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A Zit Gráca começa 2012 e apresenta sua nova marca.

Reestilizada, atual e carregada de valores que ao longo 
de 42 anos a Zit construiu: seriedade, transparência, 
comprometimento, qualidade e objetividade em cada 
um destes.

Esta nova marca traz exatamente isso. A objetividade 
com que trabalhamos e na realização do melhor para 
clientes, fornecedores e parceiros, indo direto ao ponto, 
para que nossos relacionamentos sejam frutíferos e de 
longo prazo.

A Zit Gráca está de marca nova e mais novidades virão 
ainda este ano, aguardem!

GRÁFICA

Rua Santa Mariana, 21 | Bonsucesso | Rio de Janeiro | (21) 2136 6969 | zit.com.br
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Editorial

Apesar das discussões e controvérsias, o Conselho Nacional 
de Justiça dispõe de um controle interno qualificado que tem 
contribuído para o fortalecimento republicano, da democracia 
e da sociedade, com o chamamento da moralidade pública, 
da ética e do respeito aos direitos individuais e coletivos, 
incrementando e ajudando o País na aceleração da devida 
prestação jurisdicional, impondo um estudo estratégico com 
a implantação de metas adequadas. Essas metas se fazem 
necessárias e tornam as discussões sobre o Judiciário úteis 
para que o Brasil entenda, aperfeiçoe e consolide as suas 
instituições republicanas.

Os cidadãos conhecem a situação por meio dos veículos de 
comunicação, que têm reservado espaço cada vez maior para 
temas envolvendo o Judiciário – ampliando significativamente 
a arena de debates com editoriais, reportagens e cartas de 
leitores sobre o desempenho do CNJ –, o que impulsiona esse 
processo de descrédito da magistratura pela opinião pública, 
que vislumbra e aspira a possível punição de comportamentos 
malfeitos do que é visto como regalias e privilégios, provocando 
crescente corrosão na imagem do Poder Judiciário, fazendo com 
que a sociedade assista, atônita, aos movimentos que caminham 

A MAJESTADE DO 
PODER JUDICIÁRIO

A editoria da Revista que, desde os primórdios da sua 
fundação, vem mantendo os mesmos princípios na 
defesa do Poder Judiciário e da Magistratura, não 
poderia deixar de se manifestar sobre as controvérsias 

que, no momento, se instauram sobre as prerrogativas do 
Conselho Nacional da Justiça – CNJ.

O CNJ tem recebido críticas de magistrados, sobretudo 
dos Tribunais de Justiça estaduais, que o qualificam como 
instrumento de interferência indevida, por se tratar de um 
controle externo ao Judiciário.

A discussão havida, e que continua em clima de atrito, 
somente será solucionada com a interveniência, em última 
instância, do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o 
julgamento sobre a competência do CNJ de fiscalizar os desvios 
de atos administrativos correlatos praticados pelos servidores 
do Judiciário e da Magistratura. 

Enquanto a solução prolatada pelo STF não chega, pondo 
fim à celeuma em questão, com a desejada transparência e a 
definição plena sobre a competência e legalidade das ações 
intentadas pelo CNJ,  seria de bom termo que esse assunto 
amainasse em respeito à decisão da Suprema Corte.

“A vida democrática é de controle, de participação, de ativação da 
cidadania, e o Brasil cresce com isso: nossas decisões se legitimam 

ainda mais quando há acompanhamento, até crítico, por parte da 
população. Então as cobranças são feitas constantemente e nós somos 

curtidos nesse tipo de relacionamento com o público”

Ministro Carlos Ayres Britto
Vice-presidente do STF
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na contramão da urgente necessidade de saneamento das 
instituições públicas.

O CNJ surgiu para ser o controle da sociedade sobre a 
atuação administrativa e financeira dos Tribunais do País, bem 
como sobre o comportamento ético de seus integrantes. A crise 
que o atinge afetou muito a imagem do Judiciário – e afetou 
negativamente. Existem argumentos técnicos contra e a favor 
do poder de investigação, mas uma coisa é certa: o CNJ veio 
para ficar e não para ser uma instituição de fachada.

A crise que envolve o CNJ deverá se encerrar com a 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Há esperança de que 
tenham êxito as gestões iniciadas pelo ministro Luiz Fux, para 
tentar uma fórmula que atenue a ingerência nos tribunais, 
sem impedimento de agir, caso configurada a impunidade, 
devido a laços de amizade entre magistrados e corregedores 
sob suspeita.

Nesse momento, em que ânimos divergentes debatem 
a questão que envolve as prerrogativas do CNJ, vale, pela 
similitude do que se discute, pela oportunidade e para 
reflexão, a advertência contida no pronunciamento feito pelo 
eminente ministro Ayres Britto, ao receber as homenagens 

do Ministério Público Estadual da Bahia: “A vida democrática 
é de controle, de participação, de ativação da cidadania, e o 
Brasil cresce com isso: nossas decisões se legitimam ainda 
mais quando há acompanhamento, até crítico, por parte da 
população. Então as cobranças são feitas constantemente 
e nós somos curtidos nesse tipo de relacionamento com  
o público”.

O azedume das declarações é produto de princípios que se 
compreendem, mas que não podem prevalecer contra a herme-
nêutica, a racionalidade, a sociedade brasileira e a majestade do 
Poder Judiciário.
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Ives Gandra da Silva Martins Filho 
Ministro do TST
Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho

O fEnôMEnO DA 
TERCEIRIzAçãO E SUAS
IMplIcAÇõES JuRÍDIcAS

I. Introdução – A audiência pública sobre terceirização no TST

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2011, o Tribunal Superior 
do Trabalho realizou, pela primeira vez em sua história, 
uma audiência pública para a coleta dos elementos 
técnicos necessários à melhor compreensão 

socioeconômica do fenômeno da terceirização. O objetivo 
traçado pelo presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, 
que em louvável iniciativa a convocou, era o esclarecimento da 
Corte, na esteira do que já tem sido feito pelo STF, com vista 
ao embasamento fático das decisões judiciais, apontando os 
caminhos da legalidade dessa forma moderna de organização 
empresarial.

Nesse diapasão, e levando em conta os subsídios fornecidos 
pelos depoimentos de cerca de 40 especialistas na matéria 
colhidos nessa audiência pública, podemos estabelecer 
alguns marcos teóricos que balizem a análise jurídica dos 
casos concretos com os quais a Justiça do Trabalho tem se 
deparado ultimamente, refletindo sobre alguns à luz desses 
esclarecimentos.

Em que pese o objetivo da audiência pública tenha sido 
obter dados técnicos para melhor compreensão do fenômeno 
e de seus desdobramentos na vida do trabalhador, todos os 
técnicos e acadêmicos ouvidos acabaram, também, por se 
situar axiologicamente diante do fenômeno, canonizando-o ou 
anatematizando-o.

Se o escopo maior da audiência era o esclarecimento 
dos ministros do Tribunal, o duelo dialético que se travou nos 
dois dias da audiência serviu para apresentar, em toda a sua 

extensão, para os mais de 500 assistentes dos depoimentos, os  
argumentos a favor ou contra a terceirização. Assim, os partidários 
de uma ou outra posição puderam também aquilatar os pontos 
fortes ou fracos de seus discursos, bem como as vantagens e 
desvantagens da terceirização, seus perigos e necessárias 
adequações. Após essa audiência pública, a discussão sobre 
terceirização em nosso País não será mais a mesma.

II. A essência do fenômeno econômico da terceirização
Sintetizando os diversos elementos trazidos em contribuição 

ao posicionamento do TST, podemos dizer que o fenômeno da 
terceirização é uma realidade econômica de caráter universal 
e irreversível1, cuja face perversa deve ser transformada, quer 
pela via legislativa, quer pela via judicial.

Como fenômeno econômico, caracteriza-se pela concentra-
ção empresarial na atividade de sua especialização, pela pas-
sagem do modelo de empresa verticalizada para o de empresa 
ligada a redes de produção:

a) empresas verticalizadas – Todas as etapas do processo 
produtivo e todas as espécies de atividades necessárias à sua 
existência são realizadas por elas mesmas, com seus próprios 
empregados;

b) empresas ligadas a redes de produção – Cada qual 
desenvolve parte do processo produtivo, especializando-se 
cada vez mais.

Basicamente, teríamos duas espécies de terceirização:
a) prestação ou fornecimento de bens e serviços – A empresa 

prestadora de serviços ou fornecedora de bens realiza em sua 
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sede (ou fora das dependências da tomadora 
de serviços), com seu equipamento e com seus 
empregados, determinado serviço ou produz 
determinado bem, acessório do processo 
produtivo, entregando o produto acabado 
para a empresa tomadora dos serviços, 
como pode ocorrer, v.g., com as atividades 
de contabilidade, informática ou medição de 
consumo de água e luz, ou os insumos da 
indústria automobilística;

b) fornecimento de mão de obra – A 
empresa terceirizada contrata, treina e 
fornece à empresa principal mão de obra 
especializada, que, mesmo sendo dirigida e 
subordinada à empresa terceirizada, trabalha 
nas dependências da empresa principal, 
eventualmente com equipamento da própria 
empresa beneficiária do labor, como pode 
ocorrer, v.g., nos casos de copa, cozinha, 
vigilância, asseio e conservação.

A diferença essencial entre as duas 
modalidades está no local de trabalho do 
empregado: enquanto na prestação de serviços 
típica ele trabalha na empresa terceirizada e 
com equipamento da terceirizada, entregando 
apenas o bem ou prestando serviço, na locação 
de mão de obra ele labora nas dependências 
da empresa tomadora dos serviços, ombro a 
ombro com os empregados diretos da empresa 
principal.

Daí a expressão “terceirização”, aplicável, 
fundamentalmente, ao fenômeno da interme-
diação de mão de obra (já que, nas cadeias 
produtivas de serviços, se poderia falar até 
de “quarteirização” e assim por diante): entre 
o trabalhador e a empresa beneficiária direta 
de seus serviços, coloca-se um terceiro, que 
é a empresa contratante do trabalhador e for-
necedora de mão de obra.

III. A terceirização em sua dimensão jurídica
Ninguém discute a legalidade da terceirização de bens e 

serviços típica, como se dá na indústria automobilística, em 
que as empresas tomadoras dos bens e serviços são apenas 
montadoras, recebendo as peças de outras empresas e 
construindo o automóvel.

Já no que diz respeito à locação de mão de obra, ainda 
que se pretenda também chamá-la de prestação de serviços, 
a realidade é distinta e demanda a intervenção da Justiça do 
Trabalho, em face das distorções que pode apresentar.

Realmente, muito se falou, na audiência pública do TST, 
sobre terceirização em relação aos efeitos perversos dessa 
forma de organização do trabalho:

a) mera redução de custos das empresas tomadoras dos 
serviços, com sensível redução de salários (e outros direitos 

laborais) para os trabalhadores, sendo que parte do que lhes 
seria devido vai para o intermediador de mão de obra;

b) não integração do trabalhador na empresa em que efetiva-
mente presta serviços e que é a real beneficiária de seus esforços;

c) descuido das normas de segurança e medicina do trabalho 
por parte das empresas terceirizadas em relação a seus 
empregados (sem contar o fato de que as empresas principais 
não se preocupariam com esse aspecto), o que tem ocasionado 
um aumento considerável de acidentes de trabalho;

d) precarização da relação de trabalho, com alto índice de 
rotatividade da mão de obra terceirizada, a par da inadimplência 
reiterada das empresas contratadas pelo setor público, sem a 
responsabilização da administração pelos direitos trabalhistas 
dos empregados terceirizados, o que transferiria os riscos da 
atividade econômica para o empregado.
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Não se pode negar nenhum deles, mas também não é 
possível, nem conveniente, tratar o fenômeno como nefasto 
em sua essência e esperar do TST a sua desconstrução, como 
pretendido por alguns dos participantes da referida audiência.

Com efeito, a competitividade empresarial própria da 
economia de mercado, somada ao desenvolvimento tecnológico, 
aponta para a especialização como o caminho a ser trilhado 
para se chegar ao aumento da qualidade do bem ou serviço 
oferecido. Quanto mais especializado é um médico, advogado 
ou fornecedor, mais passa a ser procurado, por atender melhor 
à necessidade específica das pessoas.

Nesse sentido, a terceirização não é um mal em si mesmo, 
mas um fenômeno econômico generalizado que deve ser 
compreendido em sua essência e corrigido, pela intervenção 
estatal no domínio econômico, naquilo que atenta contra os 
direitos humanos fundamentais, entre os quais o do trabalho.

IV. A evolução jurisprudencial do TST quanto à terceirização
A evolução jurisprudencial no âmbito do TST em relação 

ao fenômeno da terceirização mostra como essa Corte tem 
buscado uma posição moderada, que garanta os direitos dos 
trabalhadores em face das modernas técnicas de organização 
empresarial:

a) Súmula 256 (editada em 30/09/1986) – Admitia a tercei-
rização, sob a modalidade de locação de mão de obra, apenas 
nos casos de trabalho temporário (Lei 6.019/74) e vigilância 
(Lei 7.102/83), sendo extremamente limitativa, uma vez que, 
no entender de então do TST, somente as atividades que, ex-
pressamente, fossem legalmente elencadas como passíveis de 
serem exercidas por empresas especializadas é que poderiam 
ser terceirizadas;

b) Súmula 331 (editada em 21/12/1993) – Ampliava as 
hipóteses em que se admitia a terceirização sob a modalidade de 
locação de mão de obra permanente, para abranger os serviços 
de conservação e limpeza, além de outros especializados ligados 
à atividade meio do tomador dos serviços (categoria conceitual 
distintiva entre atividade fim e atividade meio introduzida pelo 
verbete sumular), tendo em vista a ampliação da competência 
da Justiça do Trabalho para abranger os entes públicos (CF, 
art. 114) e a autorização legal da terceirização no setor público 
(Decreto-Lei 200/67);

c) inciso IV da Súmula 331 (alterado em 18/09/2000) 
– Reconhecia a responsabilidade subsidiária objetiva da 
Administração Pública no caso de inadimplência dos direitos 
trabalhistas por parte da empresa terceirizada, intermediadora 
de mão de obra, não obstante a vedação expressa no art. 71,  
§ 1o, da Lei 8.666/93;

d) inciso V da Súmula 331 (introduzido em 27/05/2011) 
– Adequou a jurisprudência do TST ao entendimento do STF 
expresso na ADC 16-DF, no sentido de que, sendo constitucional 
o art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93, somente se pode admitir a 
responsabilidade subsidiária subjetiva da Administração Pública 
nos casos de inadimplência da empresa terceirizada, quando 
evidenciada a culpa in vigilando ou in eligendo do ente estatal 
tomador dos serviços.

É importante conhecer as razões da evolução jurisprudencial 
do TST, pois ditada pela realidade fática e pelo desenvolvimento 
legislativo sobre a matéria.

Tivemos participação direta na edição da Súmula 331 do TST, 
ao formular, como membro do Ministério Público do Trabalho, 
o pedido de revisão da Súmula 256, em face de inquérito civil 
público instaurado para investigar as condições de terceirização 
no âmbito do Banco do Brasil.

O dilema que deu origem a essa revisão jurisprudencial 
relacionava-se ao fato de que a Súmula 256 do TST dizia respeito 
ao universo normativo anterior à Constituição Federal de 1988 e 
a uma realidade fática ainda de verticalização empresarial.

Com a exigência constitucional do concurso público para 
toda a Administração Pública, inclusive a indireta (CF, art. 
37, II), tornou-se absolutamente impraticável a contratação, 
mediante concurso, de pessoal para atividades acessórias 
em que a exigência de escolaridade mínima afastaria da 
concorrência aqueles mais afetos à sua realização. Seria o 
caso dos serviços de limpeza, asseio e conservação. A par 
do fato de que se mostra impossível qualquer prova prática 
seletiva dos melhores, num universo que poderia chegar a 
milhões de concorrentes: quem deixa a vidraça mais limpa ou 
o chão mais brilhante.

Com vistas a resolver a questão das atividades de baixa 
escolaridade mínima, o TST passou a aplicar critério que 
nos parece não superado até o momento, para traçar a linha 
divisória entre a licitude e a ilicitude em matéria de terceirização 
sob a modalidade de locação de mão de obra: qual a espécie 
de atividade desenvolvida pelo trabalhador terceirizado? Se 
está ligada, pelo seu conteúdo ocupacional, à atividade fim ou 
à atividade meio da empresa principal, tomadora dos serviços 
do trabalhador, seguindo na esteira da definição traçada no  
§ 2o do art. 581 da CLT.

Nesse sentido, esta Corte tem considerado ilícita a 
terceirização permanente de mão de obra para atividade fim 
da empresa tomadora dos serviços, nos termos da referida 
Súmula 331, em seu inciso III, impondo o reconhecimento 
do vínculo empregatício direto com a tomadora dos serviços 
nesses casos (inciso II).

Assim, é lícita a terceirização de mão de obra para atividade 
meio da empresa principal, desde que não haja pessoalidade 
ou subordinação no fornecimento de mão de obra, de modo 
a não restarem caracterizados os requisitos da relação de 
emprego com a empresa tomadora dos serviços, nos moldes 
do art. 3o da CLT.

De fato, a empresa terceirizada se compromete a realizar 
o serviço na empresa principal, mas não com esse ou aquele 
trabalhador concreto, e sem que haja ingerência direta da 
empresa principal ou de seus prepostos no comando dos 
trabalhadores terceirizados.

No entanto, apenas essa cautela não é suficiente: 
daí ter o TST garantido, pelo inciso IV da Súmula 331, a 
responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços em 
caso de inadimplência dos direitos trabalhistas por parte da 
prestadora dos serviços. 
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No setor público, as distorções que se têm visto em matéria 
de terceirização, em face de a Lei de Licitações adotar como 
critério o menor preço do bem ou serviço, fazem com que as 
irregularidades se multipliquem:

a) empresas de fachada, que loteiam entre si os contratos 
com o setor público, possuindo, muitas vezes, apenas uma sala, 
um telefone e um computador, e desaparecendo do mercado 
quando recebem valor substancial de recursos financeiros ou 
não têm condições de honrar as condições mínimas a que se 
comprometeram para vencer a licitação;

b) empregados terceirizados permanentes mantidos nos órgãos 
públicos, não obstante a mudança das empresas que os contratam, 
apontando nitidamente para a pessoalidade na prestação dos 
serviços (mudam os uniformes; permanecem os empregados nos 
mesmos postos de trabalho na tomadora dos serviços).

Justamente diante dessa realidade fática de exploração 
indevida do trabalho humano é que o TST acabou por reconhecer, 
mesmo em face da literalidade do art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93, 
a responsabilidade subsidiária também da Administração Pública 
pelos débitos trabalhistas não satisfeitos pelas empresas tercei-
ri zadas. Afinal, não se admite que seja justamente o trabalhador 
que fique ao desamparo, quando a Administração se beneficiou 
de seus esforços.

Nesse diapasão é que, recém-ingresso no TST, votei, em 
2000, pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária 
da Administração Pública, não obstante vir para esta Corte 
diretamente de experiência profissional na Presidência da 
República, mas justamente por não ter perdido o prisma visual 
do Ministério Público, vivenciando as injustiças sofridas pelos 
trabalhadores terceirizados devido à forma de exploração de 
seus serviços.

Por dez anos, o inciso IV da Súmula 331 do TST foi 
bombardeado pelos entes públicos, em face da literalidade 
do art. 71 da Lei de Licitações, a ponto de um dos auditórios 
mais hostis que já enfrentei ter sido de advogados públicos, em 
palestra sobre o tema no STJ.

A insistência destes, entretanto, acabou sendo premiada pela 
decisão do STF na ADC 16-DF, afastando a responsabilidade 
subsidiária objetiva do Estado, nos casos de inadimplência das 
empresas terceirizadas que contrata.

Com efeito, o TST, na redação anterior do inciso IV 
da Súmula 331, admitia a responsabilidade subsidiária da 
Administração Pública, em face das teorias da responsabilidade 
objetiva e do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), como 
também em homenagem aos princípios constitucionais da 
valorização e primado do trabalho humano e da proteção 
ao trabalhador (CF, arts. 1o, IV, 170 e 193). Entendia a 
Suprema Corte Trabalhista que não se poderia admitir que a 
Administração Pública se beneficiasse do esforço produtivo do 
trabalhador e este acabasse sem nada receber, por conta da 
inadimplência da prestadora de serviços. Sem a mitigação de 
sua literalidade, o art. 71 da Lei de Licitações apresentaria a 
face mais perversa do fenômeno da terceirização.

O STF, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucio-
nalidade 16-DF, concluiu pela constitucionalidade do art. 71 

da Lei 8.666/93, no sentido de afastar a responsabilidade 
trabalhista subsidiária objetiva dos entes públicos nos casos 
de inadimplência das empresas prestadoras de serviços por 
eles contratadas. Entendeu que a responsabilidade trabalhis-
ta é sempre contratual e subjetiva, não admitindo a teoria do 
risco ou da responsabilidade objetiva da administração em 
matéria trabalhista.

Por outro lado, a discussão travada em torno das exceções 
à regra da não responsabilização subsidiária, nos casos em 
que possa ter havido culpa in vigilando ou in eligendo da 
Administração Pública, levou o Pretório Excelso à matização 
da responsabilidade. Assim, conforme a constatação, caso a 
caso, da culpa da Administração Pública, poderia ser atribuída 
responsabilidade ao ente público contratante, nos termos do 
voto do relator, ministro Cezar Peluso.

Em face dessa orientação do STF é que o TST, revendo 
sua Súmula 331, admitiu apenas excepcionalmente a 
responsabilidade subsidiária da entidade pública, no caso de 
ficar evidenciada a culpa in vigilando ou in eligendo do tomador 
dos serviços, por irregularidade na licitação ou descaso na 
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Ou 
seja, não com base em presunção ou responsabilidade objetiva, 
conforme consta no inciso V da referida súmula.

Assim, a jurisprudência atual desta Corte é a de reconhecer 
a responsabilidade subsidiária em matéria de terceirização:

a) objetivamente no setor privado, pelo simples fato de a 
empresa terceirizada ser inadimplente quanto aos direitos 
trabalhistas dos seus empregados;

b) subjetivamente no setor público, quando demonstrada 
a culpa do ente público tomador dos serviços, seja por 
irregularidades na contratação, seja por inobservância do dever 
de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por 
parte da empresa terceirizada.

Penso ser inconveniente e injusta a ampliação da 
responsabilidade no setor privado, que já é objetiva, para a 
solidária, uma vez que o reconhecimento da responsabilidade 
subsidiária já atende, justa e convenientemente, ao imperativo 
de resguardar os direitos dos trabalhadores: a prática demonstra 
que as reclamações trabalhistas de empregados de empresas 
terceirizadas inidôneas já indicam como reclamadas ambas as 
entidades patronais, ou seja, a empresa prestadora e a entidade 
tomadora dos serviços terceirizados.

A passagem para a responsabilidade solidária levaria 
qualquer empregado, quer a empresa terceirizada fosse, ou não, 
inidônea, a ir reclamar direta e exclusivamente contra o tomador 
dos serviços, desnaturando absolutamente as relações entre 
empregados e seus empregadores.

Portanto, ponderados os elementos trazidos pela 
audiência pública sobre terceirização, concluímos que o 
critério da distinção por atividade fim ou atividade meio 
continua sendo adequado, devendo, no entanto, ser 
conjugado com o do local da prestação dos serviços, de modo 
a não engessar a economia, nem prejudicar o trabalhador. 
Assim, na terceirização mediante locação de mão de obra, 
haverá o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora de 
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serviços se estes forem realizados para atividade fim em suas 
dependências, no setor privado, ou com o reconhecimento da 
responsabilização subsidiária em caso de inadimplemento da 
empresa terceirizada, no setor público.

V. Terceirização no setor de telecomunicações
Passando às hipóteses concretas que têm sido discutidas 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma das mais emblemáticas 
é a da terceirização dos serviços de call center por empresas 
de telecomunicações, uma vez que, supostamente, essa tarefa 
estaria ligada à atividade fim da tomadora de serviços.

A Lei 8.987/95, ao regular o regime de concessão de 
serviços públicos, admitiu expressamente a contratação, pelas 
concessionárias dos serviços de telecomunicações, de terceiros 
para o desenvolvimento não apenas de atividades acessórias 
e complementares aos serviços, mas inclusive para atividades 
inerentes ao serviço concedido.

Por sua vez, a Lei 9.472/97, que versa 
especificamente sobre a organização dos 
serviços de telecomunicações, chegou a definir o 
cerne da atividade – oferta de telecomunicação 
– e, novamente, a admitir explicitamente a 
terceirização de atividade fim ou meio das empresas 
concessionárias de serviços de telecomunicações.

Por esse prisma, a validade da terceirização 
de um serviço pela concessionária de serviço 
telefônico parece clara, diante do disposto na 
lei, inclusive para atividade fim da tomadora dos 
serviços. No entanto, havendo a Súmula 331 do 
TST, caberia perquirir sobre a natureza da atividade 
de call center, para verificar sua caracterização 
como atividade fim ou como atividade meio, 
seja ela inerente, acessória ou complementar 
da concessão de serviço de telecomunicações. 
A rigor, tal análise seria despicienda, dado que 
a súmula não pode ir contra a lei, e o caso dos 
serviços de telecomunicações seria de exceção a 
ser contemplada pela jurisprudência.

Ora, o serviço de call center, em toda a sua 
amplitude, caracteriza-se pela intermediação da 
comunicação entre os clientes e a empresa, e 
hoje, bastante disseminado, está presente não 
apenas em diversas áreas do mercado, como 
bancos, hospitais e empresas de transporte, mas 
também no próprio poder público, racionalizando 
o contato entre os cidadãos e os entes da 
Administração.

Diante dessa realidade, o fato de uma 
empresa desenvolver atividade vinculada ao 
serviço telefônico não é o bastante para que 
sua finalidade precípua abarque tal serviço 
especializado como inerente (nos termos do 
art. 581, § 2o, da CLT), igualmente presente 
em empresas ligadas a ramos tão diversos e 
sem qualquer semelhança com os serviços de 

telefonia, utilizando call centers com igual proveito.
Assim, o serviço de call center, que não se confunde com a 

efetiva oferta de telecomunicação, somente pode ser entendido 
como atividade meio da concessionária de telefonia, da mesma 
forma como na estrutura funcional de qualquer outra empresa 
que dele se utilize, à exceção da própria empresa especializada, 
afigurando-se, portanto, passível de terceirização.

O mesmo se diga em relação aos serviços de instalação e ma-
nutenção de linhas telefônicas. Se nos termos das leis 8.987/95 
e 9.472/97 podem ser terceirizados, independentemente da na-
tureza de atividade fim ou meio das empresas de telecomunica-
ções, o fato é que, além do mais, não são inerentes à oferta de 
telecomunicações.

Como já referido acima, se o serviço pode ser prestado 
fora da empresa principal e com equipamento da empresa 
terceirizada, não há locação de mão de obra, mas efetiva 
prestação de serviços, com entrega do serviço ou do bem 
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acabado. No caso da instalação e manutenção das linhas 
telefônicas, estas são o meio através do qual a telecomunicação 
se dá. O que a concessionária oferece é a telecomunicação. 
O meio físico pode ser construído, montado e conservado 
por empresas terceirizadas. Pretender que a instalação e 
manutenção das linhas telefônicas seja atividade fim da empresa 
concessionária é o mesmo que dizer que as máquinas de uma 
fábrica de automóveis devem ser fabricadas por elas mesmas, 
como algo inerente à sua atividade.

VI. Terceirização no setor bancário
Situação similar é a que se dá na área bancária. Os serviços 

típicos de bancário, pelo seu conteúdo ocupacional, são de 
natureza burocrática, ligados a depósito de dinheiro, ao saque e 
à compensação de cheques, abertura de contas e à realização 
de operações de crédito, financiamento e investimento, pois 
o que caracteriza um banco e uma instituição financeira é o 
comércio com a mercadoria de maior fluidez do mundo, que é 
o dinheiro, captando-o, guardando-o e fazendo-o multiplicar-se 
por meio da atividade creditícia.

Ora, no setor bancário, essas atividades de cunho burocrático 
que compõem o dia a dia do bancário, nas agências, nos balcões 
ou nos bastidores da sede ou das filiais das instituições financeiras 
integram o núcleo da atividade fim dos bancos. Poderiam ser 
terceirizadas?

O Conselho Monetário Nacional, invocando a Lei 4.595/64, 
editou a Resolução 3.954/11, que prevê a terceirização de serviços 
bancários pelos denominados “correspondentes no País”, que 
seriam a longa manus dos bancos para atendimento em locais 
onde não chegam as agências bancárias. O modelo já havia sido 
criado em 2000 pela Resolução 2.707 do Banco Central.

Antes da adoção do sistema de correspondentes, cerca de 
1.700 municípios dos mais de 5.000 existentes no Brasil não 
contavam com nenhum serviço bancário. Atualmente, passados 
mais de dez anos da adoção da sistemática, os Correios, su-
permercados, farmácias, revendedoras de automóveis, lotéricas 
e outras empresas locais ou redes nacionais foram contrata-
das para prestar, além de seus próprios, serviços bancários à 
demanda contida.

Para se ter uma ideia da capilaridade do sistema, capitaneado 
hoje pelo Banco Postal, serviço acessório prestado pela ECT, 
verifica-se que o total de agências bancárias no Brasil gira em 
torno de 20.000, que se somam a cerca de 8.500 postos de 
atendimento e a 45.000 pontos de caixas eletrônicos. Ora, o 
total de correspondentes em 2011, no Brasil, ultrapassa a cifra 
de 160.000.

A resolução supramencionada elenca quais as atividades 
que podem ser desenvolvidas pelos correspondentes, incluindo 
recepção de pedidos de abertura de contas e de fornecimento 
de cartões de crédito, bem como realização de pagamentos, 
de operações de crédito e movimentação de contas, todas 
atividades tipicamente bancárias.

Ora, a resolução em tela deixa claro, por outro lado, que essas 
atividades delegadas aos correspondentes são realizadas nos 
estabelecimentos dessas empresas “terceirizadas”, proibindo 

que adotem qualquer configuração que dê ao público a impressão 
de que se trata de agências bancárias, mas exigindo, por outro 
lado, que informem serem prestadoras desses serviços, ou 
que tenham vínculo empregatício formal com os trabalhadores 
que atuam no atendimento a clientes e usuários dos serviços 
bancários delegados. 

Como se pode perceber, o local da prestação de serviços 
é o elemento que deve ser conjugado à diferenciação entre 
atividade fim e atividade meio como critério de verificação da 
legalidade da terceirização, fixando a linha divisória entre o 
lícito e o ilícito.

Assim, a terceirização de atividade fim da tomadora 
dos serviços só se admite na hipótese de real prestação de 
serviços fora do estabelecimento da empresa principal, como 
ocorre no caso dos correspondentes bancários, em que estes 
possuem seus próprios estabelecimentos, operam com seus 
próprios equipamentos e contratam e dirigem o trabalho de 
seus próprios empregados.

Situação distinta, que nem se enquadra na normativa do 
Banco Central, nem se admite legalmente, é a terceirização 
de serviços bancários dentro das próprias agências bancárias. 
Exemplo dessa prática é a contratação de empresas terceirizadas 
que operam dentro das próprias agências bancárias, na captação 
de clientes por meio de “promotores de vendas” nelas postados.

Nessa hipótese, trabalhando o terceirizado ombro a 
ombro com o bancário em agência e atividades cujo conteúdo 
ocupacional não se distingue daquele próprio do bancário, 
tem ele o direito ao reconhecimento do vínculo empregatício 
direto com o banco que se beneficia de seus serviços. 
Do contrário, teríamos o esvaziamento da própria noção 
de atividade bancária sob o prisma ocupacional, pois as 
atividades elencadas na resolução retromencionada do Bacen 
são tipicamente bancárias, podendo ser terceirizadas apenas 
sob a modalidade de correspondência, com o fito de capilarizar 
a atuação dos bancos, mas nunca de desonerar os bancos dos 
direitos trabalhistas dos bancários.

Nesse sentido, é lícita a terceirização de atividades bancárias 
por correspondentes, sem que se constituam os empregados 
das empresas correspondentes em bancários, pois cada uma 
delas tem a sua atividade principal e própria, atuando acessória 
e subsidiariamente como correspondentes bancários.

O fato de, de forma tópica e ocasionalmente, o volume 
de atividade bancária, pelas circunstâncias do local, em face 
justamente da quase absoluta ausência de agências bancárias, 
ser maior que o da atividade principal do correspondente não pode 
ser elemento que autorize o enquadramento do empregado da 
empresa correspondente como bancário. Pretender o contrário 
importaria o desvirtuamento do quadro funcional da empresa 
correspondente (que teria bancários e empregados comuns, 
conforme a oscilação da demanda bancária) e poderia provocar 
o desinteresse da empresa terceirizada em ser correspondente, 
já que, não podendo ter, efetivamente, agências bancárias, 
por vedação resolutiva, enfrentaria o dilema de continuar a 
contribuir para a capilarização do sistema financeiro, o que só 
traria prejuízos para a sociedade.
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VII. O cooperativismo de trabalho e a terceirização
No Brasil, o marco jurídico do cooperativismo foi a Lei 

5.764/71, que estabeleceu o regime jurídico das cooperativas, 
independentemente de seu objeto, definindo-as como associações 
sem fins lucrativos que congregam pessoas que se obrigam 
a contribuir com bens e serviços para o exercício de alguma 
atividade econômica em proveito comum. As cooperativas mais 
típicas são as agrícolas, as de crédito e as de trabalho.

No caso das cooperativas de crédito, a lei proíbe que sejam 
chamadas de bancos (art. 5o, parágrafo único), porque não o 
são, ainda que possam guardar semelhança com essa atividade. 
Da mesma forma, as de trabalho não se confundem com 
empresas, tanto que o proveito comum que seus associados 
auferem da cooperativa é a colocação deles no mercado como 
trabalhadores cooperados, garantindo-se a inexistência de 
vínculo de emprego entre o cooperado e a empresa tomadora 
dos seus serviços (CLT, art. 442, parágrafo único).

O parágrafo único do art. 442 da CLT, introduzido pela Lei 
8.949/94, que salvaguardava o genuíno espírito cooperativo, 
acabou, no entanto, no Brasil, a gerar o fenômeno das falsas 
cooperativas de trabalho, criadas pelos empregadores para se 
furtar ao pagamento dos direitos trabalhistas. Como procurador 
do trabalho, instaurei vários inquéritos contra cooperativas de 
trabalho no setor médico, em que hospitais aliciavam médicos 
para subscreverem estatutos de criação de cooperativa médica 
e, depois, obrigavam plantonistas a se filiarem à cooperativa, 
sob pena de serem dispensados dos plantões.

Justamente por vivenciar essa triste realidade é que, vindo 
a integrar o TST como ministro e sendo designado pela Corte 
para representá-la como observador na 90a Conferência 
Internacional do Trabalho, em Genebra, não pude deixar de 
apresentar, na Comissão sobre Cooperativas de Trabalho, os 
problemas que enfrentávamos no Brasil com as cooperativas 
de fachada, especialmente no meio rural (o intermediador, 
denominado “gato”, alicia trabalhadores em várias regiões, 
formando uma cooperativa fictícia e levando-os às fazendas 
em época de colheita, com o que esses trabalhadores deixam  
de receber todos os seus direitos trabalhistas). Com isso, 
incluiu-se, no texto da Recomendação 193 da OIT, sobre 
cooperativas de trabalho, dispositivo por nós sugerido, 
coibindo a prática.

Se, por um lado, o problema das pseudocooperativas foi 
enfrentado e disciplinado, por outro, o que pudemos verificar, 
no contato com representantes de todos os países integrantes 
da OIT, foi o caráter altamente positivo do cooperativismo 
de trabalho como elemento de estímulo à empregabilidade 
e de autonomia laborativa do cidadão. Tanto que a referida 
recomendação teve o cuidado de incluir dispositivo que cuida 
do tratamento isonômico entre empresas e cooperativas de 
trabalho nas relações com o poder público.

Justamente por isso, causa espécie o termo de conciliação 
judicial imposto pelo Ministério Público do Trabalho à União, 
para que não admitisse, em licitações de serviços, cooperativas 
de trabalho. O termo de ajuste de trabalho, a par de inconsti-
tucional, já que vai de encontro aos arts. 5o, xVIII, e 174, § 2o 

da Constituição Federal, atenta contra a própria normativa 
internacional, alijando cooperativas e seus associados do 
mercado de trabalho ofertado pelo setor público. Com efeito, a 
Carta Política, além de colocar como missão do Estado estimular 
e apoiar o cooperativismo, impede a intervenção estatal no 
funcionamento das cooperativas.

O termo de conciliação representa intervenção indevida na 
própria sobrevivência das cooperativas e desestímulo à sua 
atuação, a par de atentar flagrantemente contra um dos pilares 
do devido processo legal, que é a garantia do contraditório, 
uma vez que o termo foi tomado em processo ajuizado contra 
a União, sem defesa das cooperativas atingidas ou do ente 
confederativo que as congrega, em matéria que as afeta 
diretamente!

Não se argumente que a prestação de serviços como objeto 
de cooperativa refoge da autorização legal, pois esta é ampla, 
ao tratar do “proveito comum” que a atividade econômica 
desenvolvida pela cooperativa pode gerar. Com efeito, se, 
em sua origem, as cooperativas eram exclusivamente de 
produção, o desenvolvimento do cooperativismo em âmbito 
mundial mostrou todas as potencialidades do fenômeno, 
inclusive o do cooperativismo de trabalho. Neste, o proveito 
comum auferido pelos associados é, justamente, a oferta 
de trabalho e a inserção no mercado dos trabalhadores que, 
unindo suas forças, oferecem a terceiros os seus serviços, sem 
uma empresa intermediária, mas com os próprios associados 
gerindo o seu negócio, sob a forma de cooperativa.

Descartar a priori a possibilidade de cooperativa de trabalho 
prestar serviços no setor público é tomar as exceções irregulares 
como regra e estrangular a iniciativa que, bem encaminhada, 
atende adequadamente tanto a Administração Pública quanto 
os trabalhadores. Neste sentido, é digno de nota o fato de ser 
o professor Paul Singer, insigne economista e atual Secretário 
Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 
do Emprego, um dos maiores defensores das cooperativas de 
trabalho como instrumento de assunção da atividade produtiva 
pelos próprios trabalhadores, ofertando à comunidade os bens 
e serviços que desenvolvem.

Mantive muitas conversas com o professor Paul Singer, 
discutindo o tema e buscando fórmulas de viabilizar tais 
cooperativas, a par de combater eficazmente as falsas 
cooperativas. Após um seminário sobre o tema, tive, inclusive, 
a oportunidade de visitar uma genuína cooperativa de trabalho 
do setor de limpeza pública, a Cootravipa, criada pelos 
moradores das vilas da zona sul de Porto Alegre para viabilizar 
seu acesso ao mercado de trabalho formal e aos serviços de 
saúde, pelo ingresso na Previdência Social. Convivendo e 
almoçando com os associados, para sentir diretamente como 
se organizavam e trabalhavam esses cooperados, cheguei 
à seguinte conclusão: se o cooperativismo de trabalho 
sobreviver à sanha desconstrutiva do Ministério Público, 
deverá muito ao Rio Grande do Sul e a iniciativas genuínas, 
como a da Cootravipa em defesa de um modelo que, depurado 
dos defeitos inerentes a qualquer obra humana, é de fantástica 
eficácia para a promoção social.
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Para que isso ocorra, no entanto, é necessário deixar 
claro quais são os sinais distintivos da verdadeira cooperativa 
de trabalho, os quais, inobservados, caracterizam a falsa. As 
notas características da verdadeira cooperativa de trabalho 
(promovidas pela Recomendação nº 193 da OIT) são:

a) espontaneidade na criação da cooperativa pelos próprios 
trabalhadores e não induzida pela empresa;

b) autonomia dos cooperados, que não realizam trabalho 
subordinado, mas prestação de serviços;

c) autogestão da cooperativa, com seus estatutos, normas 
e solidariedade entre os associados;

d) liberdade de associação, sem imposição do tomador de 
serviços para que seus empregados nela ingressem para 
reduzir encargos sociais; 

e)  não flutuação dos associados, pois do contrário se está 
diante de nítido expediente fraudulento para contratação tem-
porária de pessoal em época de safra.

Para dar pleno foro de cidadania às cooperativas de trabalho, 
de modo que não sofram a discriminação de que hoje são 
objeto, mister se faz que seja aprovado o projeto de lei que ora 
tramita no Congresso Nacional2 e que garante aos trabalhadores 
cooperados os mesmos direitos trabalhistas do art. 7o da 
Constituição Federal. A rigor, se são trabalhadores, é óbvio que 
gozam desses direitos. Mas a explicitação não é demais para 
cessar o litígio. A partir dessa concepção, não haverá motivo para 
a criação de cooperativas de fachada, já que a redução de custos 
não será possível sob o prisma salarial. Neste sentido, entendo 
ser perfeitamente possível a constituição e a contratação de 

cooperativas de trabalho, quer no setor público, quer no setor 
privado, para a prestação de serviços ou locação de mão de 
obra, desde que observados os demais parâmetros aplicáveis às 
empresas terceirizadas que atuam no mesmo setor.

VIII. Conclusão – Terceirização sem precarização
Portanto, não se pode pretender impedir a terceirização a 

todo custo, inclusive contra legem, nem distorcer realidades 
fáticas que demonstram a possibilidade, viabilidade e conveni-
ência da terceirização de serviços. O que, sim, é necessário é a 
adoção de medidas que protejam adequadamente os trabalha-
dores terceirizados, assegurando-lhes não apenas os direitos 
trabalhistas mínimos, mas também as condições de trabalho 
seguras e dignas. Neste sentido, a audiência pública realiza-
da no TST sobre terceirização foi de excepcional resultado, ao 
fazer com que ministros, acadêmicos, técnicos, sindicalistas, 
patrões e empregados pudessem ouvir e refletir sobre as mais 
diferentes facetas e problemas que a realidade desse fenôme-
no econômico acarreta. 

Não tenho dúvidas de que a jurisprudência do TST, nessa 
matéria, não será a mesma após a audiência, uma vez que, 
ponderados os vários aspectos e esclarecidas as dúvidas 
reinantes, poderemos progredir na construção de um mundo 
do trabalho que, atento à modernidade, não deixe de focar o 
homem em sua dimensão de trabalhador, centro e fim de toda a 
atividade produtiva.
As notas de rodapé do texto original foram retiradas, para composição da 
revista, com autorização do autor.

Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do TST
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A QUEM InTERESSA?

José Renato Nalini
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo

mando ou ser íntimo a quem a titulariza, passa na frente dos 
demais para receber o que é legítimo.

Não é algo elogiável, mas os seus efeitos se circunscrevem 
a um universo restrito. Não se roubou a Nação. 

O desserviço que se presta ao explorar o fato é não 
distinguir com exatidão as hipóteses. O Judiciário não desvia 
verbas que seriam destinadas a investimentos para se 
apropriar criminosamente delas. Não deixa os despossuídos 
sem saneamento, serviços de saúde, educação e moradia para 
embolsar dinheiro do Erário. Pode não ser ainda o Poder ideal 
– e que o povo merece – mas é, indiscutivelmente, o menos 
corrupto dentre os Poderes da República.

O perigo é que a reiteração e o tom das reportagens leve a 
população a acreditar que não há diferença entre quem lesa o 
tesouro e quem “atropela” os colegas para reduzir seus créditos 
junto ao devedor. Créditos legais, legítimos, sob a rubrica adequada 
de “alimentares”, pois provenientes de diferenças salariais devidas.

O leitor mal esclarecido pode perder a confiança que ainda 
resta e que deveria merecer a função encarregada de solucionar 
conflitos. Pode ser levado a acreditar que não há diferença 
entre uma licitação endereçada e essa prática egoísta. Poderá 
concluir que já não lhe resta esperança quanto ao nível de 
podridão atingido pelas entranhas da Pátria.

Também é perniciosa essa deslegitimação do Judiciário no 
momento em que se aproxima o julgamento de algo que deve ser 

O alarde provocado pelo intenso noticiário a envolver 
a Justiça nas últimas semanas merece algumas 
reflexões que ainda não receberam destaque.

O pagamento antecipado de verbas salariais a 
alguns magistrados não é uma coisa que se possa elogiar. Na 
verdade, quem se autossatisfez de um montante de atrasados 
pensou com o egoísmo característico desta era. “Cuido dos 
meus interesses e cada um cuide dos seus”. “Quem parte e 
reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem 
arte”. “Mateus, primeiro os teus...”, seriam os provérbios 
aplicáveis, para o povo entender o que aconteceu.

Mas precisa ficar claro que esse dinheiro era deles. Não 
pertencia ao povo ou ao governo. Não houve desfalque, maracutaia, 
falcatrua, embolso, corrupção. Quem tem direito a berrar contra 
isso é aquele que não foi beneficiado. Tanto os demais juízes – 
a imensa maioria da Justiça – como os funcionários. Todos são 
igualmente credores de um Estado que arrecada muito e não tem 
condições, ou interesse maior, em saldar suas dívidas.

A mídia tem feito essa ressalva, mas de forma discreta. 
Reserva o tom espetacular para as manchetes e chamadas, 
como se estivesse a noticiar uma conduta que iguala o Judiciário 
aos demais Poderes, quando descobertos os “malfeitos” da 
atual República.

Há uma enorme diferença entre quem se apropria de dinheiro 
do povo para enriquecer e quem, por exercer uma função de 
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bem esclarecido: o episódio do “mensalão”. São hipóteses muito 
diferentes. Há uma distância de anos luz entre as situações. A 
mídia teria o dever de esclarecer o povo de que há diferenças 
entre infrações éticas e crimes. Embora todo crime também seja 
uma vulneração ética. 

De tudo há de restar algo de positivo. A necessidade de 
transparência, para que as verbas devidas e disponíveis sejam 
acessíveis a controle democrático. A urgência de se investir na 
formação ética dos integrantes da Magistratura, para que a 
solidariedade passe a imprimir os seus critérios de repartição 
dos bônus de direito. 

Essa prática de se valer da proximidade do poder para se 
beneficiar em detrimento dos demais não é recente. Nem se 
restringe ao Poder Judiciário. Se a mídia fizesse uma pesquisa, 
veria que esse procedimento parece justificar-se por inexata 
compreensão do que seja a discricionariedade. Examinem-
se situações análogas em outros setores. A possibilidade de 
escolha mediante critérios de oportunidade e conveniência não 
autoriza o transitório titular de um cargo a preferir saldar seus 
créditos em detrimento dos demais.

Outra dimensão exagerada está na questão das declarações 
de imposto de renda sonegadas ao Tribunal. Os juízes as 
entregam à  Receita Federal todos os anos, como o faz qualquer 
contribuinte. Se algo existir de irregular, não se escapa à “malha 
fina”, cada vez mais eficiente.    

A maioria dos magistrados faz a sua declaração no setor 
disso encarregado pelo próprio Tribunal. É compreensível que os 
juízes acreditem que a entrega dúplice – tanto à Receita, como 
ao próprio Judiciário – seja automática. 

Melhor seria que todas essas duplicidades desaparecessem. 
Não é mais racional que a Receita concentre tais informações? 
Os casos “atípicos” mereceriam comunicação a quem de direito. 
É preciso convênio para isso?

Também é prejudicial a exploração de posições antagônicas 
entre autoridades da Magistratura igualmente dignas, 
respeitáveis, prestigiadas e que chegaram a seus postos 
de forma transparente e legítima. O pluralismo é um valor 
acolhido na Constituição da República e incide também sobre 
o Judiciário, que é eminentemente plural. Homogeneidade é 
própria de formigueiros. O ser humano discute, diverge, toma 
partido, procura convencer o interlocutor. Tudo isso é natural 
na função típica de julgar, onde é normal a divergência e a 
declaração de voto vencido.

A circunstância de divergirem não significa falta de 
respeito. Sustentar seus pontos de vista é prova de coragem 
democrática. No mais, quando o tema chega a ser objeto 
de pretensão submetida a qualquer órgão do Judiciário, 
notadamente o STF, o primeiro Tribunal na hierarquia do 
Poder, cessem as discussões e aguarde-se a expressão de 
soberania que dali advirá.

Foto: Arquivo pessoal
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InvESTIR PARA PRODUzIR

O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3) 
iniciará o Ano Judiciário de 2012 sob novo comando. 
A presidência da corte, que atende aos Estados 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul, passará a 

ser exercida pelo Desembargador Federal Newton De Lucca, 
eleito em dezembro último para um mandato de dois anos. Em 
entrevista à Revista Justiça & Cidadania, o magistrado falou 
sobre suas metas em relação à administração. Uma delas é 
dar maior atenção aos concursos de remoção e promoção, “de 
modo a tentar minimizar os desencantos que grassam numa das 
mais nobres carreiras na sociedade”.

Lucca também prentende dotar de melhor estrutura os 
gabinetes do Tribunal. “Os gabinetes dos desembargadores 
sofrem de verdadeira anorexia de pessoal em comparação 
com várias outras áreas”, afirmou. “Poderemos produzir mais 
se os desembargadores puderem contar com maior número 
de servidores, de modo a deixar tudo preparado para que os 
magistrados decidam o mais rápido possível. O ganho de 
eficiência poderá ser notável”, acrescentou o desembargador 
federal, que promete aos seus pares uma gestão “de muita boa 
vontade e infinita honestidade de propósitos”.

Oriundo do Quinto Constitucional da Advocacia, o novo 
presidente do TRF-3 é mestre, doutor, livre-docente, adjunto 
e titular pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, onde também leciona nos cursos de graduação e pós-
graduação. É professor do programa de educação continuada e 
de especialização em Direito Gvlaw, assim como é integrante do 
corpo permanente da pós-graduação stricto sensu da UNINOVE. 

É membro da Academia Paulista de Direito da Academia 
Paulista de Magistrados, presidente da Comissão de Proteção 
ao Consumidor, no âmbito do comércio eletrônico do Ministério 
da Justiça, e vice-presidente do Instituto Latino-americano de 
Derecho Privado.

Na entrevista, o novo presidente do TRF-3 avaliou também a 
atual crise do Judiciário e os questionamentos acerca do poder de 
investigação do Conselho Nacional de Justiça por associações 
de magistrados no Supremo Tribunal Federal. O imbróglio teve 
início no ano passado, após a Corregedora Nacional de Justiça, 
ministra Eliana Calmon, declarar que existem “bandidos de 
toga” no Brasil. A afirmação gerou indignação nas entidades de 
classe e até no presidente do CNJ e também do STF, ministro 
Cezar Peluso.

“Penso que a corregedora quis apenas chamar a atenção 
para uma questão que é sabida e lastimavelmente existente, 
mas em proporções que me parecem ser absolutamente 
inexpressivas, conquanto mereçam punição exemplar. Os 
‘oportunistas de plantão’, que grassam em nossa República, 
aproveitaram-se do impacto inerente à frase para semear uma 
enorme discussão e fomentar a discórdia. Tenho a certeza de 
que a ministra corregedora sabe muito bem que a magistratura 
deve ser entendida como a mais eminente das profissões a que 
o homem pode-se entregar neste mundo”, afirmou.

Sobre a tarefa que o Supremo terá que desempenhar à 
frente – de liberar ou não o poder de investigação do CNJ –, 
Lucca enfatizou: “Seja ela qual for, preferível será a decisão 
da nossa mais alta Corte de Justiça àquela que se forja no 

capa

O novo presidente do TRF da 3a Região, Desembargador Federal Newton De Lucca, afirmou que entre 
seus planos está o de aumentar o número de servidores em gabinetes. Em entrevista à Revista Justiça 

& Cidadania, ele também avaliou a crise no Judiciário e a morosidade processual

Da Redação
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subterrâneo de certas mídias que se distanciaram da suprema 
e nobre missão de informar. Em nenhuma hipótese, é preciso 
que se diga isto em alto e em bom som, o STF estará ‘virando 
as costas’ para a sociedade brasileira ou estará tomando uma 
decisão ‘implausível’”.

O desembargador federal também destacou sua posição 
quanto a questões tais, como o Quinto Constitucional, férias para 
magistrados, criação de novos Tribunais Regionais Federals, 
informatização do Poder Judiciário e reforma processual.

Analisou ainda o problema da morosidade na Justiça. Entre 
as razões desse mal, o novo presidente do TRF-3 destacou o 
emaranhado de leis existentes no país e até mesmo a falta de boa 
vontade do Poder Público. “Todos os levantamentos existentes 
revelam que a União, por intermédio de suas autarquias e 
empresas públicas – leia-se INSS e Caixa Econômica Federal, 
respectivamente –, é responsável pela imensa pletora de feitos 
que infestam nossos armários. Quantos processos deixarão de 
existir, por exemplo, se houver vontade política de fazer com 
que a Seguridade Social tenha efetivamente a importância que 
a Constituição Federal de 1988 lhe atribuiu?”, disse.

Leia abaixo a íntegra da entrevista: 
 

Revista Justiça & Cidadania – O senhor foi eleito presidente 
do Tribunal Regional Federal da 3a Região em dezembro 
último, para um mandato de dois anos. Quais são os seus 
planos para a Corte?
Newton De Lucca – Quero tentar, em primeiro lugar, 
modificar o eixo axiológico sobre o qual a administração do 

Tribunal vem tramitando. Embora possa parecer que esteja 
repetindo uma verdade simplesmente elementar, o fato é que 
a área judiciária da nossa corte carece de atenções maiores 
do que as atualmente dedicadas às áreas administrativas [...] 
Fico estarrecido, para dizer o mínimo, quando faço singelo 
cotejo entre o número de servidores existentes em ambas: os 
gabinetes dos desembargadores sofrem de verdadeira anorexia 
de pessoal em comparação com várias outras áreas. Como se 
não bastasse essa desconcertante assimetria, quadra assinalar 
que todos os desembargadores participantes do chamado 
“mutirão” foram obrigados a ceder dois de seus servidores 
para que determinado objetivo (conquanto louvável, diga-se...) 
fosse atingido. Embora generalizando, em palavras mais diretas, 
posso dizer que há os que se matam de trabalhar e os que “se 
matam de rir”... Desagrada-me ver ambas as coisas. Tal como o 
sonho do nosso poeta parnasiano Olavo Bilac para seus versos, 
gostaria de ver “um pouco de modéstia aos mais felizes” e “um 
pouco de bondade aos mais perversos”.

JC – O que os magistrados federais podem esperar de sua 
administração? 
NL – Devo dizer, por enquanto, que podem esperar muita 
boa vontade e infinita honestidade de propósitos. Posso estar 
enganado em meu diagnóstico, é claro, mas por tudo o que tenho 
visto e ouvido ao longo desses mais de quinze anos de Tribunal, 
sinto que um estado de indisfarçável tristeza parece ter tomado 
conta da alma de boa parte da magistratura federal brasileira. 
Fico profundamente abatido com isso, como não poderia deixar 

Foto: João Fábio Kairuz

Desembargador Federal Newton De Lucca, Presidente do TRF da 3a Região



22   JUSTIÇA & CIDADANIA | FEVEREIRO  2012

de ser. Pretendo lutar, o quanto puder, e isto prometo fazer 
desde já, mesmo antes de assumir a presidência, para alterar 
esse estado de coisas verdadeiramente confrangedoras e 
lastimáveis. Irei refletir cuidadosamente sobre o tema, e o que 
me ocorre dizer, no momento, é que pretendo dar maior atenção 
aos concursos de remoção e de promoção, de modo a tentar 
minimizar os desencantos que grassam numa das mais nobres 
carreiras existentes na sociedade.

JC – Quais seriam as razões, na sua opinião, para esse 
estado de descontentamento da magistratura federal no 
Brasil?
NL – Exige-se dela, de um lado, segundo resolução do colendo 
Conselho Nacional de Justiça, reguladora da matéria, que 
tenha conhecimentos de Filosofia do Direito, de Sociologia 
Judiciária, da Teoria Geral do Direito e da Política, etc. Por 
mais sensaborona que seja essa explicação, cumpre esclarecer 
que, apenas na primeira disciplina, o candidato a juiz deverá 
estudar o conceito de justiça; o sentido lato de justiça, como 
valor universal; o sentido estrito de justiça, como valor jurídico-
político, além das divergências sobre o conteúdo do conceito. 
Deverá, ainda, aprofundar-se no conceito de Direito, no da 

equidade e nas relações entre o Direito e a Moral. Mas não é 
só. Ainda no âmbito da Filosofia do Direito, deverá saber tudo 
sobre a interpretação do Direito, a superação dos métodos de 
interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo e, ainda, 
o método de interpretação pela chamada lógica do razoável.

Obriga-se, também, que a magistratura conheça, no âmbito 
da Sociologia Judiciária, os seguintes tópicos: Introdução à 
sociologia da administração judiciária; Aspectos gerenciais da 
atividade judiciária (administração e economia); Gestão e gestão 
de pessoas; Relações sociais e relações jurídicas; Controle social e 
o Direito; Transformações sociais e Direito; Direito, Comunicação 
Social e opinião pública; Conflitos sociais e mecanismos de 
resolução; Sistemas não-judiciais de composição de litígios.

Abstenho-me de prosseguir, por razões óbvias, no 
macrocosmo de conhecimentos que se exige para que uma 
pessoa formada em Direito possa concorrer ao cargo de 
magistrado no Brasil. Não deixa de ser muito curioso que, de 
outro lado, em nome da “razoável duração do processo”, exige-se 
que esses mesmos juízes decidam rapidamente, pouco ou nada 
importando o que sairá no papel, fruto desse trabalho apoucado 
e maquinal. Sabe-se que a palavra de ordem é tirar o processo 
da mesa, pois o jurisdicionado tem direito a uma solução, sendo 
despicienda a consideração axiológica de ela ser justa ou injusta. 
Será isto razoável? Será razoável exigir-se que um magistrado 
conheça gestão de pessoal? Não seria preferível termos um 
administrador oficial da Vara para que o juiz ficasse liberado para 
a sua verdadeira função, que é a de julgar processos?

JC – A maior parte dos processos em curso na Justiça 
Federal envolve entes públicos, que contam com prazos 
diferenciados. Por conta disso, é grande na população a 
sensação de morosidade. O que pode ser feito no âmbito 
administrativo e pelos próprios tribunais para acelerar o 
julgamento das ações?
NL – No que toca ao Tribunal, uma das providências, sem dúvida, é 
a inversão das prioridades a que fiz referência na primeira resposta. 
Poderemos produzir mais se os desembargadores puderem 
contar com um maior número de servidores – com disposição 
para trabalhar, é claro – de modo a deixar tudo preparado para 
que os magistrados decidam o mais rápido possível. O ganho de 
eficiência poderá ser notável. A segunda providência diz respeito 
ao aproveitamento dos avanços da informática e telemática. Há 
um longo caminho a ser percorrido ainda para que passemos do 
processo tradicionalmente papelizado e também digitalizado para 
o verdadeiro processo eletrônico.

JC – Que ações o senhor adotará no TRF-3 para combater 
a morosidade?
NL – Além daquelas que já mencionei, penso que será preciso 
insistir – e, para isso, a grande imprensa poderia contribuir 
decisivamente – na necessária mudança de mentalidade do Poder 
Público brasileiro, especialmente do Poder Executivo. Todos os 
levantamentos existentes revelam que a União, por intermédio 
de suas autarquias e empresas públicas – leia-se INSS e Caixa 
Econômica Federal, respectivamente –, é responsável pela 

Foto: TRT 3ª Região

Desembargador Federal Newton De Lucca, Presidente do TRF da 3a Região
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imensa pletora de feitos que infestam nossos armários. Quantos 
processos deixarão de existir, por exemplo, se houver vontade 
política de fazer com que a Seguridade Social tenha efetivamente 
a importância que a Constituição Federal de 1988 lhe atribuiu?

JC – Como o senhor avalia a informatização dos tribunais 
nesse processo?
NL – Avalio muito mal. Há um misoneísmo no meio judicial difícil 
de ser totalmente removido. O excessivo apego ao suporte 
papel, que durou muitos séculos, constitui verdadeiro entrave 
ao desenvolvimento do processo eletrônico entre nós. Se 
analisarmos alguns casos que são levados ao Superior Tribunal 
de Justiça, a respeito de processos relacionados à questão 
informática, veremos que existem motivos para preocupação. 
A fim de que se tenha uma pálida ideia do quão difícil é essa 
passagem do meio tradicional para o processo eletrônico, basta 
verificar-se o seguinte precedente jurisprudencial. Trata-se do 
RESP 1.258.802 – MS, de que foi Relator o E. Ministro Castro 
Meira, no qual foi dado provimento para que o Tribunal de Justiça 
do Estado do Mato Grosso do Sul prosseguisse no julgamento 
de uma apelação que não fora por ele conhecida, pela ausência 
da assinatura ológrafa na mesma. Mas a apelação já havia sido 
recebida pelo juízo de primeiro grau, no qual o processo era 
inteiramente digitalizado. Como na segunda instância o processo 
não o era, sendo ainda “papelizado”, na reprodução dos arquivos 
eletrônicos para o papel é claro que a assinatura física não poderia 
mesmo ser reproduzida. Custa a crer, em suma, que foi preciso o 
STJ dizer que a apelação deveria ser conhecida.

JC – Discute-se, na Câmara dos Deputados, a reforma do 
Código de Processo Civil, aprovada em 2010 pelo Senado. 
O texto foi elaborado por uma comissão de juristas presidida 
pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Como 
o senhor analisa a proposta no que diz respeito ao combate 
da morosidade?
NL – Sabe-se que a matéria é polêmica. Louvável, sem dúvida, a 
iniciativa de alteração da legislação processual civil, no sentido 
de tentar dar-se maior celeridade ao processo. Sucede, porém, 
que algumas alterações propostas dificilmente obterão tal 
desideratum, pois não vislumbro como poderão contribuir para 
a agilização do processo, por exemplo, a sustentação oral em 
agravos de instrumento e a contagem de prazos, levando-se em 
consideração apenas os dias úteis.

JC – O senhor é oriundo do Quinto Constitucional – instituto 
que magistrados de carreira querem a extinção. Como o 
senhor vê essa polêmica? O Quinto é necessário para o bom 
funcionamento do Judiciário?
NL – Confesso que esse tipo de polêmica não é daquelas que 
despertem em mim maiores paixões. Há tantas coisas mais 
importantes a serem discutidas no Brasil... Mas, respondendo a 
pergunta, eu diria que a representação do Quinto Constitucional, 
embora não seja absolutamente necessária, pode ser – e 
quero crer que tenha sido – muito útil. Não se trata de trazer 
“arejamento” às cortes de Justiça, como se costuma dizer 

impropriamente. Se de algum arejamento elas efetivamente 
precisassem, penso que seria de outro tipo de “vento”. No caso 
dos advogados e membros do Ministério Público, podem eles 
contribuir, a meu ver, com aquele “saber das experiências feito”, 
de que nos falava Camões.

JC – Como juiz federal, como o senhor avalia as propostas 
para a criação de mais tribunais regionais federais, a 
exemplo da Proposta de Emenda Constitucional 544/02, 
em tramitação na Câmara, que prevê a instalação de cortes 
no Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas?
NL – Posso dizer, por enquanto, que sou plenamente favorável 
à ideia. A questão da relação existente entre número de 
habitantes e juízes sempre se mostrou extremamente 
desfavorável ao Brasil, mesmo se a comparação ficar adstrita 
à América Latina. Não estou querendo dizer, com isso, que 
o aumento do número de juízes e de tribunais irá, por si só, 
resolver o problema da morosidade do nosso Poder Judiciário. 
Nem fiz referência a isso em minhas respostas anteriores 
relativas a esse problema. Mas é claro que ajudará muito. 
Já tive a oportunidade de dizer, em ocasiões anteriores, 
que não existe uma forma única para resolver o problema da 
demora da oferta da prestação jurisdicional no Brasil. Este 
tem sido, infelizmente, um grande mal de nossa República: o 
de acreditar que possa existir alguma fórmula mágica capaz 
de resolver o altíssimo grau de litigiosidade da sociedade 
brasileira. Não será demais lembrar, segundo dados recentes 
divulgados pelo CNJ, que temos quase metade da população 
brasileira em juízo, com cerca de cem milhões de processos 
tramitando na Justiça brasileira. Qual vem a ser o mal causado 
pela inabalável crença na tal fórmula mágica? A explicação 
é fácil: cria-se clima propício para o surgimento de políticos 
atrabiliários e embusteiros, que passam a se apresentar ao 
povo e à mídia como se fossem os “salvadores da pátria”. Já 
vimos o que aconteceu em um passado não muito distante: 
planos mirabolantes e inconstitucionais que acabaram por 
abarrotar o Judiciário com milhares e milhares de processos, 
tudo em função da demagogia despudorada que sempre 
enxovalhou, e continua a enxovalhar, o nosso Brasil.

JC – Existem, na sua opinião, problemas na legislação 
brasileira que comprometem a atuação do Poder Judiciário?
NL – Sim, existem. E o problema é que, para a população 
brasileira, ignara da própria noção da tripartição dos poderes, 
a culpa por muitas coisas acaba recaindo sobre a magistratura. 
Contradições que ultrapassam os limites do inverossímil pululam 
em nossa ordenação jurídica sem que ninguém se incomode 
minimamente com elas. Nossa legislação infraconstitucional dá 
numerosos exemplos abstrusos do que se poderia chamar de 
isonomia à brasileira, feita muita vez “apenas para inglês ver”, 
como já ocorria com a chamada Lei Eusébio de Queirós, de 
1850. E a culpa por um sem número de injustiças que ocorrem 
na sociedade brasileira é erroneamente atribuída, pelo homem 
do povo, ao Poder Judiciário, que nada tem a ver com as 
incongruências da legislação pátria.
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JC – O senhor é favorável às férias de dois meses para os 
magistrados?
NL – Sim, sou plenamente favorável, assim como sou favorável 
às de três meses para os professores, como já existe, na 
prática. Rui Barbosa já dizia – e, muito antes dele, Aristóteles 
– que a isonomia consiste em tratar desigualmente coisas 
desiguais na exata proporção de suas desigualdades. Nunca 
me queixei de ter um mês de férias enquanto fui funcionário 
da Associação dos Bancos no Estado de São Paulo, quando 
fui diretor da Serasa ou quando chefiei a Consultoria Jurídica 
da CESP. Ser magistrado no Brasil é coisa muito diferente. 
“Pimenta nos olhos dos outros não arde”, como diz o velho 
rifão popular.

JC – Atualmente, o Brasil vivencia uma crise no Poder 
Judiciário, com os questionamentos acerca do poder de 
investigação do Conselho Nacional de Justiça, promovidos 
principalmente por associações de classe. O CNJ foi criado 
com a reforma do Poder Judiciário, justamente para fiscalizar 
e planejar os tribunais. Nesse sentido, qual é a sua opinião 
sobre a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, 
às vésperas do recesso forense, para que o CNJ apure as 
suspeitas de irregularidades cometidas por magistrados 
somente após a atuação das corregedorias locais?
NL – Abstenho-me de pronunciar-me a respeito, por entender 
que incide no caso a disposição constante do artigo 36 da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, segundo a qual é vedado 
ao magistrado, no inciso III, “manifestar, por qualquer meio de 
comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, 
seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos 
ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos 
e em obras técnicas ou no exercício do magistério”.

JC – O senhor acha que a Corregedora Nacional de Justiça, 
ministra Eliana Calmon, generalizou ao declarar que há 
“bandidos de toga”no Brasil ?
NL – Penso que a corregedora quis apenas chamar a atenção 
para uma questão que é sabida e lastimavelmente existente, 
mas em proporções que me parecem ser absolutamente 
inexpressivas, conquanto mereçam punição exemplar. Os 
“oportunistas de plantão”, que grassam em nossa República, 
aproveitaram-se do impacto inerente à frase para semear uma 
enorme discussão e fomentar a discórdia. Tenho a certeza de 
que a ministra corregedora sabe muito bem que a magistratura 
– e me permitirei invocar o mais famoso conterrâneo dela, que 
foi nosso grande Ruy Barbosa – deve ser entendida como a 
mais eminente das profissões a que o homem se pode entregar 
neste mundo, conforme dito por ele em sua famosa Oração 
aos Moços.

JC – Como o senhor avalia a reação às declarações da ministra 
pelas associações de classe e mesmo pelo presidente do CNJ  
e do STF, ministro Cezar Peluso, que chegou a editar uma 
nota de repúdio sobre essa questão?
NL – Avalio com absoluta naturalidade e não me seduzo nem 

um pouco com polêmicas desse jaez. Pelo contrário, vem-me à 
mente aqueles inolvidáveis versos de Valéry: “Les événements 
m’ennuyent”, ou, em vernáculo, “Os acontecimentos me 
aborrecem”. Vejo a parlenda com algum desencanto, pois 
acho que o episódio não precisava ter tomado proporções tão 
grandes. Arrisco-me a dizer, então, que tudo não passou de um 
“lamentável mal-entendido”, lembrando a famosa expressão 
de Sérgio Buarque de Holanda, a propósito da nossa vida 
pública. Somos, na verdade, um país incrível: em menos de 
duas centúrias de existência, como disse o E. Professor Fábio 
konder Comparato, conseguimos encenar um “liberalismo 
de senzala, uma república privatista, uma democracia sem 
povo e um constitucionalismo ornamental...”  Parece algo 
d’escachar, como diria o velho Conselheiro Acácio. E, quanto 
aos tais “bandidos de toga”, estou certo de que estão 
sendo devidamente punidos, ao contrário do que se propala 
irresponsavelmente. Tal polêmica, a meu ver, não conduz a 
nada de proveitoso para a sociedade e perdurará por pouco 
tempo. Durará o que duram “as rosas de Malherbe”, pois não 
se pode vestir a “Túnica de Nessus”, por causa de um simples 
“cochilo de Homero”.

JC – O senhor acha que a magistratura poderá sair com a 
pecha de corporativista perante a sociedade por causa das 
ações movidas pela AMB, Ajufe e Anamatra?
NL – Acho que uma eventual acusação de corporativismo seria 
altamente injusta, mas o risco de ela existir é claríssimo. Sabe-
se muito bem o que anda fazendo certo jornalismo trapeiro, 
de que já nos falava Ruy Barbosa. Basta lembrar, a propósito, 
aquela brilhante passagem do nosso grande Professor Paulo 
Bonavides, já em 2001: “Com efeito, trata-se aqui da mídia – 
esta, sim, a caixa preta da democracia, que precisa ser aberta 
e examinada para percebermos quantos instrumentos ocultos, 
sob o pálio legitimante e intangível da liberdade de expressão, 
lá se colocam e utilizam para degradar a vontade popular, 
subtrair-lhe a eficácia de seu título de soberania, coagir a 
sociedade e o povo, inocular venenos sutis na consciência do 
cidadão, construir falsas lideranças com propaganda enganosa 
e ambígua, reprimir e sabotar com a indiferença e o silêncio 
dos meios de divulgação, tornados inacessíveis, a voz dos 
dissidentes e seu diálogo com a sociedade, manipular, sem 
limites e sem escrúpulos, a informação, numa aliança com o 
poder que transcende as raias da ética e tolher, enfim, a criação 
de uma opinião pública, livre e legítima. Se o bloqueio já é 
perverso, executado por brasileiros, breve se fará insuportável, 
comandado por agentes estrangeiros da recolonização.”

Mas não é só o ilustrado Professor Bonavides quem denuncia 
esse estado calamitoso de coisas. Veja-se, igualmente, o que 
assinalou o já citado professor Comparato, na sua mais recente 
obra (Rumo à Justiça, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 11): “Acontece 
que, nas sociedades de massas do mundo contemporâneo, 
a educação para a cidadania faz-se não mais na família, na 
escola ou nas assembleias religiosas, e sim através dos meios 
de comunicação de massa, em especial a imprensa, o rádio e 
a televisão. Ora, em nosso país essa via educacional encontra-
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se bloqueada. A quase totalidade dos veículos de comunicação 
pública – vale dizer, de comunicação do povo consigo mesmo e 
do povo com os governantes – foi apropriada por particulares, 
que os exploram sob a forma empresarial, em benefício de sua 
classe e dos seus interesses capitalistas”, concluindo, de forma 
peremptória, com esta importantíssima afirmação: “É este, sem 
exagero, o mais grave problema político da atualidade”. 

E, para citar apenas mais um exemplo, ouso mencionar o 
seguinte trecho do magistrado exemplar, José Renato Nalini, 
recentemente eleito Corregedor do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e profundo conhecedor da realidade 
brasileira: “A imprensa constrói e destrói reputações, cria 
verdades, conduz a opinião coletiva por caminhos nem sempre 
identificáveis e para finalidades muitas vezes ambíguas. Seu 
poder é tamanho que as concessões são disputadas por 
políticos, por líderes religiosos e por grupos com a intenção 
de empolgar outras espécies de poder, seja econômico  
ou político.”

JC – Qual a sua opinião sobre a liminar concedida pelo 
ministro Ricardo Lewandowski, também em dezembro, 
proibindo a investigação das folhas de pagamento de juízes 
e servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo? Foi 
acertada?
NL – Reporto-me ao que disse acerca do inciso III da LOMAN: 
julgo estar impedido de pronunciar-me a respeito, como gostaria 
de fazê-lo, por entender que não posso manifestar, por qualquer 
meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de 
julgamento.

JC – Em sua opinião, qual deve ser a decisão a ser tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal? O CNJ deve ou não ter o 
poder de investigação restringido?
NL – Também sou obrigado a me reportar ao que disse acima, 
em razão da proibição existente na Loman. Espero que a nossa 
mais alta Corte de Justiça possa decidir, na plenitude de sua 
composição e com absoluta serenidade, se o exercício dos 
poderes normativos do CNJ acadrima-se ou não à Constituição 
da República. Oxalá possa ele julgar – como, aliás, vem fazendo 
– a salvo da voracidade das pressões, sejam elas oriundas dos 
oportunistas que vivem à custa de criticar o Judiciário brasileiro, 
pelos altos dividendos políticos que colhem com sua prédica 
vociferante, sejam elas provenientes dos apedêutas de plantão, 
que desconhecem até mesmo a elementaríssima distinção 
entre Ministério Público e Poder Judiciário, em uma inequívoca 
demonstração de seu despreparo intelectual para o exercício 
das altas funções que lhes foram atribuídas.

Seja ela qual for, preferível será a decisão da nossa mais alta 
Corte de Justiça àquela que se forja no subterrâneo de certas 
mídias que se distanciaram da suprema e nobre missão de 
informar. Em nenhuma hipótese, é preciso que se diga isto alto e 
em bom som, o STF estará “virando as costas” para a sociedade 
brasileira ou estará tomando uma decisão “implausível”, 
como pude ler naqueles que se consideram proprietários do 
pensamento da sociedade brasileira, no primeiro caso, ou 
detentores da Verdade, escrita com V maiúsculo, do que possa 
ser considerado plausível ou implausível, no segundo caso.

É preciso, em suma, que se deixe o Poder Judiciário trabalhar 
em paz.

Foto: João Fábio Kairuz

Desembargador Federal Newton De Lucca, Presidente do TRF da 3a Região
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JUSTIçA MAIS PRóxIMA 
 DO cIDADÃO

Da Redação

Por meio de convênios celebrados com as prefeituras, o 
TJERJ já presta atendimento nos municípios de Areal, Levy 
Gasparian, Macuco, Mesquita, Tanguá, Carapebus, Duque de 
Caxias, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo e Itaboraí. Na 
capital, atende nas comunidades pacificadas do Batan, Vila 
Cruzeiro, Complexo do Alemão e Cidade de Deus.

“Estamos examinando, agora, a possibilidade de basearmos 
os ônibus nessas localidades. Com isso, teremos economia. Ao 
invés de o ônibus se deslocar, haverá uma van para levar as 
pessoas que trabalham nesses veículos. Isso nos acarretará em 
mais uma tarefa: conseguir da prefeitura um local para guardar os 
ônibus, para que não corram risco de serem depenados”, previu.

Segundo o presidente do TJERJ, a ampliação do programa, 
entre outras metas, depende da união de esforços para que 
realmente saia do papel. O desembargador Manoel Alberto Rebêlo 
dos Santos explicou que havia ressaltado essa necessidade em 
discurso anterior e que o apelo finalmente está sendo atendido.

“Quando tomei posse, fiz um discurso em que preguei a 
união: a união dos poderes, das instituições e das pessoas. 
E fomos atendidos. Só podemos fazer uma boa prestação 
jurisdicional, se tivermos o apoio da sociedade. A doação 
desses dois ônibus ressalta a sensibilidade social da Fetranspor, 
que tem consciência da importância de levarmos justiça às 
comunidades carentes”.

O presidente do TJERJ acrescentou: “A verdadeira cidadania 
só pode ser realizada por meio do exercício dos direitos do 
cidadão. E esses direitos só podem ser exercidos por meio da 
Justiça. Muitos têm dificuldade de saber quais são os seus 
direitos e como exercê-los. Então, muitos acabam ficando à 
margem da cidadania. Nosso objetivo é exatamente fazer com 
que essas pessoas possam exercer os seus direitos plenamente, 
tornando-se verdadeiros cidadãos”.  

O presidente da Fetranspor, Lélis Teixeira, afirmou que essa 
não é a primeira doação que a entidade faz. Ônibus já foram 
doados à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Escola da 
Magistratura e ao Tribunal Regional Eleitoral, todos do Rio de 
Janeiro. “É um prazer muito grande para nós voltarmos a essa 

Programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, é beneficiado com 
dois ônibus doados pela Fetranspor. Corte fluminense planeja agora ampliar a iniciativa

O Judiciário do Rio de Janeiro está cada vez mais 
próximo do cidadão. O Tribunal de Justiça desse 
Estado (TJERJ) recebeu, no último dia 25 de 
janeiro, dois ônibus da Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do Rio (Fetranspor). Os veículos 
serão utilizados no Programa Justiça Itinerante – criado pela 
corte fluminense para levar prestação jurisdicional àqueles que 
residem longe do fórum ou em cidades onde não há comarcas 
constituídas.

Na solenidade de entrega dos ônibus, o presidente do TJERJ, 
desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, afirmou 
que os ônibus serão “cartórios ambulantes”. Os veículos, já 
devidamente adaptados, contam com espaço apropriado para 
a realização de audiências, assim como para o atendimento 
à população por servidores, promotores e advogados ou 
defensores públicos.

“Tratam-se de cartórios sobre rodas. Neles, basicamente 
funcionam os Juizados Especiais e a Justiça de Família, que são 
justamente as mais demandadas nas comunidades carentes. 
Ali, o juiz dá a sentença de forma digitalizada. Não utilizamos 
mais o papel”, explicou o presidente do TJERJ.

De acordo com o desembargador Manoel Alberto Rebêlo 
dos Santos, o programa contava com quatro ônibus, mas 
apenas dois se encontravam em condições de uso. Segundo ele, 
a corte fluminense tem a promessa de receber de empresas de 
transporte, por meio de doação, pelo menos mais 10 ônibus. 
Também se encontra em curso processo de licitação para a 
aquisição de mais dois veículos.

“Tínhamos quatro ônibus. Dois estavam ruins. Determinei 
a licitação para a compra de mais dois. Com eles, serão seis. 
Temos promessa de doação de 10 ônibus. Já recebemos os dois 
primeiros. Quando recebermos os veículos prometidos, teremos 
16”, explicou.

Com o incremento da frota, a ideia é ampliar o programa. 
De acordo com o desembargador, a meta é estender o “Justiça 
Itinerante” para as cidades de Belford Roxo, São João de Meriti 
e São João da Barra.
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casa e contribuir, ainda que minimamente, com o grande trabalho 
feito pela Justiça fluminense. A “Justiça Itinerante”, sabemos, 
vai ao encontro dos anseios do povo, levando a Justiça aos 
rincões desse estado e aos lugares mais necessitados. Temos 
honra em colaborar”, afirmou.

“Entendemos que nós, empresários, que participamos de uma 
concessão pública e somos responsáveis por transportar mais 
de seis milhões de pessoas por dia, temos uma responsabilidade 
com o povo, em todos os seus aspectos. Por isso, temos a honra 
de entregar mais esses dois ônibus e firmar mais essa parceria, 
dando continuidade a um trabalho que vem sendo feito de longa 
data. Estaremos sempre presentes quando chamados”, afirmou 
o presidente da Fetranspor.

Lélis Teixeira destacou que a responsabilidade social é uma 
política da Fetranspor. “Queremos atuar próximos às necessidades 
básicas do cidadão, em um sentindo amplo de responsabilidade 
social. Com o Tribunal de Justiça, essa parceria nos dá muita 
alegria, porque levar justiça até a população significa levar 
cidadania. Colaboramos, levando a “Justiça Itinerante” àqueles 
que estão distantes e nunca tiveram a oportunidade de ir a um 
fórum ou ter assistência de um advogado ou defensor 
público. É muito interessante para a Federação, nos dá 
uma sensação de gratificação muito grande. O setor 
também sai engrandecido”, afirmou.

Nesse sentido, elogiou as medidas adotadas pelo 
TJERJ para tornar a Justiça mais acessível. “Quero 
deixar, mais uma vez, o reconhecimento à magistratura 
fluminense. Circulamos o país inteiro, através de 
entidades nacionais. Temos prazer de ouvir os elogios 
que são dados à magistratura do Rio, pela seriedade e 
celeridade”, acrescentou o presidente da Fetranspor.

A coordenadora do Departamento de Avaliação e 
Acompanhamento de Projetos Especiais do TJERJ, 
responsável pelo “Justiça Itinerante”, desembargado-
ra Cristina Gaulia, afirmou que os dois novos ônibus 
são muito importantes para a consolidação do projeto 
no Rio de Janeiro.

“Acho que a Federação dos Transportes é uma organização 
extremamente importante nesse complexo sistema de integra-
ção, porque ela cuida de um dos serviços essenciais e dos mais 
importantes. Então, quando a gente pode contar com um par-
ceiro como a Fetranspor, obviamente a gente conta com muita 
alegria”, disse.

E acrescentou: “Não é a primeira vez que a Fetranspor faz 
essa doação ao Tribunal. Mais uma vez está sendo muito bem-
vinda. Os ônibus antigos estão precisando ser encostados para 
revisão”, desabafou.

Segundo a desembargadora, a doação de ônibus é importante 
e marcará uma nova etapa do programa. “No município do 
Rio, estamos atendendo a essa política de pacificação (das 
comunidades), desenvolvida pelo governo do Estado. Pacificado o 
conflito, as pessoas ficam tranquilas. Isso se expande. Elas passam 
a tratar os outros com mais parcimônia, afinal seus problemas 
foram resolvidos. O projeto de pacificação do governo do Estado 
pede parcerias. E essa é a que o Judiciário está dando”, explicou. 

Funcionamento
O programa “Justiça Itinerante” nasceu há oito anos. De 

acordo com Cristina, o programa tem como principal objetivo 
aproximar o Judiciário da população carente. Ela conta que a 
equipe do ônibus é composta por um juiz, um promotor, um 
defensor público e por servidores. Há também uma equipe 
multidisciplinar – com psicólogos e assistentes sociais. 

Também, segundo a desembargadora, cada comunidade 
conta com calendário fixo, com os dias e horários de atendimento. 
Além da prestação jurisdicional, o programa visa à prestação de 
outros serviços relacionados à cidadania.

“Há interesse também em fornecermos certidões de 
nascimento, regularizando, assim, a vida daqueles que não tem 
esse documento. Há interesse de informar a população sobre os 
direitos e deveres que possuem”, destacou.

“Temos em vista a erradicação do sub-registro, com a expedição 
de certidões de nascimento para as crianças não registradas ou se-
gundas vias para aqueles que perderam o documento”, acrescentou.

Os ônibus vão funcionar como cartórios levando a Justiça à população menos favorecida

Os presidentes da Fetranspor e do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro assinam o termo de doação dos veículos
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Com relação aos conflitos solucionados nos ônibus do “Jus-
tiça Itinerante”, Cristina conta que uma grande parte envolve 
questões de vizinhanças. “Outra demanda que também é enor-
me se refere às concessionárias dos serviços públicos essen-
ciais, como luz, gás, bancos, telefonia”, disse. 

Cristina confirma que os casos de família também são muito 
frequentes. “Transformamos união estável em casamento sem 
burocracia, necessidade de pagamento de custas ou despa-
chantes. Também fazemos separações judiciais e divórcios. Cui-
damos ainda da situação dos filhos dos casais, estabelecendo 
regras para a guarda, pagamento de alimentos, entre outras”, 
comentou.

Na avaliação da desembargadora, não foi apenas a população 
quem ganhou com o programa. “Tiramos o juiz de seu gabinete, 
do Palácio da Justiça, e o levamos aonde o povo está”, afirmou.

“Assim tornamos a Justiça mais justa. O juiz consegue 
enxergar melhor a realidade em que vivem as pessoas. Ele 
também consegue ouvir melhor as pessoas e compreender as 
dificuldades pelas quais passam”, destacou ainda.

Atendimentos
Milhares de pessoas vêm sendo beneficiadas com o “Justiça 

Itinerante”. Segundo as estatísticas, desde o lançamento do 
programa, em abril de 2004, até novembro do ano passado, 
200.877 foram atendidas. 

Cristina Gaulia explicou que somente no Complexo do 
Alemão, a média é de mil atendimentos por mês. O “Justiça 
Itinerante” é desenvolvido com o apoio da Corregedoria-Geral 
de Justiça. Tem como missão “contribuir para a universalização 
e democratização do direito de acesso à Justiça, priorizando o 

atendimento às comunidades mais carentes e buscar soluções 
conciliadas como fórmula de pacificação social eficiente, 
promover a regulamentação documental dos cidadãos, integrar 
os juízes às comunidades”. 

Também é objetivo do programa “promover uma mudança 
de relacionamento entre a sociedade civil e o Poder Judiciário e 
modernizar a prestação jurisdicional, afastando os rituais formais 
ultrapassados e agilizando o processamento de determinadas 
ações”. Outras metas são “expandir as ações afirmativas e de 
responsabilidade social, que vêm sendo implementadas pelo 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, e estimular a 
conciliação”.

O programa é realizado mediante visita programada e regular 
a determinada localidade, por uma unidade volante, montada 
como um órgão Jurisdicional Itinerante. O veículo é dotado 
de equipamentos, mobiliário e pessoal adequados à prestação 
jurisdicional nas áreas de Família, Infância e Juventude, Registro 
Civil e Especial Cível.

População
A “Justiça Itinerante”, de fato, tem trazido benefícios aos 

cidadãos. É o caso de uma moradora da comunidade do Batan, 
em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Com a inauguração do 
programa naquela localidade, ela pôde converter sua união 
estável de 12 anos em casamento.

A oficialização da relação era uma cobrança diária dos filhos 
do casal, que, inclusive, usava aliança. No entanto, o custo de 
R$ 600 da conversão, segundo a moradora, pesava no bolso da 
família. Os problemas e as desculpas do noivo terminaram com 
a inauguração da “Justiça Itinerante” na comunidade.

CARTÓRIO ADJUNTO DA JUSTIÇA ITINERANTE
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DOS ATENDIMENTOS - PERÍODO - 2011
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no bairro. “É uma honra termos acesso à cidadania”, declarou 
quando da inauguração do cartório volante.

A líder comunitária Severina Gartner Cesar, que se formou no 
curso Justiça e Cidadania, desenvolvido pelo Departamento de 
Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais do TJERJ, 
também elogiou a iniciativa e destacou a importância da presença 
do Poder Judiciário no local. “A Justiça vir para cá é maravilhoso e o 
pessoal não faz ideia do benefício que vai trazer”, disse, na ocasião.

Para o presidente do TJERJ, o “Justiça Itinerante” prova que 
a Justiça pode, de fato, ser acessível. “Ou nos apercebemos que 
a Justiça tem que ser universalizada, exatamente para atender 
a população mais carente, ou corremos o risco de existir como 
uma instituição não garantidora dos direitos do cidadão”.

No Complexo do Alemão, outra moradora de 35 anos, sem 
certidão de nascimento, mãe de seis filhos, todos também sem o 
documento, foram beneficiados. Isso foi possível porque o proce-
dimento adotado nesses casos tende a ser o menos burocrático.

Primeiro, a Defensoria Pública entrevista o requerente e tenta 
obter dados tais como contato, idade, hospital em que nasceu, 
cidade, dia, filiação, nome dos avós, irmãos, entre outros. Caso 
não existam informações suficientes, os autos são encaminhados 
à Secretaria de Apoio à Comissão de Erradicação do Sub-registro 
Civil de Nascimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Rio, onde 
são feitas pesquisas para o levantamento de mais informações.

Na Cidade de Deus, outra moradora do bairro, que vive lá  
há 49 anos, agradeceu ao TJERJ pela instalação do projeto 
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STO. 
EDUARDO

TOCOS CIDADE DE 
DEUS

COMPLEXO 
DO ALEMÃO

VILA 
CRUZEIRO

BATAN

FAMÍLIA 781 324 806 164 839 5666 2143 360 1781 658 1467 238 182 93 96 15598 32,58%

REGISTROS 168 52 230 56 420 242 298 496 605 53 134 53 16 17 15 2855 5,96%

INFÂNCIA 235 0 194 63 80 15 8 0 0 10 13 3 0 3 0 624 1,30%

CÍVEL 208 9 283 58 53 263 177 0 394 100 153 24 8 3 6 1739 3,63%

JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (JEC) 102 112 122 136 85 303 244 0 615 86 98 54 38 30 17 2042 4,27%

JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL (JECRIM) 0 45 0 0 1 417 0 0 21 19 18 5 0 0 5 531 1,11%

2ª VIA DE 
DOCUMENTOS 323 0 292 149 481 1567 784 1850 1730 53 410 1015 894 698 463 10709 22,37%

INFORMAÇÕES / 
ORIENTAÇÕES 503 86 1006 335 296 7141 693 135 1228 163 455 584 484 434 228 13771 28,77%

ATENDIMENTOS 2320 628 2933 961 2255 15614 4347 2841 6374 1142 2748 1976 1622 1278 830 47869 100,00%

% SOBRE O TOTAL 4,85% 1,31% 6,13% 2,01% 4,71% 32,62% 9,08% 5,93% 13,32% 2,39% 5,74% 4,13% 3,39% 2,67% 1,73% 100,00%  

Processos 
Tombados 171 145 284 71 250 784 506 466 1011 68 291 229 211 99 96 4682  
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OS JUROS DA ECOnOMIA 
bRASIlEIRA E SEUS EfEITOS  

NOS ORÇAMENTOS DOS  
TRIbuNAIS DE JuSTIÇA

Raimundo Aben Athar
Diretor Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do TJERJ

Assim, é imperiosa uma análise aprofundada dos efeitos e das 
consequências que estão por vir, levando os TJs de todo o Brasil a 
colocarem uma “lupa” sobre três questões principais, relacionadas 
aos depósitos judiciais, as quais precisam ser urgentemente 
discutidas: (a) A questão da atualização (juros e correção 
monetária) dos débitos e depósitos judiciais; (b) A questão das 
instituições bancárias acolhedoras de depósitos judiciais; e, (c) A 
questão da remuneração para se administrar os depósitos judiciais.

É evidente que tais assuntos não são tratados somente no 
Código de Processo Civil, pelo contrário, há uma profusão de 
leis federais e estaduais sobre o tema. Ainda assim, quando se 
trata, por exemplo, de juros e correção monetária tanto o STJ 
quanto o STF estão abarrotados de ações sobre tais questões. 
Registre-se que quando cada Tribunal de Justiça, em cada 
estado da Federação, busca uma saída, seja para maximizar suas 
disponibilidades financeiras, seja para simplesmente agilizar um 
processo ou ainda para facilitar uma condição para melhorar a 
prestação jurisdicional, não faltam afirmações de que há “vício 
de iniciativa”, “vício quanto à espécie legislativa”, “vício de 
competência”, para obstar as iniciativas do Poder Judiciário e 
alguns desses “vícios” vão parar em instâncias superiores. 

Para completar o quadro sombrio, ainda há um projeto de 
lei que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
em Brasília, o qual obriga os TJs que possuem contratos ou 
convênios a entregarem 20% da remuneração dos depósitos 
judiciais aos MPs, Procuradorias e Defensorias dos estados da 
Federação. Quer dizer, se a taxa de juros realmente diminuir, de 

O ente público estima receitas e despesas em função, é 
óbvio, de vários fatores. Se há previsão de aumento 
das despesas, deve-se prever aumento das receitas. 
Um orçamento, em essência, é simples assim. 

Até fins de setembro, na economia brasileira, não havia 
previsão de algum agente econômico que estabelecesse uma 
taxa de juros básica da economia, para 2012, menor que 12,5% 
a.a.. Hoje, novembro de 2011, os juros futuros apontam para 
uma taxa básica, já em 2012, entre 9,5% e 10,5% a.a..

Esse quadro, particularmente, para os principais Tribunais de 
Justiça que possuem convênio com bancos para a administração 
dos depósitos judiciais, é por demais preocupante, por dois motivos 
principais: (a) Queda substantiva nas receitas sobre as aplicações 
financeiras das sobras de Caixa; e, (b) Queda no valor da remuneração 
pela administração dos depósitos judiciais. O efeito combinado será 
tanto mais devastador, quanto maior for a dependência destas 
receitas para o equilíbrio orçamentário de cada Tribunal; ou seja, as 
despesas irão aumentar, mas as receitas não. No governo federal, 
se isso acontecer, aumentam-se impostos e/ou emitem-se títulos da 
dívida pública e/ou emite-se papel-moeda, mas no Poder Judiciário, 
não há alternativa, a não ser cortar despesas.

Não se pode mais “tapar o sol com a peneira”. A dependência 
dos Tribunais de Justiça, principalmente sobre os recursos pagos 
pelos bancos oficiais é muito significativa, com o agravante 
de que, em alguns estados, os bancos oficiais parecem nem 
competirem mais entre si, simplesmente definiram seus espaços 
e onde um está, o outro não entra. 
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uma base menor, serão utilizados pelos TJs 80% das receitas, 
pois 20% serão destinados às entidades mencionadas, se o 
projeto tornar-se uma lei.

Em qual banco depositar? Quanto remunerar? Quanto cobrar 
para um banco administrar? Cada um desses questionamentos, 
para alguns juristas, não são nem cabíveis e, portanto, sequer 
deveriam ser levantados. Por exemplo, há a tese de que somente 
bancos oficiais – e aqui o conceito de banco oficial é o conceito 
de banco público – é que podem acolher depósitos judiciais. 
Outros juristas afirmam que não se pode cobrar nada dos 
bancos para estes administrarem os depósitos judiciais, já que o 
Judiciário, nessa ótica, não é depositante, nem é depositário dos 
valores. Mais: há dúvidas e interpretações diversas sobre qual 
índice deve se aplicar para as correções dos depósitos e débitos 
judiciais. Surgem assim, várias teorias que vão do conceito do 
nominalismo puro aos conceitos de um nominalismo, digamos 
exótico, com pitadas dos conceitos da legalidade e equidade. 

Quando um depósito é efetuado na rede bancária, o valor 
depositado pode assumir diversos nomes, podendo ser um 
depósito à vista, um depósito à prazo (CDB ou RDB), um depósito 
interfinanceiro, um depósito de poupança e um depósito judicial. 
Para cada tipo de depósito, há formalidades e direcionamentos 
(obrigação de emprestar conforme determinação do Banco 
Central) exigidos pela autoridade monetária, para cumprimento 
da política monetária do País. Para o Banco Central, o “depósito 
judicial” é uma subconta dos “Depósitos a Prazo Fixo”, sem ser 
um CDB ou um RDB. É importante registrar que a remuneração 

dos depósitos judiciais não é fruto de uma negociação entre 
depositante e depositário, como o é no caso do CDB ou RDB. A 
remuneração dos depósitos judiciais é TR + 0,5% a.m. e é fruto 
de uma regra, uma norma e não de uma negociação entre cada 
TJ e cada banco oficial.

Com a redução da taxa de juros básica da economia (a taxa 
Selic), não é sem motivo que o governo federal estuda alterar o 
cálculo da rentabilidade da caderneta de poupança indexando-a 
à taxa Selic. E por que promove-se tal estudo? Porque se a 
taxa básica da economia diminuir para um dígito, todos correrão 
para a poupança, que tornar-se-á mais atrativa, pois não possui 
imposto de renda e, até R$ 70 mil, é garantida pelo Fundo 
Garantidor de Crédito. Seria o caos por vários motivos, os 
Fundos de Investimentos, os CDB(s) e RDB(s) deixariam de ser 
atrativos e pior: os recursos oriundos da caderneta de poupança 
respondem pelo direcionamento dos créditos imobiliários, 
havendo, com essas mudanças, um brutal desequilíbrio no 
mercado financeiro brasileiro.

No que tange aos depósitos judiciais, vale lembrar que o custo 
de captação para os bancos é TR + 0,5%, a mesma taxa da cader-
neta de poupança, e o ganho pela aplicação é a taxa Selic (a taxa 
sem risco). Ora, se essas taxas forem praticamente as mesmas, 
por que os bancos pagariam para ter os depósitos judiciais?

Tanto os juros de 1% a.m. da Justiça, quanto os juros 
da caderneta de poupança são juros “tabelados” e ferem o 
conceito de economia de mercado. Atualmente, garantir na 
caderneta de poupança 6,17% a.a., a juros compostos, ou 0,5% 

Foto: Arquivo pessoal
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a.m., a juros simples mais a variação da Taxa Referencial (TR), é 
desconsiderar o que ocorre nos mercados do mundo e na própria 
economia brasileira, com impactos no mercado monetário, no 
mercado cambial, no mercado de capitais e no mercado de 
crédito (mercados que compõem o mercado financeiro).  

Há vários índices no mercado que podem substituir a 
remuneração dos depósitos judiciais. Alguns são chamados de 
índices de inflação e são normalmente aplicados sobre direitos 
e obrigações. Além disso, são também chamados de correção 
monetária, indexam os contratos e são habitualmente usados 
para a determinação de regras de reajustes de valores nominais 
que dependem da inflação. E aqui, uma questão: Se a variação do 
depósito e/ou débito judicial for medida por um índice que reflita 
a inflação, o depósito ou débito judicial poderá “diminuir” de um 
mês para o outro, pois pode haver deflação. Isso mesmo, imaginar 
um índice puro de inflação para se corrigir um valor é imaginar a 
possibilidade de uma dívida diminuir (índice negativo) ao invés de 
a dívida aumentar, principalmente se a medição for mensal. Uma 
coisa é o valor nominal sofrer acréscimos menores em relação 
a um padrão ou índice utilizado pelo mercado financeiro, outra 
coisa é o valor efetivamente diminuir. Estamos tratando aqui de 
uma atualização monetária sobre um determinado valor principal 
que expresse a perda de capacidade aquisitiva, não somente por 
conta da inflação, mas também e fundamentalmente por conta 
da variação de uma taxa que equilibre os desejos dos agentes 
econômicos. Essa taxa de equilíbrio é chamada de taxa de juros 
da economia, que é, na verdade, um quantum para se expressar 
o nível de equilíbrio entre produção (mercadorias e serviços 
disponíveis) e quantidade de moeda circulando na economia, e 
contempla um princípio de atualização monetária e um princípio 
de remuneração de valores (juros). No Brasil, tal taxa de 
equilíbrio é chamada de “taxa Selic” e é definida, em tese, no 
ponto onde há o equilíbrio entre o desejo de consumir bens e 
serviços e o desejo de poupar.

A taxa Selic está embutida em qualquer preço da economia 
brasileira, pois representa o custo de oportunidade de toda essa 
economia. Explicando melhor: se alguém deseja montar um 
negócio, esse alguém, como agente econômico, pensa assim: se 
comprar papéis do governo, sou remunerado em média, pela taxa 
Selic, a 11,5% a.a., praticamente sem risco, então meu negócio 
tem que me remunerar com uma taxa superior à taxa Selic. 

Mas por que essa argumentação? Para provar que não 
deve ser um índice “puro” de inflação de preços a corrigir 
débitos e depósitos judiciais, e sim um índice que reflita um 
nível básico de equilíbrio que está ocorrendo em determinado 
momento na economia. 

Mas, um ponto deve estar claro para cada Tribunal de 
Justiça do Brasil: quanto mais próximo do custo do dinheiro 
na economia a correção dos depósitos judiciais nas contas 
gráficas respectivas ocorrer, menos os bancos pagarão para 
administrá-los. Não que os depósitos judiciais deixarão de ser 
atrativos, muito pelo contrário, todavia, quando negociam com 
os TJs, os banqueiros usam como custo de oportunidade a taxa 
Selic (a taxa sem risco) e não a taxa média que eles, bancos, 
emprestam a seus clientes, pois essa taxa para empréstimos 

embute vários outros custos, inclusive o risco de crédito pela 
possível inadimplência de seu cliente. 

Assim, a escolha de tal índice é uma “escolha de Sofia” e 
deverá estar presente quando se dá uma decisão entre escolher 
um indicador “melhor” para negociações com os bancos e “pior” 
para a aplicabilidade conceitual sobre juros e correção aqui 
discutidas.

Uma única mudança na economia, como, por exemplo, 
a poupança indexada à Selic, tornaria todas as questões 
levantadas no início desse artigo completamente sem sentido, 
posto que os banqueiros, públicos ou privados, nada pagariam 
por contratos para administrarem os depósitos judiciais. 

Mas, atenção! Se forem os TJs os depositantes dos depósitos 
judiciais, toda a receita, pelas aplicações financeiras, seria do 
próprio Tribunal e não teria que haver contrato algum. É claro que, 
para isso acontecer, mudanças profundas em várias legislações 
deverão ocorrer e inúmeras audiências públicas virão no rastro, 
mas façamos o seguinte exercício: se as receitas financeiras 
e as receitas com contrato terminassem agora, o que seria 
dos TJs dos maiores estados da Federação? Conseguiriam 
honrar seus compromissos? É simples a lógica, e que não se 
acuse os TJs de incompetência. Vejamos o porquê: as receitas 
financeiras e de contratos com bancos são destinadas para 
investimentos e outras melhorias. Todo investimento precisa, 
no futuro, de gastos com sua manutenção e seu funcionamento, 
ou seja, custeios... Em sua maioria, contratos com bancos 
públicos vêm ocorrendo desde 2004, sempre com taxas de 
juros generosas na economia brasileira, com exceção de um 
breve período de 2009, quando a taxa Selic chegou a 8,75%. 
Assim, vários investimentos, que geraram vários custeios, foram 
feitos. Logo, se a receita financeira e a receita com contratos 
forem subtraídas ou deixarem de existir, há que se cortar os 
investimentos do futuro, com custo político baixo, mas também 
os custeios do presente, gerados por investimentos do passado, 
com custo político muito, muito alto.

Vejamos a seguinte situação: imagine um TJ com depósito 
judicial médio de R$ 10.000.000.000,00 em determinado mês. 
Imagine uma taxa de contrato de 0,30% a.m. sobre tal valor 
médio. Imagine que o TJ receba o valor da remuneração no início 
do mês seguinte e aplique o valor recebido imediatamente no 
mercado financeiro a 100% da taxa Selic e que a taxa Selic foi 
de 0,99% a.m.. Lembrando: a remuneração exemplificada, bem 
como a taxa mensal, somente são possíveis se, e somente se, a 
taxa de juros na economia estiver entre 12,0% a.a. e 12,5% a.a.. 
Assim, teríamos:

Valor pelo contrato: R$ 10.000.000.000,00 x 0,30% = 
R$ 30.000.000,00
Valor pela aplicação financeira de R$ 30.000.000,00 x 
0,99% = R$ 297.000,00
Total no Caixa deste TJ no final do mês: R$ R$ 
30.297.000,00.

Mas, se fosse o TJ a administrar seus depósitos e o 
valor médio aplicado R$ 10 bilhões? Aquele TJ receberia 
R$ 99.000.000,00 no mês. Claro está que os TJs, numa 
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situação como a exemplificada, assumiriam os riscos e os 
custos para administrarem as contas, mas nada que não seja 
operacionalmente possível de ser feito.

E se as taxas diminuírem aos níveis projetados pelos 
agentes econômicos? Com taxas a 9,5% a.a., numa hipótese de 
negociação bem otimista, um banco não pagaria mais do que 
0,20% a.m.. 

Se as médias da simulação anterior forem as mesmas, 
teríamos:

Valor pelo contrato: R$ 10.000.000.000,00 x 0,20% = 
R$ 20.000.000,00
Valor pela aplicação financeira de R$ 20.000.000,00 x 
0,76% = 152.000,00
Total no Caixa no final do mês: R$ 20.152.000,00

Pelas simulações, o orçamento médio anual, com taxas de 
12,5%, era de R$ 363,5 milhões. Com taxas de 9,5%, atinge 
R$ 241,8 milhões. Quer dizer, R$ 121,7 milhões “escoam pelo 
ralo”, se o cenário econômico projetado pelos analistas de 
mercado vier a ocorrer. Que ente público “perde” receitas em 
tal magnitude e não precisa de profundos ajustes?

Daí a necessidade de se discutir, desde já, as questões 
aqui levantadas. Vejamos algumas propostas, as quais, para 

produzirem os efeitos desejados, podem ser aplicadas de forma 
isolada e/ou combinadas:

• Alterar o Código de Processo Civil (CPC), para incluir 
que todos os bancos, sejam públicos ou privados, possam 
receber os depósitos judiciais, desde que alguns indicadores 
econômico-financeiros e de capilaridade sejam atendidos;

• Alterar a remuneração dos Depósitos Judiciais, retirando a 
forma atual de TR + 0,5% (taxas da caderneta de poupança);

• Alterar o significado de “depósito judicial” para “Depósito 
à Disposição da Justiça”, tornando o Poder Judiciário o 
depositante. Desta forma, 100% da receita financeira 
seria dos Tribunais.

Um fato é cristalino, o governo brasileiro sinaliza, com 
alterações na economia, que tais mudanças, como vimos, 
poderão gerar desequilíbrios nos orçamentos de vários TJs 
no Brasil. Não se sabe exatamente o quanto e quando os 
juros diminuirão, mas eles diminuirão, e as consequências não 
serão boas para os TJs que contam com expressivas receitas 
financeiras e receitas derivadas de contratos e/ou convênios 
com bancos para “fechar” seus respectivos orçamentos.

A meu ver, não há salvo melhor juízo, o encaminhamento 
dessas questões precisa urgentemente ser discutido, inclusive 
com os banqueiros à mesa.
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sob a minha presidência; o 4o, em 1990, sob a presidência de 
Paulo César Fontes. O “Grupo Pioneiro da Faco”, como nós 
quatro éramos conhecidos, concluiu que era hora de a SBCII 
caminhar com as próprias pernas daí em diante e, hoje, trinta 
anos depois, podemos constatar com grande orgulho que a luta 
não foi em vão.

Já em relação às lentes intraoculares, na atualidade, o 
cristalino artificial passou a integrar a moderna cirurgia da 
catarata de tal modo que, grande parte das gerações mais 
novas nunca ouviu falar em lentes de Binkhorst, Worst, Pearce, 
Arnott, Choyce, Fyodorov, Tennant, Epstein, Azar, Dubroff, 
Jaffe, Kratz e Clayman. A lista engloba, pelo menos, mais 
de cem nomes ainda em cena nas décadas de 80 e 90. Se 
retrocedermos um pouco mais, chegamos a 1949 com Ridley, 
a quem coube o mérito de fazer o primeiro implante artificial, 
em 29 de novembro no Hospital Saint Thomas. 

As lentes de 1949 a 1977 sofreram tantas modificações e 
aperfeiçoamentos que, dizem, deram mais de 60 mil variações 
testadas e abandonadas. Mas, coube ao Dr. Steven Shearing, 
de Las Vegas, desenhar a primeira lente flexível de câmara 
posterior com alças em “J”, em 1977, que, associada à extração 
extracapsular da catarata, mudou definitivamente o futuro da 
cirurgia de catarata. Aperfeiçoamentos surgiram em suas alças, 
com modelos em “J” modificado, introduzido por Sinskey, em C 
modificado por Simcoe e por aí afora. Aos poucos, a indústria 
foi trocando os nomes dos autores das lentes por códigos que 
identificam as mesmas. 

Até a década de 80, toda a América Latina sofria intensa 
influência da escola espanhola, onde reinavam os ditames 
do Professor Joaquim Barraquer. Encantado num primeiro 
momento pelos implantes, ainda no início da década de 50, 
Barraquer implantou mais de quatrocentas lentes intraoculares, 
incluindo correção de ametropias em olhos fácicos. Infelizmente, 
enfrentou um desastre: teve que explantar quase todas as 
lentes, e, traumatizado, por décadas se mostrou visceralmente 
refratário a esse tema. 

O futuro da Oftalmologia

Quando me perguntam como me sinto por ter 
sido um dos pioneiros na facoemulsificação em 
nosso país, numa época em que esta técnica ainda 
era muito questionada, a minha resposta sempre 

envolve uma retrospectiva. E por quê? Porque nas décadas de 
70 e 80 falar em facoemulsificação e implantes intraoculares, não 
apenas no Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos, se restringia 
a uma minoria dos oftalmologistas. Noventa e cinco por cento 
deles eram absolutamente cépticos aos procedimentos e todos 
questionavam possíveis complicações, desde a possibilidade 
de o ultrassom afetar a retina e provocar queimaduras na 
córnea até aumentar a perda celular endotelial no pós-faco, 
fenômenos de rejeição ao cristalino artificial, dentre dezenas 
de outros temores. Nesse cenário, o início da facoemulsificação 
no Brasil também não foi fácil. Ao contrário, foi bastante árdua 
a tarefa de convencer a comunidade oftalmológica sobre as 
vantagens da nova técnica. Neste sentido, cabe homenagear as 
figuras pioneiras de Pedro Moacyr de Aguiar e Afonso Fatorelli, 
atuando como fortes escudos contra toda sorte de ataques, 
pela postura ética e pelo peso acadêmico que detinham e 
permitindo que, aos poucos, a resistência fosse vergando frente 
à irreversível superioridade dos resultados. Só para dar uma 
pálida ideia do clima que reinava na época (estamos falando 
do período entre agosto de 1975, quando foram feitas as 
primeiras demonstrações de faco na América Latina, aqui no 
Rio de Janeiro, e 1981), era difícil discutir os temas até dentro 
das nossas entidades oftalmológicas. Isto nos obrigou a fundar, 
em 16 de março de 1982, uma sociedade (SBCII) para dar 
sustentabilidade científica aos desafios da faco e dos implantes. 

Em abril de 1982, era publicado o primeiro Boletim 
Informativo da nova sociedade, embrião da futura Oftalmologia 
em Foco e, em 1983, foi realizado o 1o Simpósio Internacional 
de Catarata, com a presença de pouco mais de quatrocentos 
inscritos no antigo Hotel Rio Palace, na Avenida Atlântica, sob a 
presidência de Pedro Moacyr de Aguiar. O 2o Simpósio ocorreu 
em 1985, sob a presidência de Afonso Fatorelli; o 3o, em 1987, 
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No Brasil, poucos se aventuraram no início nessa seara: 
Clóvis Paiva, em Pernambuco; Tadeu Cvintal, em São Paulo; 
José Taicher, no Rio Grande do Sul. Paulo César Fontes e eu 
implantamos várias lentes de fixação iridocapsular de Binkhorst, 
de câmara anterior de Choyse e de Kelman, mas tivemos a 
sorte de, em 1978, ao lado de Robert Sinskey, fazermos os 
primeiros implantes de Shearing na América Latina. Essa lente, 
definitivamente, mudou o futuro da implantologia.

Quanto àquilo que nos espera os anos vindouros, a previsão 
é difícil, pois estamos vivenciando várias alternativas médicas 
diante de um modelo economicamente exaurido no mundo 
inteiro, onde nem mesmo os Estados Unidos estão conseguindo 
equacionar sua enorme dívida com o sistema de saúde público 
lá vigente, com cifras que alcançam US$ 2,7 trilhões (de cada 
dólar gasto nos EUA, um sexto está comprometido com gastos 
na área da saúde). No último número da Newsweek (Special 
Health Report, Aug 22,2011), vozes importantes de dentro 
das mais prestigiadas universidades e instituições médicas 
norte-americanas se levantam contra o esbanjamento de 
uma verdadeira fortuna na área médica. Só alguns exemplos 
citados na matéria: muitas das 500 mil angioplastias eletivas (ao 
preço de US$ 50.000 cada uma) feitas por ano são realizadas 
em pacientes que poderiam melhor se beneficiar do uso de 
drogas, exercício e alimentação adequada. Se um tratamento 
se mostra efetivo em um caso de uma doença severa, alguns 
médicos assumem que esse mesmo tratamento será também 
muito bom em casos moderados. E enumeram dezenas de 
situações onde demonstram que o sistema exige mudanças. 
Os “Archives”, publicação da American Medical Association, 
vêm publicando, por meio de sucessivos estudos, que inúmeros 
testes e tratamentos hoje largamente empregados podem 
provocar mais males que benefícios. Uma vez, Kelman me falou 
que ele previa um dia podermos fazer a cirurgia da catarata na 
mesma cadeira de um dentista, exatamente onde nasceu a ideia 
genial da facoemulsificação! Mas a indústria, tudo leva a crer, não 
está disposta a seguir nessa direção. 

Os equipamentos baseados em energia ultrassônica 
atingiram um grau de sofisticação mais que ideal para se realizar 
um procedimento bastante seguro em incisões menores que 
dois milímetros. Eu acho que existe muita discussão descabida, 
se uma incisão de 1,5 milímetros é mais vantajosa que uma 
de 1,8 milímetros. Nesse patamar, temos que esperar por 
um cristalino especial que nos surpreenda qualitativamente 
e supere as vantagens já alcançadas com as lentes acrílicas 
hidrofóbicas asféricas dobráveis, mono e multifocais.

Mesmo essa multifocabilidade ainda exige grandes avanços. 
Não representa o modelo ideal para agradar nem 30% de nossos 
pacientes. Ao contrário, sobre o aparecimento de novas lentes 
acomodativas, dizem que há outro caminho em perspectiva e 
que novos avanços virão por esta outra opção. Há todo um 
processo em fermentação que, possivelmente, poderá mudar o 
rumo da correção visual dos operados de catarata. 

O tempo dirá.

Miguel Angelo Padilha 
Especialista em Microcirurgia de Catarata por 

Facoemulsificação, Implante de Cristalino Artificial, Controle 
e Cirurgia de Glaucoma, Transplante de Córnea, Cirurgia 
Personalizada de Miopia, Hipermetropia e Astigmatismo
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COnTRATOS DE APREnDIzAgEM 
E A pOlêMIcA cbO

Luiz Carlos Amorim Robortella
Advogado
Professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie
Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da FAAP

Antonio Galvão Peres
Advogado
Professor Adjunto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da FAAP
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho do IASP

1. O contrato de aprendizagem é um contrato especial de 
emprego; o caráter educativo é que o distingue dos demais

Nos termos do artigo 428 da CLT, “o empregador se 
compromete a assegurar” ao aprendiz “formação 
técnico-profissional metódica, compatível com o 
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o 

aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias 
a essa formação”.

Algumas atividades são obviamente incompatíveis com a 
aprendizagem, tais como o corte da cana, a carga e descarga de 
caminhões, a limpeza de calçadas e outras, eis que não exigem 
formação profissional sistemática e metódica.

Entretanto, agentes da fiscalização, adotando uma visão 
excessivamente ampliativa e baseados em normas regulamentares 
expedidas pela autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE, exigem que a base de cálculo da cota de aprendizes seja 
feita tomando como padrão unicamente a Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO.

2. O artigo 429 da CLT determina que todos os 
estabelecimentos respeitem a cota mínima de cinco  
e máxima de quinze por cento de aprendizes

A base de cálculo é o “número de trabalhadores existentes 
em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação 
profissional”.

Portanto, funções que dispensam formação profissional não 
devem ser consideradas para fixação da cota de aprendizes. 
A atividade deve necessariamente permitir a conciliação do 
trabalho com o ensino ministrado nos serviços nacionais de 
aprendizagem e nas demais instituições autorizadas. 

Outras atividades também são excluídas da cota, tais 
como as que exigem “habilitação profissional de nível técnico 
ou superior, ou, ainda, os cargos de direção, de gerência ou de 
confiança” (artigo 10, § 1o, do Decreto 5598/05).

Em suma, a definição do número de aprendizes é feita com base 
nas atividades compatíveis com essa modalidade especial de contrato. 

3. O artigo 429 da CLT, ao restringir a base de cálculo 
às funções que “demandem formação profissional”, é 
absolutamente coerente com as finalidades para as quais 
se instituiu o contrato de aprendizagem

Contudo, lamentavelmente, sua aplicação vem sendo 
deformada em consequência da equivocada interpretação 
da legislação aplicável, inclusive cristalizada em normas de 
hierarquia inferior, assim como decretos e regulamentos do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

O artigo 10 do Decreto no 5.598 de 2005 diz que a 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO deve ser 
considerada “para a definição das funções que demandem 
formação profissional”. 
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Ora, tal critério se indispõe claramente com a letra e a finalidade 
do artigo 429 da CLT acima reproduzido. Isto porque, ao se examinar 
a CBO, percebe-se sua enorme amplitude, alcançando atividades 
que jamais poderiam se encaixar no conceito legal de aprendizagem, 
eis que com ela incompatíveis, tais como “embaladores a mão”, 
“trabalhadores de carga e descarga” e “garis”.

Para piorar, há contradições intoleráveis na CBO, como, por 
exemplo, quando trata dos “trabalhadores de carga e descarga” 
(código 7832):

“Para o exercício dessas ocupações, não se requer 
nenhuma escolaridade e cursos de qualificação. O 
tempo de experiência exigido para o desempenho pleno 
da função é de menos de um ano. A(s) ocupação(ões) 
elencada(s) nesta família ocupacional, demandam 
formação profissional para efeitos do cálculo do 
número de aprendizes a serem contratados pelos 
estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, exceto os 
casos previstos no art. 10 do Decreto 5.598/2005.”

É visível o paradoxo. A CBO reconhece desnecessariamente 
a escolaridade e a qualificação nessa atividade. Contudo, ao 
mesmo tempo, afirma ser necessária a formação profissional e, 
portanto, inclui tais trabalhadores na base de cálculo do número 
de aprendizes (!!!!!). 

5. O exemplo revela que a CBO não deve ser tomada 
em termos absolutos, mas sim relativos; é um mero 
indicativo

Em face da lei, estão obviamente excluídas da base de 
cálculo da cota as funções que exijam cursos de nível técnico ou 
superior, os cargos de confiança e as que dispensam qualquer 
formação profissional.

A CBO não pode ser aplicada sem adequação ao texto legal 
e, portanto, apenas atividades compatíveis com o programa 
estipulado no artigo 428 da CLT devem ser tomadas para 
cálculo do número mínimo e máximo de aprendizes.

6. Os tribunais frequentemente adotam esta posição 
moderada, que respeita os objetivos da legislação de 
aprendizagem, como demonstram os seguintes acórdãos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – MENOR APRENDIZ 
– FIxAÇãO DA COTA – FUNÇÕES QUE ExIJAM 
FORMAÇãO PROFISSIONAL – Nos termos dos artigos 
428 e 429 da CLT, para a quantificação do número de 
aprendizes a serem contratados, consideram-se apenas as 
funções que dependam de formação técnico-profissional 
metódica, caracterizada por atividades teóricas e práticas, 
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade 
progressivas, desenvolvidas no ambiente de trabalho. 
Assim, mantém a segurança deferida em primeiro grau, 

Foto: Elza Fiúza/ABr

Professor Luiz Carlos Amorim Robortella
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a autoridade coatora não observou o referido requisito, 
fixando o numero de aprendizes com base apenas no 
fato de as funções estarem catalogadas na Classificação 
Brasileira de Ocupações, elaborada pelo Ministério do 
Trabalho em Emprego.” (TRT 3a R. – RO 1490/2009-019-
03-00.6 – Rel. Juiz Conv. Fernando Luiz G. Rios Neto – 
DJe 6.12.2010 – p. 142).
“CONTRATAÇãO DE MENORES APRENDIZES, 
RESTRIÇÕES – Ainda que o artigo 10 do Decreto 
5.598/05 indique que a Classificação Brasileira de 
Ocupações deva ser considerada para definição 
das funções que demandam formação profissional, 
como quer a União Federal, essa conceituação não 
pode ser dissociada dos critérios maiores de que a 
contratação para aprendizagem, deve visar sempre, e 

principalmente, a formação educacional dos 
aprendizes.” (TRT 3a R. – RO 613/2010-105-
03-00.0 – Rel. Juiz Conv. Milton V. Thibau de 
Almeida – DJe 27.4.2011 – p. 81).

“CONTRATO DE APRENDIZAGEM – FIxAÇãO 
DA COTA – FUNÇÕES QUE DEMANDAM 
FORMAÇãO TÉCNICO PROFISSIONAL – Nos 
termos do que se afere do artigo 428 da CLT, 
a formação técnico profissional ofertada pelo 
empregador no contrato de aprendizagem deve 
contribuir para o aprimoramento físico, moral 
e psicológico do aprendiz, viabilizando, com o 
trabalho, a vivência prática dos ensinamentos 
teóricos que lhe foram repassados no ensino 
fundamental ou nos cursos de formação 
profissional. A indicação pela Classificação 
Brasileira de Ocupações não é, por si só, fator 
suficiente para autorizar a contratação para 
aprendizagem, se as funções ali enquadradas 
como de formação técnico profissional não 
demandam aprimoramento intelectual.” (TRT 
3a R. – RO 674/2010-107-03-00.0 – Rel. Des. 
Emerson Jose Alves Lage – DJe 7.3.2011 – 
p. 119).

É certo que há julgados em sentido 
contrário, levando ao absurdo de, interpretando 
elasticamente a CBO, admitir a inclusão da 
atividade do trabalhador da cultura de cana-de-
açúcar na base de cálculo da cota. 

Eis um exemplo:
“FISCALIZAÇãO DO TRABALHO – APREN-
DIZES – TRABALHADOR DA CULTURA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR – INCLUSãO DA BASE 
DE CÁLCULO – De acordo com a Classifica-
ção Brasileira de Ocupações, o trabalhador da 
cultura de cana-de-açúcar integra a base de 
cálculo do número de aprendizes a serem con-

tratados pelos estabelecimentos, nos termos 
do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho.” 
(TRT 17a R. – RO 43100 – 33.2008.5.17.0161 – Rela Desa 
Claudia Cardoso de Souza – DJe 24.2.2011 – p. 66).

Trata-se, entretanto, de uma visão manifestamente equivocada 
e que, a nosso ver, não deverá prevalecer nos tribunais superiores.

7. Quando se aplica de forma simplista a CBO, está-se 
a aumentar ilegal e artificialmente a cota de aprendizes, 
o que pode ter repercussões sociais e econômicas 
desastrosas

Imagine-se uma empresa de serviços de limpeza com 1.000 
garis e 15 trabalhadores de escritório. Se os garis compusessem 
a base de cálculo, a cota mínima seria de 51 aprendizes. Daí 
viria o problema: onde alocar esses 51 aprendizes?
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Não se pode admitir que venham a exercer a função de garis, 
pois se estaria a violar toda a inspiração legal e doutrinária do 
contrato de aprendizagem.

Ademais, se empresas contratassem aprendizes nessa 
atividade, apenas para atender à cota, poderiam até se 
livrar das autuações fiscais, mas se sujeitariam a potenciais 
reclamações trabalhistas, denunciando o desvirtuamento do 
instituto e pleiteando o respeito às regras gerais da CLT, além 
de reparação por danos morais e materiais.

 
8. A atividade do aprendiz deve corresponder ao 
curso profissionalizante, a teor do artigo 430 da 
CLT; inexistentes tais cursos, não há como exigir a 
contratação. É o que diz o Professor JOSÉ AFONSO 
DALLEGRAVE NETO:

“(...) a empresa se desobriga do ônus da contratação 
compulsória, caso não haja na região qualquer programa 
profissionalizante compatível com o seu quadro de 
funções que demandem formação profissional ou, 
havendo os programas, não haja vagas disponíveis.

Antigamente, nessas hipóteses de ausência de curso 
ou falta de vagas ofertadas pelo Senai ou Senac, a em-
presa poderia implementar a Aprendizagem Metódica 
no Próprio Emprego (AMPE). Contudo, a partir da nova 
redação dada ao § 1o do art. 428 da CLT, a validade do 
contrato de aprendiz está condicionada à ‘inscrição em 
programa de aprendizagem desenvolvido sob a orien-
tação de entidade qualificada em formação técnico-

-profissional metódica’.” (DALLEGRAVE NETO, José 
Affonso. Contrato de trabalho especial de aprendiza-
gem. Revista de Direito do Trabalho. n. 128. São Paulo: 
RT, outubro-dezembro de 2007. p. 378).

Algumas instituições, atentas ao problema suscitado pela 
CBO e em resposta à demanda do mercado, passaram a 
elaborar programas generalistas, ou seja, sem qualquer conexão 
com a atividade executada pelos aprendizes, o que é indesejável 
e contrário ao próprio interesse destes e da sociedade.

9. As autoridades fiscalizadoras devem atentar para a 
letra e para o conteúdo da legislação que disciplina o 
contrato de aprendizagem

Um mero regulamento não pode contrariar a lei, eis que 
lhe cabe apenas “prover sobre minúcias não abrangidas pela 
norma geral editada pelo Legislativo” (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. S. Paulo: Malheiros, 
1997. p. 164).

Não é dado ao poder regulamentar modificar a essência 
da lei que, definitivamente, consiste em propiciar qualificação 
profissional, de cuja falta muito se ressente o mercado de 
trabalho brasileiro, em face das novas tecnologias e das 
necessidades da economia globalizada.

A errada interpretação legal arrisca-se a gerar insegurança 
jurídica, com a explosão de conflitos, além de grande número 
de falsos aprendizes, aumentando o já enorme contingente de 
trabalhadores brasileiros com baixa qualificação.

A CBO não pode ser aplicada sem adequação 
ao texto legal e, portanto, apenas atividades 

compatíveis com o programa estipulado no artigo 
428 da CLT devem ser tomadas para cálculo do 

número mínimo e máximo de aprendizes.
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PROgRAMA DE MEDIAçãO  
EM cOMuNIDADES DO RIO  

RESGATA cIDADANIA

Entrevista: Marilene Melo Alves, Desembargadora do TJERJ

Possibilitar que a população encontre a melhor solução 
para seus conflitos é o objetivo do Programa de 
Mediação em Comunidades Atendidas pelas Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro. O 

projeto é coordenado pela desembargadora Marilene Melo 
Alves, do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJERJ), e foi 
vencedor da última edição do Prêmio Innovare – criado para 
identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras, que 
visam a agilizar e modernizar o Poder Judiciário brasileiro. À 
Revista Justiça & Cidadania, Marilene conta que a mediação 
nas comunidades é feita pelos policiais da UPP. A inspiração 
de tal prática veio de uma iniciativa semelhante, realizada na 
Argentina. A capacitação é feita pelo TJERJ, que conta com 
uma atuação marcante no campo da mediação.

“A mediação se distingue de métodos como a conciliação 
e arbitragem, que também são formas extrajudiciais de 
solucionar demandas. Na arbitragem, a decisão é tomada por 
um terceiro. Já na conciliação, o juiz ou o conciliador sugere 
soluções às partes. Na mediação, por sua vez, a decisão 
sobre a melhor forma de resolver a questão é sempre dos 
interessados. São os litigantes que vão sugerir uma maneira 
adequada de resolver o problema. O trabalho do mediador 
pode, às vezes, durar uns cinco encontros”, explicou a 
desembargadora.

De acordo com ela, o programa de mediação tem ajudado 
a consolidar a cidadania nas comunidades então dominadas 
pelo crime organizado. “O mediador, no curso que faz de 
capacitação, aprende técnicas de abordagem e de apresentação 
pessoal. Isso, para nós, é extremamente importante. Com esse 
treinamento, eles ganham uma capacidade de diálogo. E isso 
é ótimo para quem está fazendo policiamento de proximidade 
e pacificação, pois ajuda a vencer uma natural barreira da 
comunidade”, afirmou.

Confira a íntegra da entrevista:
Revista Justiça & Cidadania – Como surgiu o Programa de 
Mediação em Comunidades?
Marilene Melo Alves – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro tem uma comissão, a qual eu presidi, que tem por 
objetivo implantar a mediação. Tínhamos algumas experiências 
nessa área feitas esparsamente por juízes. O objetivo do TJERJ 
era institucionalizar essa prática como meio de solução pacífica 
para os conflitos. A mediação se distingue de métodos como a 
conciliação e arbitragem, que também são formas extrajudiciais 
de solucionar demandas. Na arbitragem, a decisão é tomada 
por um terceiro. Já na conciliação, o juiz ou o conciliador sugere 
soluções às partes. Na mediação, por sua vez, a decisão sobre a 
melhor forma de resolver a questão é sempre dos interessados. 
São os litigantes que vão sugerir uma maneira adequada de 
resolver o problema. O trabalho do mediador pode, às vezes, 
durar uns cinco encontros. É preciso, então, paciência para 
esperar que a solução brote espontaneamente dos interessados. 
Isso faz a diferença. É uma das razões pelas quais os acordos 
são duradouros. Além disso, com as conversas prévias, as partes 
restauram a relação que tinham. Nesse trabalho da comissão, 
por volta de maio de 2010, fui com outros dois assessores à 
Argentina conhecer o trabalho realizado nesse campo.

JC – A iniciativa do TJ em comunidades do Rio foi então 
inspirado na experiência da Argentina?
MMA – Soubemos que uns três ou quatro policiais tinham  
estudado a mediação e a estavam colocando em prática, por 
conta própria, em uma comunidade da Argentina. A ideia de que 
um policial fizesse a mediação imediatamente me interessou por 
causa da UPP. O importante da mediação não é só a possibilidade 
de o mediador intervir nos assuntos dos terceiros, atuar como 
interlocutor e assim ajudar a resolver o problema. O importante 
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JC – Trata-se, então, de uma nova etapa no programa da 
mediação?
MMA – As nossas perspectivas são muito boas. Estamos 
trabalhando para que a capacitação em mediação seja feita pelos 
policiais militares já no curso de recrutamento. Vamos começar 
em janeiro a formar os comandantes e subcomandantes que 
atuarão como instrutores. Quando eles estiverem preparados, 
a coisa andará mais por conta própria nas comunidades. 
Ficaremos com essa parte de homologação e supervisão.

JC – De que forma essa iniciativa, na sua avaliação, tem 
contribuído para fortalecer a confiança da população no Poder 
Público?
MMA – O programa tem dois aspectos muito importantes. Esse – 
o de possibilitar maior aceitação por parte da população – foi nosso 
objetivo inicial. Queríamos fazer com que as pessoas entendessem 
que aqueles que estavam agora ocupando seu espaço, estavam 
ali para ajudar e que eles tinham como se integrar à comunidade. 
Nosso objetivo era mostrar que a mudança era benéfica. Outro 
ponto mais importante, no entanto, se dá em um âmbito mais 
profundo. Trata-se de transferir para a parte a capacidade de 
resolver seu próprio problema, com o estímulo do mediador. Ouvi 
de um comandante de UPP o seguinte: “eles (os moradores da 
comunidade) achavam que o traficante era o dono do morro. 
Então, quando havia um problema, eles procuravam o dono do 
morro. Estamos tentando, com a mediação, mostrar para eles que 
não somos os novos donos do morro. Eles, moradores, são os 
donos deles próprios e do morro. Eles, então, têm a capacidade 
de se auto-determinar com a ajuda de uma pessoa que estimule 
o diálogo”. Essa mudança é construtora de cidadania. O melhor 
retorno que temos desse programa é perceber que é possível 
construir um novo modelo de Polícia.

também é que o mediador, no cur-
so que faz de capacitação, aprenda 
técnicas de abordagem e de apre-
sentação pessoal. Isso, para nós, 
é extremamente importante. Com 
esse treinamento, eles ganham 
uma capacidade de diálogo. E isso 
é ótimo para quem está fazendo 
policiamento de proximidade e pa-
cificação, pois ajuda a vencer uma 
natural barreira da comunidade.

JC – O projeto é desenvolvido em 
quantas comunidades?
MMA – Hoje, o projeto é desenvol-
vido nas seguintes comunidades: 
Morro da Formiga, Batan, Cida-
de de Deus, Dona Marta e Pavão- 
Pavãozinho. Também temos um núcleo no Morro do Alemão, 
onde trabalhamos com lideranças comunitárias, já que lá ainda 
não há UPP. São 30 mediadores naquela comunidade.

JC – E quantos são os mediadores?
MMA – Que já fizeram o curso, temos atualmente 70 atuando 
nestas comunidades. E que fizeram o curso mais básico, com 
técnicas de comunicação e abordagem, já temos uns 180.

JC – É possível mensurar a quantidade de pessoas beneficiadas?
MMA – É um pouco difícil. O que conseguimos mensurar é a 
recepção por parte da comunidade. No Batan, por exemplo, 
os mediadores eram muito procurados, havia muitos conflitos, 
mas depois se acalmou e a demanda diminuiu. No entanto, 
a aceitação da comunidade continua enorme. Na Formiga, 
aconteceu a mesma coisa.

JC – Esses acordos geram um compromisso judicial?
MMA – A maioria dessas intervenções é feita informalmente. 
Até gera a homologação, mas em menor escala. Isso ocorre 
mais em casos específicos, como os que envolvem o direito 
de família, e dependem de uma atuação do Tribunal. Nesses 
casos, os mediadores foram instruídos a enviar o acordo para 
o núcleo da Defensoria Pública, que pede a homologação. Mas 
estamos trabalhando para ter um link direto. Isso depende 
dos Centros de Mediação Pré-processual, que estão sendo 
instalados pelo Tribunal. Estamos instalando quatro centros 
– um deles vai ser no Alemão e os outros nos arredores 
das comunidades, para atender a todos. O TJERJ também 
prometeu dar computadores para as UPPs que já têm centros 
de mediação. Estamos estudando implantar a homologação 
online nesses casos.
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E m foco

DECISãO InADIÁvEl
pOSIcIONAMENTO DO STF SObRE pODER DE 

INvESTIGAÇÃO DO cONSElHO NAcIONAl DE JuSTIÇA 
pODE ESTANcAR A cRISE NO JuDIcIÁRIO

Em fevereiro, o ano judiciário brasileiro promete começar 
com todos os holofotes voltados para o Supremo Tribunal 
Federal (STF). É que a mais alta corte do país iniciará 
suas atividades com uma tarefa para lá de polêmica: 

decidir se o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pode ou não 
apurar irregularidades cometidas por magistrados. Duas liminares 
concedidas pelos ministros do STF Marco Aurélio e Ricardo 
Lewandowski, em dezembro do ano passado, restringiram o poder 
da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ responsável 
por promover as investigações. Ao colegiado da Suprema Corte 
caberá, no próximo mês, validar ou não essas determinações.

Ambas as liminares foram concedidas às vésperas do recesso 
forense e acirraram ainda mais a crise no Poder Judiciário, 
iniciada em setembro, quando a Corregedora Nacional de 
Justiça, ministra Eliana Calmon, disse em entrevistas que no 
Brasil existem “bandidos de toga”.

A declaração criou um racha entre a corregedora e o presidente 
do CNJ e também do Supremo, ministro Cezar Peluso, e iniciou 
praticamente uma guerra com a Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), a Associação dos Juízes Federais (Ajufe) 
e a Associação dos Juízes da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
que, contrárias às investigações, ingressaram conjuntamente 
no STF com mandados de segurança para restringir o poder de 
investigação do órgão.

As ações resultaram nas liminares concedidas em 
dezembro. Uma delas foi proferida pelo ministro Marco Aurélio, 
monocraticamente, após a ação movida pelas associações 
entrar 13 vezes na pauta do STF ao longo de 2011 e não ser 
julgada. Segundo a decisão do ministro, somente os tribunais 
locais podem abrir processos para investigar irregularidades 
cometidas por magistrados. O Conselho Nacional de Justiça, 
portanto, somente poderia processar os juízes após a conclusão 
dos casos pelas corregedorias locais.

De acordo com levantamento preliminar da corregedoria, 
cerca de 2,5 mil processos envolvendo juízes, atualmente em 
tramitação, correm o risco de “morrer na praia”, se a liminar 

do ministro Marco Aurélio prevalecer. É que praticamente todas 
essas ações (pedidos de providência, reclamações disciplinares, 
sindicâncias e processos administrativos) foram abertas 
diretamente pela Corregedoria Nacional de Justiça. Algumas 
foram encaminhadas para os tribunais locais continuarem a 
investigação, outras foram mantidas no próprio Conselho.

A depender da posição a ser dada pelo STF a essa liminar, 
todos os processos que foram abertos pela Corregedoria 
Nacional terão de começar do zero nos tribunais locais – o 
que pode levar muitos dos casos à prescrição. É que o prazo 
prescricional para as investigações contra juízes são curtos, 
variam de seis meses a cinco anos, a contar do momento em 
que o fato foi levado a conhecimento.

A segunda liminar, por sua vez, resulta de acontecimentos que 
tiveram início em julho de 2010. Na ocasião, o então Corregedor 
Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, solicitou ao Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) um levantamento 
sobre as movimentações atípicas realizadas por membros e 
serventuários do Poder Judiciário a partir de 2006 até 2010 (esse 
período foi escolhido a fim de se evitar possíveis prescrições). 
O relatório, no entanto, chegou apenas em fevereiro do ano 
passado, quando Eliana Calmon já havia assumido o posto.

De um universo de 216,8 mil juízes e servidores, o Coaf 
encontrou 3.426 movimentações acima do esperado (mais de R$ 
250 mil por ano), sendo 233 delas classificadas como atípicas. 
Os estados com o maior registro de transações foram São Paulo, 
Rio de Janeiro e Bahia. A corregedoria nacional optou por apurar 
primeiro a Justiça paulista, já que a Bahia havia sido inspecionada 
duas vezes (em 2008 e 2010) e o Rio de Janeiro seria o próximo 
destino. Descontentes, as associações ingressaram com ação no 
STF para barrar a investigação. Os argumentos foram acolhidos 
pelo ministro Lewandowski, que acabou por conceder a liminar, 
paralisando assim a apuração do TJSP.

Diante do alarde feito pelas entidades na imprensa de que 
estaria promovendo uma devassa nas folhas de pagamento 
de mais de 200 mil pessoas em todo o País, Eliana Calmon 

Fotos Fábio de Castro
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interrompeu seu recesso e também o silêncio a que deseja se 
submeter até que o caso seja decidido em definitivo pelo STF. 
Em coletiva, declarou: “Só posso lamentar a polêmica, que é 
fruto de maledicência e irresponsabilidade da AMB, Ajufe e 
Anamatra, que mentirosamente desinformam a população ou a 
informam com declarações incendiárias e inverossímeis.”

À imprensa, a ministra explicou que as movimentações atípicas 
não necessariamente constituem-se em irregularidades e que 
há casos aceitáveis – como, por exemplo, heranças recebidas 
ou eventual venda de imóvel que represente ganho na renda do 
magistrado. Eliana também negou que tivesse acessado dados 
bancários dos magistrados, sobretudo de ministros do STF.

A ministra destacou que sua equipe chegou a São Paulo 
no início de dezembro com a ideia de investigar cerca de 50 
nomes que já eram alvo de reclamações no CNJ. “Pegamos 
esses nomes por amostragem, pois era impossível olhar tudo. 
Se fossem mais de 200 mil pessoas investigadas não seria uma 
listagem, seria uma serpentina”, afirmou.

Sobre a apuração no TJ de São Paulo, constatou: “Vimos 
que muitos magistrados não haviam fornecido cópia do Imposto 
de Renda e que havia declarações de bens que sequer foram 
analisadas porque os envelopes ainda estavam lacrados”.

Segundo a corregedora, o monitoramento da evolução 
patrimonial dos juízes brasileiros é feito pelo CNJ há quatro 
anos, com base na emenda constitucional que criou o órgão. Na 
avaliação dela, o conselho deve, sim, fiscalizar a magistratura e, 
dessa forma, contribuir com o fim da corrupção no país.

Crise a todo o vapor
Em meio à crise no Poder Judiciário, a Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) do Senado chegou a incluir na pauta de votações 
a Proposta de Emenda Constitucional que visa a fortalecer o poder 
de investigação do CNJ, mas, em decorrência das liminares, a 

votação foi adiada. A desistência ocorreu mesmo após um acordo 
entre governistas e oposicionistas de que seria votado o texto 
sobre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça.

O argumento do presidente da CCJ, senador Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), para o adiamento da votação, foi de que 
regimentalmente o projeto não poderia ser apreciado pelo fato 
de já estar marcada uma audiência pública sobre as funções 
do CNJ. O autor da PEC, Demóstenes Torres, classificou a 
suspensão da votação como “golpe”.

Sem uma decisão definitiva do Supremo ou a aprovação 
pelo Congresso Nacional de proposição que confirme ou não 
os poderes do CNJ, a crise no Poder Judiciário segue a todo o 
vapor, com trocas de farpas entre as autoridades envolvidas por 
meio da imprensa.

Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, no 
início de janeiro, o ministro Marco Aurélio defendeu a liminar que 
concedeu e declarou que o Conselho Nacional de Justiça não é 
um “super órgão” nem está “acima do Supremo Tribunal Federal”.

A corregedora, em entrevista ao Estado de São Paulo, 
publicada no dia 10 de janeiro, reafirmou a autonomia e a 
importância do CNJ investigar: “Quem é que investiga o 
desembargador? É o próprio desembargador”, disse.

“O grande problema não são os juízes de primeiro grau, 
são os tribunais de justiça. Os membros dos TJs não são 
investigados pelas corregedorias, que só têm competência 
para investigar juízes de primeiro grau. Nada nos impede 
de investigar. Como juíza de carreira, sei das dificuldades, 
principalmente quando se trata de um desembargador, que 
tem ascendência política, prestígio e certo domínio sobre os 
outros”, acrescentou.

Sobre os que querem impedir seu trabalho, ela mandou um 
recado: “Eles não vão me desmoralizar. É um momento muito 
significativo. Não desanimarei, podem ficar seguros disso”.  

Ilustração: M
ariana Fróes
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Harvard Law ScHooL aSSociation 
Associação Harvardiana promove canal de diálogo entre o 

poder Judiciário dos EuA e brasil

No último dia 16 de dezembro foi realizada a tradicional 
Confraternização Anual do Harvard University ClUb e 
da Harvard law sCHool assoCiation – brazil (Hlsab), 
entidade que celebrou 125 anos de existência nos 

EUA em 2011 e que reúne cerca de 37.000 alunos e professores 
da mais prestigiada instituição de ensino do mundo.

O evento ocorreu no Salão Nobre da Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro e contou com a presença de inúmeros magistrados, 
juristas, empresários e autoridades, como o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargador Manoel 
Rebêlo dos Santos, o Cônsul-Geral dos EUA, Dennis Hearne, o 
Senador Francisco Dornelles, o ex-presidente do STF Ministro 
Carlos Velloso, dentre tantos outros.

No discurso proferido durante o almoço, o Presidente 
da HLSAB, o advogado Max Fontes, fez um balanço das 
atividades realizadas pela comunidade harvardiana em 2011. 
Dentre os projetos desenvolvidos, Fontes destacou o canal 
de diálogo permanente que a Associação de Harvard vem 
construindo entre o Poder Judiciário do Brasil e dos EUA nos 
últimos anos. “Nossa entidade tem buscado aglutinar pessoas 
e projetos que promovam a aproximação de profissionais e 
acadêmicos brasileiros com a comunidade científica norte-
americana, que ampliem a agenda política dos dois países para 

Da esquerda: Des. Luis Felipe Francisco, do TJERJ; Marcus Fontes, Vice-Presidente da HLSAB; Marcelo Nobre, Conselheiro do CNJ; Werson Rêgo, Juiz de Direito 
do TJERJ; Ministro Carlos Velloso; Max Fontes, Presidente da HLSAB; Professor Joaquim Falcão, Diretor da FGV Direito Rio; Des. Gilberto Rego e Desª Maria Cristina 
Mattioli, ambos do TJERJ

Fotos: Ana Colla

Max Fontes, Presidente da HLSAB
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que não somente o Executivo e o Legislativo, mas também os 
membros do Poder Judiciário dos EUA e do Brasil, possam 
interagir de forma mais próxima e fecunda”, disse.

Fontes ainda mencionou que a visita a washington, em 
maio de 2011, do Presidente Cezar Peluso e dos Ministros 
do STF Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Ellen Gracie 
revela um novo modelo de convergência e de interlocução 
entre as Supremas Cortes dos EUA e do Brasil.

O presidente da HLSAB ressaltou também que, além 
desse processo de aproximação institucional, outro motivo 
para celebrar 2011 se deve ao fortalecimento da magistratura 
brasileira e à importância crescente que ela desempenha na vida 
política do País:

“É motivo de grande alegria para nossa Associação reconhecer 
que a Justiça Brasileira tem evoluído extraordinariamente, 
em conceitos e práticas transformadoras, a fim de conferir 
maior agilidade à atividade judicante e de fortalecer a nossa 
democracia. Em 2011, um exemplo inequívoco dessa evolução 
pode ser visto no trabalho formidável da Justiça Eleitoral. Graças 
ao laborioso papel dos juízes eleitorais e ao extraordinário 
sistema de votação eletrônica, que, aliás, foi implementado pelo 
nosso querido Ministro Carlos Velloso, membro honorário da 
HLSAB, pudemos assistir à posse da 1a presidente eleita da Max Fontes, na abertura da confraternização anual

Da esquerda: O advogado Sérgio Tostes; Thiers Montebello, Presidente do TCM/
RJ;  e o Ministro Carlos Velloso, ex-Presidente do STF e membro honorário da 
Harvard Law ScHooL aSSociation – BraziL

Da esquerda: Max Fontes, Presidente da HLSAB; Dennis Hearne, Cônsul-Geral 
dos EUA; Fernando Dionísio, Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro e o 
Senador Francisco Dornelles

Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, Presidente do TJERJ
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história do País num clima de festa cívica, de congraçamento 
popular e dentro da mais absoluta estabilidade jurídica”, disse 
Max Fontes.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
destacou a viagem que fez aos EUA a convite dos advogados 
Max Fontes e Marcus Fontes, ressaltando o diálogo que 
teve com os magistrados americanos e o encontro do qual 
participou em Cambridge com o ex-ministro de Assuntos 
Estratégicos do Brasil e Professor Catedrático de Harvard, 
Mangabeira Unger, ocorrido graças à iniciativa da Associação 
harvardiana. 

“A troca de experiências é sempre muito importante. A 
nossa legislação é diferente da legislação anglo-americana, 
mas existem coisas incomuns que temos que saber como é que 
eles fazem lá para que nós possamos fazer e vice-versa. Hoje, o 
Brasil se destaca em várias áreas, inclusive na área jurisdicional, 
e os americanos têm interesse em ver as nossas experiências 
para praticar lá”, afirmou o desembargador. 

O Cônsul-Geral dos EUA no Brasil, Dennis Hearne, ressaltou 
que, hoje, o Brasil oferece “belo exemplo para o mundo inteiro” 
e que espera, no futuro, estreitar os laços bilaterais entre os 
países. “O Brasil tem se tornado um mercado poderoso, com 
uma democracia consolidada. É um estado que funciona como um 
verdadeiro Estado de Direito”, disse. 

Além disso, o diplomata americano ressaltou a importância 
da HLSAB para as relações Brasil-EUA.“A Harvard law 
sCHool assoCiation of brazil está desenvolvendo um trabalho 
importantíssimo para o futuro do Brasil e dos Estados Unidos.
Esse é o futuro de relacionamento bilateral entre EUA e Brasil: 
uma diplomacia pouco tradicional que conta com a energia e 
audácia de pessoas de diversas áreas da sociedade civil. A 
HLSAB tem sido uma pioneira; é um belo exemplo justamente 
desse tipo de engajamento. Parabenizo a Associação de 

Professor Joaquim Falcão, Diretor da FGV Direito Rio

Da esquerda: Conselheiro do CNJ, Marcelo Nobre; Des. Antonio Siqueira, ex-Presidente da Amaerj; Desª Leila Mariano, 
Diretora-Geral da Emerj; Vice-Presidente da HLSAB, Marcus Fontes e o Presidente do Jornal Commercio, Mauricio Dinepi

Pres. do TJERJ, Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos e o Des. Sergio Cavalieri 
FIlho, ex-Presidente do TJERJ e atual Procurador-Geral do TCE/RJ

Harvard pelo papel que ela está preenchendo nessa nova 
época de relações entre EUA e Brasil.”

O Diretor da Escola de Direito da Fundação Getulio 
Vargas, Prof. Joaquim Falcão, falou sobre a pesquisa do 
Projeto “Supremo em Números”, realizado pela FGV com o 
apoio da Escola de Matemática Aplicada, que produziu um 

Fotos: Ana Colla
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Des. Luis Felipe Francisco, do TJERJ, acompanhado do advogado Sérgio 
Chermont de Britto

Da esquerda: Des. Custodio Tostes, Des. Marcos Alcino e Des. Cezar Augusto, 
todos do TJERJ

Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Fernando Dionísio

Márcio Guimarães, Promotor de Justiça do Ministério Público, acompanhado do 
advogado Otto Lobo

Cônsul-Geral dos EUA, Dennis Hearne 

Da esquerda: Desª Helena Gaede, do TJERJ; Desª Fed. Vera Lúcia Lima
e Des. Mauro Dickstein, do TJERJ

banco de dados único, fruto de análise de todos os 
processos que tramitaram no Supremo Tribunal Federal 
de 1988 a 2009. Segundo Falcão, a pesquisa revelou 
que, de 1,2 milhão de processos da Corte, com 240.000 
advogados e 1 milhão de partes, foram proferidas 
370.000 decisões, sendo cerca de 91% das decisões 
sobre matéria recursal (i.e. Recursos Extraordinários e 
Agravos), enquanto processos ordinários representam 
cerca de 7% e tão-somente 0,5% refere-se à matéria 
constitucional. Logo, temos um Supremo essencialmente 
processual, pois para decidir o mérito de uma questão, 
o STF precisa antes proferir mais de 90% de decisões 
sobre questões processuais, geralmente em sede de 
agravo de instrumento”. Na essência, ressaltou, “o 
Supremo é mais um conjunto de decisões individuais 
de seus ministros do que o resultado de decisões 
colegiadas do pleno ou de suas turmas. É esse o 
Supremo que devemos ter para o futuro, ou será que 
precisamos pensar, inovar e aperfeiçoar?”, concluiu.

Em seu discurso, o Procurador-Geral do Município 
do Rio de Janeiro, Fernando Dionísio, que representou o 
Prefeito Eduardo Paes, disse que a cidade tem passado 
por grandes mudanças, frutos de grandes investimentos 
que, segundo ele, tem permitido fazer com que muitas 
pessoas voltem a gostar de viver no Rio e para que a 
cidade receba os turistas com mais segurança. 
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A REgRA MORAl nO 
cONTROlE JuDIcIAl

Jessé Torres Pereira Junior
Desembargador do TJERJ

Desde os primórdios da construção do Estado de 
Direito que se discute se cabe ao Poder Judiciário 
o controle das condutas humanas em face de regras 
morais. É que, a partir da afirmação do caráter laico 

do Estado, fruto da separação entre Estado e Igreja, no século 
xVIII, adotou-se como premissa que direito e moral ocupam 
círculos concêntricos, mas não se misturam, por isso que à 
ordem jurídica não interessariam os postulados morais que 
as leis não transformassem em normas exigíveis de conduta, 
com o efeito de afastar do controle judicial o ato imoral que 
não colida com a legislação vigente ou se revista de aparente 
licitude formal. 

Quando condutas situadas na fronteira entre moralidade e 
direito chegam ao julgamento pelo Judiciário, a questão de fundo 
reedita a velha questão. É o que se extrai das manifestações 
de acusação e de defesa, formuladas por analistas de variada 
formação e veiculadas pelo mais recente noticiário jornalístico, 
acerca de quatro assuntos que se repetem: aplicação de 
verbas públicas na realização de objetivos diversos daqueles 
fixados em convênios celebrados entre órgãos públicos e 
entidades privadas; uso de recursos do erário ou de sociedades 
empresárias para a cooptação de apoios políticos, tendentes 
a fazer prevalecer interesses unilaterais, com a aparência de 
interesse público; destinação preferencial de recursos a estados 
onde ministros pretendam favorecer projetos políticos pessoais 
ou partidários; exercício de controles internos sobre os próprios 
membros do Judiciário, quando sob suspeita de condutas 
incompatíveis com a magistratura.

Foto: TJERJ
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O interesse que esses assuntos tem provocado traduz 
nova postura da sociedade, exigente de controles aptos a 
coibir violações antes morais do que jurídicas, desde que 
comprovadamente caracterizadas. Ao interesse se segue a 
incerteza: estariam os juízes preparados para aceitar que tais 
questões também cabem no controle judicial e que, cabendo, as 
julgariam de acordo com a nova postura?

A resposta há de ser dada com os olhos postos nas 
transformações que, a partir do século xx, vêm moldando novos 
paradigmas de controle jurídico da gestão pública. 

As sociedades do pós-guerra 1939-45 se dão conta 
progressivamente de que sua escassa participação na avaliação 
das chamadas “razões de estado” e a proibição de controles 
sobre atos fundados na estrita discrição da autoridade – isto é, 
pouca democracia e muito autoritarismo – permitem que agentes 
públicos, sejam os políticos ou os administrativos, empreendam 
ações governamentais dissociadas das necessidades reais e 
dos interesses autênticos das populações a que se deveriam 
destinar, com efeitos conhecidos: programas e projetos de 
inadequada relação custo-benefício e finalidades desviadas do 
interesse público.     

As Constituições promulgadas no período, de que são 
exemplos as da Alemanha, Itália, Espanha e de Portugal – não 
por acaso, nações que experimentaram modelos extremados 
de concentração autoritária do poder político, ao longo dos 
anos 1900 (nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo) –, 
estabelecem, em seu próprio texto, políticas públicas limitadoras 
da discricionariedade e cuja execução possa ser objeto de 
controles efetivos pelas instituições incumbidas de aferir-lhes 
os resultados e retificar-lhes eventuais desvios, entre os quais 
o Poder Judiciário. Tal técnica nada mais é do que estratagema 
para limitar o exercício do poder.

Com a Constituição brasileira de 1988 não foi diferente. Até 
porque também aqui se viveu um período de forte concentração 
do poder político. 

Das definições lançadas no texto constitucional até a sua 
absorção e observância cotidiana, porém, vão consideráveis 
distância e número de emendas. Mais de vinte anos e quase 
setenta emendas constitucionais se passaram e o que se vê, 
na realidade brasileira atual, é a busca da afirmação dos novos 
paradigmas, aos quais, contudo, resistem pessoas, corporações 
e culturas.

Quanto à configuração desses paradigmas, não subsiste, no 
direito público ocidental contemporâneo, divergência relevante 
no concernente à sua essência, em qualquer dos poderes 
constituídos do Estado e independentemente de filiações 
político-partidárias, a saber:

– o patrimonialismo (uso privado do que é público) deve 

ceder ao compromisso com os resultados de interesse público, 
mensuráveis mediante indicadores objetivos e de acesso 
democratizado;

– toda ação governamental deve cumprir o ciclo da gestão 
técnica (planejamento, execução, controle e avaliação);

– não pode prevalecer a discricionariedade administrativa 
onde houver política pública traçada na Constituição, a que se 
deve reconhecer supremacia;

– todos os atos dos agentes públicos, incluídos os providos 
de discricionariedade, devem explicitar os seus motivos (razões 
de fato e de direito que justificam a conduta) e sujeitar-se a 
controles institucionais e sociais sobre a sua veracidade e 
idoneidade, inadmissíveis nichos de irresponsabilidade;

– os princípios norteadores do sistema jurídico, entre 
os quais os da moralidade e da eficiência, encontram na 
Constituição sua sede principal e devem ser considerados 
normas jurídicas de eficácia imediata e providos de sanção para 
o caso de descumprimento, e, não, apenas, proposições gerais, 
impessoais e abstratas, de índole programática. 

Quanto à concretização, tais paradigmas suscitam perple-
xidades e  divergências na travessia para a prática das institui-
ções e de seus agentes.

Se, por um lado, é nova a extensão desse controle, não o é 
o debate acerca de sua natureza.

A resolução da antiga polêmica sobre as relações entre 
direito e moral conhece orientação que, já em 1930, imprimia 
Georges Ripert – professor da Faculdade de Direito e da Escola 
de Ciências Políticas de Paris –, em obra laureada, na qual 
rebatia a separação de seus respectivos círculos, ao examinar a 
presença da regra moral nos contratos. Assim:

“Percorrendo as decisões dos tribunais, eis os preceitos 
que se podem encontrar e dispor sob forma imperativa...: 
não procurarás tirar proveito do teu deboche ou de 
outrem; não enriquecerás injustamente... por astúcia 
ou pela força ou por embuste, mesmo que este não 
seja punível; não farás por interesse o que deves fazer 
por dever; não estipularás remuneração por atos que 
não devam ser pagos; não obterás por dinheiro uma 
impunidade culpável... A jurisprudência... não fez mais 
do que retomar e completar a obra dos canonistas, que 
tinha já marcado no direito ‘um progresso do espírito de 
moralidade’. A jurisprudência não acolheu o contrato 
como um ato abstrato que tirasse a sua força da 
vontade, mesmo quando esta objetivasse um fim ilícito, 
ou fosse inspirado por um desígnio imoral, mas, pelo 
contrário, pedindo contas às partes dos seus motivos, 
perscrutando as suas intenções, ligando o contrato ao 
fim que o determinou, recusou consagrar a realização 
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de um pensamento culpável... Violação da liberdade de 
consciência? Não me consta que essa liberdade implique 
o direito de concretizar o pensamento imoral num ato 
que lhe deve dar satisfação. Digamos simplesmente: 
intervenção necessária do juiz para assegurar o respeito 
de um princípio do qual o legislador não podia precisar a 
aplicação” (A regra moral nas obrigações civis, pp. 74 e 
83. Ed. Bookseller, 2000, trad. Osório de Oliveira).    

Advertia Ripert que 
“A regra moral pode ser estudada na sua função normativa 
quando vem impedir o abuso da forma jurídica que se 
queira utilizar para fins que a moral reprova. Contra o 
princípio da autonomia da vontade ela cria a necessidade 
devida ao contratante que se encontra em situação de 
inferioridade e que é explorado pela outra parte; ensina 
que a justiça deve reinar no contrato e que a desigualdade 
das prestações pode ser reveladora da exploração 
dos fracos; lança a dúvida sobre os acordos que são a 
expressão duma vontade demasiado poderosa dominando 
uma vontade enfraquecida... A moral ensina também que 
é preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem 
agir os assuntos de direito: proteger os que estão de boa-
fé, castigar os que agem por malícia, má-fé, perseguir a 
fraude e mesmo o pensamento fraudulento... O dever de 
não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento 
do princípio da responsabilidade civil; o dever de se 
não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do 
enriquecimento sem causa... Não se adiante muito mais 
quando, renunciando a distinguir em toda a sua extensão 
os domínios do direito e da moral, se tenta caracterizá-
los por meio das regras: o direito propondo-se à ordem 
e não se ocupando senão das ações; a moral ocupando-
se das intenções e propondo-se ao aperfeiçoamento 
interno individual... Se o direito se ocupa das ações, não é 
indiferente às intenções e seria singularmente paradoxal 
dizer que ele tem por missão a proteção dos corpos e não 
a das almas; se ele se desinteressa pelo aperfeiçoamento 
moral do indivíduo, deixa de ter o seu papel na sociedade. 
Não existe, na realidade, entre a regra moral e a regra 
jurídica, nenhuma diferença de domínio, de natureza e 
de fim; não pode mesmo haver, porque o direito deve 
realizar a justiça, e a ideia do justo é uma ideia moral. 

Mas há uma diferença de caráter. A regra moral torna-
se regra jurídica graças a uma injunção mais enérgica e 
a uma sanção exterior necessária para o fim a atingir”  
(pp 24-27).

Na jurisprudência brasileira contemporânea, a regra moral 
tem sido a chave para resolver um sem número de conflitos 
cíveis, de que decorram danos materiais (perda ou diminuição 
patrimonial), cumulados ou não com danos morais (lesão a 
direitos da personalidade, tais como honra, nome, imagem, 
crédito, integridade física e psicológica), seja nas relações 
contratuais ou extracontratuais, com ou sem a participação do 
poder público.

Aos adeptos da legalidade estrita, como barreira à aplicação 
da regra de moralidade, recorde-se que os princípios que 
homenageiam a boa-fé objetiva e vedam o enriquecimento 
sem causa passaram a constituir, igualmente, regras jurídicas, 
acolhidos que foram nos artigos 113 e 884 do Código Civil 
de 2002, além de figurarem entre as normas do Código de 
Defesa do Consumidor, de 1990, autorizando o juiz a invalidar 
contratos ou declarar a nulidade de cláusulas abusivas. E que 
a transgressão culposa de princípios por agentes públicos 
constitui ato de improbidade administrativa, segundo o disposto 
no art. 11 da Lei no 8.429/92.

Na jurisprudência penal, nada obstante o devido prevalecimento 
do princípio da reserva legal (não há crime sem lei anterior que 
o defina) e das garantias da ampla defesa e do contraditório em 
processo regular, várias são as questões que suscitam divergências 
de interpretação na aplicação da norma punitiva, conforme se 
acentue ou se atenue a reprovação moral às circunstâncias em que 
se materializou o delito imputado ao acusado.

Diante das expectativas que as Constituições contemporâneas 
despertam nas sociedades e dos valores por estas reconhecidos, 
os juízes e tribunais devem estar qualificados para aplicar o 
direito segundo regras de moralidade, seja nas convenções entre 
particulares ou nas relações públicas. Legítimo que o façam em 
todos os processos, de qualquer porte e repercussão. Mormente 
quando tais processos houverem de ser julgados pelas Cortes 
Superiores, cujas decisões assentam paradigmas de elevado 
efeito pedagógico e multiplicador para todo o sistema judiciário, 
a reforçar o conceito que, na cultura jurídica brasileira, deixou 
Clovis Bevilacqua, mentor do Código Civil de 1916 – “A Justiça é 
o Direito iluminado pela Moral”.
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