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A  transformação
É A NOSSA CULTURA.
E O NOSSO MELHOR NÚMERO.
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Principal polo cultural do estado, o Sesc RJ 
entende que a arte é capaz de transformar 
o indivíduo e a sociedade, possibilitando novas 
formas de agir, de pensar e de ver o mundo.

Por isso, oferecemos uma programação cultural variada durante o ano 
inteiro nas nossas Unidades: espetáculos de artes cênicas - teatro, 
dança e circo -, shows musicais, exposições, exibição de filmes, 
atividades literárias, palestras, cursos, oficinas e muito mais.

Confira alguns números de janeiro a julho deste ano:

1.000
atrações culturais 

Mais de

nas Unidades

400
atrações

Artes Cênicas > 
mais de

65
atrações

Música > 
mais de

250
atrações

Audiovisual > 
mais de

1.470
inscritos

Cursos > 
mais de

59.000
pessoas

Público total > 
mais de

115
atrações

Literatura > 
mais de

140
atrações

Artes Visuais > 
mais de
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Fundado por advogados de destaque no cenário 

nacional, egressos dos principais escritórios de advocacia 

do País, Basilio Advogados tem atuação empresarial, 

baseada no atendimento a grandes empresas de diversos 

segmentos, tais como concessionárias de serviço público, 

mineradoras, bancos, construtoras, shopping centers, assim 

como a pessoas físicas.

O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 

que atua em diversos segmentos empresariais, priorizando 

a ética em suas relações e a busca constante pela excelência.

Em sintonia com a constante evolução das demandas 

sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 

tem por objetivo essencial e compromisso institucional a 

prestação de serviços de excelência jurídica, com a confecção 

artesanal dos trabalhos e atuação diferenciada, tudo isso 

pautado por uma política de tratamento personalizado ao 

cliente, sempre na busca da solução mais objetiva, célere e 

adequada para cada assunto.
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 Tudo, no entanto, até as piores coisas, podem servir 
de lição. Hoje em dia, e é difícil discordar, o instituto da 
delação premiada passou a ser o principal ins tru mento 
de combate ao crime organizado, mas isto não deveria 
ser assim. Parece esquizofrênico que, em essência, o 
direito penal vede a autoincriminação, mas a delatio 
passe a ser um mecanismo utilizado de forma rotineira 
e, percebe-se, agora, pouco criteriosa.  

É que, vendo a facilidade, aqueles que se encontram 
enredados nas teias da lei, podem muito bem pensar e 
agir para obter vantagens indevidas, como deflui deste 
último episódio. A ousadia,  neste mesmo caso, foi 
longe demais, porém, com a citação da ministra 
Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do ministro Mauro Campbell 
Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
magistrados cuja probidade é de todos amplamente 
reconhecida, os quais reagiram, como deve ser, com 
notas e pro nun ciamentos em que repu diam as 
acusações, avançando os boquir ro tos, ainda, contra os 
ministros João Otávio de Noronha e Napoleão Maia, 

O Filtro da Prudência

E ditorial

Muita gente estranhou as condições ex-
cepcionais com que foram brindados 
Joesley Batista e Ricardo Saud, dono e 
executivo da JBS, quando resolveram 

fazer o acordo da delação premiada, o qual balançou 
os alicerces da República.  Mesmo confessando um 
rosário de crimes de lesa-pátria, saíram premiados 
com uma inacreditável e inédita imunidade penal 
como nunca se viu na história deste país, que lhes 
permitiu, até, passe livre para o exterior, a fim de go-
zar dos luxos negados ao comum dos mortais.

Os negócios dos irmãos Batista, segundo voz cor-
ren te, tiveram crescimento, digamos assim, difer en-
cia do, nos últimos anos. Agora se sabe como isto, 
pro va velmente, se deu. No áudio que veio a público, 
Joesley se jacta de ter corrompido quase todos os 
polí  ticos e partidos do Brasil, revelando outros 
detalhes do que fez e do que iria fazer, para escapar 
im pune, não bas tas se o quadro de balbúrdia insti-
tucional e de ruína nacional que ajudou a causar.

Há, todavia, um velho e conhecido ditado, segun do 

o qual “o malandro demais se atrapalha”. E tal acon-
teceu com o delator, que inadvertidamente gravou a si 
próprio, em diálogo com seu interlocutor, revelando 
detalhes de como comprometeriam meio mundo, 
como jogariam “bombas” no Executivo, no Legislativo 
e no Judiciário e, no fim, acreditavam, escapariam 
ilesos. Envolveram e causaram danos irreparáveis por 
meio de assessores ou interpostas pessoas, ao trabalho 
do Procurador Geral Rodrigo Janot e da PGR. Pegos 
em flagrante, em sua defesa, disseram tratar-se aquelas 
inconfidências, de “conversa de bêbados”...

Não há, infelizmente, outro caminho, a não ser a 
anulação do acordo de delação premiada e a adoção de 
todos os rigores da lei, aplicados em indivíduos e casos 
análogos, também aos dois. Tudo o que dis se ram e tudo 
o que apresentaram, salvo melhor juízo, perdem por 
completo a credibilidade, a não ser que, cum grano salis, 
sejam secundados por novas provas, submetidas ao 
crivo rigoroso do contraditório e ao filtro da prudência. 
Afinal, de outro lado, deve-se observar o princípio da 
presunção de inocência de eventuais acusados.

Júlio Antonio Lopes
Advogado e Membro do Conselho Editorial

igualmente do Tribunal da Cida dania. O objetivo 
evidente era desmoralizar os poderes da Nação. 

Alguém já disse, com irreverência e desalento, 
que  “a única coisa que se organiza no Brasil é o 
crime”. As autoridades, policiais, judiciais e o Mi-
nistério Público, no geral, têm feito um ótimo 
trabalho, que desmente aquela afirmativa. Não se po-
de deixar que açodamento, deslizes ou mentiras, no 
entanto, maculem ou inter rompam o  processo his-
tórico de  limpeza ética pela qual, induvidosa men te, 
passa o nosso país.

   Aqueles que se encontram 

enredados nas teias da lei, podem muito 

bem pensar e agir para obter vantagens 

indevidas, como deflui deste último 

episódio”

Foto: Arquivo Pessoal
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A campanha contra o Poder Judiciário tem 
sido intensa nos últimos meses. Os mo ti-
vos são intuitivos, mas fica sempre a inda-
gação. A quem isso interessa?

O Poder Judiciário, tão logo recebeu material do 
legislativo ofereceu à sociedade as respostas neces-
sárias e o combate à corrupção, por exemplo, alcan-
çou inéditos resultados.

Nunca a sociedade brasileira imaginou assistir o 
processo e mesmo a condenação de tantas perso na-
lidades, sejam empresárias, sejam políticas, muitos 
atualmente presos.

Fenômeno semelhante aconteceu na Itália, com a 
“Operação Mãos Limpas”. Os resultados são mundia-
l mente conhecidos. Houve um ataque brutal ao Po-
der Judiciário italiano, campanhas de descrédito e 
muito do trabalho realizado se perdeu.

Aqui a situação caminha para o mesmo rumo.
Desde o famoso “mensalão”, com a novel legis-

lação, o Judiciário vem adotando nova postura diante 
das leis que permitem o combate à corrupção.  Com 
isso, inúmeras pessoas foram condenadas à prisão e 
outras tantas ainda respondem por crimes de corrup-
ção, o que a mídia mostra diariamente e o Brasil co-

nhe ceu os mecanismos que norteavam parte da po-
lítica e perce beu as vultosas quantias subtraídas 
in de vidamente dos cofres públicos. 

Evidentemente, não se pode generalizar. Mas 
houve inegavelmente uma desestabilização da po-
lítica e parte da imprensa e do poder político viu nos 
ataques ao Judiciário a maneira de construir uma 
nova pauta para a sociedade.

A estratégia não é nova. O serviço público de mo-
do geral vira alvo quando os governos caem no 
descrédito, mas na sociedade atual os ataques têm 
alvo certo, a dizer, as polícias, o Ministério Público e 
o Judiciário. Este último sofreu recentemente ataques 
diários na imprensa, tanto em relação a seus ven ci-
mentos quanto em relação a suas atividades co ti-
dianas. Decisões de juízes, desem bar gadores e minis-
tros passaram a ser alvo de críticas contundentes, 
sem o necessário equilíbrio que de regra pautam os 
comentários, pois todos conhecem o sistema jurídico 
e sabem que as decisões se sujeitam a recursos. 

Aliás, nenhuma outra carreira de Estado sofre 
tan tos controles quanto o Poder Judiciário. Temos o 
con trole social, o controle da mídia, o controle das 
par tes e dos advogados, as corregedorias, o Conselho 

Nacional de Justiça e ainda o próprio Judiciário, pois 
não são poucas as ações cíveis ou criminais propostas 
contra os integrantes da magistratura.

Todavia, as investidas não cessam. Chegou-se ao 
extremo, agora, de atacar diretamente as pessoas, com 
afirmações desprovidas de um mínimo de pro vas ou 
indícios. Juízes e desembargadores já so frem com isso 
há tempos e mais recentemente buscou-se atingir os 
tribunais superiores. Na imprensa, três ministros do 
STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, João Otávio de 
Noronha e Mauro Campbell, tiveram seus nomes 
citados sem qualquer elemento de prova. Mas também 
ministros do STF foram atingidos, como a própria 
presidente, ministra Cármen Lúcia, sem possibilidade 
de defesa. Não são os únicos. Não foram os primeiros e, 
pelo caminhar, não serão os últimos.

Não mais se esconde o interesse em denegrir o 
Judiciário, mas é hora de se colocar um basta nisso. Não 
se pode manchar honras, destruir carreiras, levantar 
suspeitas desprovidas de um mínimo de provas. São os 
costumes coronelistas que insistem em permanecer, 
mas o Brasil precisa avançar, subir um patamar na de-
mo cracia, aprimorar as instituições políticas e sociais.

Há muito a percorrer para quem pretende cons-

A quem interessa constranger  
o Judiciário

truir um Brasil melhor. No âmbito do Judiciário, re-
pensar as estruturas ainda coloniais, aprimorar o sis-
tema recursal, alterar a cultura do litígio, dentre outras 
medidas que por certo permitirão alterar o quadro de 
quase 80 milhões processos aguardando definição. 
Mas isso somente se alcança com um Judi ciário forte e 
respeitado, o que por certo não se alcançará com esse 
nível de ataques infundados e a tentativa absurda de se 
amesquinhar a Justiça.

O Poder Judiciário brasileiro tem um volume de 
processos despropositados e sem paralelo com os países 
avançados. As estatísticas do CNJ demonstram a 
eficiência dos magistrados brasileiros que, na qua lidade 
de presidente da Associação dos Magis tra dos Brasileiros, 
posso afiançar. Temos senão a melhor, uma das melhores 
magistraturas do mundo, tanto pela qualidade moral de 
seus integrantes quanto pela qua lidade cultural e 
científica e não podemos admitir esse ataque sem 
precedentes aos quadros do Judi ciá rio. Daí o alerta sem-
pre permanente da AMB no sen tido de que, nesse 
momento, é a sociedade quem deve pro te ger o Judiciário, 
para que este continue firme no de sem penho de suas fun-
ções e a garantir o pleno desen volvimento da demo cra cia, 
sob o império da Cons tituição da República.

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)Jayme de Oliveira

Foto: Arquivo Pessoal
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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), de sem-
bargador Milton Fernandes; o cor re  gedor-geral de 
Justiça, desembargador Cláu dio de Mello Tavares; e 
o diretor-geral da Emerj, de  sem bargador Ricardo 
Ro drigues Cardozo. Re pre sen taram os empresários 
o presidente da Ademi-RJ, Claudio Hermolin; o pre-
sidente da Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), Rubens Menin; o presidente 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins; e o presidente do Sin-
dicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis 
de São Paulo (Secovi-SP), Flavio Amary. Compôs 
ainda a mesa o presidente do Instituto Justiça & 
Cidadania, Tiago Salles. Mais de 600 inscritos acom-
panharam os debates, dentre os quais um grande  
nú mero de magistrados.

Distrato, o vilão da hora – “O mercado imo bi -
liário brasileiro é muito bem regulamentado, mas 
precisamos falar do distrato, que é hoje o nosso gran-
de problema. Nos últimos três anos os distratos 
chegaram a 50% das vendas, o que é muito ruim para 
consumidores e construtoras, porque muitos em-
preendimentos atrasaram ou não foram con cluí dos, 
um perde-perde para toda a sociedade”, disse o em-
presário Rubens Menin, dando início ao debate. O 
presidente do Secovi-SP acrescentou que a pos si-
bilidade de distrato imobiliário só acontece no Brasil. 
Ele considera que o problema brasileiro não é de “falta 
de lei”, mas de má interpretação da legislação para 

atender os interesses individuais de quem distrata, 
pre judicando os interesses coletivos de todos os de-
mais envolvidos na incorporação. “Precisamos en con-
trar uma solução justa e bilateral”, pediu.

“Sem essa discussão não vamos conseguir che gar 
a um consenso sobre o que é bom para os con su mi-
dores e para as empresas, de forma a manter o setor 
imo biliário pujante, crescente e sustentável. O mer-
cado imobiliário é importante porque transforma as 
cidades, gera empregos, paga impostos e catalisa o 
cres cimento de qualquer cidade”, complementou o 
empresário Cláudio Hermolin.

Momento difícil – O evento foi dividido em três 
painéis. O primeiro foi coordenado pela desem bar-
gadora Ana Maria de Oliveira, da 26a Câmara Cível 
(Consumidor) do TJRJ, e teve como tema “A Incor-
poração Imobiliária no Cenário Atual”. Par ticiparam 
os desembargadores Marco Aurélio Be zer ra de Melo 
e Cesar Cury, o ex-presidente da Ademi-RJ e fun-
dador da incorporadora CHL, Rogério Chor, e o 
titular da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon) do Ministério da Justiça, Arthur Rollo. A 
avaliação geral é de que o mercado imobiliário está 
sendo duramente afetado pelos efeitos da crise, in-
clu indo o desemprego em alta, a renda das famílias 
em baixa, a retração do crédito e a curva decrescente 
no valor dos imóveis. Seria um dos momentos mais 
difíceis da história das construtoras e incorporadoras 
nacionais, que acumulam unidades não vendidas ou 

A segunda etapa do seminário “A Incor  -
poração Imobiliária na Perspectiva do 
Poder Judiciário” voltou a reunir ma gis-
trados, procuradores, advogados e em pre-

sários da construção civil para discutir o mo mento 
difícil e as perspectivas de retomada do setor.

Promovido pelo Instituto Justiça & Cidadania em 
parceria com a Associação de Dirigentes de Empresas  
do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ), e patrocínio da 
Itaipu Binacional e da Caixa Econômica Federal, o 
evento lotou o auditório da Emerj na manhã do dia 31 
de agosto, dando continuidade ao debate iniciado em 
junho, em Brasília, no auditório do Superior Tribunal 
de Justi ça (STJ).

Apontado como principal fator de instabilida  de 
deste mercado, o distrato imobiliário voltou a mo no-
  po lizar as discussões, sobretudo diante da iminên - 
cia da publicação, pelo Governo Federal, de Medida 
Pro  visória para regulamentar suas regras, incluin do 
prazos e percentuais dos valores que devem ser de-
vol vidos aos compradores arrependidos. “Pre ci samos 
buscar o equilíbrio entre a visão do consumidor e a 
dos for necedores para chegar a um bom termo nessa 
discussão”, avaliou o ministro Luis Felipe Salomão, 
coordenador científico do Seminário.

Além de Salomão, participaram da mesa de aber-
tura o seu colega na II Seção do STJ (Direito Privado), 
ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; o pre si  dente do 

Em busca do ponto de equilíbrio 
na incorporação imobiliária

Seminário volta a reunir empresários e magistrados para discutir os desafios do setor. 
Questões relacionadas ao distrato imobiliário dominaram os debates

Da Redação, por Rafael Rodrigues

Mesa de abertura do evento composta pelo presidente do Instituto Justiça & Cidadania, Tiago Salles; pelo presidente da CBIC, José Carlos Martins; pelo presidente da Ademi-RJ, Claudio Hermolin; pelo Des. Claudio de Mello Tavares, Corregedor-Nacional de Justiça; 

pelo Des. Milton Fernandes, presidente do TJRJ; pelo Min. Luis Felipe Salomão, do STJ; pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ; pelo Des. Ricardo Cardozo, diretor-geral da Emerj; pelo presidente da Abrainc, Rubens Menin; e pelo presidente do Secovi-SP, Flávio Amary

Fotos: Ana W
ander
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devolvidas, e hoje sofrem de uma incapacidade quase 
completa para lançar novos empreendimentos.

Apesar de ser definido pela Lei no 4.591/1964 (Lei 
dos Condomínios e Incorporações) como um con-
trato irrevogável e irretratável, ao longo dos anos a 
juris prudência passou a admitir o distrato por par  te 
do comprador. Com a crise dos últimos três anos, os 
dis tratos teriam alcançado índices alarman tes, o que 
coloca sob ameaça a saúde financeira dos empre en-
dimentos e das empresas, além de afetar os interes  ses 
de todos os demais consumidores en vol vidos, in  - 
clu sive daqueles que cumprem pon tual men te com os 
seus pagamentos.

Secretário Nacional do Consumidor, Arthur Rollo; Desembargadores Marco Aurélio Bezerra de Melo, Ana Maria Pereira 
de Oliveira e César Cury, do TJRJ; Rogério Chor, Vice-Presidente da Ademi-RJ 

Valor de mercado – “O mercado imobiliário há 
alguns anos representava mais ou menos 6,5% do 
PIB. Em função de todos os problemas, caiu para 
5,5%, uma queda de quase 20% na participação. O 
número de empregos des  truí  dos nos últimos cinco 
anos equivale ao número de em pregos criados nos 
cinco anos antecedentes. É emergencial que todos os  
envolvidos entendam o co lapso pelo qual o mercado 
imobiliário está passando”, comentou Rogério Chor.

Assim como havia feito na etapa brasiliense do Se-
mi  nário, Chor voltou a apresentar números im pres-
sionantes sobre o momento difícil do setor. “Fiz um 
le   vantamento no final de 2010. As empresas lis ta das 

   O mercado imobiliário há 

alguns anos representava mais ou 

menos 6,5% do PIB. Em função de todos 

os problemas, caiu para 5,5%, uma 

queda de quase 20% na participação. 

É emergencial que todos os  envolvidos 

entendam o colapso pelo qual o 

mercado imobiliário está passando”

Rogerio Chor, vice-presidente da Ademi-RJ

na bolsa valiam, em números atualizados, o e qui  va-
lente a R$ 58 bilhões. Hoje, valem R$ 10 bilhões, ou 
seja, queda de 80%. Nesse ritmo, vão valer R$ 3 bi l hões 
daqui a cinco anos. Ou todo mundo acorda pa ra a 
destruição que as decisões do Poder Judi ciário e a 
burocracia das prefeituras estão causando ao nos so 
mercado, ou, em breve, não vai haver mais nenhum 
herói vivo para contar a história”, disparou o 
empresário.

Métodos extrajudiciais – O Desembargador Mar co 
Aurélio Bezerra de Melo, da 16a Câmara Cível do TJRJ, 
discordou, contudo, da avaliação de que as decisões do 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ; Desembargadores Marcos Alcino e Carlos Santos de Oliveira, do TJRJ; e o 
empresário João Paulo de Mattos

Judiciário estejam na raiz da crise do setor imobiliário. 
“Não vejo a insegurança jurídica que aqui foi trazida. A 
lei é bem clara na defesa do con su midor vulnerável, 
desde a Constituição de 1988. A jurisprudência do 
Direito Federal está bem conso li dada pelo STJ. Onde 
talvez possamos mel horar é na elaboração de contratos 
mais claros, que atendam às legítimas expectativas de 
ambas as partes”, opinou o magistrado. Ele acrescentou: 
“Am bos os contratantes querem que o empre en di-
mento ocorra da melhor forma possível, um quer o 
lucro e outro o imóvel. Es ses interesses aparentemente 
em conflito têm que se harmonizar para chegarmos a 
um destino final que atenda a ambos”.

              Sem essa discussão não 

vamos conseguir che gar a um 

consenso sobre o que é bom 

para os con su mi dores e para as 

empresas, de forma a manter 

o setor imo biliário pujante, 

crescente e sustentável. O mer cado 

imobiliário é importante porque 

transforma as cidades”

Cláudio Hermolin, presidente da Ademi-RJ
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Na sequência, o desembargador Cesar Cury, da 
11a Câmara Cível do TJRJ, concordou que em função 
das crises econômica e financeira a nova conforma-
ção de interesses no mercado imobiliário precisa 
passar por uma discussão profunda, que reencontre 
os pontos de convergência e estabeleça as premissas 
para uma negociação em busca do consenso. “Existe 
insegurança jurídica porque os interesses são anta gô-
nicos, quando deveriam ser complementares”, opi-
nou. Presidente do Fórum Permanente de Prá ti cas 
Restaurativas e Mediação, o magistrado defendeu a 
adoção de soluções que evitem custos adicionais com 
o processo judicial, como os métodos extrajudiciais 
para resolução de conflitos. “Os conflitos e as so lu-
ções podem ser previstos de modo consensual, o que 
facilita para todo mundo”, observou. 

Desembargadores Werson Rêgo e Nilza Bittar, do TJRJ; Procurador Sidney Rosa e o advogado Antonio Ricardo Corrêa 

Medida provisória – O secretário nacional Ar thur 
Rollo defendeu o texto da Medida Provisória em ges-
tação no Poder Executivo. A minuta da MP prevê pu-
nição mais rigorosa ao distratante do que aquela con so-
lidada na jurisprudência do STJ, que considera abusivas 
retenções acima de 25% do valor pago pelo comprador. 
A proposta do Governo é reter até 50% dos valores pa-
gos, com teto de 10% do valor total do imóvel. Acres-
centou o secretário que a MP vai de ter minar a prestação 
de informações mais precisas aos con su midores no ato 
da compra. “O consumidor fi cou com piores condições 
para fazer o distrato, mas vai passar a se exigir também 
mais responsabilida de do incorporador na hora de 
fechar o negócio”, opinou Rollo.

A defesa da MP feita pelo representante do Go-
ver no ensejou várias manifestações contrárias à re-

gulamentação do distrato feita por essa via durante o 
restante do Seminário. O ministro Villas Bôas Cueva, 
por exemplo, se disse perplexo com a edição de uma 
MP que “muda entendimentos anteriores” e “cria 
enorme insegurança jurídica”. Em entrevista à revista 
J&C logo após o evento, o desembargador Bezerra de 
Melo contemporizou: “O ideal é a dis cus são no 
Congresso por meio de um projeto de lei, com debate 
entre os atores e a sociedade, mas talvez os es-
tudiosos e o próprio Governo tenham tido a sen si-
bilidade de que há urgência no tratamento. Se for essa 
a solução e se ela se mostrar verdadeira que venha (a 
MP) para harmonizar os interesses em conflito”.

Nem deveria existir – O desembargador do TJRJ 
Carlos Santos de Oliveira, palestrante do terceiro 
painel, disse considerar que a MP pode vir a carac te-
rizar “excesso de intervenção do Estado em uma re-

la ção privada”. Apesar disso, defendeu a repactuação 
com regras claras como única forma de ultrapassar o 
momento de crise. Para ele, o melhor caminho é a 
a pli cação dos métodos extrajudiciais: “A solução 
pas sa pela mediação”.

Já para empresários como Rogério Chor e Flávio 
Amary a MP “nem deveria existir”, assim como qual-
quer outra regra para balizar os distratos. A solução 
para eles seria restabelecer o respeito à irre vo ga bi li-
dade dos contratos. “Somos o único país que tem dis-
tra to. Se a pessoa compra e dá lu cro, vende com 
lucro. O argumento da defesa do consumidor de que 
a construtora repõe o imóvel e o revende com lucro 
não é verdadeiro. Durante a alta do mercado nenhum 
consumidor entregou nenhum apartamento, pois 
vendia e ficava com o lucro. Só entregam hoje o apar-
tamento porque ele vale menos do que valia há três 
anos. A MP é apenas uma diminuição do problema, 

porque pelo menos a regra fica clara”, opinou Chor. 
“O que precisamos é de segurança jurídica, respeito aos 
contratos. Se abrir a possi bi li da   de de rescisões, não vai 
existir mais o contrato de compra e venda de imóveis 
no país”, acrescentou Amary.  

Consumidor versus investidor – O segundo pai-
nel, coordenado pelo desembargador do TJRJ Marcos 
Alcino, aprofundou a discussão sobre o distrato com 
o tema “Análise dos impactos econômicos das 
decisões judiciais”. Os palestrantes foram o ministro 
Villas Bôas Cueva, o presidente da construtora 
Calçada, João Paulo de Mattos, e o desembargador 
do TJRJ Carlos Santos Oliveira. Para Cueva, embora 
exista uma juris prudência consolidada, em momento 
de crise “ques tões que pareciam já estar pacificadas 
ganham uma nova cor”. Daí a importância, segundo 
ele, de aprofundar a dis cuss ão das questões técnicas 
com profissionais da área.

O empresário João Paulo de Mattos voltou a afir-
mar que apenas 30% dos distratos acontecem por in-
ca pacidade de pagamento do comprador. Todos os 
demais seriam casos de rescisões imotivadas, pela 
sim ples opção do investidor de redirecionar seu ca-
pital para outras aplicações que se tornam mais atra-
entes durante o contrato. A necessidade de dife ren -
ciação entre consumidores finais e in ves tidores pa   re  ce, 
in clusive, ser um dos poucos consen sos entre os par ti-
cipantes dos debates. Mattos deixou ainda como pro-
postas: que somente o cliente com inca pacidade de 
pa  gamento comprovada tenha direito à rescisão, que 
os valores só sejam devolvidos após a revenda da uni-

dade, e que o valor do sinal seja perdido pelo com pra-
dor de acordo com o princípio de arras.

Tratamento especial – Em entrevista após o even-
to, a desembargadora Ana Maria de Oliveira disse que 
embora concorde com a necessidade de se parar o con-
sumidor final do investidor, nos pro ces sos que julga 
não tem identificado quantidade sig nificativa de in-
vestidores. Esse cenário de crise é ver da deiro, assim 
como o grande problema na outra pon ta, do consumi-
dor, que ao fazer o distrato parte de uma frus tra ção. É 
preciso buscar soluções para que as par tes fiquem 
equilibradas, sem prejuízo do consumidor ou do for-
necedor”, avaliou a magistrada.

“Consumidor é aquele que compra para o uso da 
sua família. Investidor é a pessoa que adquire imóvel 
comercial, adquire em nome de empresa, adquire 
vários imóveis no mesmo lançamento ou até adquire 
um imóvel para melhorar a sua renda, e aí se submete 
ao risco. Quem compra para moradia não pode 
sofrer as mesmas consequências daquele que compra 

João Paulo de Mattos, Calçada S.A.

Ministro Luis Felipe Salomão, Coordenador Científico
 do Seminário

   Vamos ampliar o debate a 

cada nova versão, para encontrar os 

pontos de dissidência e convergência 

e melhor balizar o equilíbrio dessas 

relações sensíveis”
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para in vestimento, merece um tratamento especial”, 
arre matou a discussão o especialista em Direito Imo-
bil iá rio e conselheiro da Ademi-RJ, Antonio Ri car do 
Corrêa, que palestrou no painel seguinte.

Pacto global – O terceiro painel tratou das 
“Perspec   tivas Jurisprudenciais da Incorporação Imo-
biliária”, com a orientação da desembargadora Nilza 
Bitar, da 24a Câmara Cível (Consumidor), que fez 
uma breve apresentação sobre a jurisprudência mais 
re cente sobre o assunto produzida pelo STJ e pelo 
TJRJ. O desembargador da 25a Câmara Cível do TJRJ 
Werson Rêgo voltou à carga contra a MP. “A Medida 
Pro visória não é a melhor solução, especialmente 
neste instante. Já há um trabalho longo de interação 
entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
entidades de defesa do consumidor e do mercado, 
que é o Pacto Global celebrado aqui no Rio em abril 
de 2015, suspenso por conta de incompreensão do 
sistema em relação aos seus alcances”.

O TJRJ foi o primeiro tribunal do país a assinar o 
conjunto de regras para oferecer segurança jurídica  
e evitar práticas abusivas nos contratos imobiliários. O 
documento foi assinado pelo então presidente do TJRJ, 
desembargador Luiz Fernando de Carvalho, com  re-
pre sentantes da Senacon, OAB, Abrainc, CBIC, Ademi-
RJ e Associação Brasileira dos Ad vogados do Mer cado 
Imobiliário (Abami). O acordo fixou critérios para o 
distrato, com duas op ções para o consumidor: pagar 
multa de 10% so bre o valor do imóvel, até o limite de 
90% do valor já quitado; ou perder o sinal, acrescido de 
20% sobre o que foi desembolsado.

Atualização da Lei – O Pacto também estabelecia 
re gras para conter práticas consideradas abusivas, co-
mo a cobrança de taxas de decoração, assessoria técnica 
imobiliária (taxa SATI) e repasse de finan cia mento 
bancário. A cláusula de tolerância que permite ao 
incorporador entregar a obra com 180 dias de atraso 
também sofreu modificações e os prazos de garantia 
também foram estendidos com base nas normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Apesar das concessões feitas pelas associações  
de construtoras, o Procon-RJ não assinou o docu-
mento, que também foi muito criticado por ad v o-
gados espe cializados em Direito do Consumidor. 
Sem ampla ade são, o Pacto “não pegou”. O desem-
bar  gador Werson Rêgo, no entanto, acredita que o 
documento ainda pode servir como ponto de partida 
para a atualização da Lei de Incorporação, por meio 
de projeto de lei específico. “Não aceito, não gosto e 
não confio em soluções impostas. Seja por decisões 
judiciais, decretos ou leis que não tenham passado 
por um amplo debate na sociedade. O caminho é 
sempre o da negociação, do diálogo franco, trans pa-
rente e sincero em torno de propostas que visam pro-
te ger e satisfazer as legítimas expectativas de todos os 
agentes que atuam no mercado”, concluiu.

Contraponto – O procurador Sidney Rosa da 
Silva Júnior, membro do Ministério Público do Rio 
de Janeiro, criticou a desconsideração da juris pru-
dên cia consolidada sobre os distratos. “O grande 
problema que está afetando as incorporadoras é a 
perda de capacidade econômica do consumidor. Au-

Presidente do Instituto Justiça & Cidadania, Tiago Salles; Desembargadora Sirley Abreu Biondi, do TJRJ; Ministro Luis Felipe 
Salomão, coordenador científico do seminário; e o empresário Rogério Zylbersztajn 

Conversa com o Judiciário

Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça & Cidadania

O Instituto Justiça & Cidadania  
de  sen volve desde 2010 o projeto Conversa 
com o Judiciário, que obje tiva aproximar o 
Poder Judi ciário da sociedade por meio do 
diálogo com entidades de classe. É um 
evento de muito sucesso, que aproxima 
em  presários e ad vogados dos ma gis tra dos, 
em dis  cussões profundas sobre eco no mia 
e sus tentabilidade, sem pre com foco na 
diminuição da liti giosidade.

“Quando você oferece essa dis cus são, os 
magistrados passam a conhecer mais 
sobre os problemas da sociedade. Esse 
último evento foi pensado com os 
dirigentes da Ademi-RJ para que 
pudéssemos mostrar ao Poder Judiciário 
qual é o impacto da crise econômica no 
setor imobiliário”, explicou o presidente do 
Instituto J&C, Tiago Salles.

mentar o per cen tual de re tenção de distratos pode 
fazer com que ninguém compre mais, pelo medo de 
que a crise se agrave. Daí a dificuldade que tenho de 
mudar o entendimento ju rí dico com base em 
conjunturas econômicas”, avaliou o procurador, que 
acrescentou: “De forma alguma advogo que as 
empresas devem diminuir seus lucros, ter maiores 
custos ou que vamos dificultar o lado do empresário. 
Muito pelo contrário. Só tenho a de fen der a melhoria, 
a desburocratização e tudo mais que se falou aqui 
para dar maior eficiência ao setor (...). O que 
questiono é se estas melhorias podem im pactar ju ri-
dicamente, a ponto de mudarmos  completamente as 
regras já estabelecidas durante anos para esse setor”.

Necessidade de diálogo – O último palestrante foi 
o advogado Antonio Ricardo Corrêa, que fez uma sín-
tese da posição das empresas sobre a regulação  
do distrato via MP. “O mercado imobiliário tem so fri-
do com os distratos, mas entende que é muito mel hor 
discutir e criar um conceito a respeito desse assunto 

do que criar uma Medida Provisória uni la teral. O 
mercado imobiliário, especialmente no Rio de Janeiro, 
é contra a MP antes das discussões com o Poder 
Judiciário e com a sociedade”, assegurou.

Encerramento – Na conclusão, o ministro Luis 
Felipe Salomão, coordenador acadêmico do seminário, 
de fendeu a continuidade do diálogo. “O evento foi 
mui to proveitoso. Discutimos as complexas relações 
que envolvem esse sistema de construção e incor po ra-
ção, que mexe com o setor público, como o setor pri-
va do, com agentes financeiros, com consumidores e 
com forne cedores, envolvendo também o sonho da 
ca sa própria. O evento foi justamente para aprofun dar 
o debate e permitir a análise dos diversos ângulos da 
questão, o que certamente faz com que o julgador 
melhore sua forma de apreciar a matéria. Vamos 
ampliar o debate a cada nova versão, para encontrar os 
pontos de dissidência e convergência e melhor balizar 
o equilíbrio dessas rela ções sensíveis”, en ce r rou o 
magistrado.
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A Magistratura está no sangue
Entrevista: Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presidente do TRF-4a Região, por Ada 
Caperuto

As atenções de todo o Brasil estão voltadas 
para o TRF-4, a corte responsável pelo jul-
 gamento das ações de segundo grau re-
ferentes à Operação Lava Jato. Por isso 

mesmo, o desembargador federal Carlos Edu  ardo 
Thompson Flores Lenz, atual presidente do TRF-4, está 
acostumado a lidar com as muitas entrevistas da 
imprensa de todo o País. Nesta, ele fala sobre a re per-
cussão destes jul ga mentos, mas também re ve la como 
conduzirá sua gestão no Tribunal, cujo prin cipal objetivo 
é tornar ainda mais ágil os julga mentos de processos. 

Há três meses no cargo, o desem  bargador 
Thompson Flores irá presidir a Corte no biênio 2017-

2019, ao lado da desem bargadora Maria de Fátima 
Freitas La bar rère (vice-presidente) e do desem bar-
gador Ri car do Teixeira do Valle Pereira (corregedor 
regional).

Gaúcho de Porto Alegre, o magistrado graduou-
se em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos), de São Leopoldo (RS), em 1985. 
Qua tro anos depois, tomou posse como procurador 
da República, sendo promovido a procurador-chefe 
da Procuradoria Regional da República da 4a Região, 
em 1996. Tornou-se desembargador federal em 2001, 
assumindo, no TRF-4, a vaga destinada aos membros 
do Ministério Público. 

Oriundo de uma tradicional família de políticos e magistrados que, em diferentes ocasiões, 
defenderam a soberania nacional, o desembargador federal assumiu a presidência do 
Tribunal Regional Federal da 4a Região, corte responsável pelo julgamento das ações de 
segundo grau referentes à Operação Lava-Jato

Em sua carreira no Regional que abrange os esta-
dos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o 
desembargador Thompson Flores acaba de deixar o 
cargo de vice-presidente da Corte, mas, antes disso, 
foi diretor da Escola da Magistratura (Emagis), no 
biênio 2013-2015 e presidiu a 3a Turma, especializada 
em Direito Administrativo, Cível e Comercial, por 
dois mandatos, além de ter integrado o Conselho de 
Administração e da Corte Especial. 

Oriundo de uma tradicional família gaúcha, que 
tem entre seus membros um dos combatentes da 
Guer ra do Paraguai, seu tio-trisavô, Coronel Thomás 
Thom p son Flores, o magistrado é também neto de 
Carlos Thompson Flores, que foi ministro do Supre-
mo Tribu nal Federal até 1981, tendo ocupado a presi-
dência da que la Corte. Honrando a célebre história fa-
miliar, em 2013, o atual presidente do TRF-4 foi 
empossado como membro da Academia de História 
Militar Ter restre do Brasil, em cerimônia realizada no 
Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA), onde ocupa 
a cadeira que pertenceu ao seu tio-trisavô.

Revista Justiça & Cidadania – O senhor assumiu a 
presidência do TRF-4 em 23 de junho. Apesar do 
pouco tempo de gestão gostaríamos de saber quais 
vêm sendo as medidas inicialmente implementadas 
por sua gestão?
Thompson Flores – A medida mais importante é a 
implementação da decisão tomada pelo Plenário da 
Corte visando a implantar e pôr em funcionamento 
as duas Turmas Regionais, sediadas em Curitiba e 
Flori a nópolis, que descentralizaram o Tribunal 
Regio nal Fe   deral da 4a Região. Essas duas Turmas 
julgarão pro   ces sos de natureza previdenciária, pro-
movendo maior aproximação entre o jurisdicionado 
e a Corte de Justiça. Acredito que essa iniciativa, 
pioneira do Tribunal, nos moldes em que foi pensada, 
permitirá maior agilidade na prestação jurisdicional.

Revista Justiça & Cidadania – E quais são os principais 
objetivos de sua gestão à frente do Tribunal? 
Thompson Flores – Dar prosseguimento a essa des-
cen   tra lização, com a futura ampliação da Corte [o 
Pro jeto de Lei já está no Congresso Nacional], criando 
mais uma Turma em Florianópolis e outra em Cu-
ritiba. Penso ser essa solução mais efetiva e menos 
custosa do que a criação de novas Cortes Federais.

Revista Justiça & Cidadania – O senhor já foi diretor da 
Escola da Magistratura (Emagis), do TRF-4. Co mo foi 
esta experiência e quais foram os principais feitos de sua 
gestão? O que esta experiência agregou de importante 
para seu atual cargo como presiden te da Corte?
Thompson Flores – Essa experiência foi muito posi ti-

va, pois me permitiu retomar o contato com o mundo 
acadêmico, com as Escolas de Magis tra tura federais e 
estaduais. Foram assinados inú meros con vênios com 
Universidades e Escolas de Magis tratura, foi criada a 
Revista da Escola da Magistratura do TRF-4, realizado 
o primeiro curso de formação de ma gis trados, e, tam-
bém, concurso para preen chi men to do cargo de Juiz 
Federal além, o que é muito impor tante, da ad mi nis-
tração do orçamento da Escola. Uma ini ci a tiva desse 
pe ríodo que muito me orgulha é o envio de uma mis são 
de Magistrados e servidores da Escola a uma visita 
institucional à Escola da Magistratura da França.

Revista Justiça & Cidadania – O que poderia 
apontar de pontos positivos da gestão anterior no 
Tribunal, especialmente sobre projetos aos quais 
pretende dar continuidade?
Thompson Flores – É uma tradição do TRF-4 a boa 
ad  mi nistração de seus Presidentes, o que dá mui ta 
tran quilidade a seus sucessores. Assim, todos os pro-
jetos em andamento na gestão anterior terão pros se-
guimento nesta. Destaco, entre outros, dois: a as si na-
tura de convê nios com outras Cortes sobre o pro cesso 
eletrônico, fornecendo a nossa tecnologia e ex periência 
a essas entidades, e o prosseguimento da descen tra-
lização de Turmas julgadoras do tribunal.

Revista Justiça & Cidadania – O senhor já men cio-
nou em entrevista que o TRF-4 é reconhecido pela 
qualidade do processo eletrônico. A que o senhor 
atribui o sucesso da implantação e operação desse 
sistema e quais têm sido os grandes ganhos para a 
movimentação processual?
Thompson Flores – Inegavelmente, o processo ele-
trô nico elaborado no TRF-4 é de alta qualidade, o 
que é reconhecido nacionalmente. Ele é fruto de 
pesquisa e realização da excelência da Divisão de 
In formática e Tec nologia do Tribunal. Ele permitiu 
mais agilidade e faci lidade na consulta do processo 
pelas partes e advo gados, e na própria prestação 
jurisdicional.

Revista Justiça & Cidadania – Se, nesse âmbito, o TRF-
4 se destaca positivamente, de um modo geral, quais 
serão os principais desafios administrativos no biênio 
em que a Corte ficará sob sua gestão?
Thompson Flores – O maior desafio nesta gestão  
se     rá superar a limitação orçamentária e de reposição de 
pessoal. Somente no âmbito do Tribunal já temos 200 
vagas a preencher. E várias aposentadorias se anunciam.

Revista Justiça & Cidadania – Também em entrevista 
recente, o senhor comentou que o novo CPC pouco 

Fotos: Arquivo Pessoal
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fez pela celeridade processual, referindo-se ao texto 
como “prolixo”. O senhor poderia comentar este 
aspecto em particular?
Thompson Flores – O CPC de 1973, elaborado por 
uma comissão de juristas presidida pelo saudoso 
ministro Alfredo Buzaid, o maior dos processualistas 
brasileiros, com as atualizações promovidas pelo 
Congresso Nacional, atendia perfeitamente, e de ma-
neira superior, às necessidades da Justiça brasileira. 
Era um estatuto legal concebido por um jurista de 
notável saber jurídico, e que na tramitação no Con-
gresso Nacional, inclusive a pedido do ministro 
Buzaid, contou com a colaboração de notáveis Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o 
saudoso ministro Amaral Santos, e, também, meu 
saudoso avô, o ministro Carlos Thompson Flores, 
autor da seção concernente ao recurso extraordinário. 
O atual Código burocratizou o processo, importou 
alguns modelos que não se coadunam com a tradição 
processual brasileira, e principalmente não contou, 
infelizmente para nós, com um jurista da categoria 
de Alfredo Buzaid. O ministro Buzaid era fluente em 
seis ou sete idiomas estrangeiros (entre eles, o alemão 
e o latim), e possuía uma biblioteca de mais de trinta 
mil volumes. O pouco tempo que esteve no Supremo 
Tribunal Federal marcou de maneira indelével a sua 
judicatura naquela Corte.

Revista Justiça & Cidadania – A “prolixidade” é 
tam bém o adjetivo usado por muitos juristas para 
se refe rirem ao texto da CF de 1988. Estamos às 
vés peras de completar 30 anos da Assembleia 
Nacional Cons tituinte e há quem aponte a neces-

sidade de uma no va Constituinte. O que o senhor 
pensa sobre esta questão? 
Thompson Flores – Não simpatizo com textos legais 
prolixos e extensos. Com maior razão, o texto de uma 
Constituição. A Constituição de 1988 é uma das mais 
extensas do mundo. Trata de inúmeras questões que 
não deveriam constar no corpo de uma Constituição. 
Só o ADCT possui a extensão da Constituição de 
alguns países europeus. Acredito que em breve de ve-
remos nos debruçar sobre a sua reforma ou a ela bo-
ração de uma nova Constituição. Esta será uma de-
cisão do Poder Legislativo. Vejo como necessária pelo 
menos uma Revisão Constitucional que promova o 
seu enxugamento, livrando-a de dispositivos que 
melhor ficariam na legislação ordinária.

Revista Justiça & Cidadania – O TRF-4 é o respon-
sável pelo julgamento das ações de segundo grau 
referentes à Operação Lava Jato. De que maneira 
os desembargadores têm lidado com esta questão, 
já que é um fato que atrai os olhos da mídia e da 
sociedade como um todo?
Thompson Flores – A oitava Turma do Tribunal, 
que julga os processos relativos à Operação Lava Ja-
to, tem procedido de forma erudita, expedita e dis-
cre ta no jul ga mento dos recursos e habeas corpus 
concernentes a essa operação. A oitava Turma é 
com pos ta por três magistrados experientes, que têm 
atuado de maneira isenta e imparcial, fato que é re-
conhecido nacionalmente.

Revista Justiça & Cidadania – Como o senhor tem 
percebido a visibilidade do TRF-4 na imprensa 

   Acredito que o trabalho da im prensa, auxiliado pelo setor de 

Comunicação So cial do Tribunal, tem contribuído de forma decisiva 

para melhor difundir os trabalhos da Corte e torná-la mais conhecida 

da população. Quem sabe, num futuro próximo, já nas escolas as 

crianças conheçam e compreendam a missão do Poder Judiciário.”

após a Lava Jato? Será que a população consegue 
com pre ender melhor o papel da Justiça Federal a 
partir desta visibilidade?
Thompson Flores – Sim, acredito que o trabalho da 
im prensa, auxiliado pelo setor de Comunicação So-
cial do Tribunal, tem contribuído de forma decisiva 
para melhor difundir os trabalhos da Corte e torná-la 
mais conhecida da população. Quem sabe, num 
futuro próximo, já nas escolas as crianças conheçam 
e compreendam a missão do Poder Judiciário, como 
sucede, por exemplo, nos Estados Unidos.

Revista Justiça & Cidadania – Qual sua opinião 
sobre as alegações da defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sobre a suposta “parcialidade 
motivada por questões políticas e ideológicas” da 
parte do Juiz Federal Sérgio Moro?
Thompson Flores – Com a mais respeitosa vênia, 
não vislumbro qualquer parcialidade na conduta do 
Magis trado Sérgio Moro, e esse argumento tem sido 
repelido em todas as instâncias do Poder Judiciário 
brasileiro. O TRF-4 já examinou, entre habeas corpus, 
exceções de suspeição, mandados de segurança e 
apelações criminais, 701 processos relativos à Ope ra-
ção Lava Jato, e essa questão sempre foi rejeitada.

Revista Justiça & Cidadania – O que podemos 
espe rar do julgamento do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva? Quando deverá ocorrer?
Thompson Flores – O julgamento do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva será realizado por três 
magistrados cultos e operosos, que examinarão a 
prova dos autos, de forma isenta e imparcial. A nação 
pode ter certeza de que a decisão por eles tomada 
estará amparada no melhor direito e será justa. 
Acredito que este julgamento se realizará até agosto 
do próximo ano, portanto, na média que tem levado 
o julgamento das apelações da Operação Lava Jato 
no âmbito do tribunal [10 meses].

Revista Justiça & Cidadania – Seu tio-trisavô, Co-
ronel Thompson Flores, teve uma trajetória marcada 
pela participação na vida política do País. O que re-
pre senta para o senhor participar de um momento 
como este, que envolve um dos casos mais relevantes 
do atual e conturbado cenário político?
Thompson Flores – O Coronel Thompson Flores foi 
político e militar, tendo falecido na guerra de Canu-
dos. A sua morte é descrita na obra “Os Sertões” de 
Euclides da Cunha. Meu trisavô é o desembargador 
Carlos Thompson Flores, magistrado por mais de 40 
anos, que no Império foi deputado e governador do 
Rio Grande do Sul [na época, chamava-se Presidente 
da Província]. Em 1900, ele fundou e foi o primeiro 

Diretor da Faculdade de Direito de Porto Alegre, 
hoje integrante da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Vários de meus antepassados exer-
ceram cargos políticos e na Alta Administração da 
Na ção, como parlamentares, diplomatas, minis tros 
de estado, mili ta res e magistrados. O meu avô, o Mi-
nistro Carlos Thompson Flores, foi ministro e Presi-
dente do Supre mo Tribunal Federal, tendo a sua pre-
sidência ocor rido no biênio 1977-1979. Exerceu a 
magistratura por cinquenta anos. Um de nossos fa-
miliares, pelo ramo das famílias Abbott e Borges For-
tes, de que sou descendente, o Marechal Hermes da 
Fonseca, exerceu a Presidência da Re pública. Assim, 
há várias gerações a nossa Família participa da Histó-
ria do Brasil, em diversos mo mentos políticos, de 
modo que vejo o atual cenário – embora conturbado 
– com otimismo, pois o Brasil saberá fazer essa tra-
vessia e reencontrar o caminho do desenvolvimento 
econômico e social. Acredito com convicção no co-
nhecido pensamento do escritor Stefan Zweig, que o 
Brasil é o país do futuro. Aqui, segundo o saudoso 
escritor, tudo é superlativo: a extensão territorial, a 
inteligência e a generosidade do povo brasileiro, a di-
versidade das etnias que formaram esse mesmo povo, 
bem como a variedade de sua cultura. Tudo isso, 
acredito, nos conduzirá ainda a um brilhante futuro.

Revista Justiça & Cidadania – O senhor atuou como 
Procurador da República nos anos 1990. Vivemos 
um momento de troca do comando da Procuradoria 
Geral da República, com a posse da Dra. Raquel 
Dodge. O que o senhor achou da indicação?
Thompson Flores – Eu sou contemporâneo da Dra. 
Raquel Dodge, uma Procuradora da República séria, 
muito dedicada à causa pública e estudiosa. Acredito 
que o Presidente da República foi muito feliz na sua 
indicação, sem nenhum demérito aos demais inte-
grantes da lista.

Revista Justiça & Cidadania – O senhor vem de uma 
tradicional família de juristas. Quais influências 
este fato teve na escolha de sua carreira?
Thompson Flores – Inegavelmente, o fato de per ten-
cer a uma família que há várias gerações dedica-se ao 
estudo do Direito e à Magistratura no Brasil serviu de 
inspiração na escolha de minha carreira. Já no iní cio 
do século XVIII antepassados meus exerciam a 
magis tratura em Portugal, de modo que posso dizer 
que ela, a magistratura, está no meu sangue. Fazendo 
um paralelo, recordo-me de uma conhecida ex pres-
são do sau doso ministro Hermes Lima, quan do esse 
notável magis trado lembrava que a beca do juiz é 
como uma ves te de ferro, que o acompanha pelo 
resto de sua vida.
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Enquanto o governo federal bateu cabeça 
para definir a mudança da meta fiscal deste 
ano e de 2018 em reuniões tão longas quanto 
inconclusivas, demonstrando a gravidade e 

complexidade da situação, o Legislativo esbanja. As 
metas fiscais que previam déficit de R$ 139 bilhões 
neste ano e R$ 129 bilhões em 2018 agora apontam 
rombo de R$ 159 bilhões nos dois anos. A situação é 
grave e assim precisa ser compreendida pelos 
próprios parlamentares.

O descompasso entre os anseios e necessidades da 
sociedade e as ações de alguns dos nossos con gres-
sistas acentua-se cada vez mais. Saúde, segurança 
pública e educação perdem verbas. Estados pedem 
ajuda desesperada ao governo federal. Nem salários 
con seguem pagar. E nesse cenário de escassez, os 
partidos são os únicos a receber um volumoso e dis-
pen dioso presente.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Con-
su midor Amplo (IPCA), a inflação acumulada de 
ja neiro de 2015 a julho de 2017 foi de 19,31%, algo 
considerável para o orçamento de qualquer família.

Voltemos agora para 2015. Em setembro da que le 

ano, motivado por uma Ação Direta de Incons ti-
tucionalidade proposta pela OAB, o Supremo Tri bunal 
Federal decidiu que a partir de então partidos e 
candidatos não poderiam mais receber financiamento 
empresarial para suas campanhas. 

Os investimentos das empresas nas campanhas 
políticas alimentavam esse esquema de corrupção 
que vemos diariamente no noticiário, enriquecendo 
de maneira ilegal políticos e empresários, na base da 
troca de favores. 

A conta ao final, é paga por todos nós contribuin-
tes, por meio de licitações viciadas, superfaturamen-
tos e todo tipo de desvios do dinheiro que deveria ser 
utilizado no custeio da estrutura de saúde, educação, 
segurança, justiça e infraestrutura, condizentes com 
a alta carga tributária imposta pelo governo.

Enquanto os partidos se articulam de forma total-
mente alheia ao desejo do eleitor em busca de dinheiro 
do contribuinte para financiar suas campanhas, com 
perplexidade tomamos conhecimento, por exemplo e 
entre diversos outros, dos cortes sofridos em setores 
vitais para o combate à criminalidade como o projeto 
para reforçar a segurança em nossas fronteiras. 

Um Congresso que se distancia 
da realidade

Claudio Lamachia Advogado e Presidente Nacional da OAB

Segundo ampla divulgação da imprensa, nos últimos 
cinco anos a redução de verbas para as For ças Armadas 
chegou em 44,5%. De 2012 para cá, os cha mados 
recursos discricionários caíram de R$ 17,5 bilhões para 
R$ 9,7 bilhões (não considerados os gastos obrigatórios 
com alimentação, salários e saúde dos militares).

Enquanto as Forças Armadas viram sumir algo 
em torno de R$ 7,8 bilhões de seu orçamento nos úl timos 
anos, os deputados sentem-se à vontade para, numa 
aventura legislativa, acrescentar cifras fantásticas para 
suas campanhas. O país já não terá condições de 
vigiar suas fronteiras contando com a sorte no com bate 
ao tráfico de armas e drogas que financiarão o for-
talecimento da bandidagem urbana, como se ela já não 
fosse suficientemente poderosa, mas certamente terá 
belíssimas campanhas eleitorais bancadas pelo cidadão.

Não se trata aqui de demonizar partidos. Eles são 
es sen ciais para a democracia, mas o custo que pre-
ten dem impor a sociedade é absurdo e incompatível 
com a realidade econômica que enfrentamos.

Cortes profundos vem sendo feitos em áreas abso lu-
tamente cruciais para a sociedade, como saúde, 
educação e segurança. Universidades federais já sofrem 

com reduções de recursos e atrasos de repasses e as 
demissões são uma realidade nos campi Brasil afora. 
Nesse sentido, cabe lembrar a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição que limitou os gastos do go-
verno pelos próximos 20 anos, comprometendo dra ma-
ticamente áreas cruciais como saúde e educação.

Diferentemente destes itens, cujo custeio deve se 
dar conforme a demanda – o que infelizmente não 
acontece no Brasil real – as campanhas deveriam se 
modernizar, sendo mais objetivas e não produções 
“hollywoodianas”, recheadas de apelativos truques e 
emoções baratas, que muito prometem e pouco 
cumprem.

Temos 35 partidos em atuação no Brasil e outros 
63 com pedidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral 
para que sejam oficialmente constituídos. Havendo o 
acolhimento dos pedidos, para quanto será ampliado 
o fundo?

Sob o ponto de vista do eleitor – que pouco tem 
sido ouvido pelos seus eleitos – o investimento de 
cifras milionárias nos partidos merece uma reflexão 
por parte de nossos parlamentares. A democracia 
não tem preço, mas a fatura está alta demais.

Fotos: Agência Senado
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No mundo dos negócios globais, a arbitragem 
hoje é a regra enquanto o judiciário estatal 
se tornou a exceção para a resolução de 
eventuais conflitos. Em um cenário com 

fronteiras cada vez menos nítidas e produção de bens e 
serviços descentralizada, o comércio privado inter-
nacional exige soluções que transcendam os tribunais e 
as leis nacionais, em que as próprias partes tenham 
liberdade para determinar o foro e as normas aplicáveis 
a cada caso concreto. De olhos abertos também na 
maior celeridade, custos relativamente mais baixos e no 
sigilo que caracteriza o processo arbitral, um número 
crescente de grandes empresas prefere manter suas 
disputas restritas às câmaras arbitrais. Com o segmento 
em nítida expansão, surgem novos mercados e novos 
nichos de trabalho.

Neste contexto aconteceu no Rio, nos dias 10 e 11 
de agosto, o II Congresso Inter nacional  do Centro 
Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), 
entidade arbitral mantida pela Federação das In dús-
trias do Rio de Janeiro (Firjan), pela Asso ciação Co-
mercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e pela Confederação 
Naci onal das Seguradoras (CNSeg). Realizado no 
Museu do Amanhã, o evento reuniu grandes nomes 
do direito brasileiro e a elite da comunidade arbitral 
do país, além de convidados estrangeiros de renome. 
Nos debates, ministros, desembargadores, árbitros e 
juristas ampliaram o conhecimento coletivo sobre os 

A segunda onda da arbitragem

Da Redação, por Rafael Rodrigues 

aspectos da prática arbitral no Brasil e no mundo. 
“O CBMA é uma aposta de suas entidades funda-

doras para a resolução extrajudicial de conflitos, a 
partir da crença de que o modelo judicial está 
totalmente esgotado e que a solução extrajudicial é 
o caminho para um ambiente mais harmônico e 
equilibrado, uma fonte de efetiva paz social”, disse o 
presidente da CBMA, Gustavo Schmidt, na mesa de 
abertura do Congresso, que contou com a par ti-
cipação do vice-presidente da Firjan, Carlos Fer-
nan do Gross; do vice-presidente jurídico da ACRJ, 
Daniel Homem de Carvalho; da presidente do 
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR), Flávia 
Bittar; e do presidente do Instituto de Advogados do 
Brasil (IAB), Técio Lins e Silva.

Crescimento exponencial – A confidencialidade 
está entre as maiores virtudes da arbitragem, prin ci   -
pal mente no ponto de vista das partes envol vidas, 
legitimamente interessadas em evitar que informações 
sigilosas ou estratégicas sobre si mesmas e suas 
disputas caiam nas mãos de concorrentes. Nesse 
sentido, os dados sobre processos arbitrais são nor-
malmente escassos, pouco acessíveis ou sequer 
divulgados, o que dificulta a consolidação de 
estatísticas. Todos os dados disponíveis, no entanto, 
demonstram forte crescimento, tanto dos casos 
arbitrados quanto dos valores envolvidos, o que levou 

Congresso Internacional do CBMA mostra que 21 anos após a edição da Lei da Arbitragem 
método se consolida e ganha terreno como a nova tecnologia do Direito

o Brasil à quarta posi ção no ranking dos países 
usuários da arbitragem inter nacional, atrás apenas 
dos Estados Unidos, França e Alemanha. 

Com a promulgação da Lei da Arbitragem, Lei no 
9.307/96, o método até então considerado alternativo 
ganhou força. A segurança jurídica veio na forma de 
efetiva eficácia das cláusulas compromissórias e foi 
ampliada na reforma feita pela Lei no 13.129/2015, que 
aprimorou os mecanismos para garantir a cele ridade,  
a tecnicidade e a segurança exigidos pela prática 
arbitral internacional. Foi o impulso que faltava.

Dentre as principais matérias resolvidas nas 
câmaras arbitrais, que se multiplicam no país, estão 
disputas societárias, demandas entre empresas e con-
tratos de fornecimento de bens e serviços, so bretudo 
nos setores da construção civil e energia, e em menor 
escala nos setores de seguros, equipamentos industriais, 
distribuição, TI e transportes. Cresce também a uti li-
zação da arbitragem nos contratos envolvendo a 
Administração Pública, a partir da regulamentação 
feita na reforma da Lei da Arbitragem em 2015. 

O bom, o mau e o útil – No painel de abertura do 
Congresso, o advogado Gustavo Tepedino examinou 
diferentes casos que foram julgados pelos tribunais 
brasileiros. Com o tema “The good, the bad and the 
useful”, o painel seguinte falou sobre as boas e as más 
práticas na arbitragem, com observações sobre seus 

usos feitas por especialistas como o advogado e professor 
Carlos Alberto Carmona, que é coautor da Lei da Ar-
bitragem, o professor de Arbitragem Comercial na 
PUC-Rio Lauro Gama Junior, o professor de Direito 
Internacional e Econômico na USP Hermes Marcelo 
Huck, e o professor da FGV-Direito Fabiano Robalinho. 
Carmona, doutor em Direito Processual pela Faculdade 
de Direito da USP, explicou que embora a arbitragem 
dependa da provocação das partes para ser instaurada, 
“não deve ficar à mercê das partes”. O árbitro, segundo o 
jurista, deve zelar pela celeridade do procedimento 
arbitral e por outros princípios fundamentais, pre sentes 
na teoria geral do processo, como a imparcialidade, a 
igualdade e liberdade das partes, a garantia do con-
traditório e a devida fundamentação das sentenças.  O 
Dr. Fabiano Robalinho acrescentou que esta é uma 
forma de garantir a previsibilidade e a eficiência do 
processo arbitral.

Um dos árbitros mais experientes do país, o Dr. 
Hermes Marcelo Huck foi convidado a falar sobre as 
“táticas de guerrilha” utilizadas por advogados dos 
litigantes com o objetivo de procrastinar os processos 
ou evitar o cumprimento das sentenças. Citou den tre 
elas o não pagamento de taxas processuais, os exces-
sivos pedidos de esclarecimentos e a apresentação de-
sorganizada de “kombis” de documentos. Destacou 
ainda as impugnações fúteis de árbitros e ressaltou que 
existem muitos outros exemplos da litigância de má-fé 

Francisco Prol no momento da assinatura do acordo de cooperação entre a CIMA (Câmara Arbitral Espanhola) e o CBMA, 
representado pelo seu presidente, Gustavo Schmidt

Fotos: Arquivo CBM
A
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na arbitragem, dentro e fora do processo, incluindo a 
corrupção e a intimidação de árbitros e testemunhas. 
“A imaginação dos advogados é infinda”, disse, lem-
brando que os árbitros têm o poder de punir esse tipo 
de prática, quando a identificam, com a aplicação de 
multas e outras sanções.  

Alfaiataria – O fator apontado pelos especialistas 
como principal limitador da maior difusão da ar bi-
tragem seria o seu alto custo. O pagamento dos ho      -
norários dos árbitros e as taxas administrativas co   -
bradas pelas câmaras arbitrais restringiriam a 
aplicação aos casos de grande vulto econômico e alta 
complexidade. O custo é tão alto que algumas em-
presas e fundos de investimentos se especializaram 
no financiamento de partes envolvidas em litígios 

arbitrais. Na prática, conhecida no mercado como 
third party funding, o financiador leva um percentual 
do valor arbitrado quando a causa do cliente é ganha 
e assume o prejuízo quando ela é perdida. Uma des-
sas empresas foi representada no II Congresso 
Internacional do CBMA pelo sócio Leonardo Vive-
iros de Cas tro. Para ele, a diferença entre justiça 
estatal e arbitragem é como aquela que existe entre a 
roupa de alfaiataria e a peça tamanho único. “Toda 
boa al fa iataria tem seu custo”, disse. Ele defende o 
third party funding como melhor opção para as 
empresas que, enfrentando dificuldades financeiras 
quando acionada a cláusula arbitral de um contrato, 
não abrem mão de ter acesso “aos melhores advogados 
e prestadores de serviços” para alcançar um resultado 
favorável na disputa. 

 No mesmo painel, o presidente do CAM-CCBC, 
Carlos Forbes, falou sobre o papel das instituições 
arbitrais e sobre a necessária cooperação entre as 
câmaras para a produção e difusão de conhecimento. 
O debate contou também com a participação do 
estadunidense Zachary Krug, da firma britânica 
Woodsford Litigation Funding, que financia litigantes 
arbitrais em vários países. Ele explicou que a prática é 
amplamente aceita no mundo, com poucas exceções, 
como Irlanda e alguns estados dos EUA, que tendem 
a ser superadas com o estabelecimento de regras 
internacionais específicas e códigos de conduta para 
regular esses financiamentos. “No ano que vem vocês 
verão muito mais casos de financiamento de litígios. 
É um mercado que está crescendo e a competição 
será boa para todos”, opinou. 

O árbitro espanhol Francisco Prol, representante 
das cortes arbitrais de seu país, complementou o 

Gustavo Schmidt e Andrea Maia, 
Presidente e Vice-Presidente de 
Mediação do CBMA, respectivamente

   O CBMA é uma aposta de suas 

entidades funda doras para a resolução 

extrajudicial de conflitos, a partir da 

crença de que o modelo judicial está 

totalmente esgotado e que a solução 

extrajudicial é o caminho para um 

ambiente mais harmônico e equilibrado, 

uma fonte de efetiva paz social”

debate abordando questões éticas observadas no third 
party funding e nos casos de não provimento dos 
custos por uma das partes. Ao final do painel, Prol 
assinou com Gustavo Schmidt um acordo de co-
operação entre a CIMA (Câmara Arbitral Espan hola) 
e o CBMA. “Fico feliz em encontrar uma câmara 
arbitral dessa qualidade no Brasil”, disse o espanhol. 

Tamanho único – Na sequência, o advogado esta-
du  nidense John Fellas, do escritório Hughes Hubbard & 
Reed LLP, apresentou a palestra “Arbitragem inter-
nacional justa e eficiente”, na qual deixou uma série de 
recomendações práticas aos árbitros. Den tre elas, 
defendeu que a redação do histórico processual seja 
transferida às partes, para que o julgador ga nhe tempo 
para se concentrar naquilo que é mais importante,  
a análise e a sentença. Os painéis se guin tes também tra-
taram das melhores práticas em arbitragem. O suíço 
Marc Veit falou sobre as vantagens e des van tagens da 
utilização de códigos processuais na arbitragem, como 
as guidelines editadas pela In ter national Bar Association, 
entidade global da ad vo cacia. Ele argumentou que 
embora a utilização desses códigos possa aumentar a 
confiabilidade dos processos, principalmente quando as 
partes estão muito desniveladas em termos de jurisdição 
ou co nhecimento, a criação de mecanismos regulatórios 
tende a limitar a liberdade de ação dos árbitros. “As 
guidelines facilitam o andamento dos processos, so-
bretudo quando os árbitros são menos experientes. O 
problema é que esses livrinhos estão ficando cada vez 
mais detalhados (...). A adoção de um tamanho único 
não é bem-vinda”, disse. 

 O professor do Departamento de Direito da 
PUC-Rio José Antônio Fichtner, que advoga no Bra-
sil e em Portugal, discordou do colega suíço. Para ele, 
mais do que apontar um caminho único, as guidelines 
apresentam um referencial para que as partes não 
tenham surpresas durante a arbitragem.

Inferência adversa – O advogado Daniel Chacur 
abriu a discussão sobre a produção antecipada de 
provas no processo arbitral, com foco no instrumento 
da inferência adversa. “É uma técnica de valoração da 
ausência da prova sobre determinado fato que se 
entende relevante no julgamento. É um substituto 
precário da certeza, uma presunção”, explicou, antes 
de apresentar os requisitos necessários para que o 
instituto seja levada em consideração pelo julgador. É 
exigido que a inferência seja razoável, que esteja 
logicamente relacionada às provas dos autos e que 
não seja usada para provar mais do que o documento 
que não foi produzido provaria. 

Na sequência, a professora de Direito da Univer-
sidade de Lisboa Mariana França questionou se de 
fato há justiça nas inferências adversas, destacando 
que a má aplicação do conceito pode levar, inclusive, 
à anulação da sentença arbitral. Acrescentou à lista 
iniciada pelo colega Chacur os seguintes pré-
requisitos: que a parte requerente também tenha 
produzido todas as provas necessárias; que exista 
efetivo acesso da parte requerida à prova solicita da;  
e que seja dado conhe cimento prévio à parte reque  -
ri da sobre o que poderá ser presumido pela não 
apresentação da prova.

Gustavo Schmidt com 
o advogado Sergio 
Bermudes, a Ministra 
Ellen Gracie, o Ministro 
Luis Felipe Salomão e 
as advogadas Gisela 
Gadelha e Camila 
Vianna. Nessa mesa, os 
palestrantes falaram 
sobre o passado, o 
presente e o futuro da 
arbitragem no cenário 
brasileiro
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 Advogado ‘arbitralista’ – O primeiro dia do 
Congresso foi encerrado com um animado debate 
sobre a prática arbitral na perspectiva dos advogados, 
incluindo “diferenças entre advogados de fórum e 
advogados arbitrais” e aspectos do relacionamento 
com clientes, árbitros e peritos. Participaram espe-
cialistas com grande expertise em arbitragem e 
direito societário, como o advogado Francisco 
Müssnich; o professor do Departamento de Direito 
da PUC-Rio e presidente do Comitê de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Internacional 
(ICC Brasil), Marcelo Ferro; a professora de Direito 
na Universidade de Lisboa Sofia Miranda; e o 
presidente do conselho consultivo do Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Americana, Fernando Serec. 

Arbitragem no Trabalho – O segundo dia de 
debates, em 11 de agosto, Dia do Advogado, co me-
çou com uma discussão sobre o passado, o pre sente 
e o que se pode esperar do futuro da arbitragem. O 
advogado Sergio Bermudes destacou diversos 
momentos históricos em que a arbitragem foi 
colocada em discussão no Brasil. “Qualquer ad-
vogado especializado no direito cível está qualificado 
para atuar no processo arbitral”, opinou. No mesmo 
painel, a ministra aposentada Ellen Gracie 
Northfleet, que fez parte da comissão que propôs a 
reforma da Lei da Arbitragem em 2015, também 
comentou a possibilidade de aplicação da arbi-
tragem, aberta pela reforma trabalhista (Lei no 
13.467/2017), para a resolução de conflitos entre 
patrões e empregados. “Foi importante a discussão 
naquele momento (2015) sobre a adoção da arbitragem 
também nas querelas trabalhistas. Claro que há uma 
resistência muito grande, sempre houve, e afinal nosso 
projeto foi podado por meio de um veto e a disposição 
não foi aproveitada. Agora, na reforma do direito do 
Trabalho o tema retornou exatamente da forma como 
havia sido discutida em nossa comissão. Vai ser, sim, 
possível resolver questões entre capital e trabalho pelo 
julgamento arbitral, desde que haja por parte do 
empregado a anuência expressa ou seja de iniciativa dele 
levar a solução à arbitragem” comentou a ex-ministra.  

Na sequência foi a vez do ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, que 
liderou a comissão da reforma da Lei da Arbitragem em 
2015, comentar aspectos importantes sobre o futuro da 
arbitragem. Ele demonstrou uma visão amplamente 
favorável à ampliação do papel da arbitragem, con-
textualizado como parte das “ondas renovatórias” de 
acesso à Justiça descritas pelo processualista italiano 
Mauro Cappelletti. “Vivemos um momento de grande 
expectativa e mudanças. Meu papel é de observador, a 

fim de contribuir para a construção da jurisprudência 
arbitral (...). Nós, do Judiciário, não temos o monopólio 
da Justiça”, comentou o ministro. Para ele, a arbitragem 
pode contribuir de forma decisiva no enfrentamento à 
explosão de litigiosidade, que se expressa no im pres-
sionante nú mero de 78 milhões de processos judiciais 
em tra mitação e 30 milhões de novos casos a cada ano. 

Faixa de Gaza – O Congresso teve continuidade 
com o painel sobre a relação entre Justiça e arbitragem. 
O desembargador Alexandre Freitas Câmara, do 
TJRJ, destacou a existência de efetiva cooperação 
entre juízes togados e árbitros, apesar da histórica 
resis tência dos primeiros aos modos de resolução 
extrajudicial de conflitos. “O Judiciário não pode 
resistir à arbitragem (...). Verdadeiramente devemos 
ter cooperação no início, no meio e no fim (do 
processo)”, defendeu o magistrado. 

Na continuidade do painel, a professora de Direito 
Internacional Privado na PUC-Rio Nádia de Araújo 
abordou a homologação de laudos arbitrais estran-
geiros. Ela salientou o papel desempenhado pelo STJ, a 
quem cabe proceder a homologação antes de enviar o 
caso à execução pela Justiça Federal. Até hoje, 73 
laudos estrangeiros teriam sido julgados pelo STJ, dos 
quais dez foram indeferidos. Sobre o mesmo assunto, a 
diretora de Mediação e Arbitragem do Instituto dos 
Advogados do Brasil (IAB), Ana Tereza Basilio, avaliou 
que o conceito de ‘ordem pública’ estará sempre 
presente nas tensões entre arbitragem e Judiciário. 
“Um dos requisitos que se há de aferir pela corte 
especial do STJ ao decidir a homologação de sentença 
arbitral estrangeira é justamente se houve ou não 
ofensa à ordem pública (...). O tema sempre será 
polêmico, sempre necessitará de avaliação do caso 
concreto, porque o conceito de ordem pública sempre 
foi objeto das mais con tro vertidas celeumas e debates 
por parte da dou trina e da jurisprudência. O tema da 
ordem pública sempre estará na fronteira entre a 
arbitragem e o Judiciário, que, sim, têm atividades 
complementares, mas há uma ‘Faixa de Gaza’ entre os 
dois que sempre passará pela avaliação desse conceito 
tão relevante de ordem pública”, avaliou. 

Administração pública e arbitragem – O Con gres-
so prosseguiu com uma palestra do professor da UERJ 
Gustavo Binen bojm sobre “Os desafios procedimentais 
na Arbitragem en volvendo a Administração Pública”. 
Para ele, a expansão do uso da arbitragem nos contratos 
de entes públicos tor na ria os processos mais rápidos e as 
decisões mais bem fun damentadas, além de diminuir os 
riscos para a eco nomia do país a partir de um quadro de 
maior seguran ça jurídica. Binenbojm acre dita que a 
adoção da arbitragem equivale a uma declaração 

Justiça & Cidadania: Qual é o papel do CBMA?
Gustavo Schmidt: Nas grandes empresas, em pre en -
dimentos e investimentos há hoje uma insegurança 
muito grande em função da demora natural para a 
resolução de eventuais conflitos pelo Judiciário. Essa 
preocupação faz com que ou o investidor não venha 
ou que, nos negócios que fizer, embuta o custo da 
demora. Quando se faz um negócio existem duas 
perguntas fun damentais a responder que são ‘quanto 
se pode lucrar?’ e ‘quanto se pode perder?’. A segunda 
está intimamente relacionada ao tempo que um 
conflito pode levar para ser resolvido no Judiciário. 
Por isso, a arbitragem é tão importante para questões 
de alta dimensão econômica. O CBMA cumpre o 
papel de difundir esse instrumento de resolução de 
conflitos, as melhores práticas nacionais e inter-
nacionais, agregar a comunidade jurídico-arbitral em 
torno desse projeto, e de prestar esse serviço 
fundamental para melhorar a qualidade do ambiente 
de negócios no Brasil. 

Justiça & Cidadania: A arbitragem pegou no Brasil?
Gustavo Schmidt: Observamos agora uma segunda 
onda positiva em favor da arbitragem. A pri meira foi 
a aprovação da Lei de Arbitragem e o reconhecimento 
de sua eficácia pelo Judiciário. O segundo movimento 
resulta de uma certa uniformidade de convencimento 
por parte dos diversos segmentos da sociedade, no 
sentido de que o Judiciário não é mais capaz de lidar 
com todos os conflitos. O Judiciário tem um papel 
muito especial e importante a cumprir, mas existem 
outros mecanismos para a resolução conflito. A 
mediação, por exemplo, tem vocação para lidar com 
os conflitos de massa, de maior contingente e menor 
dimensão econômica. O espaço da arbitragem está 
nos conflitos de grande dimensão econômica e alta 
complexidade técnica. Cada um desses instrumentos 
tem o seu espaço e é adequado a um modelo de 
conflito diferente. O próprio Judiciário percebeu a 
importância das demais vias de resolução de conflitos 
e colocou isso como uma prioridade no âmbito do 
processo judicial, que hoje, antes mesmo da ação 
pro s seguir, tem uma fase com audiência de con ci-
liação ou de mediação. 

Nessa nova onda, começa a se perceber uma 
mudança cultural que vai levar a arbitragem e a me-
diação a novos patamares de utilização pela sociedade. 
Essa mudança passa pelo resgate da autonomia 
privada e pela percepção de que o cidadão tem um 
papel fundamental a cumprir na solução dos litígios. 
Não dá para jogar tudo para o Judiciário, que não 
pode ser a primeira solução.

política de que o Estado cumpre os contratos que 
celebra, reconhece as de ficiências do seu Poder 
Judiciário e acredita nas so luções adequadas para a 
resolução de conflitos. 

Ele defendeu medidas como a licitação ou creden-
ciamento das câmaras arbitrais, a definição do regime 
de indicação de árbitros e de quais matérias poderão ser 
objeto de arbitragem nos contratos envolvendo a 
Administração Pública. Defendeu ainda a criação de 
mecanismos efetivos de cumprimento das sentenças, 
“para que a arbitragem não seja um sino sem badalo”. 
Binenbojm destacou, contudo, que a arbitragem não 
deve ser encarada como solução para os conflitos de 
massa, reservando-se a ela somente os casos de grande 
vulto econômico e/ou alta complexidade. 

Prevenção da arbitragem e da judicialização – 
No penúltimo painel foram debatidos os impactos da 
mediação, dispute board e outros métodos de 
resolução de conflitos (ADRs na sigla em inglês) no 
processo arbitral. Participaram o promotor de justiça 
e professor de Direito Processual Civil na UERJ 
Humberto Dalla, o advogado Júlio Bueno e o árbitro 
e mediador Pedro Ribeiro, diretor-executivo da 
Câmara de Arbitragem de Minas Gerais (Camarb). 
Ribeiro disse que o momento é de mudanças jurídicas 
no país, em que se começa a criar maior confiança 
nos processos voltados à resolução de conflitos 
contratuais antes mesmo que eles se judicializem. 

“Quando se estabelece uma relação contratual, 
tentamos antecipar o máximo possível as interfaces, 
as dificuldades e as dúvidas que teremos no decorrer 
do contrato. Sempre recomendo às partes, quando 
trato da resolução de controvérsias, que pensem 
nisso como um projeto. Quanto mais avançarmos no 
detalhamento desse projeto, melhor será a execução e 
menores serão os custos e dificuldades”, disse Bueno, 
referindo-se à mediação e aos dispute boards como 
instrumentos preventivos da arbitragem. 

Próxima edição – O último painel, “A experiência 
dos árbitros: the do’s and don’ts”, contou com a 
participação dos árbitros José Emílio Nunes Pinto, 
João Bosco Lee, Pedro Batista Martins, coautor da Lei 
da Arbitragem, Adriana Braghetta e Rodrigo Garcia 
da Fonseca. Por meio de um debate bem humorado, 
eles aprofundaram a discussão sobre o que deve ser 
feito ou evitado nas diferentes fases do processo 
arbitral, da escolha dos árbitros e alegações iniciais às 
sentenças. Ao final dos debates, após os agradecimentos, 
o presidente Gustavo Schmidt convocou todos os 
participantes para o III Congresso Internacional do 
CBMA, a ser realizado novamente no Museu do 
Amanhã, em 2018.

E ntrevista com Gustavo Schmidt
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ção média foi praticamente idêntica de 2013 a 2015. 
No ano de 2012, a despesa executada com magis tra-
dos ativos foi de R$ 430.692.666,18 contra R$ 
64.978.316,35 dos inativos e pensionistas. Em 2016, 
esses números chegaram a R$ 615.448.645,82 e R$ 
98.832.201,68. Em 2012, a arrecadação para o regime 
de previdência foi de R$ 142.128.580,00 e de R$ 
203.098.053,00 em 2016, ou seja, superávits de R$ 
77.147.264,00 e de R$ 104.265.852,00.  Esses dados se 
repetem quanto aos juízes do trabalho e militares da 
União e provavelmente quanto aos juízes estaduais. 
Muito claro que o regime de previdência, no que 
concerne aos magistrados federais, é superavitário. 
Não só isso: há uma linha crescente nesse superávit 
– de 30% nos últimos cinco anos.  

E as razões para isso são muito bem definidas.  O 
ingresso na carreira ocorre com pessoas muito jovens 
(média de 33 anos, conforme Censo do Poder Judiciário 
divulgado pelo CNJ) e a aposentadoria só se dá, como 
regra, na compulsória (antes aos 70 anos, agora aos 75).  
Ao serem empossados jovens, quase todos com 
anteriores ocupações submetidas ao RPPS ou ao RGPS, 
e saírem tarde, contribuem, em média, acima de 37 anos 

de trabalho. Considerando-se a expectativa média de 
vida brasileira (75,5 anos em 2015, conforme o IBGE), 
são poucos os anos em que os inativos e pensionistas 
efetivamente são sustentados pelo RPPS e pelos ativos 
(considerando sempre a razão de dependência de ido-
sos). Na verdade, os juízes, após ingressarem, usual-
mente trabalham toda a vida e geram um superávit 
crescente para o RPPS. É preciso registrar esse dado 
numérico e desmistificar as falácias que têm sido repe-
tidas quanto aos magistrados. Some-se a isso o dado de 
que a Justiça Federal arrecada (R$ 24 bilhões, com-
putadas recolhimento com custas, taxas e receitas 
oriundas das execuções fiscais) em contraponto a seu 
custo total de funcionamento (R$ 9,9 bilhões, incluindo 
servidores, estrutura e custeio), conforme Justiça em 
Números 2016 (CNJ) e temos, só no ano de 2016, uma 
receita orçamentária direta total gerada pelos juízes 
federais de R$ 14,2 bilhões. Não é pouco dinheiro. Não 
é correto contabilizar aos magistrados federais qual-
quer déficit orçamentário. É justificado um regime 
dife ren ciado de previdência para quem gera uma 
arrecadação superavitária. Parceiros devem ser bem 
tratados ao invés de serem marginalizados.

O superavitário regime de 
previdência dos magistrados 
federais

Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal (SJRN)

Com a motivação de um regime fiscal mais 
sólido e austero, está em tramitação a PEC 
287/2016, que propõe mudanças profundas 
no regime de aposentadoria. O fundamento 

sociológico é o envelhecimento populacional, a cha-
mada razão de dependência de idosos, que é a divisão 
da população com idade acima de 60 anos pela 
parcela em idade de trabalhar. Essa razão era de 9,8 
idosos para 100 indivíduos em 2005 e passou para 
14,3 em 2015; segundo projeções, deverá ser de cerca 
de 30 em 2037 e de 50 em 2060. Isso se explica pelo 
aumento na expectativa de vida dos brasileiros 
somada à menor taxa de natalidade. Menos gente 
entra no mercado de trabalho a cada ano, ao passo 
que se vive cada vez mais. Tem-se, assim, o aumento 
progressivo dos gastos públicos com previdência 
(este o fundamento fiscal e político da PEC 287/2016) 
já no ano de 2017, considerando-se sua repre sen-
tatividade no PIB (10%) e o impacto na receita líquida 
total do governo (58,6%). Um dos argumentos 
falaciosamente repetidos defende que as apo senta do-
rias e pensões pagas aos magistrados (juí zes federais, 
do trabalho e militares) e seus depen dentes no Re gi-

me Próprio de Previdência Social (o RPPS) são 
privilegiadas e influem fortemente nesse déficit. Diz-
se que, neste ano, o rombo deve chegar a R$ 190 
bilhões, dos quais R$ 85,2 bilhões são referentes ao 
RPPS. A análise adequada demonstra o oposto desse 
discurso superficial.

Números podem dizer muito ou pouco sobre a 
realidade, inclusive, podem se prestar a inverdades. 
Os regimes previdenciários podem ser estruturados 
sob sistemas de repartição (o Estado intervém, 
administrando e transferindo renda de ativos para 
inativos), predominante no Brasil, ou de capitalização 
(onde o próprio trabalhador é responsável pelo 
acúmulo de renda ao longo do ciclo laboral). Tendo 
como base o subsídio (arts. 4o e 5o da Lei 10.887/2004), 
juízes contribuem com 11% enquanto a União arca 
com 22%. De acordo com dados obtidos junto ao 
Conselho da Justiça Federal, em 2012 havia 1784 
juízes federais, dos quais 186 aposentados. Em 2016, 
estes números ficaram, respectivamente, em 2108 e 
221. A razão de dependência de idosos, no entanto, 
permaneceu a mesma (10,4), bem abaixo do número 
publicizado da população em geral (14,3). Essa va ria-

Fotos: Arquivo Pessoal
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Um símbolo dos valores éticos 
e da amizade
Entrega dos prêmios da 27ª edição do evento registrou a passagem de um ano da morte 
de Orpheu Santos Salles, fundador da Revista Justiça & Cidadania e criador da homenagem
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Os laços de amizade e valores que unem todos os brasileiros 
em torno de um mesmo ideal de justiça, ética e cidadania 
deram a tônica da cerimônia de outorga do XXVII troféu 
Dom Quixote de La Mancha e Sancho Pança, no Supremo 

Tribunal Federal (STF), realizada na noite de 16 de agosto. Promovido 
pela revista Justiça & Cidadania e pela Confraria Dom Quixote, com o 
apoio da Itaipu Binacional, o evento ocorreu na mesma data que marcou 
um ano da morte de Orpheu Santos Salles, fundador do Instituto Justiça 
& Cidadania e criador da premiação.

A amizade também foi o tema do discurso emocionado, proferido na 
abertura do evento pelo presidente do Instituto, o jornalista Tiago Salles, 
filho de Orpheu. “Nesta mesma data, em 2016, perdi a convivência com 
o meu Quixote, meu inspirador, meu pai, meu amigo. Muitas palavras 
podem ser usadas para definir Orpheu, mas as que mais me chamam 
a atenção são gratidão e amizade”, disse ele ao falar sobre a trajetória 
de Orpheu, que foi alvo da repressão do regime militar, quando foi 
encaminhado ao DOPS (o antigo Departamento de Ordem Política e 
Social), ficando preso durante seis meses no Navio Raul Soares, o cárcere 
flutuante ancorado no Porto de Santos.

Tiago lembrou que, desde jovem, seu pai foi um verdadeiro “Dom 
Quixote” e, mesmo perseguido, preso, torturado, exilado, nunca se deixou 
abater. Tanto que, aos 78 anos, decidiu fundar a revista Justiça & Cidadania, 
pois acreditava ser necessário defender incondicionalmente a magistratura. 
“Orpheu admirava e enxergava os juízes brasileiros como outros Quixotes, 
que lutam contra as injus tiças e sonham, assim como ele, com um Brasil 
melhor”, declarou seu filho. A decisão de criar os troféus Dom Quixote e 
Sancho Pança, ofertado às personalidades que se destacam pela defesa da 
ética, da moralidade, da dignidade, da justiça e dos direitos da cidadania foi 
tomada na crença de que era preciso prestigiar aqueles que, assim como ele 
próprio, defendiam esses valores acima de tudo.

“Esta é a primeira vez que a cerimônia é rea li  zada sem a presença de 
Orpheu. O Senador Bernardo Cabral e eu acreditamos que deveríamos 
es colher um tema para esta ocasião, algo que remetesse ao grande ho me-
nageado. Escolhemos a amizade. E, falando da amizade, explico a razão de 
a Confraria Dom Quixote e a revista Justiça & Cidadania home na gearem 
os senhores no dia de hoje. Os senhores são homens e mulheres raros, assim 
como as suas amizades. Posso dizer com toda a certeza que dentre todos os 
homenageados só se encontram amigos”, afirmou Tiago Salles.

Falando em nome da revista, da Confraria e do Instituto Justiça e 
Cidadania, ele também mencionou seu sentimento de orgulho por contar 
com a amizade e confiança de todos os presentes no evento. “Continuarei 
o trabalho que Orpheu iniciou em nome de vocês magistrados e de todos 
aqueles que de alguma maneira apoiam a magistratura, e para todos os 
senhores”, concluiu.

A mesa do evento foi coordenada pela ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e composta 
pelos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, 
Luís Roberto Barroso e Luiz Fux; o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro Ives Gandra Martins Filho; a presidente do 

  Mudar o mundo, 

amigo Sancho, não é 

loucura nem utopia, mas 

sim justiça” - Dom Quixote

O  Senador Bernardo Cabral entrega o 
Troféu Sancho Pança à Ministra Cármen 
Lúcia, Presidente do STF

Senador Bernardo Cabral entrega o Troféu 
Dom Quixote ao Presidente do Instituto 
Justiça e Cidadania Tiago Salles
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Min. Barroso, do STF, recebe o Troféu Sancho Pança das mãos 
do Pre sidente do Instituto Justiça & Cidadania, Tiago Salles 

Dr. Marcus Vinícius Furtado Coelho, recebe o Troféu Sancho 
Pança das mãos do Min. Ricardo Lewandowski, do STF 

O Min. do STF Luiz Fux entrega o Troféu Dom Quixote ao 
Sr. José Isaac Peres, Presidente da Multiplan
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O Min. Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ, recebe das mãos de 
sua esposa, Maria do Carmo Sanseverino, o Troféu Dom Quixote

O Min. Caputo Bastos, do TST, recebe o Troféu Sancho Pança 
das mãos do Min. Ives Gandra Martins Filho, Pres. do TST

O Min. do STJ, João Otávio de Noronha, recebe o Troféu 
Sancho Pança das mãos da Dra Anna Carolina Noronha

Senador Bernardo Cabral entrega o Troféu Sancho Pança 
ao Min. Alexandre Agra Belmonte, do TST

O Min. do STF, Luiz Fux, entrega o Troféu Dom Quixote ao 
Min. do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas

O Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, do STJ, recebe das mãos 
de seu pai, Jayme Cueva, o Troféu Dom Quixote
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Senador Bernardo Cabral entrega o Troféu Sancho 
Pança ao Min. Mauro Campbell, do STJ

O Min. Luis Felipe Salomão, do STJ, recebe o Troféu Sancho Pança de 
seu sobrinho, Paulo Salomão Filho e do seu filho, Rodrigo Salomão 

Hugo da Trindade dos Reis entrega ao seu pai, o Min. do 
STJ, Sebastião dos Reis Jr., o Troféu Dom Quixote

O Min. Antonio Carlos Ferreira, do STJ, recebe o Troféu Sancho 
Pança das mãos da Min. Laurita Vaz, Presidente do STJ

Senador Bernardo Cabral entrega o Troféu Dom Quixote 
ao Des. Flávio Pascarelli, Presidente do TJ-AM

Dra. Ana Tereza Basilio entrega ao seu marido, o Des. Federal 
André Fontes, Presidente do TRF-2, o Troféu Sancho Pança
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Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; o Corregedor 
Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha; o ex-senador 
Bernardo Cabral, chanceler da Confraria Dom Quixote; e o ex-presidente 
da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Antes de iniciar a entrega dos troféus aos agraciados desta edição da 
premiação (veja quadro), o presidente da Confraria, Bernardo Cabral, 
pediu um minuto de silêncio em homenagem a Orpheu Salles. Marcus 
Vinicius Coêlho se pronunciou em seguida, também falando sobre o 
criador do prêmio em seu discurso. “Eu poderia saudar Orpheu por tudo 
o que ele já representou para a ciência jurídica, para o jornalismo, para a 
imprensa, mas gostaria de saudá-lo por sua postura. Depois de ter sido 
perseguido pela ditadura militar, ele dedicou sua vida à democracia. É 
necessário preservar as instituições em nome dessa liberdade de opinião 
da qual desfrutamos hoje”, declarou.

Para o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, Orpheu 
tinha uma enorme capacidade de aglutinação, sendo que a Confraria 
é o maior exemplo disto. “É a Confraria que nos permite manter laços 
de amizade que não se encerram aqui, mas se estendem”, disse ele, 
mencionando as grandes amizades que fez ao longo de sua trajetória no 
Poder Judiciário. 

A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, declarou que Orpheu legou 
a todos um trabalho imenso, seja servindo a sociedade, seja combatendo 
o autoritarismo. “É um trabalho de uma vida, materializado com a 
fundação da revista Justiça & Cidadania, ao lado de seu filho, que sempre 
esteve presente, e com a criação dos prêmios Dom Quixote e Sancho 
Pança. Tive a honra de receber esses dois troféus, que ocupam um lugar 
privilegiado em minha estante, trazendo-me uma lembrança permanente 
do compromisso assumido por Orpheu Salles com a sociedade.”

O chanceler da Confraria, Bernardo Cabral, co meçou seu pronun cia-
mento lembrando que Orpheu sofreu muito com a longa detenção nos 
porões do navio-prisão. “A outorga do troféu Dom Quixote, que se pauta 
pelas ética, moralidade, dignidade, justiça e cidadania, também é um mo-
mento de fazer um alerta. É um momento de crítica construtiva sobre 
a participação, sem adesismo condenável, da contribuição não só em 
criatividade, mas em soli dariedade, a fim de ajudar o Brasil a sair do poço 
escuro da apatia, do medo, do desânimo e do descrédito. A Nação precisa 
continuar empenhada em encontrar os caminhos de sua grandeza e, para 
isso, se faz necessário que nos voltemos todos para sua reconstrução 
política, fincando raízes no subsolo da nossa nacionalidade, alcançando as 
suas estruturas econômica e política, pois um país só se mantém erguido 
nos braços da soberania de seu povo. Chega de tamanha desfaçatez. Está 
na hora de colocar um ponto final nas crises política, moral, econômica e, 
sobretudo, ética”, defendeu ele antes de fazer uma homenagem surpresa a 
Tiago Salles, com a entrega do Troféu Dom Quixote, pelo seu trabalho e 
esforço de manter viva a memória de Orpheu Salles e continuar sua luta 
em prol da magistratura.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, come ntou que, na data 
que marca a lembrança de um ano da partida de Orpheu, o encontro 
trouxe um significado adicional, representando os desafios da vida 

Dr. Antonio Augusto Coelho recebe o Troféu Sancho 
Pança das mãos do Min. João Otávio de Noronha, do STJ

Milton Matsumoto, das Organizações Bradesco, recebe o 
Troféu Sancho Pança de sua esposa, a Sra. Maria Bernadete 

O  Min. Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ, recebe de sua 
esposa, a Desa. Maria Olívia, do TJ/SP, o Troféu Sancho Pança

O Gen. de Divisão Romeu Costa entrega o Troféu Sancho 
Pança à Min. do STM, Maria Elizabeth G. T. Rocha

 Não posso mais deixá-lo, sou fiel. 

É impossível que nos possa separar outro 

acontecimento que não seja o da pá e do 

enxadão do coveiro” - Sancho Pança
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e do destino inevitável da morte. “É isso que faz com que cada um de 
nós se comprometa a ser sempre mais responsável, uma vez que a vida 
está mais dura. Para nós, juízes, nem se diga, mas tam bém para todos 
os cidadãos brasileiros, para todos aqueles que têm responsabilidades 
com o seu próximo. Mas a vida também é boa e é curta. Por mais que se 
viva, sabemos que teríamos muito mais a fazer. E a partida do Orpheu, 
tantas vezes lembrada por tudo o que ele representou, por tudo que ele 
apresentou em todas as vezes que conosco esteve em eventos como este, 
é o que nos leva a receber este troféu, não apenas como honraria, mas 
como um chamamento à responsabilidade cada vez maior, especialmente 
em tempos de maior dificuldade como os que vivemos agora”. 

A ministra também mencionou o discurso de Tiago Salles, por sua 
escolha do tema da amizade como mote para o evento, afirmando que 
talvez seja isto que a vida e a morte permanentemente nos deixam. “A 
amizade conta, o afeto conta, é isso o que não passa, porque em tempos de 
desavenças, principalmente, sabe-se o valor da amizade e sabe-se o valor 
do que é feito em nome desta. Não apenas a amizade física, pessoal, mas 
pelos valores de que tantas vezes nós, hoje, nos ressentimos pela ausência e 
carência. Nós teremos muitas guerras para vencer antes de termos um pouco 
de paz, mas todas essas guerras valem a pena se tivermos o compromisso 
do que nós cantamos desde a infância em nosso hino ao dizer que ‘o Brasil 
verá que um filho teu não foge à luta’. Os juízes brasileiros não fogem à 
luta, os cidadãos brasileiros não fogem à luta, os advogados brasileiros não 
fogem à luta – como eu acredito que todo o sistema de justiça assim tem se 
comportado, a despeito de falhas que existem, porque somos humanos, e os 
humanos falham. E é esta honestidade, principalmente, a simplicidade de 
saber que assim é, mas que es ta  mos lutando para ter um Judiciário digno, 
melhor e, principalmente, coerente com o que a sociedade espera. Talvez 
isso tenha feito com que muitos de nós, da área Jurídica, especificamente 
da magistratura, tenhamos sido lembrados para receber com muita 
tranquilidade e, também com certo orgulho, este troféu ao qual queremos 
fazer jus. Pelo Brasil ter homens como Orpheu e como Bernardo Cabral, 
que sabem que a luta faz parte da vida e que ela vale a pena por nós e pelo 
que estão juntos de nós e, principalmente, para quem vier depois de nós. 
Eles saberão que se nós não acertamos, fizemos o que fomos capazes de 
fazer para que tudo desse certo. Se não deu certo para nós, dará para aqueles 
que não receberam um Brasil melhor. Um Brasil onde houve pessoas que 
lutaram permanentemente com os melhores sonhos. Espero que, os que 
vierem depois de nós, continuem a lutar por este mesmo sonho, o ‘sonho 
de amor Brasil’”, declarou a magistrada. 

Premiação
A primeira edição do troféu Dom Quixote foi realizada em 1999, quando 

Orpheu Salles fez uma homenagem aos ministros Carlos Velloso e Marco 
Aurélio de Mello, presidente e vice-presidente do STF à época.O troféu Dom 
Quixote é concedido às perso na lidades que se destacam na luta em defesa 
da ética, da moral e dos direitos da cidadania. Por sua vez, o troféu Sancho 
Pança surgiu para homenagear aqueles que, uma vez agraciados com o 
“Dom Quixote”, se mantêm fiéis aos mesmos princípios.
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 CONVIDADOS 

Ministro Dias Toffoli - Supremo Tribunal Federal 
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Prof. Dr. José Laurindo de Souza Netto – Desembargador TJ – PR 
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 PROGRAMAÇÃO
*sujeita a alterações

QUARTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2017 

9:00h – Inscrição, entrega de pastas, crachás e 
recepção de participantes

9:30h às 9:45h – Inauguração do Simpósio

9:45h às 10:30h – Conferência Inaugural

10:30h às 11:00h – Pausa

11:00h às 12:45h – Mesa 1 – Proteção dos 
Direitos e Interesses Coletivos e Difusos (Especial 
Referência a Proteção do Meio Ambiente)

12:45h às 14:00h – Divisão em aula/sala para 
GTs (Grupos de Trabalhos) para Apresentação de 
Artigos

14:45h – Almoço de confraternização  
Preço não incluído

QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2017

9:30h às 11:00h – Mesa 2 – A Reforma 
Constitucional

11:00h às 12:30h – Lançamento e Autógrafos de 
Livros e Coleções Jurídicas

12:30h às 14:00h – Divisão em aula/sala para 
GTs (Grupos de Trabalhos) para Apresentação de 
Artigos

14:30h –  Almoço de confraternização  
Preço não incluído

SEXTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2017

9:30h às 10:45h – Mesa 3 – Direito de Família

10:45h às 12:30h – Mesa 4 – Direito Penal e 
Criminologia

12:30h às 13:00h – Pausa

13:00h às 14:15h – Divisão em aula/sala para 
GTs (Grupos de Trabalhos) para Apresentação de 
Artigos

14:15h às 14:30h – Encerramento do Simpósio

PALESTRANTES

Prof. Dr. David Vallespín Pérez 
Catedrático de Derecho Procesal 
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. Francisco Ortego Pérez 
Titular de Derecho Procesal  
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. Luis Alonso 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
Universitat de Barcelona

Prof. Dra. Montserrat Casanelles 
Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. Eliseo Aja 
Catedrático de Derecho Constitucional 
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. Ignacio García Vitoria 
Derecho Constitucional 
Universidad Complutense de Madrid

Prof. Dr. Carlos Villagrasa 
Titular de Derecho Civil 
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. José María Asencio Gallego 
Juez y Doctor en Derecho Procesal 

Prof. Dr. Joan Queralt 
Catedrático de Derecho Penal  
Universitat de Barcelona

Prof. Dr. Jordi Nieva Fenoll 
Catedrático de Derecho Procesal 
Universitat de Barcelona



2017  Setembro | Justiça & Cidadania    5150                            Justiça & Cidadania | Setembro 2017

No dia 22 de junho, em Lisboa, foi realizada 
mais uma edição do World Company 
Award – WOCA 2017 com promoção da 
Global Council Sales Marketing – GCSM, 

agora com o titulo “Fórum Econômico Brasil – 
Portugal”. 

Aproveitei a oportunidade para sugerir, na bem 
elaborada programação, a posse do notável professor 
Jorge Miranda, um dos maiores constitucionalistas 
luso-brasileiro, como titular da Academia Internacional 
de Direito e Economia, a qual presido, na vaga do 
saudoso jurista espanhol Eusébio González García.

Ao saudá-lo, com a presença de importantes au to-
ri dades, empresários e juristas de ambos os países, 
expressei estar sumamente honrado e com justificada 
vaidade em poder presidir a tão importante solenidade.

Ao desincumbir-me da agradável tarefa, deixei 
explícito que fugia ao meu propósito dissertar sobre 
a biografia do novo acadêmico. Se o fizesse, pela sua 
grande extensão, demandaria tempo e espaço que, 
naquele momento, não dispunha.

Propus-me, tão somente, com a máxima sin cerid-
ade, traçar o perfil de alguém que conheço, ouço e leio, 

Solenidade de posse na AIDE

com reiterada frequência, depoimentos altamente 
elogiosos e merecidos.

Comecei exaltando sua extraordinária qualifica-
ção intelectual, e o gigantesco enciclopedismo de 
sua cultura geral.

O Direito, nos seus variados ramos, sempre cons  -
tituiu a principal razão intelectual de sua existência. Mas 
na sua trajetória extraordinária como jurista, interessou-se 
principalmente pelo Direito Consti tu cional, sem des-
curar da Teoria Geral do Direito, cujos fundamentos 
domina com rara competência e lucidez.

Jorge Miranda sempre interferiu no curso dos a  con-
       tecimentos, com grande presença e participação nos 
meios sociais, políticos e culturais de seu país e do 
exterior. Exerceu relevantes fun ções docentes e admi-
nistrativas com altruísmo, dedicação e eficiência.

Do seu vasto e rico currículo, destaquei os seguintes 
atributos: é professor catedrático jubi lado do Grupo 
de Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, bem como professor 
catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa. Foi de pu tado à Assembleia 
Constituinte (1975/1976), tendo assu mido um papel 

Professor Jorge Miranda

Presidente da AIDE
Membro do Conselho Editorial Ney Prado

destacado na feitura da Constituição da República 
Portuguesa de 1976. Sua colaboração es ten der-se-ia 
de resto à elaboração das Constituições de São Tomé 
e Príncipe (1990), de Moçambique (1990), da Guiné 
Bissau (1991) e de Timor Leste (2001), além de 
produzir mais de 250 publicações.

É Doutor Honoris Causa em Direito, pela Uni ver-
sidade de Pau (França, 1996), Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Brasil, 2000), Universidade Católica 
de Lovaina (Bélgica, 2003) e pela Universidade do 
Porto (2005). Após o recebimento do diploma e da 
medalha honorífica, Jorge Miranda prestou jura men-
to e assinou o livro de posse.

Já como acadêmico, Jorge Miranda ressaltou seu 
prazer e orgulho de passar a integrar tão importante 
Academia. Em seguida, com sua inegável competên-
cia intelectual e longa experiência da realidade de seu 
país, brindou-nos com uma análise objetiva da 
con juntura atual de Portugal nos campos político e 
jurídico, ressaltando suas virtudes e reparos. Sua 
esplêndida fala foi seguida, merecidamente, de aplau-
sos gerais.

Antes do encerramento da solenidade, a pedido 
do Presidente de Honra da Academia, Ives Gandra 
Martins, foi lido o seguinte texto: “Há muito que o 
amigo deveria compor o quadro acadêmico. Diria 
mesmo que desde a sua fundação, em 1986, a Aca-
demia deveria tê-lo convidado para dela participar, 

ao lado de outros ilustres membros do Brasil e do 
exterior. Filho que sou de um filho de Braga, terra do 
meu agora confrade acadêmico, tendo a honra de 
ostentar a Cátedra Lloyd Braga (2009) da Universidade 
do Minho, sempre admirei, como cidadão português 
que também sou, sua notável carreira, tendo o 
privilégio de algumas vezes proferir palestras com o 
amigo e até, a seu convite, ministrar aulas em sua 
Universidade, quando dirigia a Faculdade de Direito 
de Lisboa. Escrevemos juntos alguns livros, não me 
cansando jamais de admirar seus escritos.”

Esta singela homenagem, que por certo não será a 
última, é mais um ato de reconhecimento pelo trabalho 
de toda uma vida em defesa de um homem obstinado, 
que sempre enfrentou o arbítrio e que jamais desanimou 
ou perdeu a fé no Direito e na Justiça.

Sua contribuição para a história do Direito, em 
parti cular do Direito Constitucional, jamais será 
apagada.

Como presidente da Academia Internacional de 
Direito e Economia e de todos os seus membros que 
o elegeram por unanimidade, deixo registrado os 
mais ardorosos protestos de carinho e admiração. 

O brilho de sua inteligência e alentada produção jurí-
dica, sua notória competência, comprovada no exer cício 
dos magistérios público e privado, engran de cerão ainda 
mais o prestígio de nossa Academia. 

Parabéns e boas-vindas. 

Fotos: Arquivo AIDE
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O presidente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, acompanhado de uma co mi-
tiva de mais de 100 advogadas e ad-
vogados, reuniu-se com a presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia. Trata-se da primeira atividade da Marcha das 
Prerrogativas da Advocacia, que movimentará a 
capital durante todo o dia.

No encontro, Lamachia entregou à ministra dois 
ofícios – um pedindo preferência em julgamentos de 
interesse da advocacia, endereçado a ela enquanto pre-
sidente do STF; e outro contendo as demandas da ad-
vocacia junto ao Judiciário, endereçado a ela enquanto 
presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Baixa capacidade instalada – “Nos preocupa 
muito, ministra, uma situação verificada de forma 
muito contumaz nos 16 Estados por onde a Caravana 
das Prerrogativas já passou, que é a completa ausência 
de juízes e servidores nas comarcas. A capacidade 
instalada do Poder Judiciário já não dá mais conta da 
demanda. Com isso perde o advogado, mas, prin ci-
palmente, perde o cidadão. Fizemos um le van tamento, 
que será entregue à senhora, com este panorama de 
falta de prestação jurisdicional. No Rio Grande do Sul, 
por exemplo, há comarcas onde um simples ato de 
citação leva mais de um ano para ser realizado”, 
lamentou Lamachia.

Para ele, tais obstáculos de acesso à justiça são 
inadmissíveis, principalmente num País onde edu-
cação, segurança e saúde públicas subsistem preca-
riamente, e onde se pratica uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. “Todo o Sistema OAB está 
aqui representado hoje trazendo a mesma impres-
são e as mesmas razões. Queremos a ampliação da 
prestação da Justiça, e não o fechamento de comar-
cas”, completou.

A ministra ratificou as palavras do presidente da 
Ordem. “Se não buscarmos alternativas e soluções, 
daqui a 20 anos teremos outro presidente nacional da 
OAB trazendo as mesmas agruras a outro presidente 
do STF. Para enfrentar esta e outras questões, tenho 
tido reuniões periódicas com os 27 presidentes dos 
Tribunais de Justiça, com os presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho.  Os nós que preciso desatar junto a eles são 
as possibilidades de nomeações de juízes, já aprovados, 
sem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou.

Cármen Lúcia lembrou ainda que a primei ra 
Con        f  erência da Advocacia da qual participou, em 
1974 e ainda estudante, teve uma palestra do então 
ministro Ademar Baleeiro, que falava sobre a 
morosidade da prestação jurisdicional no Brasil. 
“Hoje, 40 anos depois, sou eu convidada a falar sobre 
o mesmo tema, infelizmente”, disse. 

OAB leva demandas da 
advocacia ao STF
Da Redação

Custas Judiciais – “O tema muito nos preocupa, 
ministra. Deter mi nados estados, para compensar os 
mais variados problemas de déficit em seus caixas, 
têm procurado compensar essas lacunas com a 
cobrança de custas judiciais absolutamente exor bi-
tantes e que se tra duzem em uma verdadeira barreira 
para o cidadão no acesso à Justiça que lhe deveria ser 
garantido”, apontou Claudio Lamachia. 

Em resposta, a ministra lembrou os tempos em que 
integrou a Comissão Nacional da OAB de Acesso à 
Justiça. “É um assunto que requer uma reflexão nacional, 
mas, principalmente, uma revisão cultural no Brasil. 
Nossa busca é exatamente pelo contrário”, garantiu.

Processo Judicial Eletrônico – “Hoje, se fala em 
implantação do PJe no Brasil, mas a ideia é de que só se 
olha para capitais e grandes centros. Sabidamente, nosso 
país não tem estrutura de tecnologia para abrigar um 
sistema desta natureza. Não há internet banda larga 
para a maior parte dos municípios. Como fica o 
advogado numa situação dessa? Completamente ex-
cluído da prestação jurisdicional, assim como o 
cidadão que ele representa em juízo”.

Cármen Lúcia destacou as ações de sua gestão no 
tocante ao assunto. “Encontrei o PJe amparado em 
uma resolução do CNJ que dizia que todas as 
comarcas do país tinham de aderir ao chamado PJe 
2.0. Muita resistência apareceu e então procedemos 
às consultas legislativa, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública. Com os resultados, recomeçamos 
a implantação, preocupados que o Escritório Digital 
permita que os advogados não sejam prejudicados 
pela falta de estrutura. Sugiro, então, o apro fun-
damento deste diálogo com advocacia e sociedade”, 
respondeu.

Prerrogativas – O presidente nacional da OAB 
também levou à presidente do STF a preocupação 
com as recorrentes violações de prerrogativas 
profissionais das quais a advocacia tem sido vítima, 
em especial as interceptações telefônicas não au-
torizadas entre advogados e seus clientes. Diante da 
queixa, Cármen Lúcia destacou ser “inadmissível 
toda e qualquer tentativa do gênero, pois o advogado 
nada mais é do que representante legal da cidadania”.  

ADIs – Ele pediu preferência no julgamento de 
quatro Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADI). 
Três delas – n. 5688, 5612 e 5751 – tratam do aumen-
to abusivo de custas forenses. A outra ação alvo do 
pedido foi a ADI n. 4598, que trata da proibição da 
redução de horário de atendimento nos Tribunais 
Regionais do Trabalho ao abordar a constitucionali-
dade da Resolução 130/2011 do CNJ.

Lamachia avaliou o encontro como muito positivo 
e disse que a importância do julgamento das ADIs 
tem a ver com a garantia das prerrogativas profissionais 

e, por conseguinte, com os direitos do cidadão. “A 
ministra presidente do STF foi muito sensível à 
importância dos temas tratados pelas ADIs. É uma 
magistrada completamente vinculada à advocacia. 
Creio que o apelo da OAB em relação à necessidade 
de preferência no julgamento delas deverá ter uma 
sinalização em breve, o que será extremamente 
importante para o país”, declarou.

Especialmente no que tange às ADIs 5688, 5612, 
5751, o presidente da OAB destacou que as normas 
por elas questionadas confrontam os princípios 
constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa, 
da proporcionalidade e razoabilidade, da capacidade 
contributiva, do não confisco tributário e a vedação 
da utilização da taxa para fins meramente fiscais.

Ao falar especificamente sobre a ADI 4598, La-
machia afirmou tratar-se de ação que evitará a 
obstrução do acesso do cidadão à Justiça. O presidente 
comparou que o judiciário, assim como a saúde, a 
segurança e a educação, é um serviço indispensável e 
não pode fechar as portas para os jurisdiciona dos. “A 
redução dos turnos de funcionamento fere um 
princípio constitucional. Não é possível pensar em 
redução de horários. Judiciário é serviço indis pen-
sável e não pode fechar as portas para os juris-
dicionados”, disse ele. O relator da ADI, ministro Luiz 
Fux, chegou a conceder, em 2016, liminar em favor do 
pedido da Ordem.

Homero Mafra, presidente da OAB-ES e coor de-
nador do Colégio de Presidentes das Seccionais da 
OAB, falou à ministra em nome de todas as Seccionais. 
“Quero agradecer em nome dos meus pares pelo nível do 
diálogo aqui estabelecido e, principalmente, pela atenção 
dedicada por Vossa Excelência ao abrir seu gabinete para 
pessoalmente ouvir nossas demandas”, disse.

Presenças – A comitiva da Marcha das Prerrogativas 
teve, além do presidente Lamachia, o vice-presidente 
nacional da OAB, Luis Cláudio Chaves; o diretor-
tesoureiro Antonio Oneildo Ferreira; o presidente da 
Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e 
Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, e o vice 
Cássio Telles; o procurador Nacional de Defesa das 
Prerrogativas, Charles Dias, e o procurador-adjunto 
Raul Fonseca; os presidentes de Seccionais Marcos 
Vinicius Jardim (AC), Fernanda Marinela (AL), Marco 
Aurélio Choy (AM), Luiz Viana (BA), Marcelo Mota 
(CE), Homero Mafra (ES), Lúcio Flávio Siqueira (GO), 
Antonio Fabrício (MG),  Mansour Karmouche (MS), 
Leonardo Campos (MT), Alberto Campos (PA), Paulo 
Maia (PB), José Augusto Noronha (PR), Paulo Coutinho 
(RN), Andrey Cavalcante (RO), Paulo Brincas (SC), 
Marcos da Costa (SP) e Walter Ohofugi (TO), além de 
conselheiros federais e presidentes e membros de 
comissões de Prerrogativas das Seccionais da OAB.

Fotos: Arquivo STF
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A complexidade moderna da produção e da 
circulação de bens ou serviços (empresa) 
transcende o antigo modelo de exercício 
do comércio, em que o local do esta be-

lecimento, não raro, coincidia com o imóvel de 
residência do comerciante. Com a concorrência e a 
busca pelo mercado internacional de um mundo sem 
fronteiras, a atividade empresarial não mais se 
restringe ao município, ao estado ou ao país, trans-
cendendo os limites territoriais. Nesse contexto, a 
empresa transnacional ganha relevo com seus fatores 
de produção e circulação de bens ou serviços 
organizados em diversos países, ou mesmo por todo 
o globo terrestre, como se vislumbra no exemplo da 
Apple. Mesmo sendo a atividade transnacional, as 
sociedades que a exercem estão situadas em cada 
país, com característica sempre nacional. O desafio 
global para tais empresas é cada vez maior, devendo 
se amoldar às diversas legislações, costumes e 
procedimentos de cada Estado. A crise da empresa é 
tema que permeia ou permeará a vida de toda 
sociedade empresária, fazendo com que seja 
necessária a criação de mecanismos preventivos das 
dificuldades para que se lance mão de meios de 
reestruturação, tão logo seja detectado o problema. 
Nessa seara, a empresa transnacional em crise 
enfrentará o problema de harmonização das diversas 
legislações internacionais e, sobretudo, das diversas 

jurisdições para que se possa elaborar um plano de 
insolvência transnacional (cross-border insolvency). 
A legislação brasileira de insolvência não trata da 
matéria, não obstante o país possuir relevantes casos 
de tal natureza.

A lei modelo da UNCITRAL
Desde 1990, as insolvências transnacionais se 

avolumaram  despertando a atenção da Organização 
das Nações Unidas – ONU sobre o tema, levando à 
criação de grupos de estudos no âmbito do seu órgão 
denominado de United Nations Commission on 
International Trade Law – UNCITRAL, gerando a 
elaboração de uma lei modelo (model law) denominada 
de UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 
editada em 1997. Desde então, quarenta e três países  
adotaram a lei modelo, fazendo-a ingressar em seu 
ordenamento jurídico, com destaque para os Estados 
Unidos, no capítulo 15 do Bankruptcy Code, positivando, 
em verdade, prática já adotada pelos tribunais 
americanos, desde 1993, no conhecido caso Maxwell, 
em que os ativos da companhia estavam situados em 
território americano e a sede social em Londres, dando 
azo à elaboração de um protocolo para liquidação e 
pagamento de três principais credores — bancos 
britânicos.

As teorias universalista e territorialista sobre a 
jurisdição da insolvência empresarial trans nacional 

Insolvência Transnacional 
(cross-border insolvency)
O desafio brasileiro

Peter Sester
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Professor do Instituto of Law and Finance da Universidade de Frankfurt

Introdução
foram objeto de intenso debate. A primeira (universalista) 
defende a existência de um juízo único, mundialmente 
competente, para a insolvência transnacional, o que viola 
o preceito básico de jurisdição/soberania. A segunda 
(territorialista) pretende que cada país aplique a sua 
legislação, sem correlação com os demais em que outras 
sociedades, integrantes da mesma estrutura empresarial, 
estejam situadas. É o contrassenso de toda a evolução do 
tratamento internacional das empresas em dificuldades, 
fragilizando ou mesmo impossibilitando a recuperação 
de empresas transnacionais. Atualmente, prevalece a 
teoria do pós-universalismo, baseado no reconhecimento 
de cada jurisdição nacional, com previsão de cooperação 
internacional entre os juízos, delineando-se, assim, a 
harmonização de ambas as teorias.

A lei modelo da UNCITRAL enfrenta o binômio 
jurisdição de um Estado versus a necessidade de 
cooperação, comunicação e concentração do 
tratamento da empresa transnacional em crise. A 
soberania estatal, traduzida na jurisdição para 
processar e julgar as sociedades situadas em seu 
território, deve se amoldar à necessidade de 
restruturação judicial da empresa globalizada, com 
consequências evidentes para os estados en vol-
vidos. Para tanto, o instrumento de mate rialização 
será o protocolo de insolvência (insolvency pro-
tocol) firmado entre os juízos competentes, em 
conjunto com os administradores judiciais (insol-

vency practioner), com base no denominado Court-
to-Court Cooperation (CCC). Como todos os juízes 
são, em tese, competentes para tratar da crise da 
empresa exercida por uma sociedade presente no 
território nacional, surge o princípio denominado de 
comity ou da courtoisie, com a grande responsabilidade 
que cada qual assume para lidar com o tema, pelo fato 
de não haver um tribunal internacional competente 
para dirimir as eventuais divergências. A base do 
protocolo de insolvência é o reconhecimento do local 
do principal estabelecimento (centre of main interests), 
fixando o juízo de um país como o processo principal 
(main proceeding), e os demais como os processos 
secundários (non main proceedings ou secondary 
proceedings). A fixação do principal es ta  belecimento 
tem por objetivo não só definir o processo principal, 
como também evitar a reprovável prática do forum 
shopping – conduta do devedor de escolher o país que 
apresenta a legislação mais favorável ao tratamento da 
dificuldade enfrentada. Tal prática viola o preceito 
mundial do juiz natural (due process of law), 
recentemente posto em evidência no caso Van 
Gasenvinkel (2015), empresa transnacional com 
atividade na Holanda, na Bélgica e em Luxemburgo, 
ao recorrer ao tribunal inglês para reorganização de 
seus débitos, valendo-se do mecanismo denominado 
de “plano de pagamentos” (scheme of arrangement), 
por se tratar de um mecanismo simples e eficaz de 
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reestruturação, sem ostentar qualquer estabelecimento 
ou bens em território inglês, alegando ter vários 
credores no Reino Unido. O pleito foi admitido por 
um tribunal inglês, sob o fundamento de que alguns 
credores estavam sediados em seu território, o que, a 
todo evidente, não pode ser tolerado.

O Direito brasileiro
O direito brasileiro não possui regra positivada 

sobre a insolvência transnacional, levando o jurista a 
buscar no ordenamento jurídico soluções de inter-
pretação para a solução do caso concreto, não 
podendo o juiz deixar de decidir por omissão legal, 
devendo valer-se da analogia, dos costumes e dos 
princípios gerais de direito, atendendo aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.  
Nos campos do direito e da economia (law and eco-
nomics) grande relevância assume a previsibilidade 
legal sobre o tratamento da crise da empresa em cada 
país. O relatório do doing business do Banco Mundial, 
de 2017, aponta o Brasil em 67o lugar no item “efi-
ciência da insolvência” (resolving insolvency), dentre 
os 190 países avaliados, indicando o necessário 
aperfeiçoamento legislativo. A adoção da lei modelo 
da UNCITRAL parece-nos um avanço relevante 
nesse domínio. O Brasil está muito atrasado em 
relação ao direito das empresas transnacionais em 

dificuldades. Nosso país, embora seja uma economia 
expressiva no comércio internacional e nele estejam 
estabelecidas diversas “subsidiárias” de multinacionais 
estrangeiras, não apresenta uma estrutura jurídica 
capaz de lidar de forma adequada com os aspectos 
transfronteiriços da insolvência empresarial. Paulo 
Campana Filho  assinala, de maneira categórica, que 
as normas brasileiras destinadas à recuperação das 
empresas endividadas parecem talhadas para 
abranger as sociedades nacionais, ignorando que elas 
possam ter relações econômicas e societárias com 
outras entidades estabelecidas no es trangeiro. O 
Brasil já enfrentou alguns casos de in solvência trans-
nacional, ora aplicando a teoria do pós-universalismo, 
ora do universalismo.

O projeto do Código Comercial e o anteprojeto de 
reforma da Lei no 11.101/05, do Ministério da 
Fazenda, posicionam o Brasil na vanguarda mundial, 
ao legislar, na parte geral do Projeto de Código 
Comercial, sobre os princípios aplicáveis à falência 
transnacional, no § 5o, do artigo 9o, restando cla-
rificado que: os juízos brasileiros devem cooperar 
diretamente com os juízos falimentares estrangeiros, 
na forma deste Código e da lei, quando a crise da 
empresa tiver repercussão transnacional, com vistas 
aos seguintes objetivos: I – aumentar a segurança 
jurídica na exploração de empresas e na realização de 
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investimentos no Brasil; II – eficiência na tramitação 
dos processos de falência e recuperação judicial 
transnacionais; III – justa proteção dos direitos dos 
credores e do devedor; IV – maximização do valor 
dos bens do devedor; e V – facilitação da recuperação 
da empresa em crise. Adiante, ao inserir o capítulo 
VII-A, à Lei 11.101/05, dispondo sobre a falência 
transnacional, incorpora ao ordenamento jurídico 
brasileiro a lei modelo da UNCITRAL, disciplinando 
a cooperação entre o juízo brasileiro e os estrangeiros 
(artigo 188-A), sem a necessidade de carta rogatória 
(artigo 188-G) ou tra dução juramentada (artigo 188-
C, §1o), respeitado o princípio da ordem pública 
(artigo 188-I), com a previsão de que haverá um juízo 
principal (main proceeding) e um subsidiário (non-
main proceeding) (artigo 188-N, I), respeitando a 
jurisdição (soberania) de cada país, exatamente nos 
termos das legislações mundiais mais avançadas 
sobre o tema.

Conclusão
Enquanto não incorporada ao ordenamento jurí-

dico brasileiro a lei modelo da UNCITRAL, o intér prete 
deve   valer-se de uma analogia internacional, disposta 
no comando da Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro, valendo-se das regras já adotadas 
por diversos países. O devedor situado no Brasil deve 
ingressar com pedido de recuperação judicial, ou 
sofrer a decretação da sua falência, no território 
nacional, bem como em tantos outros países em que 
estiver pre  sente e, em seguida, indicar qual entende ser 
o processo principal (main proceeding), buscando, em 
conjunto com os administradores judiciais designados 
(insolvency pratictioners) a elaboração de um protocolo 
de insolvência (insolvency protocol) para, com base no 
princípio da Court-to-Court Cooperation, elaborar um 
plano de reestruturação global da empresa. Assim, pos-
sibilitará o seu reestabelecimento, atendendo o pre ceito 
constitucional da função social da empresa.

Notas
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Reforma política já!

Ruy Martins Altenfelder Silva Presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas e do 
Conselho Superior de Estudos Avançados (IRS-FIESP)

As recentes pesquisas de opinião apontam 
as causas do descrédito das autoridades e 
das instituições, consequência dos péssi-
mos serviços oferecidos aos contribuintes 

e dos escândalos noticiados com assustadora regula-
ridade. A perniciosa corrente de tolerância com a 
corrupção, o empreguismo desenfreado, o compa-
drio, a irresponsa bilidade com as verbas públicas, o 
conjunto de abusos que configuram flagrante desres-
peito ao cidadão, enfim, a impunidade, exigem provi-
dências urgentes. Vem a propósito lembrar o diálogo 
entre dois personagens do dramaturgo alemão Ber-
tolt Brecht na peça A Vida de Galileu. Um deles afir-
ma enfaticamente: “Infeliz do país que não tem he-
róis”; e o outro rebate: “Não, amigo, infeliz do país 
que precisa de heróis”. Os intermitentes casos de cor-
rupção e os problemas que acontecem no cotidiano 
nacional demonstram que o Brasil — apesar de todos 
os esforços e avanços verificados na ética e na valori-
zação da cidadania —, lamentavelmente, ainda se en-
quadra no segundo caso.

Seria muita ingenuidade supor que alguma nação 
consiga ter pleno êxito em suas metas de desen vol vi-
mento, em uma era cujo principal valor é a consciência 
ética, sem que seu princípio fundamental esteja for-
te mente arraigado em todas as instituições. À hu ma-
nidade não interessam apenas as promessas de faci li-
dades, o progresso econômico, a tecnologia de ponta 
e o conforto contidos no ideário comunitário. Ser 
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ético, correto e honesto é essencial.
O arcebispo de Lyon, Monsenhor Philippe Barba-

rin, respondendo à pergunta sobre quais as condi-
ções de um exercício ético de poder, afirmou que em 
primeiro lugar está a retidão interior; depois, o res-
peito às regras da sociedade e, sobretudo, o bem co-
mum daqueles pelos quais somos responsáveis (in 
LAFAY, Denis. A sociedade, a economia, a política, a 
empresa... Sob outro olhar. Acteurs de L’économie, 
2009 p. 35).

De quem é a culpa pelo atual sistema político? Os 
principais culpados são os partidos, que aceitam 
filiações irresponsáveis, funcionam como legendas 
de aluguel, abrem as portas aos arrecadadores de 
votos, meros candidatos-iscas para robustecer a 
bancada partidária no Poder Legislativo. Os partidos 
políticos são cada vez menos representativos da 
comunidade — representam a si mesmos, vivem 
descolados da base social. O Brasil precisa com 
urgência passar a limpo o atual sistema político e 
reformá-lo. Os políticos precisam se conscientizar de 
que “a cidadania virou gente”, na feliz expressão do 
prof. José Murilo de Carvalho (Cidadania no Brasil: o 
longo caminho, 2001).

A legislação pós-1985 foi liberal. Enquanto o 
regime militar colocava obstáculos à organização e ao 
funcionamento dos partidos políticos, a legislação 
atual é pouco restritiva. O número de partidos cresceu 
desordenadamente. Em 1979, existiam dois partidos; 

em 1986, 29; e, hoje, quase 40. É preciso corrigir a 
distorção regional da representação popular. Temas 
relevantes permanecem na pauta da reforma do 
sistema político-eleitoral: redução do número de 
partidos; reforço da fidelidade partidária e da fidelidade 
ao voto; eleição direta dos vices (República e governos 
estaduais e municipais); redução do mandato de 
Senador para quatro anos e modificação do atual 
sistema de substituição e sucessão para o mais votado; 
proibição de reeleição dos parlamentares após dois 
mandatos; e a introdução de um sistema eleitoral que 
combine o critério proporcional em vigor com o 
majoritário, aproximando mais os representantes de 
seus eleitores e reforçando a disciplina partidária. 
Outro tema relevante é o relativo ao financiamento 
das campanhas eleitorais. Não é possível que a cada 
eleição tenhamos de assistir mazelas em razão de 
proble mas relacionados ao financiamento das cam-
panhas eleitorais.

A cidadania virou gente! A discussão urgente de 
uma agenda de reforma política é inadiável.

A verdadeira força de governantes, no dizer de H. 
G. Wells, não reside nos exércitos e nas forças 
armadas, mas no fato de os homens acreditarem que 
eles são inflexivelmente abertos, verdadeiros e legais. 
No momento em que se afastam desse padrão, o 
governo passa a ser apenas a “gangue no poder”, e 
seus dias estão contados.

Reforma política já! 

   À hu ma nidade não interessam 

apenas as promessas de faci li dades, o 

progresso econômico, a tecnologia de ponta 

e o conforto contidos no ideário comunitário. 

Ser ético, correto e honesto é essencial.”
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Nada será como antes no 
Direito do Trabalho

Reforma trabalhista causa inquietação no mundo jurídico, que corre contra o tempo para 
se adaptar às novas regras

Da Redação, por Rafael Rodrigues

No dia 13 de novembro, entrará em vigor a 
nova legislação trabalhista, instituída 
pela Lei no 13.467/17. Será a maior 
alteração já feita na Consolidação das 

Leis do Trabalho desde sua criação, em 1943. As 209 
mudanças e suas diferentes interpretações trazem 
incerteza aos operadores do direito. Há os que 
acreditam que a reforma vai esvaziar a Justiça do 
Trabalho, dentre os quais alguns chegam a propor 
uma “jurisprudência de guer ri lha” para reduzir  seu 
alcance. Outros pensam que a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado, espinha dorsal da reforma, vai 
colidir com o princípio da legalidade e abalar a própria 

estrutura do Estado. Os mais otimistas, con   tudo, 
defendem que as mudanças chegam em boa hora para 
superar um sistema ultrapassado de re la ções 
trabalhistas, aumentar a produtividade das empresas e 
valorizar os trabalhadores. Todos concordam, de uma 
forma ou de outra, que a Jus tiça do Trabalho nunca 
mais será a mesma.

A Revista Justiça & Cidadania foi a Minas Gerais 
para acompanhar, nos dias 3 e 4 de agosto, o curso 
“Reforma trabalhista: impactos nas relações de tra bal-
ho”. Promovido pelo pe lo Espaço Intelectual, pelo 
Sindicato das Empresas de Transporte de Belo 
Horizonte (Setra-BH), e pela Escola Judicial do Tribu-

nal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT 3), o 
evento permitiu a troca de impressões entre ad  -
vogados, procuradores e magistrados que se 
preparam para lidar com as mudanças. O alcance da 
reforma trabalhista prova vel mente só estará 
consolidado dentro de al guns meses ou anos, quando 
os tribunais superiores tiverem produzido  toda a 
jurisprudência necessária à sua interpretação. A 
maioria dos participantes do Seminário concorda, 
no entanto, que é preciso desde já construir uma 
melhor compreensão das novas regras para que o 
caminho seja menos penoso.

A iniciativa contou com a presença de grandes 
nomes da Justiça brasileira, entre eles, os ministros 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski 
e Luís Roberto Barroso, e do Tribunal Superior do 
Trabalho, Vantuil Abdala, Walmir Oliveira da Costa 
e Aloysio Corrêa da Veiga.

Elo perdido – As diferenças de interpretação das 
novas regras ficaram evidentes desde os primeiros 
debates. Ainda na mesa de abertura, o presidente do 
TRT-3a Região, desembargador Júlio Bernardo do 
Carmo, lançou críticas à atuação do Tribunal 
Superior do Trabalho. Para ele, a “jurisprudência 
criativa” do TST teria “alargado o espectro protetor 
do Direito do Trabalho à revelia do devido processo 
legislativo constitucional”, tornando a reforma 
imperativa: “A CLT não está afinada aos novos 
tempos, de alta tecnologia, nem das novas condições 
competitivas e agressivas do mercado de consumo. 
Os tribunais do país, ratificando em nome da 
uniformização da jurisprudência nacional o ativismo 
judicial irrefletido e perdulário idealizado pela corte 
ápice trabalhista, passaram a adotar a ideia fixa de 
que o trabalhador é um eterno hipossuficiente que 
precisa da permanente proteção do Estado”.

Na avaliação de Julio Bernardo a reforma é 
positiva tanto por eliminar a possibilidade do 
julgador valer-se de fontes supletivas para interpretar 
o caso concreto, o que acabava criando um outro 
direito não previsto em lei, quanto porque, em sua 
visão, o trabalhador antes da Reforma tinha muita 
“liberdade” para postular a ação. Para o desem-
bargador, que fez a abertura do curso oficial mente 
para mais de 500 pessoas, dentre elas mais de 100 
magistrados, o saldo é positivo com destaque para 
um dos pontos mais controversos da reforma, o que 
se refere à prevalência do negociado sobre o legislado. 
Na visão do magistrado a tese da hipossuficiência 
não se aplica a todos. “Nós temos os chamados altos 
empregados, que têm curso superior e plena 
consciência das condições de trabalho. Esses estão 
habilitados, por meio de instrumento de negociação 

coletiva, a negociar com o patronato condições até 
contra legem. 

Posições tresloucadas – O ex-presidente do TST 
ministro Vantuil Abdala rebateu a fala do 
desembargador Julio Bernardo no primeiro painel. 
“As palavras do Dr. Júlio Bernardo me autorizam a 
dizer algo que não fazia parte das minhas anotações. 
O Direito do Trabalho é o mais social dos direitos, é 
tutelar, protege o hipossuficiente, pretende superar 
sua inferioridade econômica pela superioridade 
jurídica. O que é ainda mais verdadeiro pelo papel 
importantíssimo de enfrentar um capitalismo sel va-
gem, de trabalho degradante e exploração do trabalho 
infantil. Não se diminui a importância do Direito do 
Trabalho no Brasil”, pontuou. O ma    gistrado, con-
tudo, concordou que deve haver equi líbrio nas de-
cisões trabalhistas: “Embora faça justiça social no 
caso concreto, [a Justiça do Trabalho] não faz 
distribuição de renda”.

Sobre o tema de seu painel, “A prevalência do 
Negociado sobre o Legislado”, o ministro acredita 
que agora, naturalmente, a Justiça do Trabalho terá 
alguma limitação para decretar a nulidade de cláusula 
de acordo coletivo, porque a lei estabeleceu clara-
mente o que pode e o que não pode ser objeto de 
acordo coletivo. “A Justiça do Trabalho deve respeitar 
as normas que regem essa matéria quando houver 
clareza de situação. O que não vai impedir, porque os 
fatos da vida são muito mais ricos do que aquelas 
situações que o legislador imagina, que tenhamos 
circunstâncias que não se enquadrem naquelas 
hipóteses. Essas é que caberão à Justiça resolver, mas, 
de um modo geral, será grandemente diminuída a 
discussão sobre a validade do acordo coletivo, já que 
a própria lei estabelece o que não pode. Vai diminuir 
muito o número de ações na Justiça do Trabalho”, 
afirmou o magistrado.

Para evitar a insegurança jurídica, Abdala de fen-
deu prudência na aplicação das novas regras. 
“Felizmente, creio que a grande maioria do Poder 
Judiciário do Trabalho está convencida de que deve 
haver comedimento na aplicação”, ponderou o 
experiente ministro, já aposentado.

Reforma sindical – Na palestra seguinte o pro-
fessor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (UnB), Dr. Victor Russomano Júnior, criti-
cou a interpretação da legislação segundo crité rios 
ideológicos. Para ele, quando a juris pru dência é ori-
en tada por outros elementos que não os técnicos, ela 
resulta na multiplicação de processos. O ciclo vi ci  oso 
de litigância se perpetua quando a Justiça do Trabalho 
reage ao grande número de processos com a su pres-

Fotos: Carla Lim
a
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Juiz do Trabalho Marlos Melek, da 9a Região

são de atos e oportunidades de atuação das partes, 
que reagem com novos recursos.

Convidado a falar sobre “As mudanças no direito 
sindical”, ele defendeu que a reforma trabalhista seja 
sucedida por uma reforma da organização sin dical: 
“Um sindicato representativo, legítimo e com 
conhecimento dos fatos para realizar o ins tru mento 
coletivo, que será interpretado, ana li sado e julgado na 
sua validade ou eficácia, ou até mes   mo consti tucio-
nalidade, por um magistrado com conhecimento das 
circunstâncias fáticas e que atuará pelo critério dos 
princípios que são man tidos pelo Direito do Trabalho, 
não ideológicos, sequer doutrinários em sentido 
extremado, mas com equilíbrio, razoabilidade e bom 
senso. Se as sim for feito, a reforma trabalhista significará 
um instrumento de produtividade, mérito e valorização 
dos trabalhadores”.

Arbitragem trabalhista – O novo art. 507-A 
prevê a possibilidade de arbitragem nos contratos de 
trabalho cuja remuneração seja duas vezes maior que 
o teto do regime geral da Previdência Social 
(atualmente de R$ 5.351,00) desde que por iniciativa 
ou anuência expressa do trabalhador. Para o juiz 
Fábio Rodrigues Gomes (41a VT-RJ), que apresentou 
a palestra “A arbitragem como solução de conflitos 

tra  bal histas”, a mudança vai ajudar a quebrar o para-
digma de que trabalhador é sempre hipos suficiente. 
A arbitragem, utilizada de forma complementar e 
não excludente da jurisdição pública, poderia ajudar 
a melhorar a qualidade das decisões. Nesta visão, o 
Judiciário manteria o pa pel de “retaguarda insti-
tucional” dos direitos dos tra balhadores, com a 
últim a palavra para corrigir quaisquer desvios da 
justiça arbitral.

Para o magistrado “a Justiça do Trabalho é sempre 
a última fronteira. Ainda que haja meios alternativos, 
as questões podem e devem vir ao Judiciário quando 
houver fraude, vício de consentimento ou qualquer 
ilicitude na sua confecção. O que vai acontecer é a 
diminuição da aventura, daquele que vai à Justiça 
pedindo às vezes o que não tem direito, ou indo 
tentar a sorte”.

Dano extrapatrimonial – O gerente jurídico da 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 
Dr. Victor Tainah Dietzold, e o desembargador do 
TRT-3 Sebastião Geraldo de Oliveira dividiram o 
painel “A tarifação de danos extrapatrimoniais e a 
segurança jurídica”. O primeiro explicou que o dano 
extrapatrimonial, trazido da doutrina à legislação pela 
reforma, engloba o já conhecido dano moral e o con-
ceito mais recente do dano existencial, que diz respeito 
à frustração do projeto de vida da pessoa. “O exemplo 
prático que a gente vê no dia a dia são as jornadas 
extenuantes, sem folgas, que acabam desequilibrando 
a vida pessoal do trabalhador em relação a sua vida 
profissional”, exemplificou o advogado.  

A reforma fixou regras específicas para regu la   -
mentar (art. 223-A) e quantificar o dano extra-
patrimonial (art. 223-G). O maior foco das críticas 
seria a utilização do salário nominal do trabalhador 
como base de cálculo dos danos, com tetos de três, 
cinco, 20 e 50 salários conforme a gravidade. “Embora 
seja total defensor da reforma, me parece que há uma 
contradição à luz da Constituição”, comentou 
Dietzold, referindo-se à violação da isonomia.

Dano em ricochete – Ao complementar o debate, 
o desembargador Sebastião Oliveira disse que, 
inicialmente, hesitou em aceitar a terminologia do 
dano extrapatrimonial. Para ele, embora a mesma 
não esteja incorreta em termos doutrinários, entraria 
em choque com a tradição do Direito expressa em 
artigos da Constituição, no Código Civil, no Código 
de Processo Civil, no Código de Defesa do 
Consumidor e na Lei no 9.029/95. “Parece que foi 
criada uma categoria diferente, mas não foi. É o 
mesmo dano moral. A categoria extrapatrimonial é 
um pouco mais abrangente. Agora teremos o dano 
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famílias por danos materiais, vai ser igual ou diferente?”, 
questionou o magistrado.

Melek defendeu a reforma mesmo em um dos seus 
pontos mais polêmicos, que autoriza o trabalho de 
gestantes e lactantes em ambientes insalubres. “O que 
acontece da porta da rua para fora, tirando a filosofia e 
os direitos de nova geração? Acontece que não se 
contratam mais mulheres. Esse artigo que permite à 
mulher trabalhar em ambiente insalubridade, de 
acordo com atestado de médico da confiança dela, 
surgiu das trabalhadoras médicas da Associação 
Médica Brasileira”, disse o magistrado. “É para proteger 
o mercado de trabalho da mulher”, justificou. 

Sobre a rejeição da sociedade ao texto da re forma 
Melek afirmou: “As pessoas não leem. São 209 pontos 
alterados. É importante que as pessoas leiam, 
conheçam, debatam. Para isso, a lei vai ficar 
adormecida por 120 dias. Na medida do possível, 
estamos percorrendo o Brasil para explicar às pessoas 
os argumentos que levaram à criação de cada artigo 
da nova lei. Aí as pessoas vão chegar à conclusão se 
foi o melhor caminho ou não. Espero que esta seja 
apenas a primeira de tantas reformas que o Brasil 
precisa para voltar a crescer.”

Outra visão sobre autonomia – O procurador 
Rodrigo de Lacerda Carelli, que atua na Procuradoria 
do Trabalho no Rio de Janeiro, dividiu o painel com o 
juiz Marlos Melek. Em outro pólo de argumentação, 
no entanto, formulou duras críticas à reforma que, em 
sua visão, coloca em xeque os direitos do trabalhador. 
“O rei do jogo de xadrez do Trabalho é o princípio da 
proteção, sem ele não existe Direito do Trabalho. A 
Declaração da Filadélfia, de 1944, que marca a 
constituição da OIT tem como primeiro princípio que 
o trabalho não é uma mercadoria. Não nega que os 
atores negociam algo que se chama força de trabalho. 
O que a OIT diz é que essa ‘mercadoria’ não pode ser 
regulada pelo direito das coisas, pelo direito comum. 
Porque essa ‘mercadoria’ no fim é um ser humano. Ela 
pode até não ser tratada como, mas é um ser humano. 
Não existe força de trabalho, o que existe é uma pessoa 
que trabalha”, defendeu o representante do MPT.

Para Carelli, o Direito do Trabalho se encarrega 
de dar autonomia a quem não tem condições de 
exercê-la, como parte do complexo sistema que 
regula a concorrência do trabalho entre os países, 
entre as empresas e entre os próprios trabalhadores. 
“Para evitar a morte e dissipação do exército indus-
trial se colocam limites, para garantir ao mesmo 
tempo uma concorrência em níveis leais e a pos-
sibilidade de manutenção da dignidade da pessoa 
humana que trabalha. O Direito do Trabalho existe 
para que nós não nos matemos uns aos outros”, 
explicou.

O procurador rebateu os argumentos – em sua 
visão “puramente ideológicos”, “pós-verdades” – de 
que a proteção gera desemprego. Apresentou pesquisa 
realizada de 1970 a 2010, que compara 40 itens em seis 
países de diferentes correntes de Direito do Trabalho. 
Os resultados desmentiram a suposta relação direta 
entre proteção ao trabalho e aumento do desemprego. 
Demonstraram, inclusive, que a redução da jornada e 
a proteção sindical geram resultados positivos no nível 
de emprego. “Qualquer um com noção de lógica 
consegue entender que se as pessoas trabalharem 36 
horas, vão gerar mais emprego do que se fossem 44 
horas. Porque se existe uma demanda de trabalho, 
quanto menor for a jornada, mais trabalhadores va-
mos precisar”, procurou demonstrar o procurador.  
“Precisamos, todos os operadores do Trabalho, re-
cons truir esse edifício bombardeado. Temos que fazer 
reforço estrutural no Direito do Trabalho ou ele 
despenca”, finalizou.

Debate açodado – “Gostaria de manifestar minha 
autonomia da vontade com toda liberdade contratual 
se eu estivesse na pele do Neymar, com remuneração 
de R$ 170 milhões”, disse na abertura do painel “O Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, do TST 

moral stricto sensu e o dano moral lato sensu que as 
demais leis tratam a respeito”.

O desembargador alertou que dispositivo que 
trata do dano extrapatrimonial afirma que os titulares 
exclusivos são as pessoas físicas que foram vítimas, 
seja do assédio moral, do dano moral ou do acidente 
de trabalho. “A intenção do legislador foi dizer que 
não cabe dano em ricochete, mas julgamos isso com 
frequência. Julguei o caso de um tratorista no norte 
de Minas que sofreu um acidente e ficou paraplégico. 
Posteriormente veio a esposa, dizendo que também 
foi atingida indiretamente, pois o marido passou a 
exigir cuidados especiais. Pelo dispositivo, não se 
aplica a terceiros. Então, fica a dúvida – porque esse 
dano existe no mundo real –: ele será indenizável 
apenas na Justiça comum ou ficará irreparado?”, 
questionou Oliveira.

Tratamento discriminatório – O desembargador 
acredita que, na Medida Provisória prometida pelo 
Governo Temer para corrigir distorções na reforma, 
deverá ser alterado o parâmetro para cálculo do dano 
extrapatrimonial. “Vamos considerar que su biam no 
elevador de obra um estagiário, o encar re gado, o 
engenheiro e um gerente. Houve a queda desse 
elevador e todos se feriram. Pela tabela, se fosse consi-

derada uma ofensa grave, o estagiário receberia R$ 18 
mil, o encarregado R$ 60 mil, o engenheiro R$ 200 mil 
e o gerente R$ 400 mil. É um tratamento diferenciado 
discriminatório, uma violação muito clara da 
Constituição. A condição social do lesado não pode 
servir como critério para que receba indenização 
maior ou menor”, disse o desembargador, que propõe 
a fixação de valor igual para todos, observado o teto 
dos benefícios da Previdência.

Ele completou sua palestra afirmando que, por 
ser magistrado e não legislador, pretende “aplicar a 
lei em seus limites e com a devida interpretação, sem 
preconceitos, como alguns que estão rejeitando de 
antemão ou aplaudindo entusiasticamente. A minha 
aplicação será de jurista. Vou analisar a lei com o 
cuidado de interpretá-la juridicamente”.

“Puxadinhos” na CLT – O juiz do TRT da 9a 

Região (Paraná) Marlos Melek integrou a equipe 
reunida pelo Palácio do Planalto para dar redação 
final ao texto da reforma. Durante sua participação 
no Seminário, ele fez uma defesa enfática das 
alterações na legislação. “É uma das legislações mais 
modernas do país e do mundo para regulamentar as 
relações de capital e trabalho. A CLT é da década de 
1940, do tempo que tinha a profissão de acendedor 
de lampião de rua (...). Vão dizer que 90% foi alterado, 
mas cadê a interpretação sistêmica? Foram alterando 
aos poucos, fazendo puxadinhos”, questionou na 
abertura do painel “O direito protetor em xeque”.  

Ao comentar a prevalência do negociado sobre o 
legislado, o magistrado defendeu que os trabal-
hadores sabem melhor do que legisladores e juízes o 
que é melhor para eles: “Dizem que os sindicatos são 
fracos e não prestam. Como assim? Segundo o 
Departamento de Economia da USP, no ano passado, 
ano de crise, 52% das convenções foram fechadas 
com reajuste acima da inflação (...). Vamos parar 
com os mitos e com a cortina de fumaça. Todos os 
direitos constitucionais estão regulamentados e 
protegidos no art. 611-B, que são infensos à 
negociação coletiva” disse Melek, que acrescentou: 
“Essa lei quebra para digmas, muda culturas, fratura 
o sistema”.    

De volta ao elevador – O juiz justificou a uti li  za ção 
do salário contratual como parâmetro para pagamento 
de indenizações por danos extrapa trimoniais porque, 
segundo a doutrina, deve se ob servar simultaneamente 
a capacidade econômica de quem paga e de quem 
recebe. “Mate maticamente é isso. Se cai um elevador 
com pessoas que têm salários diferentes, que é o 
exemplo colocado, como será o dano material de cada 
um? Como é que vai ser a pensão vitalícia paga às Procurador do Trabalho Rodrigo Carelli
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todos nós estamos debatendo é o limite legítimo e 
desejável de proteção do trabalhador, inclusive 
retirando incentivos a um excesso de litigiosidade. 
Há uma crença, que precisa ser avaliada, de que a 
litigiosidade é sinal de que as pessoas estão 
exercendo seus direitos. A litigiosidade é muitas 
vezes sinal de que as pessoas não estão tendo seus 
direitos respeitados. Embora o acesso à Justiça seja 
muito importante, acima de um certo volume a 
Justiça não consegue atender a tempo e a hora todas 
as demandas. Acaba sendo uma prestação juris-
dicional entregue em cinco anos, oito anos, dez 
anos, o que acaba sendo uma negação de justiça. 
Portanto, nós temos que encontrar o ponto ótimo 
na proteção do trabalhador e o ponto ótimo na 
judicialização, porque além de um determinado 
ponto ela passa a ser contraproducente. Nosso 
papel é identificar qual seja esse ponto de equilíbrio. 
Quando o empregado tiver razão, dar ao empregado 
razão e, quando a empresa tiver razão, dar razão à 
empresa. A lógica de que o empregado tem sempre 
razão estimula o comportamento incorreto e o 
excesso de litigiosidade. (...) Talvez o que mais aflige 
é ter um sistema que estimula as pessoas a serem 
‘espertas’. Estamos precisando dos bons, não dos 
espertos”, concluiu Barroso.  

Sucessão e responsabilidade – Para o ministro 
Walmir Oliveira da Costa, membro da Comissão de 
Jurisprudência do TST, a Justiça do Trabalho, em 
relação à reforma, está frente ao dilema da esfinge: 
“Decifra-me ou te devoro”. Ele explica que em torno 
de 70 verbetes de direito material terão que ser revistos 
pela Comissão, e que a primeira questão a ser analis a-
da será a do direito intertemporal. “Como vamos 
a plicar? Ex tunc ou ex nunc? Será a primeira grande 
dificuldade”, comentou o ministro, acrescentando que 
no caso da terceirização de atividades, os advogados já 
pedem que o TST aplique, para os processos em curso, 
a nova legislação.

Embora tenha manifestado críticas pontuais, Costa 
disse considerar positivos os pontos centrais da reforma, 
dentre os quais destacou o assunto de sua palestra: 
“Grupo econômico, sucessão e responsabili dade por 
créditos trabalhistas”. Para ele, as mudanças nesse tema 
vão dotar o cenário de maior segurança jurídica. Citou, 
como exemplo, a alteração do conceito de grupo 
econômico feita no art. 2º da CLT, que substituiu a 
expressão ‘empresa’ por ‘pessoa jurídica’. “O empregado 
podia cobrar de qualquer empresa do grupo, ainda que 
não fosse sua real empresa, porque, na aparência, o 
empregador era o grupo econômico (...). O terceiro, 
ainda que integrasse o grupo econômico, podia ser 
surpreendido com a penhora de seus bens por uma 
decisão judicial em processo no qual não teve a 
oportunidade de se defender”, explicou o ministro. Três 
requisitos objetivos vão passar a ser observados para a 
configuração do grupo econômico: demonstração do 
interesse integrado; eletiva comunhão de interesses e a 
atuação conjunta das empresas integrantes.

Modernidade líquida – Os juízes do TRT-1, 
Ricardo Georges Affonso Miguel e Roberta Ferme 
Sivolella dividiram o painel “Novos perfis das relações 
de trabalho: modelos modernos de contratação de 
trabalhadores”. Começaram pela análise das principais 
justificativas da reforma: o excesso de protecionismo 
da legislação trabalhista, a insegurança jurídica de um 
sistema pautado na jurisprudência, e a inadequação da 
legislação às novas formas de trabalho. Para a juíza 
Roberta Sivolella, o viés preponderantemente eco nô-
mico da reforma pode desequilibrar a inter-
dependência entre o Direito do Trabalho e a economia. 
Ricardo Miguel, contudo, considera que, de fato, a 
Justiça do Trabalho talvez tenha “extrapolado em 
algumas concessões”. O magistrado se queixou tam-
bém da falta de debate em torno da reforma, 
considerando que foi desperdi çada a oportunidade 
para a criação de um código do Direito do Trabalho.

Sivolella, que atua como juíza auxiliar da Vice-
Presidência do TST, também falou sobre a inter-

Ministro Luis Roberto Barroso, do STF

contrato de trabalho intermitente” o ministro do TST 
Aloysio Corrêa da Veiga, que arrancou risos da plateia. 
Em sua avaliação, faltou debate público no processo 
de tramitação da reforma trabalhista. O magistrado 
questionou a posição de alguns palestrantes que o 
antecederam. “Onde está o excesso do princípio pro -
tetor utilizado como ideologia? Onde está um 
liberalismo maior utilizado como ideologia? O Brasil 
realmente está parado porque as empresas não se 
animam por falta de segurança jurídica a investir? Não 
é bem assim. Não é só no Direito do Trabalho que 
temos relações jurídicas conflitantes”, contextualizou 
o magistrado, que apontou como outro exemplo de 
entrave para a economia nacional uma carga tributária 
“altamente descompensada”.  

O ministro reconheceu que as relações de tra-
balho precisam se aperfeiçoar, mas criticou a pre va-
lência do acordado sobre o legislado. Ele pediu 
moderação: “Modus in rebus. A negociação valerá 
sobre a lei quando não contrariá-la. (...) Se alguém 
disser que não aplica a lei e ainda a contraria porque 
está negociando, acabou o Estado de Direito”.     

Trabalho intermitente – Após estes comentários 
gerais sobre a reforma, o ministro falou sobre a questão 
do trabalho intermitente, presente nos artigos 443, 452-
A e 611-A da Lei nº 13.467/17. Ele opinou que nas 
determinadas atividades sazonais, embora a con-
tinuidade da relação de emprego seja extremamente 
onerosa para o empregador, não se pode transferir o 
risco econômico para o trabalhador. Concordou que o 
trabalho intermitente precisa de fato ser regulamentado, 
mas criticou as comparações invocadas com as legis-
lações da Itália e de Portugal.

Explicou que na regulamentação feita por esses 
países há várias diferenças em relação à nova legislação 
brasileira. A principal delas é que os instrumentos da-
queles países garantem remuneração ao trabalhador, de 
pelo menos 20% do salário, nos períodos em que 
aguarda convocação. Já o art. 452-A da reforma tra-
balhista diz que “não há remuneração no período de 
inatividade”. Veiga fez ainda a ressalva de que esse tipo 
de contrato não pode ser estendido a atividades que não 
tenham como característica a sazonalidade ou a 
intermitência. “Caso contrário é precarização do 
trabalho, é criação de subemprego”, disse o ministro no 
encerramento do primeiro dia de debates.

Do sublime ao ridículo – A retomada dos tra bal hos 
no segundo dia foi com a palestra “O futuro da Justiça 
do Trabalho. O que melhora e o que piora no ambiente 
pós-reforma”, proferida pelo ministro do STF Luís 
Roberto Barroso. Ele apontou a superação da 
“judicialização da vida em todos os domínios, inclusive 

no Direito do Trabalho” como um dos principais 
desafios brasileiros. Desde as grandes questões éticas até 
as disputas entre vizinhos, a vida no Brasil teria sido 
judicializada “do sublime ao ridículo”. Para o ministro, 
a reforma poderá vir ser uma ferramenta para corrigir a 
judicialização despropositada da vida trabalhista. Ele 
citou esta tís ticas segundo as quais, apenas em 2015, 
teriam sido ajuizadas quatro milhões de novas ações 
trabalhistas no Brasil. “É preciso refletir sobre as razões 
pelas quais nós temos uma judicialização nessa extensão 
(...). É possível que uma grande quantidade de 
empregadores simplesmente não cumpra a legis lação, 
dando azo a este tipo de litigiosidade, mas é provável 
também que existam outras causas”, avaliou o ministro.

A lógica adotada pela reforma, segundo Barroso, 
é a de que o excesso de proteção desprotege. “Fora de 
dúvida e todos estamos de acordo, o trabalho precisa 
ser valorizado e o trabalhador precisa ser protegido 
em certa medida por ser o pólo mais frágil da relação 
empregatícia. Porém, há um ponto ótimo de 
proteção. Entre a desproteção e a superproteção há 
uma área que é o ponto de equilíbrio que nós 
precisamos encontrar. Porque se esta dose não for 
ministrada adequadamente, você termina pela su-
perproteção pro duzindo impacto negativo sobre o 
emprego e gerando informalidade. Portanto, o que 

Ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST
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Desembargadora Taisa Marisa Macena de Lima, do TRT-3

dariedade, partindo da premissa de que estávamos 
frente a su jeitos jurídicos desiguais e era preciso 
proteger predo minantemente um deles para 
restabelecer a igualdade. Hoje, já não estamos mais 
diante de um trabalhador que não tem consciência 
de seus direitos. (...) Estou diante de um ser humano, 
não só trabalhador, que agora tem acesso à in for-
mação como não tinha antes. Então, esse 
protecionismo pode ser exagerado, temos que 
encontrar um ponto de equilíbrio”, avaliou a 
desembargadora Taísa Marisa Macena de Lima, que 
deu continuidade ao painel sobre os novos limites 
da jornada.

Ela ressaltou que apesar da mudança no perfil do 
empregado, que “não é mais o trabalhador da CLT”, 
continuam a existir várias situações em que as pessoas, 
físicas ou jurídicas, se encontram em posição de 
vulnerabilidade. Para ela, embora a reforma quebre 
paradigmas, ainda é cedo para avaliar se houve avanço 
ou retrocesso. “Vejo pessoas decantarem a reforma 
como se fosse um grande passo na evolução da 
sociedade brasileira, das relações humanas e das 
tensões entre capital e trabalho. Também ouvi aqui 
mes mo nesse auditório explanações que mostram a 
reforma como o apocalipse. Não acredito nem em 
uma coisa, nem em outra”, pontuou a desembargadora.  

Respeito à Constituição – Quanto às alegações 
de inconstitucionalidade, ela disse ter preocupação 
com o artigo que regulamenta a jornada de 12X36. 
“Se é segurança que queremos, precisamos primei-
ramente refletir sobre a constitucionalidade de uma 
jornada de 12X36, prevista em acordo firmado dire-
tamente entre empregado e empregador, quando o 
texto constitucional prevê a necessidade de acordo ou 
convenção coletiva”, disse a desembargadora.

“A constitucionalidade não é uma questão de 
conveniência, é uma questão de Estado Democrático 
de Direito. Nenhuma reforma trabalhista que vise 
modernizar o Direito do Trabalho, adaptá-lo às 
novas formas de trabalhar, novas necessidades do 
mercado, necessidade de criação de postos de 
trabalho e de incrementar o crescimento econômico 
pode passar por cima da Constituição”, finalizou.

Questionada sobre a expectativa da reforma desa-
fogar a Justiça do Trabalho, a desem bar ga dora concluiu: 
“A existência de pontos de constitucionalidade discu-
tível abre ensejo a novos tipos de demanda. Vamos 
deixar de ter certos tipos de demanda e passaremos a ter 
outros. Não tenho como prever o impacto numérico, 
mas haverá novos tipos de demandas. Quando, por 
exemplo, uma empresa implantar um turno de 12x36 
por acordo individual, haverá sempre um advogado 

Professora Carolina Tupinambá, coordenadora acadêmica 
do curso

pretação da nova legislação: “Em alguns pontos vejo 
modernidade, mas o que vai dizer se teremos 
retrocesso ou não é a forma que vamos interpretar. 
Não tem como deixar de fazer uma interpretação 
sistemática e conforme a Constituição. A reforma traz 
vários dispositivos novos, mas não revoga dispositivos 
de importância nodal e que trazem regras gerais, que 
são dispositivos principiológicos. Podemos mencionar 
o art. 2o, que trata da impossibilidade de transferência 
do risco do empreendimento para o trabalhador, e o 
art. 468, que trata de impossibilidade de revisão lesiva. 
Se nós fizermos uma interpretação dos dispositivos 
vigentes com base nesses princípios que norteiam o 
Processo do Trabalho, teremos na prática uma 
modernização sem perda de direitos. Mas se não 
fizermos uma interpretação dessa forma, realmente há 
retrocesso.” 

Sobre as novas formas de trabalho, a magistrada 
disse que a reforma traz avanços ao criar dispositivos 
para regulamentar modalidades de contratação que já 
eram reconhecidas pela jurisprudência. “Não é mais 
necessário, para aferir se há vínculo de emprego, 
verificar se a pessoa era vista no ambiente de trabalho. 
A informação se tornou irrelevante, na medida em 
que o próprio local de trabalho também se transformou 
em algo mais fluído”, explicou a juíza. O juiz Ricardo 
Miguel exemplificou com o caso do teletrabalho, que 
já faria parte do cotidiano de mais de 15 milhões de 
trabalhadores brasileiros, sendo utilizado por 68% das 
empresas privadas. A reforma inseriu este regime de 
contratação dentre as hipóteses excludentes do regime 
de jornada, previstas no art. 62 da CLT.  “Não tem 
motivo para questionar o teletrabalho. Na verdade, é 
uma regulamentação. Se corretamente interpretado, 
teremos desenvolvimento”, concordou.

Nova ampulheta  –  A idealizadora e coor de na  -
dora acadêmica do Seminário, professora Carolina 
Tupinambá, sócia do Espaço Intelectual, dividiu com 
a desembargadora Taísa Marisa Macena de Lima 
(TRT 3) o painel “Jornada: controle, limites. Novos 
critérios de repouso e tempo à disposição”. Primeira 
a falar, a professora disse acreditar que a reforma vai 
consolidar uma visão das relações de trabalho mais 
aberta do que aquela até então expressa na CLT, apesar 
das críticas pontuais: “A reforma trabalhista confere ares 
mais flexíveis à CLT, notadamente no que se refere à 
duração do trabalho, aspecto primordial das relações 
entre empregados e empregadores.”

Pontuou que, tradicionalmente, o tempo ad mi-
tido como jornada de trabalho era o que o em-
pregado ficava à disposição do empregador. 
Contudo, em um mundo de relações trabalhistas 
tão dinâmicas, a CLT voltou-se a flexibilizar a ficção 

da disponibilidade, trazendo uma série de exceções 
de intervalos de tempo em que o empregado pode 
estar no trabalho e, mesmo assim, não estar 
cumprindo sua jornada, de acordo com os incisos 
do artigo 4o, parágrafo 2o, da CLT.

A alteração legislativa também inovou ao 
acrescentar no rol dos trabalhadores que não têm 
suas jornadas computadas o teletrabalhador, mesmo 
que sua jornada seja rigorosamente fiscalizada, 
segundo a professora Tupinambá.

“Os acordos de compensação ganharam destaque 
nas versões tácita ou expressa individual e coletiva. 
Enquanto o acordo individual tácito poderá regular 
horas a serem compensadas até mensalmente, o 
escrito pode expandir esse prazo por seis meses, 
regular sobre os intervalos para amamentação da 
mulher e instituir o regime de doze horas seguidas 
por trinta e seis horas ininterruptas de descanso. Já a 
convenção e o acordo coletivo poderão tratar de 
compensações anuais e até sobre redução de intervalo 
intrajornada para, no mínimo, trinta minutos para 
jornadas superiores a seis horas”, disse a professora e 
advogada especialista em Direito do Trabalho.

Nem evolução, nem apocalipse – “A construção 
da CLT se deu sob o signo da igualdade e da soli-

Juíza do Trabalho Roberta Sivolella, auxiliar da vice-
presidência do TST
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direito”, caracterizado pela solução de dissídios 
mediante a arbitragem e a mediação, que agora aporta 
no Direito do Trabalho brasileiro.

“Este instituto interfere em pelo menos dois séculos 
de lutas em torno dos direitos sociais, a partir das quais 
o Estado passou a ter papel ativo na defesa dos 
hipossuficientes. Foi quando surgiram (...) direitos 
inalienáveis, estabelecidos não a partir de uma lógica 
econômica de mercado, mas para equilibrar as relações 
assimétricas entre o capital e o trabalho”, voltou a 
problematizar o magistrado. Lewandowski acrescentou: 
“Essa lógica pode vir a ser subvertida com a reforma 
trabalhista, dependendo do modo como será aplicada a 
prevalência do acordado sobre o legislado”.

Proibição do retrocesso – O ministro avaliou que 
o “acordado sobre o legislado” pode vir a colidir fron-
talmente com o princípio basilar da legalidade: 
“Como compatibilizar a prevalência do acordado 
sobre o legislado com a garantia das garantias que é a 
inafastabilidade da jurisdição? Quando houver ofensa 
de uma norma de ordem pública como a segurança 
do trabalho, como procederá o Judiciário?” Ele 
mencionou a proibição do retrocesso de direitos 
presente no art. 30 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e também implícita no art. 7o, 
caput, da Constituição. “O professor [José Gomes] 
Canotilho, grande cons ti tu cionalista, diz sobre o 
princípio da proibição do retrocesso, que quando se 
tratam de direitos já positivados na legis lação, estes 
direitos não podem ser suprimidos sem medidas 
compensatórias, sob pena de ofensa aos princípios da 
confiança e da segurança jurídica do cidadão”, 
comentou o magistrado. Ele questio nou ainda a 

introdução da prevalência do acorda do simul ta nea-
mente ao “enfraquecimento dos sindicatos” com o 
fim da contribuição sindical obrigatória.

“Digo com toda honestidade que há pontos em 
que há avanços, outros despertam dúvidas. (...) A 
mudança legislativa deve ser vista como tentativa de 
superar entraves na relação entre capital e trabalho 
que engessam a economia brasileira. Mas é preciso 
fazer a exegese à luz de toda a evolução histórica que 
trouxe à lume os direitos econômicos, sociais e 
culturais hoje inscritos em documentos, constituições 
e leis de todo o mundo civilizado”, disse o ministro 
em suas considerações finais.

Sobre o curso, pioneiro na discussão da temática 
no Brasil, Lewandowski elogia: “Esse evento é muito 
importante porque congrega os principais atores que 
atuam na reforma trabalhista ou nas suas 
consequências – juízes, empresários, juristas, ad vo-
gados e outros – em um debate científico, sem 
restrições, com espírito universitário, contribuindo 
para elucidar alguns pontos controvertidos. A 
reforma é muito recente e nós temos ainda muito o 
que meditar sobre ela. O mundo muda, a lei tem que 
mudar também. Não podemos ficar petrificados com 
uma legislação que data dos anos de 1940. Claro que 
há que se fazer adaptações, mas não em prejuízo dos 
direitos fundamentais do trabalhador.”

Balanço final – Após dois dias e intensos debates, 
o curso, que pretende-se tenha nos próximos meses 
mais uma edição voltada para a temática Processo do 
Trabalho Pós-Reforma Trabalhista, foi encerrado 
com resultados impressionantes, como a adesão em 
massa dos desembargadores do Trabalho de Minas 

  A mudança legislativa deve ser vista como tentativa de superar 

entraves na relação entre capital e trabalho que engessam a economia 

brasileira. Mas é preciso fazer a exegese à luz de toda a evolução 

histórica que trouxe à lume os direitos econômicos, sociais e culturais 

hoje inscritos em documentos, constituições e leis de todo o mundo 

civilizado”.
Ministro Ricardo Lewandowski, do STF

para dizer que é inconstitucional. A questão vai subir 
aos tribunais superiores. É uma troca, uma acomodação. 
Não sei se numericamente vai fazer muita diferença”.

Terceirização e “pejotização” – Para agregar uma 
visão econômica ao debate, o professor do Depar-
tamento de Economia da PUC-Rio José Már cio Ca-
margo, foi convidado a apresentar o painel “Trabalho 
terceirizado: precarização ou alternativa econômica 
viável?”. Em sua fala o economista fez uma defesa da 
reforma trabalhista no âmbito do conjunto de 
reformas que considera fundamentais para o Brasil, 
incluindo as mudanças na grade do ensino médio, o 
teto dos gastos públicos e a reforma previdenciária. 
Para José Márcio, as novas formas de contratação 
também vão beneficiar trabalhadores que hoje estão 
na informalidade e grupos que demandam jornadas 
menores, como jovens que trabalham e estudam e 
mulheres com filhos pequenos.

Outro aspecto apontado como positivo pelo pro -
fessor é a possibilidade de negociação salarial a 
qualquer momento do contrato, sem o dogma da 
irredutibilidade de salário: “No Brasil, a rotatividade é 
grande demais. Você demite e contrata porque é a 
única forma de ajustar o salário. Esse ponto é 
importante porque vai diminuir a rotatividade. 
Quando a sua empresa estiver mal, ao invés de mandar 
o empregado embora, você vai poder conversar com 
ele e propor a redução do salário. Hoje não, você tem 
que mandar embora e contratar outro no lugar”.

Camargo defendeu ainda a “pejotização”. “Não 
vejo nenhuma razão para não poder contratar [como 
pessoa jurídica]. Prefiro ser pessoa jurídica para 
escolher quanto vou poupar ou guardar para minha 
aposentadoria”, disse. Em relação à terceirização, ele 
disse considerar impossível diferenciar atividade-
meio de atividade-fim. “A globalização é um processo 
de terceirização internacional, que fez despencar os 
preços dos bens comerciáveis que você pode produzir 
para vender em qualquer lugar do mundo. Uma 
geladeira hoje custa 1/5 do que custava há 50 anos. 
Esse processo só existe graças à terceirização e nós 
ficamos fora dele por causa da nossa legislação. 
Significa que enquanto a Ásia em 40 anos reduziu 
sua pobreza em mais de um bilhão de pessoas, nós 
ficamos para trás porque tentamos proteger nossos 
trabalhadores proibindo a terceirização”, disparou 
no encerramento de sua participação.

Zeitgeist e lex mercatoria – Instado a falar so bre “o 
embate entre legislado e convencionado”, o ministro 
do STF Ricardo Lewandowski foi além e situou a 
reforma trabalhista no processo histórico de 
constituição de direitos. Começou pela análise do 

zeitgeist, ou espírito do tempo no qual a reforma 
acontece. A visão pós-moderna teria colocado em 
xeque os dogmas da ciência, substituindo-os por uma 
visão efêmera e fragmentada da realidade, fundada em 
opiniões ou preconceitos. Nesse contexto, insere-se 
ainda a pós-verdade, que substitui fatos por factóides. 
“Perdemos o contato com a realidade fenomenológica 
por conta do volume enorme de informações que se 
repetem, viralizam e são tomadas como verdades 
factuais”, problematizou o ministro do STF.

Lewandowski observou que o próprio Estado-
Nação teria sido abalado pela pós-modernidade em 
um de seus atributos essenciais, que é a soberania, na 
medida em decisões econômicas fundamentais (o quê, 
quanto, para quem, por quem e onde produzir) já não 
pertencem mais ao Estado e nem mesmo ao mer  cado 
nacional. Estariam agora submetidas à lógica da 
globalização, que possui, dentre outros as pectos 
nefastos, a transferência de indústrias que em pregam 
mão-de-obra intensiva para os países sub -
desenvolvidos, justamente porque nesses as regras são 
mais permissivas e a fiscalização é menos eficiente. Em 
consequência da descentralização da produção de 
bens e serviços, ressurge a lex mer catoria, direito 
praticado por comerciantes desde a Antiguidade, 
baseado no predomínio da vontade das partes e na 
prevalência do acordado sobre as leis. Um “velho novo 

Ministro Ricardo Lewandowski, do STF
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contemplados, porque não havia espaço físico para 
comportar todo mundo”, afirmou a juíza Maria 
Raquel. “Encerro o dia de hoje satisfeita, feliz e 
aliviada. Havia opiniões muito divergentes se a 
Escola deveria fazer parcerias assim, mas se provou 
um sucesso. No ano passado, a gente trabalhou da 
forma mais tímida, com poucas vagas. Dessa vez, a 
Escola assumiu a certificação, a Dra. Carolina 
Tupinambá e o Dr. Gustavo Versiani, gerente 
jurídico do grupo Treviso, aceitaram nossas 
ponderações, nos sos pontos de vista divergentes. 
Foi o que tornou o debate tão rico.”

Representando os diversos apoiadores, a Souza 
Cruz, como patrocinadora Platinum, representada por 
sua diretora jurídica Carla Simas, concluiu: “Ficamos 
positivamente sur preendidos pela quantidade de 
inscritos e da ex tra polação até da capacidade do 
evento. Isso demonstra que toda a comunidade 
jurídica está muito interessada na discussão do tema, e 
comprova a relevância do debate”.

O presidente do Setra-BH, Joel Jorge Guedes 
Paschoalin, anfitrião do curso, arrematou: “Sabemos 
que a reforma, como posta, não encontra uma unidade 
entre nós, mas ima ginamos que ao menos em um 
ponto todos con cordemos: alguma coisa precisa ser 
feita para que tenhamos índices satisfatórios de 
desenvolvimento”.

Gerais e o expressivo número de inscritos e de 
participantes em lista de espera, 1260 pessoas. 

O desembargador Luiz Ronan, 2o Vice-Presidente 
do TRT-3, ouvidor e diretor da Escola Judicial do 
TRT3 e a juíza Maria Raquel Valentim, coordenadora 
da Escola, auxiliaram a professora Ca rolina 
Tupinambá e o Setra-BH na organização do evento e 
se demonstraram satisfeitos e orgulhosos com os 
resultados alcançados: “A Escola estabeleceu as horas 
para efeito de certificação e também deu apoio, porque 
é uma questão de interesse da magistratura. 
Principalmente nesse caso, em que o juiz vai ser 
convocado a aplicar uma lei nova, é importante que 
tenha uma fun damentação maior para os caminhos 
que ele vai seguir. Esse evento saiu na frente dos 
demais. [O cur so] foi formatado com muita agilidade 
e se adianta em relação a questões que são muito 
complexas e controvertidas. O fato de ter saído com 
muita rapidez, e também diante das dúvidas e da 
perplexidade dos operadores do Direito, favoreceu 
essa procura tão grande”, afirmou Ronan.

“A Escola abraçou a ideia, até imaginando que 
pode ria fazer contrapontos, trazer opiniões diver-
gentes, porque é um tema que suscita muito debate. 
E coneguiu. Trouxemos todo tipo de pensamento, 
foi uma miríade de temas e de opiniões. Tivemos 
uma lista de espera com mais de 200 servidores não 

Mesa de encerramento do evento
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