Lula explicou seu veto 
alegando que a incidência 

Aumento de pena para desvio de 
verbas da educação e da saúde
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desses critérios deve ser 
revista na segunda instância, 
para evitar abuso de poder 
discricionário do juiz.

O texto também determina 
que as sanções de perda de 
bens e de ressarcimento dos 
valores desviados são vin-
culadas, o que significa que 
não será mais possível aplicar 
uma sem a outra. O projeto 
é de autoria do ex-senador 
Cristovam Buarque (DF). 
Ele explicou que as ideias 
foram extraídas do docu-
mento Novas medidas contra 
a corrupção, elaborado em 
parceria entre a FGV e a ONG 
Transparência Internacional.

“Dado que as áreas de 
saúde e educação foram 
alvo de quase 70% dos 
esquemas de corrupção e 
fraude desvendados nos úl-
timos 13 anos, e que são di-
reitos humanos fundamen-
tais com especial estatura 
e proteção constitucional, 
é razoável conceber que 
as penas para atos de im-
probidade administrativa 
que os prejudiquem sejam 
mais severas”, escreveu o 
senador em sua justificativa 
para o projeto. O relatório 
favorável é do senador Ze-
quinha Marinho (PSC-PA) 
- (Ag.Senado).

Prioridade de verba federal 
para creches inacabadas

Reposição de peças até 
5 anos após fim da produção

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3 - Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Realizada em 29 de Novembro de 2019

01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, em 
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Ana Karina Bortoni Dias, Antonio 
Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia 
Dominicale, Sandoval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 – Ordem do Dia: Deliberar sobre 
destituição do Sr. Rodrigo Battella Gotlib do cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia. 05 - Deliberações: Os 
Conselheiros presentes apreciaram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o 
que segue: (i) Aprovar a destituição do Sr. Rodrigo Battella Gotlib, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 4.035.517 SSP/SP e inscrito no CPF sob 
nº 758 079 806-97, do cargo de Diretor sem Designação Específi ca da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho 
de Administração da Companhia realizada em 10 de abril de 2019 e homologada pelo Banco Central do Brasil em 14 de maio 
de 2019, conforme Ofi cio 9407/2019-BCB/Deorf/GTSP2; (ii) Consignar que, em razão da destituição aprovada no item (i) acima, 
o cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia permanecerá vago; 06 - Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 29 de novembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 646.889/19-9 em 20.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BANCO CIFRA S.A.
CNPJ 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 17 horas, na sede social do Banco 
Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10° andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente a totalidade dos acionistas da 
Companhia. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 15 de fevereiro de 2019, 
nas páginas 62 a 64, e no jornal “Empresas e Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está situada 
a sede da Companhia, em edição de 15 de fevereiro de 2019, nas páginas 22 e 23. 4. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a 
respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer 
dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) da 
destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) da 
fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. 6.2. Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, no valor de R$ 24.231.823,52 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte 
e três reais e cinquenta e dois centavos), o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 14.000.059,79 
(quatorze milhões, cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), o qual deduzido do Imposto de Renda Retido na 
Fonte corresponde ao montante de R$ 11.900.050,82 (onze milhões, novecentos mil, cinquenta reais e oitenta e dois 
centavos), atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio à acionista da Companhia, nos termos da Reunião 
de Diretoria da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2018, será destinado integralmente à amortização de 
prejuízos acumulados da Companhia; e (ii) o montante de R$ 10.231.763,73 (dez milhões, duzentos e trinta e um mil, 
setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) serão destinados à amortização de prejuízos acumulados da 
Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração 
no exercício social de 2019. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi 
lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio 
Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, 
Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 646.937/19-4 em 20.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mais Chefs S/A
CNPJ em constituição

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de 20/09/2019
Data: 20/09/2019, às 10h. Local: Sede social. Barueri/SP. Subscritores: GROU Empreendimentos Ltda., sociedade empresária, CNPJ nº 58.377.094/0001-00, 
com sede na Alameda Madeira, 222, 7º andar, conjunto 71, Sala 02, Edifício Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, Barueri - SP, CEP 06454-010, representada 
por seus administradores, José Soares da Silva Junior, RG 5.972.239-3 SSP/SP e CPF/MF nº 898.230.448-72, José Ricardo Ferreira Soares, RG 24.513.371-9 
SSP/SP e CPF nº 303.845.238-62; e Leonardo Medeiros Antunes Ferreira, CPF nº 037.651.127-39, RG nº 09.958.630-7 SSP/RJ. Presença: Subscritores 
representando a Totalidade do capital subscrito. Mesa: Presidente: Leonardo Medeiros Antunes Ferreira; Secretário: José Ricardo Ferreira Soares. 
Deliberações: Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição” a que alude o artigo 85, da Lei nº 6.404, de 
15.12.76 foi devidamente preenchido e o capital social de R$ 100.000,00, representado por 100.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor 
nominal, foi totalmente subscrito, sendo estabelecido que a integralização se fará mediante a entrada de 10% do preço de emissão das ações subscritas em 
dinheiro, no valor de R$ 10.000,00 e o saldo de 90%, será integralizado até 31/12/2021, em moeda corrente nacional e/ou através de bens, sendo prorrogável 
a critério da sociedade, conforme o “Boletim de Subscrição”. Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos Diretores: Diretor Presidente: 
Leonardo Medeiros Antunes Ferreira, já qualificado; e Diretor Vice-Presidente: José Márcio Ferreira Soares, CPF sob nº 271.581.778-90 e RG nº 
27.479.005-1 SSP/SP. Diretores sem Designação: a) José Paulo Ferreira Soares, CPF nº 260.191.008-98, RG nº 27.479.003-8 SSP/SP, para o cargo de Diretor 
sem Designação; b) José Ricardo Ferreira Soares, CPF nº 222.317.678-05, RG nº 34.686.561-X SSP/SP, Após a eleição, a Assembleia fixou os honorários mensais 
da Diretoria de conformidade com a legislação em vigor. Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela 
sua não instalação. Encerramento: Nada mais. Mesa: Leonardo Medeiros Antunes Ferreira - Presidente; José Ricardo Ferreira Soares - Secretário. 
JUCESP/NIRE S/A nº 35.300.54735-7 em 10/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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