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E ditorial, por Tiago Salles

Para frente é que se anda

E

nquanto você lê este editorial, talvez já saiba
como estará definido o segundo turno das
eleições gerais de 2018. Neste momento em
que escrevo, no entanto, não sabemos quais
nomes estarão nas urnas do segundo turno, em 28 de
outubro. Independentemente desta definição – ou na
falta dela – sempre é tempo de explorar uma questão
latente na história deste País. Aliás, digo e reforço
que sempre há tempo para continuar buscando o
rumo da justiça e da cidadania.
Tenho ouvido aqui e ali que “o Brasil não pode
errar mais”. Pode e provavelmente o fará. É assim
que se faz uma democracia, ainda mais uma tão jovem quanto a nossa. O que não pode acontecer é
recairmos no mesmo equívoco. Por isso digo “para
frente é que se anda”.
Sabemos o que funciona e o que, ao contrário,
não se ajusta de modo algum ao que desejamos para
o futuro de nosso país.
Estamos conscientes de que o bem maior que
tanto dilapida nosso futuro como nação soberana é
a Educação. Este, para mim, é o único caminho para
realmente mudarmos o país. Leva tempo, eu sei.
Mas há muito o que fazer enquanto isso não
acontece – e espero mesmo que o próximo
governante deste país não deixe, mais uma vez, esta
questão de fora da lista de prioridades nacionais.

6

Seja como for, adquirimos, sim, um grande
aprendizado nos últimos anos. Não queremos mais
a repetição dos hábitos e maneiras da velha política.
Aprendemos que o Brasil não pode e não deve ser o
“país do jeitinho”. Descobrimos que não é possível
aceitar as enfermidades que decorrem da corrupção:
a desigualdade social, o prejuízo à economia, o
desemprego, a fome, a violência.
Nossa Constituição Federal é uma das mais
avançadas do mundo, e não por acaso conhecida
como “Constituição Cidadã”. Muitos outros países,
em diferentes regiões do Planeta, são até hoje afetados por correntes fascistas, populistas ou totalitaristas que suprimem os direitos fundamentais dos cidadãos. São ondas, de maior ou menor intensidade,
extensão e duração, que, ao longo de décadas da
história mundial, têm vitimado milhões de seres
humanos. No Brasil, ao contrário, temos em nossa
Carta a garantia plena a estes. Aprendemos uma lição sobre o que não fazer. Precisamos ter em mente
que radicalismos, extremismos, totalitarismos e
quaisquer outros “ismos” nos conduzem ao exato
lugar onde não cabe o ponderado equilíbrio da balança da Justiça.
O mundo está mudando e é necessário entender,
aceitar e acolher novas formas de pensar, de agir, de
viver, de trabalhar e de conviver em sociedade. Ao
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longo da história – não apenas mirando a de nosso
próprio país, mas ao observarmos outras nações –
identificamos que os avanços somente acontecem
quando investimos nas pessoas, quando aplicamos
a justiça garantidora da dignidade humana. Não
podemos desfazer os erros, então que nos sirvam de
aprendizado.
Não podemos revogar leis ao sabor de doutrinas
que só bastam a alguns poucos. Não é possível
manejar instituições para atender aos mandos de
grupos isolados. Não se aceita a quebra daquilo que
foi pactuado em torno da independência dos Três
Poderes. Não se admitem interferências feitas em
nome de projetos que não agregam aos sonhos de
crescimento do País e do futuro mais próspero de
nossa gente. Não queremos o desmonte de
mecanismos e serviços que, a despeito da carência
de melhorias, provaram ser essenciais à população.
E quem fizer diferente estará retrocedendo.
É um tempo de ajustes. Do “seguir em frente”.
De melhorar o que já funciona em nosso país. E não
são poucos exemplos. Não quando observamos
mais de perto tudo o que realmente conquistamos.
Vitórias de um povo batalhador que tem invejável
garra e poder de superação.
O que precisamos é continuar aprendendo com
nossos erros. Reavivar a todo instante em nossa me2018 Outubro | Justiça & Cidadania

mória as conquistas de nossa história. Não permitir
que nosso passado seja queimado e se transforme
em cinzas, vitima das chamas da irresponsabilidade, da ganância e de projetos pessoais ou de grupos
isolados.
Sim, o amanhã é incerto, mas tenho esperança
de que aprendemos muito com os erros cometidos
no passado. Sinto que cada brasileiro que está consciente disso carrega em si a responsabilidade de escolher caminhos que conduzam o país para um futuro mais justo, onde haja oportunidades para
todos.
Não sabemos como serão os próximos meses,
mas nos resta a certeza de que, a cada dia, imprimimos um renovado senso de mudança, adicionamos
novos elementos para a consolidação das instituições que dão alicerce à confiança de que para frente
é que se anda.
Nesta edição, que destaca a posse do ministro
Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal
Federal, trazemos um valioso conjunto de artigos
escritos por especialistas de diferentes áreas do
Direito. Seguimos contribuindo com conhecimento,
a única arma capaz de continuar combatendo os
equívocos e nos colocar, firmes, inabaláveis, no
caminho dos acertos.
Para frente é que se anda.
7

Capa, da Redação

“A Justiça deve ser
plural e dinâmica”
As palavras são do Ministro Dias Toffoli, que foi empossado como novo
presidente do Supremo Tribunal Federal. Confira, na íntegra, o discurso
oficial que foi proferido durante a cerimônia realizada em 13 de setembro.

Ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ

“Quero ser o presidente do mais
eficiente tribunal do País”

Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal
8
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Novo presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha ficará no
cargo durante o biênio 2018-2020 e tem como principal proposta de
gestão a eficiência para garantir os melhores resultados da Corte.
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Em pouco mais de dez dias, o ministro José Antonio Dias Toffoli assumiu dois grandes
desafios: a posse, em 13 de setembro, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e a tarefa de substituir o chefe da Nação, como
presidente interino, durante a viagem de Michel Temer a Nova York, onde participou da
73ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).
Enquanto ocupou o cargo mais alto do Executivo brasileiro, Dias Toffoli teve tempo de
sancionar, em 24 de setembro, importantes legislações: a que torna crime a importunação
sexual, deixando os agressores sujeitos à pena de um a cinco anos de prisão; a que amplia as
situações em que pode haver perda do poder familiar; e a que assegura atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno do ensino básico que estiver internado
para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.
Como presidente da mais alta Corte nacional, cargo que ocupará nos próximos dois
anos, tendo como vice-presidente o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli anunciou
suas prerrogativas para a gestão. Em anúncio oficial à imprensa, durante um café da manhã,
ele declarou que pretende tornar mais ágil o julgamento de homicídios no País, a partir de
plano de trabalho do STF. De fato, de acordo com pesquisa “Onde mora a impunidade”, do
Instituto Sou da Paz, apenas em 2016, o Brasil registrou quase 54 mil vítimas; ou seja, um
homicídio doloso a cada 10 minutos. Além disso, o número de vítimas de homicídio no
Brasil cresceu 20% entre 2011 e 2016.
Em 2012, o Conselho Nacional do Ministério Público, em trabalho de monitoramento
da Meta 2 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, identificou que, dos 43.123
inquéritos monitorados pela meta e finalizados entre março de 2010 e abril de 2012, 78%
foram arquivados por impossibilidade de se chegar aos autores, principalmente em função
do longo tempo decorrido entre o fato criminoso e o trabalho de revisão dos inquéritos.
Faz parte do plano de trabalho do STF a proposta de enfrentar os altos índices de homicídios a partir da conjunção de ações dos três poderes da República. Ao Executivo, caberia
2018 Outubro | Justiça & Cidadania
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co do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos
Deputados; Subchefe de Assuntos Jurídicos do Palácio
do Planalto e Advogado-Geral da União. Foi, ainda,
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de
2014 a 2016. Toffoli também presidirá o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo mesmo biênio, 2018-2020.
A cerimônia de posse, no Plenário da Corte, foi
aberta com as vozes das crianças da Legião da Boa
Vontade (LBV), que cantaram o Hino Nacional. Entre outras autoridades dos três poderes constituídos,
compareceram à solenidade o Presidente da República, Michel Temer, e o ex-Presidente José Sarney.
Após o Hino Nacional deu-se início aos discursos
do Ministro Luis Roberto Barroso, que falou em
nome dos demais integrantes da Corte; do presidente
da OAB, Cláudio Lamachia; e da Procuradora-Geral
da República, Raquel Dodge.
Na sequência, as palavras oficiais do novo presidente do STF, que frisou que irá estimular o equilíbrio entre os três poderes, dando à Corte um novo
ambiente de pacificação entre seus integrantes.

Discurso proferido pelo Ministro Dias Toffoli por ocasião de sua posse na
presidência do Supremo Tribunal Federal, em 13 de setembro de 2018
Senhoras e Senhores,
Democracia e Educação: os alicerces
1905, Manoel Bomfim, em sua obra A América
Latina: males de origem, denunciou a visão preconceituosa que inferiorizava nossa histórica miscigenação.
Nossos males eram outros!
Dizia ele: “Uma democracia não tem razão de ser
senão para dar a todos liberdade e consciência de si”.
E qual o caminho? A educação de base.
Uma revolução na educação era o que profetizava.
Disse ele: “Um povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral”.
Era uma afronta ao discurso predominante.
Talvez por isso, suas ideias foram silenciadas (e
esquecidas) por tantos anos no Brasil.
A ausência de uma educação de qualidade e
abrangente sempre foi o grande obstáculo à construção de nossa cidadania.
Um permanente fator de exclusão e desigualdade
social, política e econômica.
Só para relembrar:
Colônia-Império: voto indireto, censitário, elitista. Excluídas as mulheres e os escravos.
Até a Lei Saraiva (1881), era permitido o voto aos
analfabetos.
Festejada, liberal, ela instituiu o voto direto, mas
10

só para os letrados.
A abolição da escravatura era questão de tempo!
Convinha, portanto, manter os analfabetos longe
do sufrágio. Os escravos, em regra, eram iletrados.
Houve um corte de 90% do eleitorado.
Apenas 0,8% da população votou nas eleições
parlamentares de 1886.
A exclusão de grande parcela da população brasileira foi duradoura.
Perdurou por mais de um século.
República: o voto deixou de ser baseado na renda.
Mas ainda era restrito aos letrados e excluídas as
mulheres.
1932: a conquista do voto feminino.
1945: eleições para Presidente da República e
Congresso constituinte.
Pela primeira vez na história, 13% da população
brasileira votou.
1985: finalmente o sufrágio universal!
Após um século de exclusão, mais de 65% da população elegeu nosso Congresso Constituinte.
Conquistou o direito de voto, passou a ter voz!
Mas, nas pertinentes palavras de José Murilo de
Carvalho, “precisamos continuar a democratizar a
república pela inclusão social.”
Somos todos agentes da inclusão social e do
bem-estar; do desenvolvimento social, cultural e
econômico.
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formular políticas públicas para prevenção e repressão. Ao Legislativo, prover mudanças na lei para desburocratizar o processo de júri. Ao Judiciário, agilizar a realização desse júri, incluindo aí a ampliação
dos julgamentos no plenário virtual.
De acordo com o novo presidente do STF, existem hoje 1.107 casos prontos para julgamento à espera de pauta no plenário. Por isso mesmo, as propostas para reduzir este estoque de ações também
passam pela melhoria dos filtros dos processos que
chegam ao STF. A análise prévia, pelo próprio gabinete da presidência da Corte, de ações com pedido de
repercussão geral, por exemplo, é outra das soluções
a serem consideradas.
Aos 50 anos, o ministro Toffoli é o mais jovem magistrado a assumir a presidência do STF. Natural de
Marília, interior do Estado de São Paulo, formou-se
em Direito no Largo de São Francisco, a tradicional
faculdade da Universidade de São Paulo (USP). Foi
indicado pela Presidência da República à vaga no STF
em 2009, mas antes disso atuou como assessor jurídi-

Temos, no entanto, um grande obstáculo!
Segundo o estudo “Um Olhar sobre a Educação”,
divulgado nesta terça-feira, pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), mais da metade dos brasileiros (52%) com
idade entre 25 e 64 anos não concluíram sequer o
ensino médio.
Promover o desenvolvimento e a inclusão econômica sem educação é “pretende[r] colher os frutos,
sem preparar a sementeira”, na lição, mais uma vez,
de Manoel Bomfim.
No mundo fragmentado de hoje, precisamos de
pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos
oferecer.
A Constituição Cidadã e o Poder Judiciário.
Novos atores sociais
Inserção de massa de cidadãos até então excluídos
do processo político.
Um povo com sede de direitos e garantias!
Ampla proclamação de direitos individuais,
coletivos, sociais, econômicos, culturais e de minorias.
Para garantir seu cumprimento e efetividade,
ampliaram-se os meios de acesso à Justiça.
Ações coletivas.
Direitos transindividuais.
O Judiciário como um novo canal de mobilização,
expressão e deliberação públicas.
Na expressão de Werneck Vianna, o Poder
Judiciário saiu da “estufa”.
Eis que surge um “novo” Judiciário no Brasil,
com papel ativo na vida do país.
O Supremo Tribunal Federal
Guarda supremo da Constituição. Tribunal da
Federação.
Moderador dos conflitos políticos, sociais e econômicos.
Garantidor dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.
Protetor dos vulneráveis e das minorias.
O timoneiro seguro e prudente deste novo Poder
Judiciário!
Nas precisas palavras do decano, Ministro Celso
de Mello, eis a nossa MISSÃO:

Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o
grave compromisso – que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte – de velar
pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir
condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fa-

2018 Outubro | Justiça & Cidadania

Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal

zer cumprir os pactos internacionais que protegem os
grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a
práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do
Poder e os comportamentos desviantes de seus agentes
e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria Lei Fundamental da República.

Vivemos os 30 anos da Constituição de 1988
Vida longa à nossa Constituição!
Como bem lembra o querido professor Eros Grau,
“a Constituição do Brasil de 1988 não é, em verdade,
de 1988. É a Constituição de hoje, aqui, agora, tal
como a expressam, como norma jurídica, os juízes e
os nossos tribunais”.
Como vértice do Poder Judiciário e Guarda Supremo da Constituição, já apontava Hannah Arendt
que a autoridade da Suprema Corte “é exercida através de uma formulação contínua da Constituição,
pois a Suprema Corte é, de fato, nas palavras de
Woodrow Wilson, ‘uma espécie de assembleia constitucional em sessão permanente’”.
Se exercemos, nas palavras de José Afonso da
Silva, em artigo publicado em 1985, “um papel de
verdadeiro equilíbrio entre os demais poderes”, essa
função deve ocorrer “sem predomínio”.
A harmonia e o respeito mútuo entre os Poderes
da República são mandamentos constitucionais.
11

Não somos mais nem menos do que os outros
Poderes.
Com eles e ao lado deles, harmoniosamente, servimos à Nação brasileira.
Por isso, nós, juízes, precisamos ter PRUDÊNCIA.
NÃO ESTAMOS EM CRISE, ESTAMOS EM
TRANSFORMAÇÃO.
“O futuro já não é mais como era antigamente”,
cantava Renato Russo.
na síntese de Jorge Forbes, Miguel Reale Júnior e
Tercio Sampaio Ferraz Junior, “somos passageiros de
uma mudança histórica sem precedentes”.
Ou, como disse Umberto Eco: estamos vivendo
“uma espécie de balsa que nos levará a um presente ainda sem nome”. A modernidade líquida de Baumann.
Hoje usarei a denominação de Jorge Forbes:
“Terra Dois”, nome do programa por ele apresentado
na TV Cultura.
Terra Um é passado!
Hoje, vivemos em Terra Dois!
Em Terra Dois, os padrões estão diluídos.
As referências são múltiplas e se contrapõem.
Sociedade horizontal.
Sem valores hierárquicos. Informação difusa.
Não há espaço para as explicações formais.
Nesse mundo em transformação, diz ele, “O líder
atual é o melhor articulador das diferenças, e não o
guia de um caminho único”.
Há uma multiplicidade de caminhos a seguir.
Somos todos líderes de nossas vidas e senhores de
nossas escolhas. Pessoas políticas e formadoras de
opinião.
Insistir no modelo de Terra Um é manter os
velhos conceitos e práticas.
É insistir no mundo da corrupção.
É uma forma falida de viver, de pensar e de agir,
que não mais encontra espaço em Terra Dois.
Sem as fronteiras e os padrões de antes, precisamos
criar novos espaços.
Novos limites. Precisamos ser criativos.
Criatividade - esse é o graal da sociedade contemporânea.
E, para tanto, precisamos perder o medo de tomar
decisões entre as tantas possíveis.
O medo escraviza. Cria muros e barreiras. Isola.
Desconfia.
Desumaniza!
Embala o ódio,
O ovo da serpente!
Habermas, Hannah Arendt e Celso Lafer, cada
qual, a seu modo, aponta que o Poder tem sua fundação na pluralidade.
O Poder que não é plural é violência!
Disse o primeiro: “O fenômeno fundamental
12

do poder não é a instrumentalização da vontade de
outros, mas a formação de uma vontade comum
numa comunicação direcionada para atingir um
acordo”.
Os pactos se dão constantemente. Daí a
necessidade de diálogo.
Do olho no olho.
E o medo nos afasta!
E se a política falha?
Resta o pacto fundante: a autoridade da Constituição e do Direito. E nós, o Supremo, somos os Garantes deste Pacto!
Voltando a Forbes, como, em Terra Dois, nos
salvar do medo do outro?
Se não há mais uma moral universal a orientar a
sociedade, precisamos viralizar a ética intersubjetiva.
A ética de quem se preocupa com o próximo,
mesmo que ele pense, aja e viva diferentemente de
nós.
“A verdadeira liberdade não é a fantasia sem
regras”, disse Manoel Bomfim.
Precisamos nos conectar cada vez mais com o
outro. Afetividade.
Sensibilidade.
Empatia.
Voluntariado.
Gentileza e cordialidade com o próximo. Amor.
Viralizar a ideia do mais profundo respeito ao
outro, da pluralidade e da convivência harmoniosa
de diferentes opiniões, identidades, formas de viver e
conviver uns com os outros.
Essa é a essência da Democracia!
Imagino que seja isso que precisamos para viver
em Terra Dois.
Segurança jurídica
“O grande sonho humano hoje é a segurança”,
disse Leandro Karnal.
Como ter segurança jurídica nesse mundo em
transformação? Como ter segurança jurídica em um
mundo sem padrões?
Como sermos a “balsa segura” de que nos fala
Eco? Esse é o desafio do Poder Judiciário do Século
XXI!
Não podemos substituir “o governo das leis pelo
imponderável do governo dos homens”, disse Celso
Lafer em sua coluna no Jornal O Estado de São Paulo.
Ele alerta:

O Direito, na sua aplicação, não é um dado que comporte apenas uma interpretação. (...) [M]as existem
parâmetros para a latitude e o escopo da interpretação. São os provenientes do Direito posto e positivado, a lei, da qual provém a dogmática jurídica. (...)
Ensejam o controle da consistência e da coerência da
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jurisprudência, e não custa lembrar, com Bobbio, que
a coerência é uma virtude jurídica.

Em Terra Dois, o Judiciário precisa resgatar a
segurança jurídica dentre as diferenças.
Mas dentro dos “parâmetros para a latitude e o
escopo da interpretação”.
Aqui, muita vez, tradição é ruptura.
Não se trata de um guia, de um caminho único.
Plurais são e devem ser os tribunais, com a natural
convivência, em seu seio, de juízes com concepções
de mundo e de Direito diversas.
Não é à toa que não só no Brasil, mas nos Estados
Unidos e em outras Supremas Cortes, as principais
decisões são proferidas por maioria, e não por unanimidade.
Em um colegiado, não existem vencedores e
vencidos, nem vitórias ou derrotas.
Existe o plural.
Existe o outro, que sou eu também!
A Justiça precisa ser dinâmica, cooperativa e participativa. Mais próxima do cidadão e da realidade
social.
Mais acessível: novos atores, novas agendas,
novas redes e canais de comunicação.
Espaços públicos e privados de diálogo. Trocas de
experiências.
Espaços centrais de interlocução que digam respeito a todos, é o que defende Renato Janine Ribeiro.
Precisamos estar atentos. Já advertia Hannah
Arendt, “[a]s soluções totalitárias podem muito bem
sobreviver à queda dos regimes totalitários sob a
forma de uma forte tentação que surgirá sempre que
pareça impossível aliviar a miséria política, social ou
econômica de um modo digno do homem”.
O jogo democrático traz incertezas.
A coragem de se submeter a essas incertezas faz a
grandeza de uma nação!
Não podemos ficar presos ao passado.
Não podemos deixar o medo e o ódio entrar em
nossas vidas, como na metáfora do clássico “O
Segredo de Seus Olhos”.
Temos que olhar para o futuro e manter a
esperança no caminho da liberdade, da igualdade e
da fraternidade, como na “Trilogia das Cores”.
Magistradas e magistrados,
Nesse mundo de Terra Dois, a Justiça também
precisa se transformar.
A segurança jurídica será decorrência de nosso
agir, e não de uma relação de comando.
O agir do Poder Judiciário deve ser um agir
socialmente responsável, na medida em que ele
pensa no todo e em todos, não apenas nos casos
subjetivos.
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Nossa legitimidade será consequência da qualidade de nossa atuação.
Eis as chaves dessa transformação:
EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE;
E vejam Senhoras e Senhores, CONTEMPORANEIDADE!
Os conflitos surgem em um ritmo cada vez mais
intenso. Tudo passa a ser regido pelo tempo.
É dever do Judiciário pacificar os conflitos em
tempo socialmente tolerável.
“Porque o tempo, o tempo não para”, já dizia Cazuza.
É a hora e a vez da cultura da pacificação e da harmonização social, do estímulo às soluções consensuais, à mediação e à conciliação.
Hora de valorizar o entendimento e o diálogo!
Modernização, dinamismo, interatividade.
Revolução digital.
Sociedade globalizada e digitalmente conectada.
Cidadania digital.
Novas ferramentas tecnológicas – julgamentos
virtuais, comunicação processual por meio de redes
sociais, programas de inteligência artificial, arquitetura de computação em nuvem.
Adaptemo-nos às novas tecnologias e às novas
mídias.
O virtual agora é real.
É certo que as novas mídias e as redes sociais
ampliaram o espaço da praça pública, e isso coloca
em foco a transparência, a comunicação e as formas
de participação da sociedade.
Accountability.
Juízes e tribunais devem prestar contas do exercício de suas funções estatais, sejam elas jurisdicionais
ou administrativas.
Publicidade e informação.
Trazer condições necessárias ao exercício da
cidadania.
Instrumentos de fiscalização e de cobrança da
previsibilidade e da coerência das decisões judiciais.
Repito Bobbio: “A coerência é uma virtude
jurídica.”
Integração, sistematização e modernização da coleta e da análise estatística de dados pelo Poder Judiciário.
Intercâmbio preciso, eficaz e ágil de informações.
Comunicação do Poder Judiciário Nacional.
Precisamos nos comunicar mais e melhor com a
mídia e a sociedade.
Democratização da linguagem jurídica.
As decisões judiciais devem verdadeiramente chegar à sociedade, e não apenas aos atores processuais.
TV Justiça adentrou o lar das famílias brasileiras.
Julgamentos televisionados.
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Decisões submetidas não apenas aos controles
recursais, mas ao escrutínio público.
Aplaudidas por uns, desaprovadas por outros,
como é próprio das democracias.
Como órgão de cúpula do Poder Judiciário, o
Supremo Tribunal Federal não é mais “esse outro
desconhecido” daqueles tempos de Aliomar Baleeiro.
Modernização da programação da Rádio e da TV
Justiça. Sair dos círculos dos magistrados, promotores
e advogados. Servir à cidadania.
Missão: conscientizar brasileiros – crianças,
jovens, adultos e idosos – de seus direitos e deveres.
Informação, educação, cultura, consciência cidadã, liberdade.

Defesa das vítimas de violência
Dar continuidade e aperfeiçoar o relevante trabalho já desenvolvido pela Ministra Cármen Lúcia no
combate à violência doméstica.
O Judiciário não pode fechar os olhos à epidemia
de violência contra crianças e adolescentes.
Não podemos compactuar com a impunidade!
14

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

ro, cor, crença, ideologia política e partidária, classe social – estejamos juntos na construção de um Brasil mais
tolerante, mais solidário e mais aberto ao diálogo.
Afinal, fomos forjados na heterogeneidade de
nosso povo, de nossos costumes, de nossas tradições,
ideias e sentimentos. Diferentes? Sim! Mas unidos
por um sentimento de brasilidade “quase espiritual”,
transcendente. Esse é nosso valor. Essa é nossa grande riqueza!
E,
Nesta balsa, Desta travessia,
O Direito e a dogmática serão os faróis.
E este Supremo, a autoridade atenta a sua razão
de ser. Com prudência.
Mas firme!
Altaneiro!
Garantindo a democracia e seus pactos fundantes.
Cumprindo sua Missão.
Agradecimentos
Agradeço, sensibilizado:
A todos os Ministros desta Casa, de ontem, de
hoje e de sempre.
À Ministra Cármen Lúcia, a quem tenho a honra
de suceder nesta presidência. Para mim, é uma
grande responsabilidade.
Registro, ainda, a alegria de assumir a Presidência

desta Corte no momento em que a Ministra Rosa
Weber exerce a Presidência do TSE – nosso Tribunal
da Democracia – e em que a Procuradoria-Geral da
República e a Advocacia-Geral da União, funções
essenciais ao Estado Democrático de Direito e à
Justiça, têm à frente duas notáveis mulheres: a Dra.
Raquel Dodge e a Ministra Grace Mendonça. No
nome delas cumprimento todos os membros do
Ministério Público e da Advocacia Pública.
Assumo com a esperança de ver a participação
feminina ampliada até o ponto de não mais
precisarmos invocar a necessidade dessa igualdade.
E às mulheres, que, brava e afetuosamente, vêm
trilhando esse caminho, cito Cora Coralina, que bem
traduz, em meu sentir, a distinção no caminhar
feminino ao longo da vida: “Eu sou a mulher que fez
a escalada da montanha da vida removendo pedras e
plantando flores”.
Sigamos, todos, seu exemplo!
Nas palavras de Drummond,
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes, a vida presente.

Tenham a plena certeza de que, nesses dois anos,
vou me dedicar de corpo e alma à Justiça e à Nação brasileira. A Constituição da República será meu guia.
Declaro encerrada esta sessão!

Foot: Carlos Moura/SCO/STF

Conselho Nacional de Justiça
Agente dessa transformação.
Gestor do Poder Judiciário Nacional.
Organizar, planejar, coordenar, indicar caminhos, horizontes e metas no aperfeiçoamento e na
modernização da gestão dos tribunais.
Quem ganha não é só o jurisdicionado, mas o
próprio Judiciário, o Estado e a Nação brasileira!
No Conselho Nacional de Justiça, vamos dar
continuidade aos programas criados nas gestões que
nos antecederam, bem como lançar novos programas
e desafios, como já venho anunciando.
Essa atuação se pautará pela plena confiança nos
Conselheiros do CNJ e pelo desenvolvimento de um
trabalho conjunto, os quais bem representam os vários segmentos da magistratura brasileira e das funções essenciais à Justiça – a Advocacia e o Ministério
Público –, o povo e os estados da Federação, por
meio de representantes indicados, respectivamente,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República.
Procuraremos atuar, ainda, em comunhão com o
Conselho Nacional do Ministério Público, com o
Conselho da Justiça Federal, com o Conselho da
Justiça do Trabalho e com as escolas de formação da
magistratura nacional.
Não cabe, nesse discurso de posse, apresentarmos
todos os programas e projetos, mas faço alguns destaques: celeridade na resolução de políticas públicas
judicializadas; individualização e identificação biométrica de todos os presos no país.

Essa é uma luta especial a ser travada e que deve
envolver todo o Sistema de Justiça, o Estado e a
sociedade brasileira, incluindo famílias, educadores e
setores de comunicação.
Que a doce voz de nossas crianças – a exemplo do
Coral Ecumênico da Legião da Boa Vontade, que
hoje nos emociona com essa bela apresentação do
Hino Nacional – ressoe para além deste Plenário!
Prezadas Senhoras, prezados Senhores,
Os desafios são muitos! Não apresento soluções
prontas. Ponho-as em mesa para o debate.
Conclamo todos aqui presentes, aproveitando a
pluralidade e a ampla representatividade deste Plenário: Senhor Presidente da República; Senhor Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional; Senhor Presidente da Câmara dos Deputados;
Ministras e Ministros desta Casa e das Cortes Superiores; conselheiros do CNJ e do CNMP; parlamentares; governadores; juízes; membros do ministério
público, das advocacias pública e privada, das defensorias públicas, dos tribunais de contas; políticos; gestores públicos; militares; membros do corpo
diplomático; universidades; partidos políticos; servidores; juristas; acadêmicos; filósofos; antropólogos; economistas; ambientalistas; imprensa; sindicatos; associações de classes; representantes do
sistema financeiro, da indústria, do comércio e da
prestação de serviços; agropecuaristas e lavradores;
médicos; estudantes; artistas; esportistas; organizações de combate à corrupção; representantes da sociedade civil, de diversas religiões, cultos e crenças
aqui presentes, dos indígenas, dos negros, dos grupos LGBT, de defesa da mulher, da infância e juventude, dos portadores de necessidades especiais.
Antes de tudo somos todos brasileiros!
Vamos ao diálogo! Vamos ao debate plural e
democrático! Não somos apenas passageiros dessa
mudança histórica. Somos também construtores do
caminho a seguir.
O Brasil é maior que o Estado.
Proponho a elaboração de uma agenda comum –
mantida a integridade das esferas de poder, mas parceiros de um objetivo maior.
De partida, nada de novo. Apenas cumprir o
preâmbulo de nossa Constituição:

Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge; Senador Eunício Oliveira, Presidente do Senado Federal do Brasil; Ministro
Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Presidente da República Michel Temer; Deputado Federal Rodrigo
Maia, Presidente da Câmara dos Deputados; Dr. Claudio Lamachia, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

Que todos – independentemente de profissão, gêne-
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Controle da moralidade
na Gestão Pública
Vice-Presidente do STF
Membro do Conselho Editorial

Luiz Fux

Abhner Youssif Mota Arabi

Juiz de Direito do TJSP

Ministro Luiz Fux, Vice-Presidente do STF

A

relação entre Direito e Moral perpassa as
próprias origens do fenômeno jurídico. A
afirmação do Direito como instância
autônoma da Moral – bem como qual a
medida dessa autonomia – conduziu grandes debates
históricos na Teoria do Direito, especialmente entre
as correntes jusnaturalistas e as juspositivas. Estas
últimas tiveram em Kelsen seu grande expoente e
tentavam construir uma teoria jurídica independente
de quaisquer influências valorativas externas, fossem
elas de ordem moral, ética, religiosa, cultural etc.
Em todo caso, não se pode afirmar a completa separação entre Direito e Moral, afirmando-se naquele
um mínimo ético que lhe confira legitimidade material e respaldo social, fatores que incrementam a própria eficácia das normas jurídicas. Apesar de coercivas em si, a instituição de um regime democrático
deve se preocupar com fatores de legitimidade e aceitação das normas jurídicas, no afã de que a população as veja não apenas como destinatários, mas também como criadores daquelas regras cogentes que se
quer lhes aplicar.1
Entretanto, o Direito não se limita a proteger o
que é moral, isto é, o lícito e o moral não se confundem
necessariamente. Com efeito, há atos jurídicos lícitos
que podem ser considerados opostos à moral, a partir
de um aspecto distintivo essencial que perpassa o
Direito e a Moral: a coercibilidade.
Apesar de se tratar de âmbitos distintos do
controle social, “ambos são elementos inextirpáveis
16

da convivência, pois se não há sociedade sem Direito
também não há sociedade sem moral.2 Em todo caso,
tratando-se de esferas próximas, apesar de distintas,
deve-se procurar estabelecer entre elas relações
ótimas de comunicação, especialmente no âmbito da
gestão pública.
No âmbito administrativo, a moralidade aparece
como princípio expresso regente da atuação da
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, conforme previsão do art.
37, caput, da Constituição de 1988. Como princípio
que é, a moralidade se impõe como norma jurídica
aos agentes públicos, em relação à qual se deve
guardar relação de obrigatoriedade e obediência.
Destaca-se que os princípios, enquanto espécies
de normas jurídicas, diferenciam-se das regras, as
quais se constituem por disposições normativas de
conteúdo mais bem definido e de aplicação de
evidenciado aspecto subsuntivo. Os princípios, por
sua vez, revelam-se como mandados de otimização,3
cuja aplicação deve se conduzir a sua máxima
realização, em busca dos objetivos últimos que o
legitimam e o justificam.
De um modo geral, a adoção dos princípios como
normas jurídicas corresponde à apropriação jurídica
de destacados valores éticos e morais, em reação a
um momento histórico pós-Segunda Guerra
Mundial, em cujo contexto as regras jurídicas então
positivadas permitiram e conferiram respaldo à
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perpetração de atrocidades por todos conhecidas.
Assim é que se o Direito se moraliza pelos princípios,
quanto mais o faz a adoção do princípio da
moralidade como norma jurídica administrativa.
Além dessa previsão no art. 37, mais específica
para o âmbito administrativo, constatam-se outras
duas ocorrências do vocábulo “moralidade” no texto
constitucional: como objeto tutelável pela ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão
(art. 5o, LXXIII); e como um dos valores a serem protegidos pela previsão legal dos casos de inelegibilidade, exigindo-se a moralidade para exercício de mandato eletivo a partir da consideração da vida
pregressa do candidato, bem como para a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta (art. 14, § 9o). Há, ainda, outras previsões
relativas à probidade, conceito bastante próximo da
moralidade, mas que nesta não se esgota totalmente.
Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, como é próprio e proposital dos princípios, é possível atribuir contornos normativos certos
ao princípio da moralidade. Deveras, a moralidade
como norma jurídica “exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e assegure a
toda a comunidade a obtenção de vantagens justas”.4
Afastando-se de uma concepção em que os meios se
legitimam por suas finalidades, o exercício da atividade administrativa deve se direcionar ao interesse públi2018 Outubro | Justiça & Cidadania

co, que não se considera atingido pelo sacrifício irrazoável ou desproporcional de interesses particulares.
Assim é que o agir administrativo conforme a
moralidade requer uma relação de pertinência com o
interesse público, bem como com o resguardo da
lealdade, eticidade, cooperação e boa-fé. Essas são
lições colhidas há muito no Direito Administrativo
francês, especialmente a partir dos ensinamentos de
Maurice Hauriou, cuja proteção e aplicação são
essenciais a uma gestão pública democrática. Impõese, assim, que “o administrador público não dispense
os preceitos éticos que devem estar presentes em sua
conduta”, devendo averiguar não apenas “os critérios
de conveniência, oportunidade e justiça, mas também
distinguir o que é honesto do que é desonesto”.5
Em verdade, exigir juridicamente que se atue
conforme a moralidade corresponde a conferir à atuação administrativa e estatal a necessidade de constante adequação de sua atuação ao interesse público,
já que a atuação administrativa não se dá em nome
dos agentes públicos que a realizam, mas ao povo, a
quem se atribui a legitimidade última e a soberania
constitucional máxima. Como desde o início assenta
o texto constitucional vigente (art. 1o, parágrafo único), “todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes”. Dessarte, ainda que não
houvesse previsão normativa expressa – o que há à
exaustão – a obediência à moralidade é dever que decorre dos pilares do Estado Democrático de Direito e
também dos próprios preceitos fundamentais do
17
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Como traço comum característico, essas aludidas
limitações ao direito de ser votado buscam sua
finalidade subjacente nos princípios constitucionais
da moralidade e da probidade, a teor do que preconiza
o art. 14, § 9o. Ao insculpir os pressupostos fáticojurídicos de incidência de cada uma dessas causas, o
legislador infraconstitucional densificou, no plano
infraconstitucional, os imperativos de moralidade,
de probidade e ética, de observância à normalidade e
à lisura, vetores-guia para o exercício legítimo de
parcela da soberania estatal.
De modo semelhante, mais especificamente em
relação aos agentes públicos, a moralidade na gestão
pública também é resguardada no âmbito do sistema
normativo de proteção à improbidade administrativa e do combate à corrupção. Com efeito, nos termos
da Lei no 8.429/1992, condutas que atentem contra os
princípios da Administração Pública representam
modalidade autônoma de atos de improbidade, princípios dentre os quais está o da moralidade, além dos
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, expressamente consignados
pelo art. 11 daquela Lei.
Deveras, o descumprimento dessas normas jurídicas acarreta a possibilidade de severas sanções e
restrições jurídicas ao infrator, tais como o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo agente; além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo
prazo de três anos.
Note-se, ainda, que se demonstra uma preocupação com os atos lesivos à moralidade não apenas pelos
agentes públicos, como também pelas pessoas jurídicas, tanto no âmbito da administração publica nacional, como também no da estrangeira, tal qual estabelecido na Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. É nesse
sentido, também, que devem se fortalecer medidas de
compliance e autogestão corporativa, não apenas no
setor privado, mas igualmente no setor público. Deve-se prezar, portanto, pela existência de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito das
pessoas jurídicas de direito público.
No contexto das empresas estatais, por exemplo,
destaca-se também a publicação da Lei no 13.303/2016,
pela qual foram criadas novas condutas de governança
e gestão corporativa direcionadas ao melhor atendi-
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exercício da função administrativa: (i) a primazia do
interesse público; e (ii) a indisponibilidade do interesse público pela Administração.
Estabelece-se, portanto, uma relação intrínseca entre a própria validade do agir administrativo e a moralidade desta atuação. Essa relação se estabelece a tal ponto que Hely Lopes Meirelles afirmava que “o certo é que
a moralidade do ato administrativo, juntamente com a
sua legalidade e finalidade, constituem pressupostos de
validade, sem o qual toda atividade pública será
ilegítima”.6 Com efeito, apesar de possível, não é apenas
no plano judicial que se deve resguardar a norma jurídica da moralidade, mas também no âmbito do controle
e da autotutela administrativa, já que se trata de comando normativo de estatura constitucional expressa.
À luz dessas premissas, extraem-se importantes
contribuições à Administração Pública, a partir de
uma preocupação com o fortalecimento e a criação de
instrumentos fomentadores do controle da moralidade
na gestão pública, como pelo incremento de mecanismos de maior participação democrática, de consulta à
população, de amplificação do acesso às informações
públicas, dentre outros. Sendo a gestão pública a atividade de governo das políticas públicas e do atendimento de demandas coletivas, com a elaboração e o acompanhamento de iniciativas que têm como objetivo
atingir finalidades públicas, a atuação de profissionais
qualificados para administrar essas organizações, nos
diversos níveis do governo, deve se dar de forma ética e
moralmente justificada, conservando e utilizando os
bens e recursos públicos que lhe foram confiados, no
afã de atingir uma construção coletiva e democrática
de soluções aos problemas da comunidade.
Em todo caso, para além da atuação na gestão pública em si e do exercício da função administrativa,
há no ordenamento jurídico brasileiro exemplos interessantes de aplicação do princípio da moralidade
como dever normativo aos cidadãos em geral. Veja-se, a propósito, a exigência de probidade e moralidade até mesmo para o exercício de direitos políticos
passivos, como ocorre nos casos em que o descumprimento de tais deveres se apresenta como fundamento suficiente a condicionar a possibilidade ou
não de formalização de candidatura a cargos políticos eleitoralmente constituídos.
Com efeito, o regime jurídico das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidades lastreia-se em critérios político-legislativos que possuem racionalidades e fundamentos diversos: por critérios
capacitários, pela preocupação com a preservação da
soberania nacional, pela necessidade de salvaguardar a
legitimidade e a higidez do pleito, bem como pela tutela jurídica à moralidade daqueles que desejam assumir cargos de representação popular.7
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mento de princípios como o da moralidade, além de
regras voltadas até mesmo à indicação e à avaliação de
membros para o Conselho de Administração e para o
Conselho Fiscal. Nesse sentido, há que se cultivar também no âmbito público regras de estruturas e práticas
de gestão de riscos e controle interno que abranjam a
ação dos administradores e empregados, por meio da
implementação cotidiana de práticas de controle
interno; áreas responsáveis pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; realização de auditorias internas e externas etc.
Ainda, é importante que se passe, no âmbito público, a elaborar, divulgar e fortalecer os Códigos de
Conduta e Integridade, que disponham sobre os
princípios, valores e missão da unidade administrativa, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e
fraude; a previsão de instâncias internas responsáveis
pela atualização e aplicação desses Códigos de Conduta e Integridade; canais de denúncias que possibilitem o recebimento de denúncias internas e externas
relativas ao descumprimento das regras internas de
conduta; a existência de mecanismos de proteção
que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa
que utilize o canal de denúncias e o incentivo a sua
utilização; além de sanções aplicáveis em caso de violação a essas regras.
Igualmente, a bem da moralidade e da boa gestão
administrativa, devem ser previstas práticas contínu2018 Outubro | Justiça & Cidadania

as de treinamento e capacitação dos agentes públicos, bem como o fortalecimento da independência
de órgãos de auditoria, a bem de fielmente avaliar os
atos potencialmente lesivos à moralidade e ao interesse público em geral.
Assim, nota-se que a afirmação constitucional
da moralidade como dever, já que os princípios assumem o caráter de verdadeiras normas jurídicas,
se espraia por diversos âmbitos do ordenamento,
especialmente sobre a atuação administrativa e
dos agentes públicos. Impõe-se, assim, que o poder público confira ao princípio especial atenção,
fortalecendo medidas que clarifiquem e fortaleçam as distinções das esferas pública e privada, no
afã de mais bem resguardar o interesse público e a
moralidade a ele inerente, em uma contínua preocupação em fazer valer a moralidade no âmbito da
gestão pública.

Notas
Com efeito, como assentava Norberto Bobbio, “o caráter específico
do ordenamento normativo do Direito em relação a outras formas
de ordenamento, tais como a moral social, os costumes, os jogos e
outros, consiste no fato de que o Direito recorre, em última instância,
à força física para obter o respeito das normas” (Dicionário de Politica,
3a ed. vol. I, Editora UnB, 1991, p. 349). É como Max Weber já dizia
ao descrever a formação dos Estados contemporâneos, em relação
aos quais se afirmava o monopólio do uso legítimo da força. Por isso
é que os propósitos aos quais essa força pode ser usada devem ser
também eles legítimos e democráticos, inclusive quanto ao conteúdo
ético e moral mínimo que lhe dê sustentação.
2
FERRAZ JR, Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 326.
3
ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, tradução de
Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy Editora, 2001.
4
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, São
Paulo, Ed. RT, 2015, p. 203.
5
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo, GEN/Forense, 2014, p. 102.
6
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros, p. 58.
7
Com efeito, há normas restritivas ao exercício do ius honorum
cuja finalidade subjacente consiste em preservar a soberania
nacional, mediante o reconhecimento da inelegibilidade absoluta
de estrangeiros (CRFB/88, art. 14, § 2o c/c § 4o) 2, a fim de que
não se oportunize aos não-nacionais a prerrogativa de serem
investidos no exercício de parcela da soberania estatal, mediante a
ocupação da chefia do Poder Executivo. Além disso, os conscritos,
já que submetidos a regime de hierarquia e disciplina, estariam
mais suscetíveis a obedecer a ordens de seus superiores, razão por
que também foram qualificados juridicamente como inalistáveis e
absolutamente inelegíveis (CRFB/88, art. 14, § 2o c/c § 4o), impedindo
que o exercício do mandato político asfixie a independência e
a autonomia do agente político no desempenho de seu múnus.
Adotou-se, ainda, critérios capacitários para o desempenho do
direito de ser votado (isto é, inelegibilidade absoluta de analfabetos
– art. 14, § 4o, da CRFB/88. Por fim, proscreveu-se a perpetuação de
indivíduos ou o continuísmo de grupos familiares no exercício do
poder político (art. 14, §§ 5o e 7o, da CRFB/88), sob pena de evidente
ofensa aos fundamentais princípios republicano, democrático, da
impessoalidade e da igualdade de chances.
1
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ual o futuro do Poder Judiciário brasileiro? Essa pergunta pode parecer prosaica,
se pensada a partir da experiência cotidiana dos magistrados e dos servidores,
os quais estão – sempre – assoberbados pela incessante produção de decisões judiciais em prol da entrega da prestação jurisdicional. Assim, olhada sob
esse prisma, a resposta poderia ser: julgar mais processos, de modo melhor, em menos tempo. Esse sentimento possui amparo na Carta Magna. Afinal, a
Emenda Constitucional no 45/2004, que previu na
Constituição Federal de 1988 o Conselho Nacional
de Justiça, também inseriu no inciso LXXVIII do art.
5o, a garantia processual fundamental à duração razoável do processo judicial. Não obstante isso – a
pressão do dia a dia –, cabe notar que existem outros
elementos no futuro do Poder Judiciário que precisam ser apreciados, em especial pelo fato de pouco
refletirmos sobre eles.
O presente texto se dedicará a apenas um desses
elementos, que, no meu entender, é trazido pelo
Conselho Nacional de Justiça: a integração nacional
do sistema judiciário brasileiro. Para diagnosticar a
questão, é importante lembrar que vivemos em uma
Federação muito complexa e díspar. Da mesma forma, os diversos tribunais que compõem o sistema
20
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O Conselho Nacional de Justiça
e o futuro do Poder Judiciário

judiciário brasileiro são muito diferentes entre si. Essas diferenças são bem visíveis em termos geográficos e demográficos. Temos Estados nos quais a população é enorme em comparação com outros. O
Estado mais populoso do Brasil é São Paulo; já o Estado de Roraima é o menos populoso. A diferença de
tamanho entre as várias unidades da Federação também é evidente. O Amazonas é o maior Estado do
Brasil, ao passo que o Distrito Federal é a menor das
Unidades da Federação. Todos esses indicadores geográficos e demográficos possuem impacto direto
sobre a organização administrativa dos serviços públicos e, por consequência, do Poder Judiciário. A
Justiça Federal constitui um bom exemplo. Ela passou por um processo de expansão, marcado pelo aumento de sua capilaridade em todo o território nacional. Isso exigiu a formação de novas varas federais
em diversas localidades; várias delas distantes dos
grandes centros urbanos e, muitas vezes, isoladas em
termos de infraestrutura de transporte aeroviário. As
inegáveis diferenças no plano social, contudo, não
podem repercutir no plano jurídico. Isso porque temos um ordenamento jurídico nacional. A parcela
mais relevante de nossa legislação é nacional. Logo, o
direito processual – civil, penal, trabalhista, militar
– do Brasil precisa ser aplicado em todo o território
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brasileiro, da mesma forma. O mesmo ocorre com o
direito material, também. O direito civil e o direito
penal precisam de aplicação uniforme. Não há como
definir se – historicamente – foram os elementos sociais e políticos aqueles preponderantes em nossa
unidade jurídica; ou se, ao contrário, a nossa unidade
jurídica é que consolidou a nossa integração social. O
direito e a sociedade são processos convergentes e
mutuamente influenciados. O fato é que as tentativas
de formação de corpos jurídicos unificados, ou seja,
codificações, ocorreram no Brasil – e no mundo –
desde o século XIX. A primeira codificação brasileira
é o Código Criminal de 1830, vigente pouco tempo
depois da Constituição Imperial de 1824. Desde esse
início, a comunidade jurídica e política brasileira se
esforça para produzir codificações e esse processo
histórico desemboca na construção da legislação comercial e processual criminal, ainda, no mesmo século XIX. O Código Civil somente é aprovado em
1916, já na República, assim, como se sucedem outras codificações. O primeiro Código de Processo Civil do Brasil é de 1939, ainda que vários Estados tenham, antes, aprovado codificações processuais,
como São Paulo, Pará, Espírito Santo e Paraíba. A
integração pelas normas jurídicas é um fenômeno
que reflete a integração política e social e vice-versa.
2018 Outubro | Justiça & Cidadania

Um exemplo dessa tendência integradora é o fato de
o Brasil nunca ter sofrido uma cisão política, apesar
dos diversos e graves conflitos regionais e federativos
que experimentou ao longo do Império e da República. É possível, portanto, dizer que a integração jurídica da nação brasileira possui raízes profundas em
nossa história, que – agora – frutificam no Conselho
Nacional de Justiça como o órgão central de integração gerencial de um Poder Judiciário nacional.
A integração é, portanto, um fenômeno social,
político e jurídico de caráter complexo. Porém, o
Conselho Nacional de Justiça o reflete em um aspecto muito importante: a integração administrativa e
gerencial. A fixação de normas regulamentares sobre
diversos aspectos do funcionamento do Poder Judiciário pode parecer um elemento menor ao lume da
relevância da legislação na tradição romano-germânica. Afinal, o regulamento – como ocorre em qualquer regime jurídico moderno – somente pode existir, do ponto de vista normativo, desde que limitado
e autorizado pela lei. A lei é a fonte central – e primeira – do direito, ao passo que as normas administrativas lhe são subsidiárias. Porém, parece evidente
que um sistema judiciário nacional federativo como
o nosso apresenta diversas dificuldades. A necessidade de fixar padrões nacionais de funcionamento ge21

rencial era um anseio social que foi normativamente
determinado pela Emenda Constitucional no
45/2004. Um elemento importante dessa construção
é a possibilidade de que a relação entre os tribunais
de vértice do sistema judiciário – como o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o
Tribunal Superior do Trabalho – fosse mais bem
ajustada. Um bom exemplo desse reajuste, do ponto
de vista judicial – desejado pelo país – é a formação
de regimes de aplicação de precedentes consolidados. Esse processo, consolidado com o Código de
Processo Civil de 2015, é o reflexo jurídico do processo de integração. Produzir interpretação judicial
harmônica para consolidar o ordenamento jurídico.
O Conselho Nacional de Justiça se firma como um
elemento de unificação regulamentar da administração judiciária brasileira, ao fixar regulamentos nacionais e consolidar procedimentos, congregando, portanto, as várias administrações dos tribunais e suas
diversas corregedorias. A unidade administrativa
precisa se encaminhar cada vez mais, porém, para a
solução de um importante desafio, a interoperabilidade dos sistemas judiciais.
A interoperabilidade é um processo em
construção. Ela pode ser visualizada em diversos
procedimentos técnicos e decisões do Conselho Nacional de Justiça. Por um lado, ela envolve a cons-
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trução de regulamentos, procedimentos e manuais
para unificar as melhores práticas. Por outro lado,
ela envolve o planejamento contínuo do Poder Judiciário brasileiro em prol da difusão de sistemas
tecnológicos que sejam compatíveis e que dialoguem. Nesse último tema, a interoperabilidade envolve a remessa eletrônica de autos entre as várias
instâncias, por exemplo. Ou, ainda, a realização dos
procedimentos eletrônicos de protocolo de petições
e de publicação de decisões. Enfim, mais do que efetivar salas de decisão judicial eletrônica, o caminho
do futuro é convergir e interoperar o sistema judiciário brasileiro, no qual as diversas trilhas dos processos possam ser percorridas de forma dinâmica
por sistemas inteligentes e integrados. Será relevante termos sistemas de consulta que sejam inteligentes e se cruzem, para fazer com que os recursos partidos – como o recurso especial e o recurso
extraordinário – sejam verdadeiramente visualizados dentro dos fluxos informacionais. Ainda, será
importante acessar e integrar os incidentes conexos
em bases eletrônicas que sejam expandidas por sistemas inteligentes. O Conselho Nacional de Justiça
continuará a sua trajetória – bem sucedida e em
inexorável marcha – em apoio à importante missão
de concretizar a integração, que será crucial para o
Poder Judiciário do século XXI.
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Os direitos da mulher nos 30
anos da Constituição Federal
Brasileira
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alar sobre a evolução jurídica dos direitos da
mulher ao longo dos 30 anos de vigência da
Constituição Federal Brasileira é falar dos
avanços históricos em favor da igualdade de
gênero e da superação de discriminações odiosas. A
expressão: “os direitos das mulheres são direitos humanos”, foi cunhada nos anos 90 é, portanto, muito
recente, apesar de comemorarmos mais de cinco décadas da Declaração Universal da ONU.
No Brasil, as primeiras Constituições de 1824 e de
1891 asseguraram formalmente o postulado da isonomia. Já a Carta de 1934 conferiu às mulheres o direito ao voto, bem como vedou expressamente privilégios e distinções por motivo de sexo, vedação que
se estendia, inclusive, ao pagamento de salários diferenciados. Será ainda, sob o primeiro Governo Vargas que se assegurará assistência médica e sanitária à
gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do
salário e do emprego, garantia que se repetiria nas
Leis Maiores de 1937, 1946 e 1967, emendada em 69.
Contudo, a luta exitosa do movimento feminino
se evidenciou na vigente Constituição de 1988 que
garante a isonomia jurídica entre homens e mulheres
especificamente no âmbito familiar; que proíbe a discriminação no mercado de trabalho por motivo de
sexo protegendo a mulher com regras especiais de
acesso; que resguarda o direito das presidiárias de
amamentarem seus filhos; que protege a maternidade como um direito social; que reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e,
principalmente, que institui ser dever do Estado coi-
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Na verdade a
violência de gênero é um
flagelo de difícil erradicação
e que compromete o ideal
civilizatório. Leis repressoras
são decisivas para coibir
condutas abusivas e restaurar
dignidades violadas, contudo,
revelam-se insuficientes.”

bir a violência no âmbito das relações familiares,
dentre outras conquistas.
As determinações constitucionais, por sua vez,
foram complementadas pelas Cartas Estaduais e
pela legislação infraconstitucional, dentre as quais
se destacam o novo Código Civil que operou mudanças substanciais na situação feminina; a Lei no
8.930/94 que incluiu o estupro no rol dos crimes
hediondos; a Lei no 9.318/96 que agravou a pena dos
crimes cometidos contra a mulher grávida; a Lei no
11.340/06 – a famosa Lei Maria da Penha - que penaliza com efetividade os casos de violência doméstica e a da lei do feminicídio – a Lei no 13.104, promulgada em 9 de março de 2015. São normas que
ilustram os significativos avanços operados na proteção dos direitos fundamentais femininos no cenário da história legislativa pátria.
Paralelamente, no plano externo, tratados internacionais sobre os direitos humanos das mulheres
foram firmados a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU, também conhecida como CEDAW, sua sigla em inglês; o Protocolo Facultativo à
CEDAW; e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a
chamada Convenção de Belém do Pará da OEA.
Vê-se, então, que medidas legislativas vêm sendo
adotadas, na ordem interna e internacional pelo Estado Brasileiro em favor das mulheres, o que, sem
dúvida, representa conquistas importantes da sociedade como um todo.
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A mais significativa determinação legislativa de
combate à violência de gênero é a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos de vigência e fez emergir
na normatividade uma nova modalidade de política
criminal, aquela que visa defender a mulher das
agressões sofridas em âmbito familiar com um rigor
maior do que o previsto anteriormente. Ela resultou
de uma recomendação da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, que culminou no relatório
54/1, que concluiu pela omissão do Estado Brasileiro
com relação ao problema da violência contra a mulher de modo geral e, em particular, contra Maria da
Penha Fernandes, advertindo-o a adotar medidas
efetivas para implementar direitos já reconhecidos
nas Convenções Internacionais.
A norma criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dando concretude ao § 8o do art. 226 da Constituição Federal. Buscou o legislador colmatar a
vergonhosa e reiterada prática de agressão do gênero feminino, desimportando o sexo do agressor,
desde que este mantenha o exigido vínculo doméstico ou mantenha ou tenha mantido com a vítima
vínculo afetivo.
2018 Outubro | Justiça & Cidadania

A lei classifica três modalidades de violência: a
violência de gênero, a violência doméstica e a violência contra as mulheres, vinculadas entre si, mas conceitualmente diversas, nomeadamente, no que concerne à sua prática. Estabelece, ademais, como esta
violência poderá se manifestar: fisicamente, psicologicamente, sexualmente, moralmente e patrimonialmente, definindo cada espécie.
Para além, a Lei no 11.340/06 estatuiu regras e institutos de extrema importância como a alteração no
Código Penal, para impor como agravante o cometimento de crime com abuso de autoridade ou prevalecimento de relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade; a modificação do conceito de lesão
corporal decorrente de violência doméstica, pela diminuição da pena mínima de 6 para 3 meses, e o aumento da máxima de 1 para 3 anos; e a inaplicabilidade da Lei no 9.099/95, por exclusão taxativa do art.
41, com o consequente afastamento da competência
dos Juizados Especiais devido a alteração do quantum sancionatório, já que antes, os crimes de violência contra mulher eram entendidos como sendo de
menor potencial ofensivo, e, na maioria das vezes,
operava-se a sua desclassificação.
25

Como decorrência, afastou-se a vil política despenalizadora que banalizava processos dessa natureza a
tal ponto de converterem as penas em multa ou pagamento de cestas básicas, que agora restam vedadas.
A norma previu também a prisão preventiva do
agressor, estatuiu medidas protetivas de urgência
que poderão ser concedidas inadita altera pars e independentemente de manifestação do Ministério
Público, deferindo o Juízo tantas quantas se fizerem
necessárias para garantir a proteção da vítima e seus
dependentes, e, ainda, resgatou a figura do inquérito
policial, anteriormente substituído pelo Termo Circunstanciado, aplicável às infrações de menor potencial ofensivo.
E suas disposições gerais autorizam, igualmente,
a aplicação subsidiária do CPP, do novo CPC, do
ECA, do Estatuto do Idoso e de outras leis extravagantes. Por último, a Lei Maria da Penha, permitiu, e
isto é de extrema importância, a criação de Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
a realização de atos processuais no horário noturno;
condicionou a renúncia da ofendida à formalização
perante a autoridade judiciária, relembrando-se a
importante decisão do Supremo Tribunal Federal
que proclamou a natureza incondicionada da ação
penal quando houver lesão corporal.
Em realidade, tanto a Lei no 11.340/06 quanto à lei
do feminicídio, não criaram nenhum tipo penal
novo, apenas deram um tratamento distinto à vio-
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lência cometida contra mulher em todos os vieses,
com o agravamento apenatório devido ao seu alto
grau de incidência que se reflete em dados estatísticos assustadores e custa ao país 10,5% do PIB.
Está-se diante de leis afirmativas que buscam resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade, a
demandarem, portanto, proteção especial da estatalidade.
O triste é que, mesmo após a promulgação da Lei
Maria da Penha, a taxa de violência contra a mulher
não diminuiu, ao contrário, aumentou. Estatísticas
realizadas demonstraram que o número de homicídios de mulheres por agressões de maridos, companheiros e parceiros – entre 2001 e 2011 – pouco se
alterou. A taxa média de mortalidade por grupo de
100 mil mulheres entre 2001 e 2006, ou seja, antes da
lei, foi de 5,28. Entre 2007 e 2011, depois da lei, foi de
5,22. Calcula-se que nesse período ocorreram mais
de 50 mil feminicídios no Brasil, o que equivale a 5
mil por ano, 15 por dia e uma mulher morta a cada
uma hora e meia. Recentemente o CNJ revelou que
em 2016 foram registradas 402.695 agressões, número que um ano depois se elevou para 452.988.
Para agravar, os dados não são confiáveis e podem ser piores, pois no Brasil grande é a dificuldade
em mapear as informações sobre tais delitos, a demonstrar a invisibilidade do problema perante o Poder Público. O fenômeno do feminicídio, pouco estudado no país, não produz estatísticas oficiais
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fidedignas de homicídios por sexo, e todos sabem
que, dolorosamente, a morte tem nome de mulher.
Dos levantamentos realizados junto às secretarias
de segurança pública dos Estados, às polícias e aos
movimentos feministas, têm-se a notícia de que, em
média, 4,6 mulheres são assassinadas por 100 mil habitantes do sexo feminino, podendo dobrar em algumas cidades. Os índices se igualam ou mesmo superam, sozinhos, a taxa total de homicídios de países
europeus ocidentais – 3 a 4 por 100 mil, da América
do Norte – 2 a 6 e da Austrália – 2 a 3. Em relação à
América Latina, o Brasil perde apenas para El Salvador, Guiana e Guatemala, países onde já atuam grupos de direitos humanos para reverter o caos provocado por tantas mortes.
Na verdade a violência de gênero é um flagelo de
difícil erradicação e que compromete o ideal civilizatório. Leis repressoras são decisivas para coibir condutas abusivas e restaurar dignidades violadas, contudo, revelam-se insuficientes. É imperioso que a
pedagogia do respeito à diferença e à alteridade prevaleça nas sociedades a fim de que processos históricos possam reconstruir representações e papéis sociais nas relações entre homens e mulheres.
Sem dúvida, o caminho para a isonomia entre seres humanos é irreversível, porém muito há que se
construir em prol do empoderamento da mulher, da
ampliação de sua participação nos espaços públicos e
da efetiva igualação. Para tanto, acredito firmemente
que medidas proativas, de caráter transitório, se fazem necessárias para incrementar uma posição equilibrada entre os sexos na sociedade.
Nesse sentido, cabe ao Estado Brasileiro implementar atuações positivas, posto a Constituição de
1988 haver reconhecido como paradigma de equidade, a equiparação jurídica de segmentos populacionais, histórica e socialmente excluídos.
A ação afirmativa, princípio constitucional da
igualdade, reflete a mudança de postura do Estado
que, em nome de uma suposta neutralidade aplicava
suas políticas governamentais indistintamente, ignorando a importância de fatores como gênero e etnia,
por exemplo.
Ao invés de conceber políticas públicas nas quais
todos sejam beneficiários, o Estado passa a levar em
conta fatores outros nas suas decisões, não para prejudicar quem quer que seja, mas para evitar que a
discriminação, que inegavelmente tem um fundo
histórico e cultural, e não raro se subtrai do enquadramento das categorias jurídicas clássicas, finde por
perpetuar as iniquidades sociais.
Cite-se a título de exemplo, a Lei no 9.029/95, que
proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização para efeitos admissionais ou de permanência
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no trabalho e a Lei no 9.504/97 que estabelece que os
partidos políticos ou coligações devam reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada sexo. A chamada lei do batom que num primeiro momento descortinava-se tão importante para
promover a isonomia da participação feminina na
política, porque buscava atingir uma plataforma natural de equilíbrio autossustentado, lamentavelmente, frustrou nos seus propósitos. As mulheres foram
usadas tão somente para compor chapas partidárias
pro forma. O mais triste é que os mandatos femininos não foram ampliados, por vezes, até recuaram
percentualmente, como é o caso das prefeitas comparativamente às eleições de 2000, 2012 e 2016.
Por isso, tão relevante a aprovação da PEC
23/2015, como propõe a Senadora Simone Tebet,
que garante a reserva de 30% das cadeiras para as
mulheres no Congresso Nacional, uma proposta anteriormente rejeitada pela Câmara dos Deputados
em 2015 e reapresentada sob forma de Emenda à
Constituição.
Efetivamente, a participação das mulheres na representação parlamentar, é uma condição de aperfeiçoamento da cidadania, não apenas devido à introdução de temas femininos no Congresso, mas
também por trazer o ponto de vista feminino à política em geral. Uma democracia sem mulheres é uma
democracia incompleta. O Brasil está em último lugar da América Latina e atrás de países do Oriente
Médio.
Fundamental, portanto, a intervenção do Estado
Brasileiro, em contraposição a uma postura de neutralidade. Tal atuar reveste-se de uma função pedagógica, porque, não apenas coíbe a discriminação e
promove o nivelamento, como serve de modelo ao
setor privado para que adote iniciativas semelhantes.
Longe de refletir um caráter assistencialista, reflete
um ideal de cidadania que propõe romper as estruturas arcaicas de injustiça social.
E nesse caminhar, uma mobilização de forças
deve ser intentada junto à sociedade com vistas a
promover uma mudança de mentalidades, educando
cidadãos e não apenas punindo-os penalmente, para
banir a violência real e simbólica perpetrada contra o
sexo feminino.
A questão é complexa e espelha um longo caminhar histórico. Um caminhar que se iniciou em 1879
quando as mulheres conquistaram o direito de frequentar as universidades no Brasil, avançou em 1932
com o sufrágio universal, e vem se consolidando no
cenário jurídico e político nacional por força das incessantes reivindicações e lutas que reclamam, acima
de tudo, o respeito entre seres humanos na construção do processo civilizatório.
27

Grace Maria Fernandes Mendonça

R

Advogada-Geral da União

ecentemente celebramos a posse do Ministro Dias Toffoli no cargo de Presidente e do
Ministro Luiz Fux no de Vice-Presidente
da Corte Suprema e do Conselho Nacional
de Justiça. O tempo é de renovação e de reafirmação
da importância do Poder Judiciário no nosso Estado
Democrático de Direito.
Proporcionalmente à relevância dos mencionados
cargos, os dois Ministros recém-empossados
possuem trajetórias profissionais marcadas por uma
atuação sempre eficiente, objetiva e equilibrada,
características que certamente nortearão os passos a
serem trilhados nos desafios vindouros.
O volume de trabalho submetido ao Egrégio
Tribunal reveste-se de uma grandeza destacada. Só
no ano de 2017, por exemplo, foram julgados mais de
123 mil processos, sendo 12.513 casos decididos em
sessões colegiadas e mais de 100 mil por meio de
apreciação monocrática.
Para além desse aspecto quantitativo, merecem
registro os temas sensíveis e complexos que foram
objeto de enfrentamento pela Corte. Apenas a título
de exemplo, relembrem-se o equacionamento do
exercício do direito de greve pelos servidores públicos; a responsabilização do Poder Público em face de
dívidas trabalhistas contraídas por empresas terceirizadas; a demarcação de áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas; a garantia de cotas raciais em
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A AGU e a defesa irrestrita
das políticas públicas perante
a Corte Suprema

Apenas nas ações
de competência direta do
Advogado-Geral da União, em
2017, foram elaborados 1.118
recursos, 200 memoriais e 1.589
petições diversas; foram ainda
ajuizadas 393 novas ações,
recebidas 14 mil intimações e
apresentadas 243 manifestações
em controle concentrado de
constitucionalidade.”
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vagas ofertadas por concursos públicos, dentre centenas de outras matérias analisadas cotidianamente
pelo Tribunal.
Esse diferenciado ritmo de trabalho impõe à Advocacia-Geral da União uma singular atuação. Sabe-se que políticas públicas mais relevantes para a Nação brasileira são objeto de questionamento perante
o Supremo Tribunal Federal, seja no âmbito de ações
de controle concentrado de constitucionalidade, seja
no denominado controle difuso. A diversidade de temas e a riqueza das teses que são apresentadas ao Colegiado envolvendo vertentes de interesse da União
têm exigido da Advocacia-Geral um olhar todo especial.
Isso porque o legislador constituinte originário
conferiu à AGU uma missão peculiar: promover a
defesa judicial e extrajudicial da União e prestar a
consultoria e o assessoramento jurídico ao Poder
Executivo federal (artigo 131 da Constituição da
República). Nesse sentido, encontra-se a Instituição
2018 Outubro | Justiça & Cidadania

posicionada entre as Funções Essenciais à Justiça,
com atribuições que dialogam muito de perto com o
Poder Judiciário e, de modo peculiar, com o Supremo
Tribunal Federal.
Nesse contexto, vale frisar a previsão constitucional que impõe ao Advogado-Geral da União o dever
de exercer a curadoria da presunção de constitucionalidade da norma, quando esta for objeto de impugnação perante o Tribunal Maior. Ou seja, está o Advogado-Geral da União investido na incumbência de
apresentar ao Supremo Tribunal Federal argumentos voltados a manter na ordem jurídica pátria leis ou
ato normativos, quando discutidos no controle concentrado de constitucionalidade. Eis então mais uma
vertente de atuação que torna ainda mais estreita a
aproximação do trabalho desempenhado pela AGU e
a missão constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
As manifestações exaradas pelo Tribunal Supremo, como sabido, representam a última oportunida29

de de discussão do tema no âmbito do Poder Judiciário. Tal aspecto revela que o trabalho a ser feito
precisa estar revestido de redobrado cuidado.
Ao longo dos seus vinte e cinco anos de existência,
considerando que a efetiva implementação da AGU
se deu por meio da Lei Complementar no 73, de 11 de
fevereiro de 1993, a Instituição tem se empenhado
para atender às expectativas do legislador constituinte
originário. No andar da consolidação institucional,
tem experimentado resultados cada vez mais
expressivos, e que hoje já são reconhecidos pela
sociedade pátria.
Todo o empenho tem sido no sentido de monitorar as ações que são ajuizadas perante a Corte Suprema no âmbito de sua competência originária, bem
como os temas que ingressam em sede recursal. O
percurso processual das ações de interesse da União
passa por um qualificado e rigoroso acompanhamento. As pautas de julgamento das Turmas e do
Plenário, seja presencial ou virtual, recebem tratamento especial. Feitos considerados estratégicos são
objeto de destacado trabalho, com a apresentação de
memoriais, despachos com os Ministros da Corte,
além da presença na tribuna por meio de sustentações orais. Esclarecimentos de matérias de fato também não passam despercebidos, sempre que necessários. O esforço da Casa tenta entrar em sintonia com
o compasso do trabalho realizado pelo Guardião da
Constituição da República.
O que renova o ânimo da AGU é a certeza de que
seu trabalho promove a defesa das políticas públicas elaboradas em prol do cidadão. Assim, quando,
por exemplo, é firmada a constitucionalidade da lei
que garante o passe livre para idosos e para pessoas
com deficiência; quando é mantida a higidez da legislação de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha); quando
é reconhecida a constitucionalidade da legislação
que garante à criança seu direito à educação no ambiente escolar; quando se reconhece a constitucionalidade do programa Mais Médicos; quando é
garantida a obrigatoriedade de realização de concurso público para o exercício da titularidade em
cartórios extrajudiciais; quando se assegura norma
da Anvisa que restringe o uso de aditivos nos produtos derivados do tabaco; quando se confirma a
possibilidade de ensino religioso de natureza confessional em escolas públicas, entre tantos outros
relevantes casos, é o cidadão brasileiro o beneficiário direto desse esforço institucional.
Alguns números demonstram a intensa atuação
judicial da Advocacia-Geral da União no âmbito da
Suprema Corte do país. Apenas nas ações de competência direta do Advogado-Geral da União, em 2017,
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foram elaborados 1.118 recursos, 200 memoriais e
1589 petições diversas; foram ainda ajuizadas 393
novas ações, recebidas 14 mil intimações e apresentadas 243 manifestações em controle concentrado de
constitucionalidade.
Todavia, merece ainda ser assinalado que a
Advocacia-Geral da União não se dedica apenas à
área contenciosa. Ao contrário, diante de uma
perspectiva na qual a composição pode se revelar
mais célere e eficiente para as partes litigantes, a
AGU tem buscado dar a sua parcela de contribuição
para a redução de ligitiosidade por intermédio do
diálogo e do entendimento. Apenas no ano de 2017,
foram celebrados 80 mil acordos judiciais.
A Casa também tem aberto suas portas para a instalação de procedimentos conciliatórios na Câmara
de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), órgão da AGU que procura dirimir a
controvérsia, mediante o diálogo.
Nessa vertente de atuação, aliás, merece registro o
mais emblemático acordo mediado pela AGU,
devidamente homologado por unanimidade pelos
Ministros da Suprema Corte. Trata-se do acordo
celebrado entre os maiores bancos do país, de um
lado, e entidades representativas dos poupadores, de
outro, com a intervenção do Banco Central do Brasil,
acerca dos expurgos inflacionários envolvendo
cadernetas de poupança nas décadas de 80 e 90. Por
meio da avença, resolveu-se uma das questões mais
controvertidas que se arrastava há quase 30 anos na
justiça brasileira, com potencial para eliminar em
torno de 1 milhão de processos e de beneficiar
aproximadamente 3 milhões de poupadores.
Todo esse trabalho desenvolvido pela Advocacia-Geral da União somente se revela possível porque a
Instituição conta com um corpo de Advogados Públicos federais, servidores, terceirizados e estagiários
altamente comprometido.
É evidente que as inovadoras linhas de ação,
próprias de uma nova gestão do Poder Judiciário
brasileiro, vão exigir da Advocacia-Geral da União
adicional dedicação. A Casa, porém, está disposta a
avançar no compasso necessário para que todas as
ações sejam concretizadas.
Nesse sentido, cabe-nos desejar pleno êxito à atual gestão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Que os frutos do trabalho
que ora se inicia sejam rapidamente colhidos! A Advocacia-Geral da União permanece a serviço do Poder Judiciário brasileiro, na certeza de que a união de
forças institucionais tem a capacidade de verdadeiramente contribuir para o aprimoramento do Sistema
de Justiça e, em última análise, para o fortalecimento
do Estado Democrático de Direito.
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O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a ﬁlosoﬁa de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de qualidade, com vistas à elaboração de estratégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.
A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
União, assim como em autarquias e
órgãos públicos.

Áreas de atuação:

• Arbitragem;
• Direito Civil: contratos, obrigações,
sucessões e família;

• Direito Empresarial e Societário;
• Direito Administrativo e Regulatório;
• Direito Constitucional;
• Direito Securitário;
• Direito Imobiliário;
• Direito Ambiental;
• Direito Internacional;
• Direito Eleitoral.
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Radicalização

Veneno para a democracia

O

presidente nacional da OAB, Claudio
Lamachia, discursou no dia 13 de setembro na posse dos ministros Dias
Toffoli e Luiz Fux como presidente e
vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Em
sua fala, Lamachia afirmou que a OAB não se furtou
em atuar em defesa da legalidade, mesmo quando
paixões político-partidárias deturpavam o panorama nacional.
“Cumprindo seu papel estatutário de defender a
Constituição e a boa aplicação das leis, a OAB teve,
neste período em que tenho a honra de presidi-la,
que lidar com temas complicados, mas necessários,
como propor o impeachment de dois presidentes da
República e requerer perante esse mesmo Supremo
Tribunal Federal o afastamento do então todo
poderoso presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha”, lembrou Lamachia.
O dirigente também abordou o tema da corrupção,
ressaltando que a entidade apoiou todas as ações de
combate à corrupção, sem permitir que, em nome
desse combate, se buscasse qualquer atalho ao devido
processo legal. Lamachia alertou que a corrupção
“atingiu patamares inéditos, expressos na condenação
de altos dirigentes da República, entre os quais um
ex-presidente, alguns ex-governadores, ministros,
parlamentares, além de alguns dos mais importantes
empresários do país”.
Durante seu discurso de posse, Toffoli dirigiu-se
especialmente a Lamachia e à advocacia.
“Ao presidente da OAB, doutor Claudio Lamachia, eu que desta tribuna vim agradeço o apreço de
32

todos os advogados. Os advogados são os primeiros
juízes de todas as causas”, disse Toffoli.
Dias antes, em 29 de agosto, Lamachia também
participou da solenidade de posse de João Otávio
Noronha, como presidente do Superior Tribunal de
Justiça. Na ocasião, o presidente da Ordem proferiu
discurso no qual enfatizou o caráter fundamental da
efetiva prestação jurisdicional para a consolidação da
democracia e a consequente saída da crise na qual o
País se encontra.
“Se fosse possível resumir numa só palavra a crise
brasileira, diria que é uma crise de justiça. Crise, acima de tudo, estrutural. O déficit de magistrados – 18
mil juízes para mais de 200 milhões de habitantes –,
resulta no espantoso número de municípios sem juiz
titular. Sem Justiça, portanto. Disso resulta a lentidão
da Justiça, que a torna disfuncional”, apontou.
Ele lembrou, ainda, o atual momento da nação.
“Atravessamos tempos turbulentos, marcados por
uma crise de diversas dimensões: de um lado, é
econômica – requerendo de todos austeridade e
capacidade de gestão; de outro lado, é política –
exigindo diálogo, serenidade e equilíbrio; mas, acima
de tudo, é uma crise ética e moral sem precedentes –
clamando por legalidade e por justiça”, disse.
Lamachia ponderou que, para que o país saia da
crise, é imperioso evitar atalhos que conduzam a
soluções ilusórias. “Não se pode transigir com a
relativização de princípios jurídicos basilares como o
devido processo legal, a presunção de inocência e a
ampla defesa. Esses são princípios que têm sustentado
o avanço da civilização”.
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“Não há veneno maior para a democracia que o da radicalização”, afirma Lamachia na posse do Ministro Dias
Toffoli como presidente do STF

OAB presente à posse do Ministro João Otávio de Noronha como presidente do Superior Tribunal de Justiça
2018 Outubro | Justiça & Cidadania
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30 anos de Constituição

O que esperar nas próximas décadas?
Marcus Vinicius Furtado Coêlho

Wilson Coelho Mendes

Presidente Nacional da OAB de 2013 a 2016
Membro do Conselho Editorial

Advogado
Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho

A

sociedade brasileira, em um ano marcado
pela festividade democrática do ciclo eleitoral, vivencia o aniversário de 30 anos da
Constituição Federal de 1988, a “Constituição Cidadã”, no dizer de Ulisses Guimarães. Servindo de exemplo para o constitucionalismo contemporâneo, a lei fundamental é um marco na
história da estabilidade política do Brasil em face de
sua carta de direitos e limitações dos poderes.
Fruto do processo constituinte mais democrático
que as instituições políticas brasileiras já testemunharam, onde os mais amplos setores da sociedade se
fizeram representar, ela é modelo de organização social e política, para o Brasil e o mundo. Seu texto tem
o peso de uma geração que lutou pela redemocratização do país e logrou assentar o Estado Democrático
de Direito para as gerações vindouras. Nela se cristalizaram os grandes avanços do constitucionalismo
do pós-guerra, aliados a conceitos e instrumentos
jurídicos próprios da experiência brasileira.
Após três décadas de vigência, é possível afirmar
que, por obra de nossos juristas e da Suprema Corte
brasileira, transformamos a história das Constituições no Brasil. Antes apontadas como meras folhas
de papel, no dizer de Ferdinand Lassalle1, e sem força
para intervir na realidade, evoluíram para um documento supremo, legítimo, soberano e organizador
efetivo da vida do estado e da sociedade brasileira.
Conforme expressão de Konrad Hesse2, transformamo-la em Constituição com efetiva força normativa.
Necessário destacar que fora a primeira Constituição brasileira a positivar, expressa e claramente, os
direitos e garantias fundamentais como cláusulas pétreas. E foi a primeira Constituição, no globo, e sub34

jetivamente, a dar real eficácia a esses direitos, através de efetivos e respeitados controles concentrados
e difusos de constitucionalidade.
Além, edificamos um sentimento constitucional
que nos faltava, tornando o debate constitucional um
elemento do cotidiano da população e não mais um
assunto exclusivo de juristas e acadêmicos. Ter consciência sobre o significado da Carta Magna é exercício de pura cidadania, constituindo-se em fator essencial para que perdure o projeto de uma sociedade
livre, democrática e justa.
Para os próximos 30 anos, espera-se o fortalecimento da Constituição Federal como um marco de
estabilidade política e jurídica, especialmente nos períodos de crise, como a que ora se se vivencia. Isto só
será possível se as suas funções no âmbito do estado-nação forem preservadas e respeitadas pelos atores
político-jurídicos que compõem o cenário nacional.
São funções primordiais do texto constitucional a
serem protegidas: a) a normatização constitutiva da
organização estatal brasileira, compondo a Federação, estruturando e separando as funções estatais; b)
a racionalização e os limites dos poderes públicos
constituídos, como os devidos processos legislativos,
judiciais e administrativos e as regras e os princípios
que limitam a ação do juiz, do legislador e do administrador, mediante procedimentos e garantias processuais; c) a padronização da fundamentação da
ordem jurídica da comunidade brasileira, ao estabelecer os principais bens constitucionais e direitos
fundamentais que o País deve preservar para as gerações presentes e futuras; d) o estabelecimento de um
programa de ação, um rol de políticas públicas para
serem efetivadas pelos poderes Executivo, Legislativo
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e Judiciário – e pelo poder social – através de normas
fins e normas tarefas, e mesmo de normas de direitos
fundamentais que reclamam processos distintos de
concretização constitucional: em nível de Constituição, em nível de legislação, em nível de administração e em nível de jurisdição.
A adequada preservação de tais funções dependerá do realce dos valores constitucionais basilares da
soberania popular e da dignidade da pessoa humana.
A soberania popular implica que a legitimidade para
o exercício do poder por qualquer representante decorre da vontade popular, mediada por autênticos
instrumentos democráticos, resultando na vedação,
sob qualquer pretexto, de designações autoritárias.
Enquanto a dignidade da pessoa humana importa
em considerar que cada indivíduo tem uma esfera
mínima de direitos e liberdades inatingíveis pelo Estado ou por terceiros, independente de qualquer outra condição.
Papel proeminente nessa tarefa é reservado ao Judiciário, ao Ministério Público e à Advocacia, entes
constitucionais destinados a guarnecê-la e concretizá-la, principalmente no controle de atos de poder
que extrapolem os limites constitucionais. Ator primordial para a consolidação constitucional é o STF,
guardião da Constituição, responsável pela construção de uma verdadeira doutrina constitucional, destinada, efetivamente, a compreender e auxiliar o País
no caminho da concretização jusfundamental, especialmente quanto à definição dos deveres e poderes
de estado e dos direitos fundamentais das pessoas.
Um dos nomes que vem contribuindo para a concretização dos valores constitucionais é o Ministro
Dias Toffoli, presidente da Corte no próximo biênio.
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Dr. Wilson Coelho Mendes

Sua larga experiência de atuação nos diferentes poderes da República e a lucidez com que profere seus
votos certamente lhe qualificam para comandar com
prudência o Judiciário brasileiro. Sob sua presidência, poderemos observar o STF pautando questões
relevantes para a República, priorizando o diálogo
institucional e a “accountability” do Poder Judiciário
perante a sociedade.
Essa liderança torna-se ainda mais essencial no
momento em que ressurgem vozes pelo retorno do
autoritarismo e, portanto, estranhas ao documento
constitucional. Tais ameaças antidemocráticas só
podem ser desfeitas pelo respeito estrito àquilo que
diz a Carta Magna. Afinal, Democracia contemporânea e efetividade constitucional são interdependentes, não é possível que se tenha uma sem a outra.
Enfim, se espera que a Lei Máxima, com sua
ampla gama de direitos fundamentais, princípios e
regras, continue um símbolo para o Direito Constitucional contemporâneo. Nunca antes uma
Constituição havia proporcionado estabilidade e
garantido tanto progresso social, econômico, jurídico e político à Nação. E a Constituição de 1988,
efetivando princípios democráticos e republicanos, atingiu esse objetivo se tornando um marco
nacional e universal de valores cívicos e jurídicos a
serem observados nos anos vindouros da democracia brasileira.

Notas
LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 4. ed. Rio de
Janeiro: Líber Juris, 1998
2
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1991.
1
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Barnett Rosenberg

O

Advogado americano
Presidente da Ethic Lines LLC, em Los Angeles

Juiz Federal dos Estados Unidos Peter J.
Messitte e eu somos amigos por mais de
50 anos. Nós servimos como voluntários
do Corpo da Paz juntos no Brasil nos
anos 60, nos tornamos sócios após nosso retorno aos
Estados Unidos, e temos sido amigos muito próximos desde então.
Eu estou encantado com a oportunidade de discutir um caso histórico que ele recentemente decidiu
relativo à possível corrupção por parte do Presidente
dos Estados Unidos Donald J. Trump.
Uma Cláusula da Constituição dos Estados Unidos, a Cláusula de Emolumentos Estrangeiros, prevê
que nenhuma pessoa que ostente um cargo com lucro ou de confiança nos Estados Unidos possa receber qualquer presente, emolumento, cargo ou título
de qualquer espécie de um governo estrangeiro, exceto se houver aprovação do Congresso. A Cláusula
de Emolumentos Domésticos, que se refere aos governos federal e estadual (não estrangeiro), diz especificamente que o salário do Presidente não deverá
ser aumentado por um emolumento.
Até a decisão de 52 laudas do Juiz Messitte ter
sido escrita há poucas semanas, nenhuma dessas Seções havia sido interpretada por uma Corte Federal.
É bem conhecido que Donald Trump, um bilionário, tenha um império de negócios de hotéis, restaurantes, espaços de encontro, etc., pelo mundo.
Uma de suas propriedades premiadas é o Trump Hotel International, em Washington, Distrito de Columbia, o qual durante o curto período de sua exis36
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Juiz Federal dos EUA Peter J.
Messitte e presidente dos EUA
Donald J. Trump

Indubitavelmente, batalhas
titânicas estão por vir. O que será a
Defesa do Presidente? Conseguirá
ele suspender o prosseguimento
do processo por meio de recurso
contra decisão interlocutória? Que
tipo de inquirição (p.ex. dilação
probatória) poderão os Autores
utilizar em relação às questões
financeiras do Presidente?”

Juiz Federal dos EUA Peter J. Messitte

tência trouxe milhões de dólares em receita. Mesmo
antes de o Presidente Trump tomar posse no cargo,
muitos comentaristas estavam citando sua possível
violação da Cláusula de Emolumentos Estrangeiros
em razão da propriedade de tais estabelecimentos,
muitos dos quais especificamente atendem a governos estrangeiros.
Eventualmente, os Procuradores Gerais do estado de Maryland e do Distrito de Columbia decidiram que as instalações de hotel e espaço para eventos em suas respectivas competências estavam em
injusta desvantagem pelo reluzente Trump International hotel no Distrito de Columbia, então eles
houveram por bem ajuizar ação contra o Presidente
baseando-se na Cláusula dos Emolumentos. Os advogados do Presidente argumentaram que as Seções
não se aplicam a ele porque está fornecendo um serviço por meio de seu hotel e que está apenas obtendo justo pagamento em retorno. Os Procuradores
Gerais, contudo, argumentaram que a palavra
“emolumento” em ambas as Seções referiu-se não
somente a pagamentos adicionais ao salário do Presidente; ela incluiu qualquer “lucro”, “ganho” ou
“vantagem” que ele possa receber de governo estrangeiro, federal ou estadual, independentemente
de ter sido ou não em conexão com seu cargo como
Presidente. Os Autores apontaram para o fato de
que vários governos estrangeiros fizeram declarações à imprensa de que estavam permanecendo no
Trump International Hotel expressamente para obter favores com o Presidente.
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A matéria foi levada primeiro ao Juiz Messitte,
que tem sido um Juiz Federal de primeiro grau por
25 anos (por 8 anos como um Juiz de Tribunal estadual), para decidir se o Estado de Maryland e o Distrito de Columbia possuiriam “legitimidade” para
estarem em juízo. Em uma decisão prévia, o Juiz decidiu que eles possuíam.
A questão então surgiu: o que a palavra “emolumento” significa? Poucos norte-americanos jamais
chegaram a utilizar a palavra “emolumento” em uma
frase até agora e a maioria não tem ideia do que isto
significa. Como um verdadeiro estudioso, o Juiz
Messitte nos iluminou a todos. Os Autores reuniram
uma montanha de provas históricas incluindo estudos de centenas de dicionários dos Séculos XVII,
XVIII e XIX que definiram a palavra “emolumento”
como qualquer “lucro”, “ganho” ou “vantagem”.
Apenas alguns poucos dicionários do mesmo período amarraram o termo diretamente a trabalho. E havia numerosos outros usos do termo pelos Pais Fundadores, estudiosos legais e outros do período (p.ex.
Adam Smith), que estavam totalmente acordes com
a visão dos Autores. O caso foi vigorosamente debatido por ambos os Advogados dos Autores e do Presidente.
Seis semanas após oitiva dos argumentos orais
dos advogados, o Juiz Messitte proferiu sua decisão
de 52 laudas, adotando o ponto de vista dos Autores.
A palavra “emolumento”, ele concluiu, significa essencialmente qualquer “lucro, ganho ou vantagem”,
de modo que, na medida em que o Presidente esteja
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recebendo receitas de governos estrangeiros por
meio do Trump International Hotel, os Autores lograram demonstrar alegações viáveis de violação à
Cláusula de Emolumentos Estrangeiros e, na medida
em que o Presidente esteja recebendo receitas de governos de Estados permanecendo no hotel, eles (Autores) demonstraram uma viável reclamação de violação da Cláusula de Emolumentos Domésticos
também.
A decisão foi imediatamente considerada histórica e universalmente consagrada pela imprensa nacional e outras mídias.
Indubitavelmente, batalhas titânicas estão por vir.
O que será a Defesa do Presidente? Conseguirá ele
suspender o prosseguimento do processo por meio
de recurso contra decisão interlocutória? Que tipo de
inquirição (p.ex. dilação probatória) poderão os Autores utilizar em relação às questões financeiras do
Presidente? Ele tem sido notoriamente resistente a
revelar informação financeira privada, incluindo
suas restituições tributárias. Até o Presidente Trump,
este tipo de informação fora invariavelmente disponibilizada por todos os Presidentes. Esta e outras
questões além dessa permanecem.
Mas ao mínimo se pode dizer que, desde a decisão
do Juiz Messitte, a porta tem sido aberta à exploração
de atividade financeira inapropriada por parte do
Presidente que, nós somos lembrados, o Presidente
Nixon estava para aprender durante o escândalo de
Watergate no início dos anos 70, certamente não está
acima da lei.
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utubro de 2018 é mês de eleições, mas
também de aniversário da Constituição
da República. O pacto federativo completa seu 30o aniversário e como somos
pródigos em celebrar os anos terminados em zero,
prenuncia-se enorme série de eventos. O turismo
jurídico continuará em alta.
Infinitas análises se farão sobre benefícios e malefícios que a Carta causou à vida brasileira. Arrisco-me, como servo da Constituição e estudante que
procurou obter graus acadêmicos nessa disciplina, a
trazer algumas provocações.
É certo que a Constituição mostrou-se hábil para
o enfrentamento de crises imprevisíveis. Suportou
dois impeachment, causa evidente de turbulência
para qualquer Democracia. Nem se negue a significativa alteração topográfica dos Direitos Fundamentais, já não mais nos artigos 141 e 153, para se hospe38

Hoje, o Brasil possui
sozinho, um número de escolas
para o ensino da ciência jurídica
em escala superior à soma de
todas as outras que existem
no planeta. Os Estados Unidos,
por exemplo, continuam com
suas 330 faculdades. Nós já
chegamos às 1.300.”
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darem nos artigos 5o e 6o. Nítida manifestação do
apreço que o constituinte devotou à declaração dos
interesses mais sagrados à civilização.
Foi corajoso assumir o compromisso de refundar
a Nação, a proposta ambiciosa de transformar o Brasil das iniquidades numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, com erradicação da miséria
e redução das desigualdades.
Dentre outros aspectos favoráveis, destacaria ainda o reforço emprestado ao sistema Justiça. Alavancou-se o Ministério Público, hoje a instituição mais
poderosa da República. Mas também o Poder Judiciário, que, mercê de tratamento privilegiado, tornou-se o repositório de todas as esperanças, embora incorpore também algumas das múltiplas frustrações
nacionais.
Dois outros tópicos merecem menção. A coragem
da dicção do artigo 225, a erigir o meio ambiente em
direito impostergável das presentes e futuras gerações. Reconhecer o nascituro sujeito de direitos e não
de meras expectativas, foi notável avanço. E o artigo
236, a mais inteligente estratégia do constituinte: entrega ao particular uma atividade estatal, os antigos
cartórios, submete os delegatários ao rígido controle
e fiscalização do Poder Judiciário, que também provê
seus quadros mediante realização de severos concursos de provas e títulos e não investe um real no serviço. Ao contrário, leva dele boa parte da remuneração
dos serventuários, ademais obrigados a oferecer gratuitamente o que lhes custa, sem qualquer contraprestação estatal.
Chega de pontos favoráveis, numa visão personalíssima e, portanto, sujeita a contundentes críticas.
As quais aceito. Mas passo a refletir sobre algo que
deveria preocupar todo constitucionalista, todo cidadão, todo democrata.
À profusão de direitos não correspondeu prover
o sistema de mecanismo aparelhado e hábil a dotar as
várias unidades da Federação de recursos capazes de
atendê-los. A União, a maior destinatária dos tributos, mantém estrutura dispendiosa. Enquanto isso,
Estados-membros e Municípios restam desaparelhados e são os mais prejudicados.
Não seria melhor enxugar a União e fortalecer
quem está na trincheira? Federação assimétrica significa Federação injusta. Sempre é bom invocar
Franco Montoro, não só o político, mas o Professor
de Introdução à Ciência do Direito da PUC-SP: “ninguém nasce na União, nem no Estado; as pessoas
nascem no município”.
Traga-se à colação o insuspeito jurista Ives Gandra da Silva Martins: “o Brasil da Constituição não
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cabe no PIB”. É ilusório e até cruel elencar direitos
que não têm condições de atendimento. Houve tempo em que isso era reconhecido. Hoje, onde foi parar
o princípio da reserva do possível?
Outra questão importante: ao adotar modelo
analítico e prenhe de termos vagos, indeterminados, imprecisos e fluidos, o constituinte deu à luz a
“República da Hermenêutica”. Tudo depende de
interpretação. Esvaiu-se o “in claris cessat interpretativo” que orientou a formação jurídica de base romano germânica. Agora, tudo é suscetível de leituras condicionadas à concepção filosófica, ideológica
e até à idiossincrasia do intérprete.
Como se falar em “segurança jurídica” se a arte de
conferir sentido ao texto é vinculada à vontade soberana do julgador?
Colhe-se agora o resultado de se haver elaborado
uma Constituição que trata de tudo, “da tanga à
toga”, como quer o Ministro Ayres Brito. Matéria
que caberia em resolução, portaria ou decreto, passou a ser formalmente constitucional. Levando ao
STF questões menores, além da bizarra condição de
segunda instância dos Juizados Especiais.
É inviável pensar-se em corrigir esse quadro. Todavia, não é proibido sonhar com uma redução das
competências do Supremo Tribunal Federal, que deveria se satisfazer com a elevada e relevantíssima tarefa de ser o guardião da Constituição. Sinalizar à
Nação o que é constitucional e o que não é, já representa imenso préstimo para o aprimoramento do Estado de Direito.
Fazer com que o Superior Tribunal de Justiça se
resigne a ser Corte de Cassação, para lapidar a aplicação da lei federal concretizada nos 27 Tribunais de
Justiça e nos 5 Tribunais Regionais Federais também
reduziria a carga pesada da excessiva judicialização.
Expungir da Carta tudo o que não é matéria constitucional conferiria densidade ao que realmente importa como dispositivo fundante, estruturante, essencial à conformação do Estado Democrático. Restaurar
o princípio da reserva do possível, para responsabilizar sociedade e fazê-la assumir os encargos que viabilizam futura implementação da Democracia Participativa, também seria oportuno e conveniente.
São delírios de quem procurou servir à sua Pátria
durante os quarenta e três anos de permanência no
sistema Justiça, três como Promotor de Justiça, quarenta como Juiz. E que gostaria de vislumbrar, ainda
que remotamente, o milagre de uma Pátria justa, fraterna e solidária, construção de toda a nacionalidade,
mas suscetível de ser alcançada se tivera uma Constituição compatível com sua realidade.
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om um dos maiores índices de litigiosidade judicialmente instaurada entre as nações, o Brasil detém expressivo volume de
processos estocado nas diversas instâncias
dos organismos jurisdicionais estaduais e federal.
Não apenas pelo número de ações, como ainda pelos
mecanismos legislativos que municiam as partes litigantes de recursos e desdobramentos que interrompem o deslinde do processo, tirando-o de uma possível sequência lógica a encurtar seu caminho até os
provimentos definitivos, empurrando-o por veredas
tortuosas e sombrias, dificultando a retomada do desenvolvimento célere.
Esse quadro impulsionou doutrinadores, magistrados e o próprio Legislativo a arquitetar soluções,
inclusive com estudos a partir de experiências internacionais, em uma busca frenética por meios e mecanismos para soluções de conflitos, como apanágios
que transcendessem ao próprio Judiciário. Uma alternativa providencial e contundente para agilizar
em eficiência, notoriedade e celeridade, com a finalidade de minimizar consideravelmente o número de
processos acumulados, conflitos em condições de
diferentes paradigmas – de acordo com o Art. 165 do
Novo Código de Processo Civil.
A opção pela litigiosidade faz parte do cadinho de
cultura do brasileiro. Mesmo sabendo que haverão
de esperar anos a fio, e até décadas, para obterem em
definitivo a prestação jurisdicional, as partes relutam
à frente de uma possibilidade de acordo, sendo
desimportante mesmo se, ao término, tiverem de
arcar com prejuízos, pois muitas vezes a sentença se
torna inexequível e até imprestável para qualquer
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efeito, confirmando o brocardo de que “Justiça tardia
é injustiça qualificada”. Não seria por outro motivo
que todo o sistema jurisdicional está abarrotado de
processos, em desmedido congestionamento.
Assim, se fez necessário e indispensável a formalização fundamentada nos códigos de leis atribuídos
às necessidades sociais e legais, inspirados na autocomposição dos meios de solução de conflitos.
Como afirmado anteriormente, o acúmulo de recursos e a multiplicidade de instâncias são causas de
incerteza e de um inarredável sentimento de provisoriedade em cada decisão prolatada, mantendo as partes sob estresse intenso, desequilibrando e desordenando o modus de vida, em família, no trabalho e na
sociedade, ante a sensação de impotência e a expectativa da próxima e desagradável “surpresa do processo”. O golpe de misericórdia vem após o trânsito em
julgado, quando bate à porta o meirinho anunciando
a deflagração de ação rescisória. Assim, dois anos
após a sentença dita definitiva, tudo recomeça.
Conforme a demanda de conflitos acumulados é
englobada no interesse de dimensão social, a Lei de
Mediação é sancionada legitimando no Código da
Lei Civil, Lei no 13.140, a Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem.
Por tudo isso, é o próprio Poder Judiciário que
incentiva e até patrocina o desenvolvimento e a
adoção de métodos extrajudiciais para a solução de
conflitos. Aliás, a adoção de qualquer meio alternativo
para a resolução da controvérsia pode ser realizada
durante todo o andamento das ações que tramitam,
penosamente, no âmbito do Judiciário, ofertando
assim amplas resoluções conciliadoras.

								

Justiça & Cidadania | Outubro 2018

2018 Outubro | Justiça & Cidadania

Foto: Celso Junior

Experiência baiana em solução
de litígios em vasta área rural
gravemente conflagrada

Veja-se que os magistrados são estimulados pela
própria lei a proporem, insistentemente, oportunidades para as partes conciliarem-se, fazendo cessar
a perplexidade e a incerteza na espera da sentença,
escondida, em algum lugar, atrás do horizonte, remetendo à tranquilidade, à harmonia e ao equilíbrio nos interesses de diversas dimensões social e
legais.
A mediação pressupõe opção das partes em conflito pela participação de uma terceira pessoa, neutra
e de confiança, que se dispõe a ajudá-las a encontrar
a solução, com confidencialidade e primando pela
preservação de uma boa relação entre os envolvidos,
guardando sigilo para que haja o mínimo desgaste
emocional e baixo custo financeiro, tudo no menor
tempo possível, com a proposta de mediar, conciliar
e arbitrar, se assim for necessário, no prazo de 180
dias de acordo com a Lei imposta.
A conciliação, por outro giro, via de regra patrocinada pelo próprio Poder Judiciário, de maneira antecipada à efetiva deflagração da lide, é apresentada e
proposta por alguém que não seja o próprio magistrado competente para a ação e por este reiterada durante as audiências que venham a ser designadas.
Neste âmbito, não é um profissional de Direito que
assume essa atuação, a não ser que o mesmo seja capacitado de acordo com as formalidades exigidas,
fundamentadas em Lei, por meio da formação em
árbitro, como consta na Lei no 9.307.
A arbitragem é método mais complexo, pelo qual
os interessados contratam uma instituição ou profissional estabelecido para este mister, podendo ser até
mais de um, sempre especialista ou bem versado na
matéria objeto da contenda e que, com absoluta imparcialidade, decidirá pelos pactuantes, dentro e nos
limites da convenção ajustada. Tal decisão se compadece de pressupostos de fundo e de forma e, após lavrada, passa a ser chamada de Sentença Arbitral, revestindo-se dos efeitos da coisa julgada. Nesse passo,
o artigo 515, II, do vigente Código de Processo Civil
erige à qualidade de título executivo judicial a sentença arbitral, independentemente de homologação.
Por ser primado constitucional, não estão impedidos
os convenientes da subsunção da decisão a um magistrado togado, o que pode ocorrer em até 90 dias da
ciência pelas partes da sentença arbitral prolatada,
manejando adequada Ação Anulatória, a qual, em
caso de procedência, determinará a renovação do
próprio processo de arbitragem – referenciada a fundamentação cobrada em Lei.
Exemplo paradigma do vigor e da eficácia no emprego dos meios persuasivos para solução de conflitos encontramos no Tribunal de Justiça da Bahia no
Oeste do Estado, onde se acirravam os ânimos devi-
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do à existência de conflitos graves envolvendo pessoas e empresas em exasperada disputa por uma faixa
extensa de terras agricultáveis, em região que enriquece rápida e grandemente.
Nesse contexto, a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia e as Corregedorias da Capital e do Interior
firmaram o Ato Conjunto no 9, de 17 de abril de 2017,
criando o Centro Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos Possessórios da Região Oeste, alinhando-se
às recomendações da Resolução no 125/2010 e da Recomendação no 50 de 2014, do Conselho Nacional de
Justiça, com vistas à pacificação social, à solução de
conflitos de interesse e litígios outros em menor espaço de tempo possível, à celeridade na prestação jurisdicional em prol da sociedade e por fim à aproximação
do Poder Judiciário com a comunidade.
Entenderam os dirigentes da Corte Baiana que os
fatos e as circunstâncias envolvendo conflitos possessórios na região Oeste do Estado se revestiam de extrema gravidade defluindo daí uma profusão de demandas e infindáveis recursos, desdobrando-se em grave
interrupção da marcha processual, de modo que já
ocorriam na região, além dos esbulhos, violência física
e ameaças às vidas de diversos cidadãos.
Também, os Poderes Executivo e Legislativo já
manifestavam preocupação com o clima de insegurança em toda a região, tendo em vista a profusão de
contratos de financiamentos bancários, tanto em instituições públicas como particulares, obtidos a partir
de registros imobiliários falsificados. Por iniciativa dos
senhores Governador do Estado e Presidente da Assembleia Legislativa foram encaminhados ofícios ao
Tribunal de Justiça da Bahia ratificando essas preocupações e encarecendo providências. Anteriormente,
de igual modo, a Associação dos Produtores Rurais da
Chapada das Mangabeiras (Aprochama) transmitiu à
Corte Baiana fundados receios, todos convergindo
para a necessidade da implementação de esforços no
sentido de que fosse estabelecido um canal propício à
conciliação e à mediação destacando a possibilidade
de que fossem esses os meios efetivos capazes de reduzir o nível de tensão e de intransigência entre os litigantes nas questões possessórias e de domínio na área
conturbada. Em contrapartida, é um trabalho de grande importância em nível neutralizador, onde o atuante
se mantém inerte e pacificador, assim como responsável pelas emoções de confiabilidade e segurança.
O Centro Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos Possessórios da Região Oeste foi sediado
na cidade de Barreiras, sendo coordenado por um
Juiz Auxiliar da Corregedoria, dois mediadores judiciais e servidores, necessários ao cumprimento do
desiderato maior, voltado para a mediação e a conciliação nas demandas possessórias rurais, assim ob42

A tônica da atividade
primava por não tirar o homem da
terra, pois se deu maior ênfase à
regularização das propriedades,
anulando-se as escrituras e os
registros falsificados, enquanto
o verdadeiro titular do domínio
outorgava escritura real e
definitiva a baixo custo para o
produtor rural, que até aquele
momento detinha irregularmente
a posse.”
tendo o encerramento pela livre negociação entre as
partes de ações que tramitavam na Justiça da Bahia
há mais de quinze anos.
Quando inexistia demanda em trâmite, o Centro
reunia os interessados de modo que, obstando a deflagração de contenda, pudessem as partes transigir
previamente. O esforço desenvolvido com o agendamento de audiências com vistas apenas à autocomposição dos conflitos rendeu, imediatamente, resultados satisfatórios, distendendo tensões.
A tônica da atividade primava por não tirar o homem da terra, pois se deu maior ênfase à regularização
das propriedades, anulando-se as escrituras e os registros falsificados, enquanto o verdadeiro titular do
domínio outorgava escritura real e definitiva a baixo
custo para o produtor rural, que até aquele momento
detinha irregularmente a posse.
Foi tanta a procura e a confiança do cidadão na iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao lado das
atividades do Centro, foram criados mutirões que deram continuidade aos trabalhos de regularização fundiária, atingindo o objetivo social maior que é apaziguar
os ânimos, permitindo que o homem do campo possa
continuar, agora sem medo de uns ou ameaças de outros, a faina de produzir riquezas para o País.
Por fim, nota-se que o aporte e o posicionamento
do profissional árbitro potencializa uma verdade em
sua atuação como contribuinte na resoluções de acúmulos de conflitos e processos de maneira eficiente.
Usando assim de sua eficácia em prazo curto de acertos de conta, promovendo de modo harmonioso a
solução dos problemas apresentados.
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permitam a solução de conflitos em sua origem e evitando a multiplicação de ações judiciais sobre a mesmíssima matéria. Possibilitando, assim, uma melhor
gestão dos conflitos sujeitos à competência da Justiça
Federal”, explica o juiz federal Marco Bruno Miranda, coordenador do grupo operacional na 5a Região.

Desafios
Apesar do esforço, a busca de novas perspectivas
de atuação estratégica nesses espaços continua sendo
fundamental. Isso porque o setor público federal
permanece na liderança dos 100 maiores litigantes
do país. Para a coordenadora do grupo operacional
na 1a Região, Vânila Cardoso André de Moraes, a
maior dificuldade é no fluxo das informações.
Em junho de 2018, o presidente da Ajufe,
Fernando Mendes, participou da 7a
reunião do Comitê Gestor da Estratégia
da Justiça Federal (COGEST), realizada na
sede do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (TRF1), em Brasília.

Justiça Federal e os avanços na
atuação estratégica judicial

A

cada cinco segundos um novo processo é
ajuizado no Brasil. O tema, claro, é preocupante. Dentro de um restrito universo
de magistrados, as taxas de congestionamento de processos em tramitação, principalmente
na Justiça Federal, só crescem.
Foi pensando nessa realidade que, no ano de 2017,
o Conselho da Justiça Federal criou os Centros Locais
e o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.
A portaria CJF-POR-2017/00369 deu luz à iniciativa
que tem o objetivo de monitorar e racionalizar a
identificação de demandas repetitivas ou com
potencial de repetitividade, a fim de estimular a
solução dos conflitos judiciais ainda na origem e
evitar a judicialização indevida.
“A prevenção de demandas repetitivas surge,
portanto, como um movimento precursor com franca aptidão para funcionar como importante catalisa44

dor da eficiência e procedimentalização da isonomia
no Poder Judiciário”, avalia uma das coordenadoras
do Centro na 2a Região, juíza federal Priscilla Corrêa.
O Centro Nacional de Inteligência é formado por
ministros do STJ, desembargadores federais e por um
grupo operacional composto por juízes federais
oriundos dos cinco Tribunais Regionais Federais,
além de servidores do Poder Judiciário Federal. Os
Centros Locais atuam nas Seções Judiciárias junto
aos Centros de Conciliação. Interligando informações desde a primeira instância até as cortes superiores, os Centros têm o objetivo de elaborar estratégias
relacionadas à prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes.
O centro trabalha afetando temas caracterizados pelo
excesso de litigiosidade ou pela repetição de demandas, a fim de iniciar um estudo aprofundado a respeito, visando à definição de estratégias de gestão que
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“O maior desafio ao funcionamento dos centros locais é a implementação de um fluxo informacional
eficiente que os interligue aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes dos TRFs e STJ, bem como ao
Centro Nacional. Há também a dificuldade de participação dos magistrados das diversas instâncias nesta
empreitada, considerando o acúmulo de trabalho
que todos já naturalmente possuem”, avalia.

Uma das estratégias defendidas pelos coordenadores dos grupos é a utilização de inteligência artificial para a otimização do sistema de justiça. Na
visão da juíza federal Vânila Cardoso, o investimento em tecnologia é fundamental para que os
conflitos sejam analisados antes mesmo da explosão
de litígios, além de proporcionar a criação de uma
rede de comunicação eficiente entre as instâncias
do Judiciário Federal.
“A criação dos Centros de Inteligência representa um
novo marco na história da Justiça Federal com fundamento na promoção do diálogo interinstitucional e o
uso da tecnologia da informação, permitindo, de forma inclusiva, a participação de todos os atores de forma cooperativa em busca da efetividade e da eficiência”, destaca Vânila. (DESTACAR ASPAS)

Resultados
Até hoje, já foram implementados 13 Centros
Locais de Inteligência no Brasil. São eles: TRF1, Minas
Gerais e Distrito Federal; TRF2, Rio de Janeiro; TRF3,
São Paulo e Mato Grosso do Sul; TRF4, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina; e TRF5, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
O primeiro Centro Local foi instalado em Natal
há três anos e apresenta notáveis resultados na prevenção dos conflitos. “Temos mais de 30 temas afetados e em torno de 25 temas analisados, envolvendo
demandas repetitivas, uniformização de procedimentos, prevenção de litígios, modernização da
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prestação jurisdicional. Já realizamos duas audiências públicas, inúmeras reuniões e conseguimos
aglutinar vários atores em torno da iniciativa. Juízes
e servidores são muito entusiasmados com os resultados e colaboram ativamente”, destaca o juiz federal
Marco Bruno Miranda.
Já na 2a Região, o Centro Local de Inteligência e
Prevenção, o chamado CLIP, é recente. Criado em
fevereiro deste ano, o Centro já realizou reuniões e
elaborou pesquisas de âmbito geral, que são
encaminhadas ao Centro Nacional. Por lá, existe um
fluxo de trabalho que consiste, primeiramente, no
mapeamento das demandas para se criar um perfil
específico. A partir disso, são discutidas as estratégias
a serem adotadas.
“Até o momento, identificamos conflitos sobre entregas não realizadas pela ECT em áreas consideradas de
risco, desapropriações para duplicação de rodovias
pela Autopista Fluminense, necessidade de comparação do perfil de litigiosidade do Programa Minha
Casa Minha Vida em determinadas localidades, entre
outros”, destaca a juíza federal Priscilla Corrêa.

No âmbito nacional, em pouco mais de um ano, o
Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal já
elaborou temas, produziu recomendações por meio
de notas técnicas e adotou medidas que racionalizam
a identificação das demandas repetitivas ou com
potencial de repetição.
A atuação da Ajufe
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe)
tem sido uma grande defensora dos Centros de
Inteligência. As boas práticas são debatidas, por
exemplo, no Fórum Nacional de Gestão Estratégica
(Fonage) a fim de incentivar a política de prevenção,
monitoramento e gestão de precedentes.
Para o presidente da Ajufe, Fernando Mendes, é
preciso repensar o Judiciário na era da tecnologia.
“Não podemos conceber e projetar a justiça para daqui
a dez anos com a mesma cabeça. Temos que nos
reinventar para prestar o serviço de qualidade com
menos recursos, mas aproveitando a tecnologia. Um
exemplo disso são os centros de inteligência”, afirmou.
Curso
Nos dias 4 e 5 de setembro, a Escola de Magistratura Federal – 1a Região promoveu o curso “Formação para Centros de Inteligência”. O evento debateu
o funcionamento dos Centros de Inteligência da Justiça Federal, destacando novas ações e resultados já
alcançados. Os participantes ainda participaram de
oficinas de trabalho, ministradas pelas juízas federais
Vânila Cardoso e Clara da Mota Pimenta.
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V
1. Intróito

Administrador judicial e Vice-Presidente do IBAJUD

Juiz de Direito no TJRJ

Juíza de Direito no TJRJ

ários são os temas relevantes para a forja e
efetividade da Recuperação Judicial que
vêm sendo tratados de forma percuciente
pela doutrina e pelo Poder Judiciário,
pois, decerto, a Lei não podia, como não o fez, prever
todas as situações práticas que permeiam o complexo,
quase orgânico, que são as sociedades empresárias e
suas singulares relações intra societatis e com os
stakeholders.
Não são poucas as incertezas e agruras vividas,
antes da estreia e no dia a dia de um processo de
recuperação judicial, não só para os empresários,
mas também, para os trabalhadores, fornecedores,
prestadores de serviço e todos os outros que se
relacionam com a sociedade recuperanda.
A dicotomia é patente. De um lado, temos a empresa empreendendo esforços para a superação da
crise e retomada plena da atividade para consecução
de lucro, que, para tanto, precisa de fôlego em relação ao adimplemento das dívidas e de fomento para
poder continuar perseguindo seus objetivos sociais;
na outra ponta, os demais que se relacionam com a
sociedade enfrentando alguns dilemas, traduzidos
essencialmente na incerteza quanto ao recebimento
de seu crédito e na insegurança em continuar se relacionando comercialmente.
Assim, na prática, com o processo, cria-se um
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Fotos: Divulgação

A Lei de Recuperação de
Empresas em perspectiva

alvoroço ainda maior de inseguranças e interesses
particulares sobrepostos.
Uma questão salutar para facilitar o congraçamento desses interesses, que, se não forem muito
bem concertados, podem se tornar completamente
antagônicos, é a tão falada segurança jurídica que,
permitam a singeleza, deveria se traduzir na máxima
aplicada ao caso concreto de se “conhecer as regras
do jogo”, saber o que pode acontecer, ou o que provavelmente irá ocorrer na gestação e concepção destas relações naturalmente estressadas no âmbito de
uma recuperação judicial.
O enfrentamento prático-teórico, então, das
questões relacionadas ao regramento e efeitos da
recuperação judicial é salutar, não somente para se
robustecer as práticas atuais, mas também, para se
evoluir no debate visando a eventual alteração da Lei
de Recuperação de empresas, para que ela possa
servir cada vez mais aos seus fins.
2. A recuperação judicial em uma abordagem
prático-jurídica com base em princípios
Prima facie, refletimos sobre a atualidade da recuperação judicial e seus eventuais rumos arrimados
no PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, a ser perseguido com a ampla divulgação e mediante a simplificação do processo de recuperação judicial, que deve
ser facilmente inteligível para o leigo, sem formação
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jurídica, e com os contornos bem definidos e esclarecidos de previsibilidade de seu andamento, para que
se tenha justamente segurança na previsão dos efeitos do processo sobre suas relações jurídicas.
No bojo do princípio da transparência, além da
simplificação das regras – e torná-las de fácil intelecção, não quer dizer que elas sejam menos abrangentes, esmiuçadoras ou eficazes-, ainda devemos contar
com a utilização das modernas ferramentas de comunicação para a facilitação da ampla divulgação do
processo aos credores e interessados.
Inclui-se, assim, dentre as relevantes atribuições do administrador judicial previstas no art. 22
da Lei no 11.101/2005, a constituição de canais de
comunicação fácil e direta com os credores, como
mediante a criação de websites (com divulgação e
esclarecimento simplificado das informações e andamentos do processo, e um ambiente para considerações, reclamações e dúvidas), e outras mídias
eletrônicas, principalmente considerando-se que o
diário oficial eletrônico, presumidamente, não é
um canal de comunicação acessível aos interessados no processo1.
Outra medida prática ligada à transparência e segurança, destaca-se, são os relatórios mensais do administrador judicial, que devem ser minuciosos, claros e recheados de informações de índole
técnico-jurídica, contábil e financeira em relação às
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atividades das empresas e quanto ao cumprimento das
obrigações assumidas na recuperação judicial (devendo-se incluir também os relatórios de atendimento aos
interessados no processo, para amplo conhecimento
do processo); sugerindo-se que o relatório circunstanciado do administrador judicial versando sobre a execução do plano de recuperação seja apresentado como
condição antecedente à prolação da sentença de encerramento da recuperação judicial.
Ainda nessa linha, confere-se grifo à prática já
adotada pelos juízos das Varas Empresariais do RJ,
que quando da decisão do deferimento do processamento da recuperação judicial, têm determinado aos
administradores judiciais a apresentação de um relatório inicial circunstanciado e individualizado de
toda a atividade desempenhada pela empresa, de caráter financeiro, econômico e quanto a sua atividade
fim, à luz do Princípio da Absoluta Transparência,
visando demonstrar ao juízo e aos credores a verdadeira realidade econômica financeira das empresas2.
Noutro giro, prestigia-se o PRINCÍPIO DA CELERIDADE mediante a definição da forma de contagem dos prazos do stay period e para apresentação do
plano de recuperação judicial que atualmente deve
ser feita em dias corridos e ininterruptos3 (Resp. no
1699528 / MG (2017/0227431-2), o que deve contar
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com ampla divulgação de sua previsão de início e término aos credores e interessados.
Esta inteligência jurisprudencial do Tribunal da
Cidadania deve ser estendida, para fim de sedimentação, à definição da forma de contagem dos prazos
na fase administrativa de verificação de créditos a
cargo do administrador judicial, em prol da celeridade e para que não pairem dúvidas quanto à previsão
do marco temporal para a definição do processo recuperacional – mormente considerando-se que a Lei
possui um racional lógico de estabelecimento concatenado dos prazos.
Temos, ainda, o PRINCÍPIO DO AMPLO TRATAMENTO DO PASSIVO DA EMPRESA, que tenha fato gerador anterior à data do pedido da recuperação judicial- como espécie do PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESÁRIAS VIÁVEIS – que deste exsurge a necessidade
de que o processo de recuperação judicial seja um
vetor efetivo para tratamento de todo o passivo da
empresa em crise econômica e financeira, pois se
sabe que um projeto concreto de recuperação deve
equacionar todo o tipo de passivo da sociedade, a
fim de possibilitar realmente a curto, médio e longo
prazo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
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promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica.
Nesta toada convida-se para reflexão que a recuperação judicial deveria se apresentar como um ambiente único, seguro e equânime para a composição
das dívidas da recuperanda, desde que encontrem
fato gerador anterior à data do protocolo do pedido
(art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005), o que melhor
nos parece comungar com o efetivo tratamento da
crise da empresa de forma conjuntural e estruturada,
mediante plena aplicação do artigo 59 da Lei no
11.101/2005 nestes casos.
Ainda considerando um aspecto colateral e correlato deste tema, traz-se a colação o recente julgado do
e. Superior Tribunal de Justiça, que robusteceu a intelecção de que cabe o juízo da recuperação judicial
decidir acerca da definição da eventual extraconcursalidade do crédito e da essencialidade do bem ao
desenvolvimento das atividades empresariais em se
tratando de propriedade fiduciária, eis que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda
que garantidos por alienação fiduciária, da posse da
sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)4.
Não menos importante, é a constatação de que o
enfrentamento específico do manejo das pendências
fiscais da sociedade recuperanda no ambiente do
processo recuperacional tem se mostrado, então,
uma evidente necessidade. Existe certamente um
limbo de incerteza quanto à efetividade do processo
de recuperação judicial ao deixar à margem, sem
guarida prático-efetiva, as pendências tributárias do
devedor, em franco contributivo para o engessamento,
e até mesmo inviabilização, da atividade empresária.
Neste contexto, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem retificando a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre as questões que incidam
sobre o soerguimento da empresa e a efetividade do
plano de Recuperação Judicial, ainda que oriundas
de execução fiscal5, evitando, neste caso, que medidas
expropriatórias possam prejudicar o cumprimento
do plano6.
Mostrar-se-ia contraproducente, e quiçá, um óbice instransponível ao desígnio do processo de recuperação judicial de superação da crise econômico-financeira e, assim, um atentado ao princípio mater da
preservação da empresa viável, cogitar o prosseguimento indiscriminado de execuções singulares que
podem levar ao abalo patrimonial da devedora já
combalida, durante o período que a recuperanda
possui para propor um plano de soerguimento.
Diversas são as evoluções jurisprudenciais atendendo esses anseios, que a bem de se manter uma
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análise panorâmica da sistemática recuperacional,
também não serão aprofundadas neste primeiro estudo, sendo aqui citadas a título ilustrativo: garantia
de ingresso da recuperanda em programas de parcelamento de tributos; decisões que obstam atos de
constrição judicial e alienação de ativos, inclusive em
sede de execução fiscal; decisões que permitam a participação de recuperandas em certames licitatórios
com dispensa de apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Fiscais, inclusive em relação aos entes públicos; ou decisão que adeque as exigências editalícias à realidade de uma empresa em recuperação judicial, para fim de permitir o exercício competitivo
da atividade empresária.
Essa confirmação e robustecimento de competência, além de nos parecer materializar a tendência da
jurisprudência, tornaria o processo de recuperação
judicial realmente como um instrumento condizente, ante o dinamismo e uniformidade de suas decisões, com a toada empresarial e a necessidade das
empresas de se verem tuteladas por decisões rápidas
e efetivas sob o aspecto prático.
Outra questão relevante é a sedimentação da
possibilidade da formação de litisconsórcio ativo
voluntário de grupos de empresas para propor uma
única recuperação judicial em consolidação substancial e processual, cabendo à empresa demonstrar
que a união das sociedades em um único grupo e
com um único plano de recuperação judicial mostra-se mais efetiva para o projeto de soerguimento,
ante, por exemplo, a interdependência econômico-financeira das empresas, ou da estratégia conjuntural e colaborativa a ser adotada no plano de recuperação judicial.7
Temos, também, a questão correlata ao amplo
tratamento da crise da empresa, que seria o regramento quanto à coordenação do processo de recuperação judicial no caso de empresas transnacionais e
que possuam, portanto, filiais, subsidiárias, coligadas
e etc., fora do território nacional, com a adoção da
LEI MODELO DA UNCITRAL a fim de facilitar a
cooperação entre juízos e a efetividade e unidade das
decisões envolvendo o processo recuperacional do
grupo empresarial com atuação transfronteiriça.
Last but not least, temos o PRINCÍPIO DO PRESTÍGIO À AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA
DOS CREDORES E DO RESPEITO À SUA DISPONIBILIDADE DE DIREITO PRIVADO- PRINCÍPIO
DA VONTADE REAL E SOBERANA DOS CREDORES, pois se sabe que a recuperação judicial, em sua essência, é um processo coletivo entabulado entre a devedora e seus credores, realizado sob a batuta do Poder
Judiciário a fim de se evitar o cometimento de ilegalidades nessa negociação coletiva, resguardando-se um am49

biente isonômico e de lisura negocial entre os envolvidos no processo de recuperação judicial.
Com base nessa premissa, temos o informativo
de jurisprudência no 0549 do Superior Tribunal de
Justiça, que nos diz que não cabe ao Poder Judiciário
se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da
empresa e de seu plano, mas deve, sim, exercer o
controle de legalidade do plano de recuperação – no
que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de
direito8
Esta evolução ultimada pela jurisprudência deve
ser secundada e prestigiada por disposições que
garantam que as decisões tomadas em assembleia
geral de credores reflitam a vontade lídima, soberana
e da maioria dos credores, sem qualquer vício ou
contaminação a fim de se resguardar a segurança
jurídica e a força devida às decisões imperantes dos
credores reunidos em assembleia.
Nesta linha de ideias deve-se garantir ampla
divulgação acerca da data, local e horário e das
matérias que serão tratadas no conclave (com o envio
de cartas e disponibilização de informação via canais
de comunicação da internet) e que, em caso de
suspensão, fique garantida a participação de todos os
credores habilitados no processo, mesmo aqueles
que não tenham comparecido aos anteriores atos
assembleares – tudo para se incentivar a maciça
participação do credores.
3. Considerações Finais
Percebe-se que a jurisprudência deve desempenhar seu efetivo papel como fiel da balança enfrentando e entregando a tutela conforme a necessidade
do instituto.
Ao assim fazer, permite que todos os envolvidos,
direta ou indiretamente, em um processo de
recuperação judicial realmente sejam efetivamente
cobertos pela “segurança jurídica”, tendo o mínimo
de previsibilidade quanto à sorte de seus direitos ante
a recuperação judicial da devedora.
Concordando, ou discordando das definições estabelecidas até então pelo Poder Judiciário, certo é
que o conhecimento prévio é a melhor forma de contemporizar os diversos interesses envolvidos em uma
recuperação judicial, propiciando, inclusive, que se
possa estrategicamente incluir esta previsão, e suas
consequências, no arranjo estratégico da atividade
empresarial.
E isto se mostra necessário, pois ainda existe divergência por parte da doutrina e jurisprudência
acerca das definições de temas de nodal importância correlatos à Recuperação Judicial de empresa, o
que acarreta, consequentemente, por vezes, uma
aplicação nada coesa de entendimento que – sem
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embargos à análise de sua correção- podem, em um
antagonismo contraproducente, assim, prejudicar o
projeto maior de soerguimento da sociedade empresária viável.
Ousamos convidar para a reflexão de que a jurisprudência no âmbito da recuperação judicial deve
sopesar, sem olvidar a legalidade, as consequências
práticas na vida empresarial e analisar o impacto
econômico e financeiro, mesmo que sísmico, das decisões em prol do melhor interesse conjunto da gama
de envolvidos, direta e indiretamente, no processo
recuperacional.
De toda sorte, não devemos perder de vista o
conceito de que toda contribuição legislativa, doutrinária e jurisprudencial deve servir para que o instituto se torne cada vez mais eficaz, e, assim, não
acabe como letra morta, sem efetividade prática.
Assim, façamos o nosso papel lapidando a recuperação judicial, tornando-a um verdadeiro mecanismo jurídico otimizado para superação da crise econômico-financeira das atividades empresárias
viáveis atendendo realmente aos anseios de todos
os envolvidos, principalmente em um contexto
onde a conjuntura, a perspectiva econômica, se
mostre cada vez menos convidativa para a aposta
em soerguimento e empreendedorismo.

Notas
1
Deve-se, também, prestigiar o envio de cartas (que pode e deve ser
realizado por meio eletrônico) aos credores não somente na ocasião do
deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 22, I, letra
a, da Lei no 11.101/2005), mas também, ante a eventos importantes
do processo, tais como: informando a data para objeção ao plano
de recuperação judicial; a data para apresentação de habilitações de
crédito e divergências; o resultado da fase administrativa de verificação
de créditos; intenção de alienação de ativos; a data da assembleia geral
de credores, que terá por objeto deliberar sobre a aprovação do plano
de recuperação judicial e o seu resultado.
2
Trecho da decisão do Magistrado Luiz Alberto Carvalho Alves –
titular da 3a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro
3
RECURSO ESPECIAL No 1.699.528 – MG (2017/0227431-2)Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
4
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 153.473 – PR (2017/01799767)- julgado em 09 de maio de 2018- Relator designado Ministro Luis
Felipe Salomão- decisão não unânime.
5
A fim de pacificar as divergências de entendimento entre tais
turmas, a questão foi afetada à Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça através do procedimento previsto no artigo 16 do RISTJ,
nos autos do Conflito de Competência no 144.433/SP, bem como
através do Tema 987 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.712.484/
SP, REsp 1.694.261/SP e o REsp 1.694.316/SP).
6
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 133.509 – DF
(2014/0092483-7) – RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO –
2a – SEGUNDA SEÇÃO).
7
TJRJ – Agravo de Instrumento no 0015743-55.2017.8.19.0000.
Relator Des. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES.
8 REsp 1.359.311-SP – Relator Ministro Luis Felipe Salomão.
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BASILIO
A D V O G A D O S

Fundado por advogados de destaque no cenário
nacional, egressos dos principais escritórios de
advocacia do País, Basilio Advogados tem atuação
empresarial, baseada no atendimento a grandes
empresas de diversos segmentos, tais como
concessionárias de serviço público, mineradoras,
bancos, construtoras, shopping centers, assim
como a pessoas físicas.
O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar,
que atua em diversos segmentos empresariais,
priorizando a ética em suas relações e a busca
constante pela excelência.
Em sintonia com a constante evolução das demandas
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório
tem por objetivo essencial e compromisso institucional
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a
confecção artesanal dos trabalhos e atuação
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de
tratamento personalizado ao cliente, sempre
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada
para cada assunto.
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Av. Presidente Wilson, 210-12o e 13o andares
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Fax: 55 21 2210 6316
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R. Leôncio de Carvalho, 234 - 4o andar
Paraíso - São Paulo
SP - Cep: 04.003-010
Tel./Fax: 55 11 3171 1388

Brasília

SCN - Qd 04, BL B, Pétala D, Sala 502
Centro Empresarial Varig - Brasília
DF - Cep: 70.714-900
Tel.-Fax: 55 61 3045 6144
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Ao inaugurar o evento, a presidente do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, desembargadora
Therezinha Cazerta, comentou que o encontro
remeteu a um pensamento sobre um tempo passado,
uma época em que as mulheres não tinham o direito
de se reunir para debater ideias. “Quando fiz
concurso, era muito difícil para as mulheres entrar
na magistratura, pois havia forte discriminação.
Ainda há muito a caminhar, mas trabalhos como
esse, as nossas atitudes, a nossa união, fazem o
mundo andar para frente”. A presidente lembrou,
ainda, o fato de ter ouvido de muitos colegas, no
início de sua carreira, que aquela não era uma
profissão para mulheres, por serem frágeis e sensíveis.
“Quando eu pensei em ser juíza foi por isso mesmo.
A sensibilidade feminina é necessária para observar
as fragilidades, enxergar as situações dos mais
desfavorecidos, reconhecer-se nessas pessoas e trazer
ao Direito um pouco de humanidade. E esse evento
pode nos ajudar nisso”.
A desembargadora Inês Virginia comentou que a
parte matutina do programa seria dedicada a discutir
a contribuição do olhar feminino na justiça. “Talvez,
até, para ajudar na diminuição da desigualdade entre
gênero dentro da Justiça”, disse, antes de explicar a
dinâmica da mesa-redonda, que se valeu de perguntas
e respostas trocadas entre as participantes, sempre

relacionadas aos temas da arte em geral aplicados ao
cotidiano das pessoas e à visão da justiça sobre esses
múltiplos aspectos.
Leda de Oliveira Pinho, juíza federal aposentada,
foi quem fez a primeira pergunta, com enfoque no
conto mítico “Os dragões”, do escritor Murilo
Rubião, que remete às questões da impossibilidade
de convivência com o “diferente”. Escolhida para
responder, a professora do programa de pósgraduação em Humanidades, Direitos e outras
Legitimidades, do Diversitas/Universidade de São
Paulo (USP), Sandra Regina Chaves Nunes,
comentou que, embora o texto seja dos anos 1960, é
muito atual, pois trata de nossas intolerâncias, hoje
vistas na questão dos imigrantes, na angústia pela
falta de enquadramento em padrões sociais e no
aumento dos casos de bullying, por exemplo. “O que
o conto pode fazer, ao trazer uma realidade insólita,
é propiciar outro olhar sobre a realidade, sobre os
acontecimentos cotidianos”, declarou.
Respondendo a questão seguinte, sobre as “muitas
camadas de impossibilidades” que são impostas – na
literatura e na vida – às mulheres, a advogada e
professora da Universidade Federal do Paraná,
Melina Fachin, comentou um fato bastante relevante:
o direito é raramente feito por mulheres. “Não somos
protagonistas da criação da narrativa jurídica. Temos

Quando a Justiça
encontra a Arte
Da Redação, por Ada Caperuto

Operadoras do Direito de todo o Brasil, que também têm atuação em diferentes segmentos
artísticos, se reuniram na EMAG para debater as intersecções entre dois temas que, embora
pareçam antagônicos, guardam profundas relações entre si.

E

m 22 de agosto, a Escola de Magistrados da
Justiça Federal da 3a Região (Emag) e a Comissão Ajufe Mulheres, da Associação dos
Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, promoveram o evento “Justiça, Gênero e
Arte”, sob a coordenação da desembargadora federal
Inês Virgínia Prado Soares e das juízas federais Célia
Regina Ody Bernardes e Louise Filgueiras.
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Voltado aos integrantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogadas e advogados e demais profissionais do sistema de Justiça
e arte, o evento foi aberto com uma mesa-redonda da
qual participaram magistradas, advogadas, defensoras públicas, promotoras, procuradoras e acadêmicas
de todo o Brasil, todas elas, de algum modo, também
atuantes nas artes.
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A juíza federal e coordenadora da Comissão Ajufe Mulheres, Célia Regina Ody Bernardes, lançou a
questão sobre como a arte pode estabelecer uma conexão possível entre gênero e justiça e ampliar a visibilidade representativa a ambos os sexos nas duas
áreas. A resposta foi dada por Paula Bajer, procuradora regional da República da 3a Região e autora dos
romances “Feliz Aniversário, Sílvia” e “Nove tiros
em Chef Lidu”. Segundo ela, ainda há que se buscar o
equilíbrio no espaço que cabe às mulheres no que diz
respeito à literatura, quando há uma maioria de homens que são publicados pelas grandes editoras.
“Esse encontro reflete a necessidade de procurarmos
nossas singularidades e podermos trabalhar com a
mesma liberdade que têm os homens. A nossa liberdade ainda é um pouco restrita”, pontuou.
Andrea Nunes, promotora de Justiça do Estado
de Pernambuco e autora do romance policial “A
Corte infiltrada”, falou sobre o desafio de escrever
um romance policial e se o fato de ser mulher teve
algum reflexo nisso. “Hoje, estamos avançando nessa
área. As mulheres receberam essa pecha de autoras
de ‘literatura feminina’, que fala sobre temas domésticos, porque elas não tinham acesso ao mercado de
trabalho e aos espaços de poder. Com as mudanças
que vêm ocorrendo, ela hoje pode falar sobre outros
temas a partir de sua experiência de trabalho e de
vida”, declarou.
A representatividade da mulher no espaço das
artes, assim como no sistema de justiça enfrenta
barreiras socioculturais. No que diz respeito à
questão de gênero a arte estaria imitando a vida? A
pergunta foi respondida por Márcia Hoffmann do
Amaral e Silva Turri, juíza federal e doutora em
Filosofia. Ela citou dados do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que dão conta de que está sendo
alcançado o equilíbrio numérico de gênero nos
tribunais. “Estamos também bem representadas
enquanto símbolo. Somos frágeis fisicamente, mas
somos fortes, pois lidamos com nosso emocional de
uma maneira que os homens talvez não lidem. E isso
tem a ver com a arte. E tem a ver com a justiça, que
tem que lidar com a razão e a emoção. Nesse sentido,
a mulher cumpre a palavra do oráculo: ‘conhece-te a
ti mesmo’. Não queremos juízes puramente racionais.
Queremos juízes sábios, e um juiz que não conhece
as emoções não é sábio. Para mim, o feminino e a
arte nos emocionam. E isso tem a ver com uma
concepção de justiça que valoriza o equilíbrio, onde a
razão e a emoção estão presentes”.
A presença da mulher na arte poderá representar
uma ponte entre justiça e gênero? Esta pergunta foi
respondida por Mariana Salomão Carrara, defensora
Pública do Estado de São Paulo e autora dos livros:
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“Delicada uma de nós” e “Fadas e copos no canto da
casa”. Ela relatou que suas obras foram lançadas por
uma editora que publica exclusivamente obras escritas
por mulheres, além de citar outras iniciativas que buscam suprir lacunas históricas de espaços não ocupados
pelo feminino. “Acredito que o sistema de justiça também poderá ser tocado por essa nova narrativa, por
essa mudança de comportamento. A arte também tem
o poder de gerar a empatia, o que é muito importante
para o sistema de justiça”, declarou.
Laís Leite, juíza federal, cantora e compositora,
também opinou sobre esta questão: “A arte e o
Direito, assim como o artista e o aplicador do Direito
parecem conceitos antagônicos. Eu, como sempre fui
metódica na minha parte musical, afirmo que a arte
em si tem padrões, é cheia de regras. O Direito
também funciona assim. No entanto, as pessoas que
se envolvem com a arte têm tendência a querer
quebrar padrões e, neste sentido, a arte pode ter esse
poder enquanto se trata da justiça. Pode atuar para
quebrar o padrão do masculino, mudar o fluxo dos
pensamentos que imperam até hoje”.
Também Raquel Chiarelli, juíza federal e
instrumentista, respondeu ao questionamento. “Para
nós é muito claro porque justiça, gênero e arte estão
integrados, mas muito poucas pessoas entendem”,
defendeu. “Eu sou tudo ao mesmo tempo: mãe,
música e juíza. Platão nos ensina que a música é
matemática, é filosofia, é estética, é retórica e poesia.
A música é importante para a formação da polis, mas
isso se aplica a qualquer tipo de arte. Um dia vamos

superar esse positivismo maluco que adotamos, e nos
permitiremos ser seres humanos integrais. Eu acho
que é uma questão de tempo, nos tornaremos seres
humanos integrais, independentemente de gênero”,
concluiu.
A segunda parte da mesa-redonda foi dedicada ao
debate livre de ideias, a partir da exibição de um
comercial da ESPN W, canal por assinatura que
valoriza a presença feminina nos esportes, criticando
a “invisibilidade de gênero” que ainda existe. Entre
os principais tópicos discutidos, as participantes
abordaram a dificuldade de ascensão das mulheres
nas carreiras jurídicas; a necessidade de mudar a
ideia ainda persistente de que as mulheres, por serem
“frágeis”, deveriam ficar restritas a comarcas menos
perigosas; e as dificuldades de conciliar maternidade
e cuidados com os filhos à vida profissional. A
programação da manhã foi encerrada com a
apresentação musical da juíza federal Laís Leite.
Na parte da tarde, o evento contou a primeira
reunião da Frente das Mulheres Magistradas e a
oficina “Música, substantivo feminino”, da qual
participaram Ana Carolina Murgel, historiadora da
Música Popular Brasileira da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp); Andréia Schinasi,
coordenadora do Núcleo de Música do Itaú Cultural;
Danilo Cymrot, doutor em Direito pela USP, cantor
e compositor; e a juíza federal Laís Leite. O evento foi
encerrado no final da tarde, com um concerto de
música barroca da juíza federal Raquel Chiarelli e
músicos convidados no Hall Nobre do TRF3.

Foto: Assessoria de Comunicação do TRF3

pouco mais de 10% de representação legislativa. Em
que a literatura pode ajudar nisso? Abrindo o
fenômeno jurídico a essa compreensão mais sensível
a respeito do lugar do outro. Permear esse discurso
jurídico com a sensibilidade da literatura pode nos
ajudar a ver os sujeitos de carne e osso. A literatura
pode propiciar abertura e pluralidade”, considerou.
A juíza de Direito do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e escritora, Fernanda Menna,
falou na sequência sobre o lugar da mulher nas obras
literárias da Antiguidade, que sempre foi o de estar
subjugado, ainda que de maneira figurada, ao
homem. Assim estão as figuras de Oresteia, Palas
Athena e Eva. “Muito do patriarcado nasce nessas
obras, mas hoje temos textos como a de Clarissa
Estes, em ‘Mulheres que correm com os lobos’, que
recontam essas histórias do ponto de visita feminino”,
comentou, lembrando que tudo isso é uma
construção cultural ainda muito sólida, mas que
pode e deve ser revista.
A juíza federal e membro da Comissão Ajufe
Mulheres, Louise Filgueiras, lançou a questão
específica sobre as adolescentes que passam a maior
parte de suas vidas em situação de abrigo e, quando
em liberdade, se tornam vulneráveis a certas situações
de violência, como a exploração sexual. A juíza de
direito do TJSP e fotógrafa, Dora Martins, relatou
um caso sobre uma jovem de um projeto do
apadrinhamento do qual tomou parte, que passou
por uma experiência de apropriação de sua imagem a
partir de um projeto de fotografia ofertado a ela.
“Essa apropriação da imagem para as meninas é
muito delicada, nós vemos a dificuldade que é a luta
do feminismo dentro da justiça nesse aspecto do
corpo. Quando você tem um olhar direto para ela, há
um reconhecimento e ocorre um resgate dessa
menina como ser humano”, relatou.
Mônica Sifuentes, desembargadora federal do
TRF1 e autora do romance histórico “Um poema
para Bárbara”, foi convidada a falar sobre a poetisa e
ativista política Bárbara Heliodora, personagem
central de seu livro, e o que ela pode ensinar sobre
potência feminina e justiça. “O que me dei conta ao
fazer este trabalho é que a inconfidência mineira,
assim como várias outras histórias, sempre foi
contada do ponto de vista dos homens, mas as
mulheres tiveram uma participação muito forte no
movimento, antes e depois, quando seus maridos
foram encarcerados. Elas tiveram que se reunir, em
uma sociedade fechada como aquela, e reconstruir
suas vidas. Barbara traz um resgate do feminino
dentro de nós. Temos que seguir resgatando essas
personagens para que elas continuem a fazer parte de
nossas vidas e da história do Brasil”.
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Renée do Ó Souza

Promotor de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso

Leonardo Yukio D. S. Kataoka

Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro

A

tualmente, no direito eleitoral brasileiro
tem se intensificado o debate acerca da
possibilidade de candidaturas avulsas, isto
é, candidaturas para cargos eletivos sem a
prévia filiação partidária. O tema é de interesse nacional, repercute diretamente no regime democrático e ordem jurídica, estando a questão submetida ao
E. STF, nos autos do ARE no 1054490/RJ. O presente
artigo analisa a possibilidade jurídica deste tipo de
candidatura no Brasil.
As candidaturas avulsas encontram previsão no
Pacto de São José, que foi promulgado pelo Dec. no
678/92 e prevê:
Artigo 23
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes
direitos e oportunidades:
a) de participar da direção dos assuntos públicos,
diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;
b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual
e por voto secreto que garanta a livre expressão da
vontade dos eleitores; e
c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade,
às funções públicas de seu país.
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Anote-se que a norma
contida no Pacto favorece a
participação política porque,
além de ampliar o número
de cidadãos aptos a disputar
eleições para cargos públicos
no Brasil, amplia a qualidade
representativa do sistema
eleitoral vigente e harmonizase com outras normas
constitucionais fundamentais.”

Foto: Arquivo Pessoal

Possibilidade de candidaturas
avulsas no sistema eleitoral
brasileiro

Renée do Ó Souza

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou
condenação, por juiz competente, em processo penal.

Como se vê do art. 23, inc. I, b, e inc. II, do Pacto
de São José a filiação partidária não consta dos motivos pelos quais se pode restringir a participação de
candidatos em eleições. Interpretando o referido dispositivo, a Corte Inter Americana de Direitos Humanos (Corte IDH), no caso Yatama vs. Nicarágua, de
2005, decidiu que restrições a capacidade eleitoral
passiva devem atender a critérios de legalidade, finalidade e necessidade em uma sociedade democrática.
Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte trecho
do julgado:
A restrição deve ser estabelecida por lei, ser não discriminatória, fundada em critério razoável, possuir
finalidade útil, sendo essencial para atender interesse público e ser proporcional ao fim a que se destina.
(parágrafo 206 – tradução livre)

Especificamente em relação à necessidade de filiação a partido político, como condição para o exercício
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da capacidade eleitoral passiva, a Corte IDH, ao analisar o caso mencionado acima, entendeu que tal restrição não é compatível com o Pacto de São José, nos
seguintes termos:

Não há qualquer dispositivo na Convenção Inter-Americana que permita o estabelecimento de exigência de
que cidadãos somente possam concorrer a cargo eletivo
através de partido político. A importância dos partidos
políticos como entidades associativas essenciais para o
desenvolvimento e fortalecimento da democracia não é
menosprezada, mas é reconhecido que existem outras
formas através das quais candidatos podem se candidatar a cargos públicos, de maneira a atingir o mesmo objetivo (...) (parágrafo 215 – tradução livre)

O Pacto de São José é tratado internacional de direitos humanos, internalizado antes do advento da
EC no 45/2004, pelo Decreto no 678/92. Embora não
se desconheça a tese de que referido tratado tenha
sido recepcionado com status de norma constitucional, dada a matéria especificadamente tratada nestes
pontos, forçoso concluir tratar-se de norma infraconstitucional, como lei ordinária.
Em razão disso, vislumbra-se como possível as
candidaturas avulsas visto que a norma constitucional
2018 Outubro | Justiça & Cidadania

do art. 14, § 3o, V, é de eficácia contida que reclama
complementação por meio de lei. Ora, neste caso,
tanto quanto o Código Eleitoral (art. 87), o Pacto de
São José é norma infraconstitucional capaz de
compor e regulamentar o dispositivo constitucional
citado. O quadro jurídico é, então, de coexistência de
dois sistemas de elegibilidade: um regulamentado
pelo Código Eleitoral, que exige a filiação partidária e
outro, decorrente do Pacto de São José, que admite
candidaturas avulsas/sem partido.
Anote-se que a norma contida no Pacto favorece
a participação política porque, além de ampliar o número de cidadãos aptos a disputar eleições para cargos públicos no Brasil, amplia a qualidade representativa do sistema eleitoral vigente e harmoniza-se
com outras normas constitucionais fundamentais.
Ainda que a ordem constitucional vigente já
indique que, para realização de projetos de vida e
desenvolvimento de suas capacidades individuais,
sobretudo quando canalizadas em prol do bem
comum, ninguém poderá ser compelido a associarse ou a permanecer associado (art. 5o, XX, da CF).
Trata-se de garantia constitucional salutar à liberdade
de expressão, ao sistema democrático e ao próprio
princípio da igualdade visto que o condicionamento
57
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A candidatura avulsa
assim, ao contrário do que
se supõe, a médio prazo,
fortalecerá os partidos
políticos que, devido à
concorrência com outro
sistema, deverão amealhar
filiados pelos valores
virtuosos que inspiram.”

ram. A crise de representatividade também atinge
fortemente as legendas partidárias: 81% avaliam que
“o problema do país não é o partido A ou B, mas o
sistema político”3.
Esse sentimento popular deve ser capaz de compor uma alternativa a este estado de coisas visto que
reformas legislativas nestas questões são, na maioria das vezes, supérfluas e não tocam no âmago do
problema.
Aliás, foi neste contexto que o fenômeno das
candidaturas avulsas ganhou fôlego em muitos
países sendo que os mesmos motivos que levaram
à sua adoção em outras nações podem ser
invocados aqui4. Em estudo publicado na agência
de notícias do Senado realizado pela ACE Project,
estima-se que apenas 9,68% dos 217 países
democráticos do mundo barram candidaturas
independentes5.
Para citarmos alguns casos, noticia-se que países
como Islândia, Eslováquia e Moçambique adotam as
candidaturas independentes. O rol de eleitos com
este sistema tem importantes centros internacionais
como o atual presidente da França, Émmanuel Ma-

cron, atual presidente da Áustria, Alexandre Van der
Bellen, atual presidente da Finlândia, Sauli Niinistö,
atual prefeita de Tóquio, Yuriko Koike e de Bogotá,
capital da Colômbia, Enrique Peñalosa6.
Por onde se analise a questão, não se vislumbra
prejuízos a nação brasileira na possibilidade de
candidaturas avulsas7. Se é verdade que o sistema
partidário atual tem assento constitucional8, as
alterações normativas provocadas pelo Pacto de São
José, devidamente referendado e internalizado pelo
Brasil9, indicam que este é um novo horizonte para a
compatibilização da atual sociedade, conectada,
complexa e pluralista, e um regime democrático apto
a promover com uma vida moderna virtuosa.
Inegável, portanto, que a possibilidade de candidaturas avulsas implica em importante aperfeiçoamento da democracia brasileira, constituindo-se em
relevante avanço para a cidadania. Trata-se de instituto que inegavelmente alarga a liberdade política do
cidadão, amplia a participação popular no governo,
reafirma direitos humanos fundamentais e promove
a esperada evolução das instituições democráticas do
Brasil.

Notas
Leonardo Yukio D. S. Kataoka

de direitos ao dever de associar-se, notadamente às
entidades de direito privado, implica em restrições
injustificadas a direitos fundamentais.
Nessa linha, a filiação ao partido político será ato
voluntário de adesão a uma proposta de trabalho
virtuoso, fruto de uma opção consciente, e não
decorrente de uma imposição legal. A candidatura
avulsa assim, ao contrário do que se supõe, a médio
prazo, fortalecerá os partidos políticos que, devido à
concorrência com outro sistema, deverão amealhar
filiados pelos valores virtuosos que inspiram.
Para além dessa hermenêutica sistemática, a admissão de candidaturas avulsas é mecanismo de
compatibilização entre o postulado democrático, cidadania e as tecnologias vestíveis da contemporaneidade. A velocidade e facilidade com que a internet
conecta a população atualmente já produziu efeitos
sobre o exercício da cidadania e participação popular
nos regimes democráticos, originando o que vem
sendo denominado como crowdsourced constitution1. Trata-se de uma democracia que se vale de ferramentas e tecnologias que asseguram a manifestação direta dos cidadãos nas decisões políticas do
Estado2. Esses novos mecanismos de participação são
capazes de dar voz e refletir diversidades que encon58

tram nas convenções partidárias obstáculos às suas
proliferações.
Noutra perspectiva, a possibilidade de candidaturas sem partidos tem potencial de dar uma resposta
adequada à crescente onda mundial de crise de representatividade, caracterizada pela descrença da população em geral no atual sistema eleitoral político-partidário.
Esse quadro, aliado as informações prestadas pela
liberdade de imprensa, o fortalecimento de instituições como o Ministério Público e Poder Judiciário,
além do amadurecimento da própria democracia,
provocaram uma verdadeira revolução na percepção
do povo brasileiro acerca do sistema político-partidário.
É o que revela recente pesquisa publicada neste
no dia 13 de agosto de 2017 pelo jornal O Estado de
S. Paulo que mostra que 94% dos eleitores não se
sentem representados pelos políticos que estão no
poder. O levantamento, do instituto Ipsos, confirma
a rejeição generalizada dos brasileiros à classe
política, independentemente de partidos, e ao atual
sistema político-eleitoral.
Além disso, 86% disseram que não se sentem representados por aqueles políticos nos quais já vota-
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1
Crowdsourcing é “a atividade ou a prática de envolver muitas pessoas para desenvolver idéias, produzir conteúdo ou realizar tarefas enormes ou
tediosas, como solicitando ajuda através da internet. A palavra se originou como um composto conveniente para denotar ‘terceirização para a multidão’”. Tradução livre (Bryan A. Garner, Black´s law dictionary, 10. ed., p. 459).
2
“A internet, por um lado, contribui para a pluralização da esfera pública, ao multiplicar as fontes de informação e de difusão de ideias e baratear o
custo de acesso ao espaço público daqueles que desejam se exprimir” (Daniel Sarmento. Comentários à Constituição Federal. J. J. Gomes Canotilho
et al. – São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. Art. 220).
3
Pesquisa disponível em http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/para-94-dos-eleitores-atuais-politicos-nao-os-representam-aponta-pesquisa/. Acessado em 17 fev. 2018.
4
Esse tipo de influência recíproca de determinados institutos jurídicos de ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais, apto a ensejar uma
“fertilização cruzada”, é útil em tempos de mundialização de problemas internacionais. Interpretações jurídicas desenvolvidas em outros tribunais,
estrangeiros ou internacionais, possibilitam que uma ideia de ordem no direito internacional contemporâneo, marcado pela complexidade com
a profusão de redes de atores e de normas, de organizações e de tribunais, ingresse internamente após uma interpretação judicial comum ou dialogada, respeitando-se as diferenças culturais ou de linguagem, dentro da margem nacional de apreciação de cada Estado (VARELLA, Marcelo
Dias. Internacionalização do direito: direito internacional, globalização e complexidade. 2012. 606 f. Tese de Doutorado. Dissertação. Faculdade de
Direito, USP, São Paulo, 2012. f. 437-439. p. 216-217).
5
In https://www.conjur.com.br/2017-jun-28/stf-analisara-acao-liberacao-candidatos-partido. Acessado em 25 jan. 2018.
6
In https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/10/em-julgamento-pelo-stf-possibilidade-de-candidatura-sem-partido-gera-controversia-cj8da78im002601objvl7ad4h.html. Acessado em 25 jan. 2018
7
Cabe neste ponto expor que a recepção do Pacto de São José no ordenamento jurídico não expõe a riscos o sistema de inelegibilidade previstos
na Lei Ficha Lima. A uma porque o Pacto foi internalizado em 1992, sendo que a Lei Ficha Limpa é de 2010, o que permite concluir que esta lei é
posterior e especial, de forma que excepciona a regra exposta pela legislação anterior. A duas porque a matéria tratada na Lei Ficha limpa reclama
Lei Complementar, ao passo que o Pacto tem status de lei ordinária, cujo rol de matérias objeto da lei não se confunde com o rol de Leis Complementares. A três porque a Lei Ficha Limpa goza de proteção decorrente da eficácia vinculante decorrente do julgamento da ADC no 29/ADC no
30/ADI no 4578.
8
O sistema partidário atual, como aponta Luís Roberto Barroso, possui muitas críticas porque se caracteriza “pela multiplicação de partidos de
baixa consistência ideológica e nenhuma identificação popular. Surgem, assim, as chamadas legendas de aluguel, que recebem dinheiro do Fundo
Partidário – isto é, recursos predominantemente públicos – e têm acesso a tempo gratuito de televisão. O dinheiro do Fundo é frequentemente
apropriado privadamente e o tempo de televisão é negociado com outros partidos maiores, em coligações oportunistas e não em função de ideias.
A política, nesse modelo, afasta-se do interesse público e vira um negócio privado. […].” (STF – ADI no 5.081/DF – Pleno – trecho do voto do Rel.
Min. Luís Roberto Barroso – j. 27-5-2015).
9
A aprovação e a internalização do Pacto indicam, como bem apontou a Procuradoria Geral da República no parecer exarado no ARE no 1.054.490RJ, uma concordância política com a tese das candidaturas avulsas: “Daí que os partidos representados no Congresso Nacional abriram mão, validamente, da função de organizações intermédias exclusivas entre governantes e governados, ao terem aprovado o Pacto de São José”.
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Flávia Albaine Farias da Costa

D

Defensora Pública no Estado de Rondônia

ia 21 de setembro se comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o que
nos leva a refletir sobre o desenvolvimento dos instrumentos e dos movimentos
de inclusão dessas pessoas na sociedade brasileira.
Infelizmente, ainda vivemos em uma comunidade bastante exclusiva em relação às pessoas com deficiência, onde grande parte das ruas e calçadas brasileiras não está adaptada para o trânsito seguro de um
cadeirante, onde a maioria das escolas não dispõe de
tecnologia assistiva adequada para os alunos que
apresentam alguma deficiência, onde os dados estatísticos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística) ainda apontam para uma exclusão das
pessoas com deficiência do mercado de trabalho,
onde pessoas com deficiência mental são estigmatizadas como se todo o restante da humanidade tivesse
imune a ter os seus momentos de loucura e onde reinam tantos outros absurdos que dificultam a inclusão dessas pessoas no meio social.
Não se nega o progresso que já tivemos em termos de legislação brasileira objetivando o empoderamento e a autonomia desse grupo de pessoas. Cite-se, como marcos de avanços legislativos, a
incorporação, sob o status de norma constitucional,
da Convenção da ONU (Organização das Nações
Unidas) sobre os direitos das pessoas com deficiência
(Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009) e seu pro60

tocolo facultativo e a edição do Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei no 13.146/2015) em âmbito interno. Mais recentemente também o Tratado de
Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas
às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto impresso, e que
igualmente foi incorporado ao Ordenamento Jurídico Brasileiro com status constitucional.
Entre outros ganhos trazidos com esses avanços
legislativos, aplaudimos a adoção do modelo social
de deficiência em substituição ao modelo médico,
transformando, assim, a sociedade em um ator protagonista em favor da inclusão desse grupo de pessoas, além de ser agente influenciador na conceituação do que vem a ser deficiência. A deficiência não
é mais uma característica da pessoa, mas sim da sociedade, que não consegue se adaptar e permitir que
todos (independentemente de eventuais limitações
físicas, intelectuais, sensoriais e/ou mentais) exerçam os seus direitos e deveres com o maior grau de
autonomia possível e em condições de igualdade
com os demais.
No mesmo sentido tem sido a jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, ao
julgar o caso “Talía X Equador”, adotou expressamente o modelo social de abordagem da pessoa com
deficiência, entendendo que a criança Talía deveria
ser considerada pessoa com deficiência não apenas
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O comportamento
estigmatizado em relação
à deficiência possui raízes
culturais, econômicas, sociais
e históricas, e o trabalho
desenvolvido pela Defensoria
Pública Brasileira em muito
contribui para a eliminação
gradativa de cada uma
dessas raízes geradoras de
preconceito e exclusão.”

por ser portadora do vírus HIV, mas também pelo
ambiente de extrema exclusão social a que ela estava
submetida, o que impossibilitou o exercício regular
de seus direitos básicos tais como educação, saúde,
habitação, dentre outros. E que se, porventura, uma
pessoa portadora do vírus HIV estiver inserida em
determinado meio social inclusivo e adaptado para
que ela possa exercer os seus direitos regularmente,
então ela não poderá ser considerada pessoa com deficiência.
Mais do que nunca é preciso lutar pela solidariedade em um mundo onde o individualismo ainda
predomina. E o modelo social de abordagem da deficiência é exatamente isso. A deficiência não pode
mais seguir entrelaçada à ideia de caridade e de vitimização. A deficiência não é mais um problema individual da pessoa que a torna incapacitada diante de
suas limitações. A deficiência é uma questão eminentemente social, pois é o contexto que gera a exclusão.
E é exatamente nessa busca pela eliminação de
obstáculos que impedem a inclusão social de grupos
vulneráveis, nessa busca por uma sociedade livre de
preconceitos e efetivamente justa e solidária, é que
opera a Defensoria Pública enquanto instituição de
expressão e instrumento do regime democrático.
Objetivando a efetividade dos direitos humanos e a
primazia da dignidade da pessoa humana, a Defensoria Pública oferece inúmeras formas de atuações
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A Defensoria Pública como
instrumento de inclusão social
das pessoas com deficiência

que contribuem para que a sociedade consiga se ajustar à diversidade.
O comportamento estigmatizado em relação à
deficiência possui raízes culturais, econômicas, sociais e históricas, e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Brasileira em muito contribui para a
eliminação gradativa de cada uma dessas raízes geradoras de preconceito e exclusão. Uma breve leitura
do artigo 3o – a da Lei Complementar 80 de 1994 –
que lista os objetivos a serem perseguidos pela Defensoria Pública durante o desempenho de suas funções institucionais – já demonstra isso.
Citamos, como exemplos dessas atuações, as diversas vertentes do acesso à justiça pelas pessoas com
deficiência que ocorrem com o auxílio da Defensoria
Pública.
Acesso à justiça quando a Defensoria Pública presta
assistência judicial de forma gratuita para as pessoas
com deficiência que não possuem condições de arcar
com as custas de um advogado e de um processo. Ou
então, quando, independentemente da situação financeira, presta essa mesma assistência para uma pessoa
com deficiência que encontra-se em situação de vulnerabilidade, já que, em se tratando de pessoa com deficiência, a vulnerabilidade é extremamente patente diante
de uma sociedade que ainda não consegue incluí-la.
Acesso à justiça também quando a Defensoria
Pública atua na tutela coletiva em benefício de gran61

des massas de pessoas com deficiência que sofrem
violações aos seus direitos.
Acesso à justiça, mais uma vez, quando a Defensoria Pública luta por procedimentos judiciais mais
céleres em processos envolvendo pessoas com deficiência; e quando busca a atuação extrajudicial em parceria com os órgãos de rede e com profissionais de
outras áreas (psicólogos, assistentes sociais, médicos
e outros) para a solução dos problemas das pessoas
com deficiência.
Acesso à justiça, novamente, quando realiza a alfabetização jurídica, promovendo a educação em direitos humanos, esclarecendo à população – seja por
meio de palestras, cartilhas, artigos e outros instrumentos – quais são os direitos das pessoas com deficiência e como efetivá-los, além de auxiliar na conscientização do que cada qual pode fazer em benefício
da inclusão social, efetivando, assim as Regras 26 e 27
das 100 Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das
Pessoas em Condição de Vulnerabilidade.
Acesso à justiça, igualmente, quando atua nos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, auxiliando pessoas com deficiência vítimas
de violações de direitos humanos que tiveram que
encarar a debilidade e/ou a morosidade da justiça
brasileira em resolver as suas questões.

Por derradeiro, citamos a criação, em 2018, da
Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos, e da qual eu tenho o prazer de
ser membro integrante. Através da referida Comissão, Defensoras e Defensores Públicos do País inteiro
– cada qual trazendo as experiências e peculiaridades
dos locais onde atua – se unem com o mesmo propósito: lutar para que a nossa sociedade seja mais inclusiva e menos preconceituosa em relação às pessoas
com algum tipo de deficiência.
Defensoras e Defensoras Públicos são, indiscutivelmente, instrumentos de inclusão social das pessoas com deficiência, assim como de tantos outros grupos vulneráveis. Que cada Defensor e que cada
Defensora tenha força para levar essa missão – que
nem sempre é fácil – adiante. Sem se deixar abater
pelo desânimo, sem se perder na vaidade, e sem ter
preguiça de sair da sua zona de conforto para buscar
o melhor para os seus assistidos e assistidas.
E lembremos sempre: a pior deficiência não é
uma limitação física, sensorial, mental ou intelectual.
A pior deficiência é a incapacidade de aceitar e conviver com as diversidades de forma saudável, pois é
exatamente a convivência com as diferenças que nos
trazem crescimento e amadurecimento pessoal.
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Rodrigo Cunha Mello Salomão

É

Advogado

inegável o protagonismo assumido pelo
Poder Judiciário brasileiro nos últimos
anos. A crescente judicialização da política e
das relações sociais é um dado objetivo e um
tema que vem sendo debatido em âmbito nacional,
não só na academia e entre os operadores de direito,
como também perante toda a sociedade. Realmente,
não é raro encontrarmos o ativismo judicial sendo
comentado nos jornais de grande circulação e discutido por profissionais dos mais variados setores.
O tema é polêmico e delicado, sobretudo porque
a expressão em comento não possui uma definição
muito clara e é comumente confundida com outro
conceito bastante similar: a judicialização. Nesse
cenário, é importante esclarecer que não se pretende,
aqui, criticar aquilo que vem sendo denominado de
ativismo judicial, mas apenas trazer informações e
elementos que possam elevar a discussão e o melhor
entendimento do tema.
Pois bem. Uma retrospectiva histórica nos mostra
que o Poder Judiciário adquiriu especial relevância
com o surgimento do Estado Constitucional de
Direito. No anterior Estado Legislativo de Direito,
marcado pela centralidade da lei e a supremacia do
Parlamento, a Constituição era um mero documento
político sem qualquer força normativa. Nesse estado
de coisas, a preponderância do Poder Legislativo era
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A relevante diferença entre
judicialização e ativismo
judicial
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evidente e os juízes eram considerados apenas “a
boca da lei”.
Diante da redemocratização dos Estados após a
segunda guerra mundial, mostrou-se indispensável
não só prever um vasto rol de garantias individuais
como também proporcionar mecanismos aptos a
lhes conferir devida efetividade. Nesse contexto, as
constituições democráticas elencaram, em maior ou
menor grau, diversos princípios constitucionais, ficando o Poder Judiciário responsável por garantir a
observância dessas garantias. Em síntese, o Estado
Constitucional de Direito é caracterizado pela força
normativa da Constituição Federal e pela supremacia
judicial.
A normatividade da Constituição e o exercício da
jurisdição constitucional (leia-se, a aplicação direta e
indireta da Constituição pelas instâncias judiciárias)
alçaram o Poder Judiciário ao nível dos demais
poderes governamentais, passando, então, a exercer
papel de destaque nos Estados. Essa expansão do
Judiciário em todo o mundo e suas consequências
foram objeto do pioneiro estudo de Neal Tate,
intitulado “The global expansion of judicial power”1.
Como decorrência lógica dessa expansão, muitas
questões antes decididas pelo Parlamento ou pelo
Executivo passaram a ser objeto de tutela jurisdicional.
Políticas públicas e decisões estritamente políticas,
por exemplo, começaram a sofrer interferência e
fazer parte do dia a dia do Poder Judiciário. A política
passou a fazer parte e se misturar com a justiça, sendo
tal fenômeno denominado de judicialização.
Diversas são as causas que podem explicar o
cenário atual de crescente judicialização, sendo a
redemocratização2 uma delas. No Brasil, o marco
democrático foi a Constituição Federal de 1988, que
se destacou, entre inúmeras outras coisas, pela
garantia de autonomia e independência ao Poder
Judiciário. Decerto, o fortalecimento desse Poder
contribuiu para os valores da democracia e também
para maior judicialização dos fatos da vida.
O descolamento entre os agentes políticos e a
sociedade civil pode ser apontado como uma segunda
causa. Havendo desconfiança dos cidadãos em
relação aos parlamentares e administradores eleitos,
a tutela jurisdicional passa a ser vista como a (única)
solução para a proteção dos direitos e das garantias
individuais. Veja-se, por exemplo, que a ascensão do
Tribunal Constitucional da Alemanha se deu como
resposta à desconfiança das instituições políticas e à
passividade do Judiciário diante das atrocidades do
governo nazista.
No Brasil, a crise de representatividade é mais do
que evidente. As inúmeras manifestações populares
contra os políticos democraticamente eleitos são
64

suficientes para corroborar a assertiva. Daí porque, o
Poder Judiciário brasileiro, e em especial o Supremo
Tribunal Federal, vem sendo cada vez mais chamado
a resolver as complexas questões morais, sociais e
políticas.
Além desse fatores, podemos destacar alguns arranjos institucionais que são mais marcantes em
nosso país. O primeiro deles é a Constituição Federal
de 1998, cuja característica marcante é o vasto rol de
princípios e direitos fundamentais. De fato, uma
constituição analítica amplia a possibilidade de conflito entre seus próprios dispositivos3 e também com
a legislação infraconstitucional, gerando, consequentemente, questionamentos perante o Judiciário.
Ainda tratando de particularidades da nossa
Carta Maior, podemos citar a forte presença de
cláusulas abertas (princípios e conceitos jurídicos
indeterminados), as quais geram dúvidas no texto
constitucional e demandam esforços interpretativos.
Registre-se também o amplo acesso ao Supremo
Tribunal Federal. O peculiar controle híbrido de
constitucionalidade e o extenso rol de legitimados
para propositura de ações diretas (art. 103, da CF)
são claros indicativos dessa facilidade brasileira de
bater à porta da Corte Suprema.
Diante desse panorama, percebe-se que a
judicialização decorre de um desenho institucional
caracterizado pelos amplos poderes e competências
conferidos, pelos próprios agentes políticos, ao Poder
Judiciário. Nesse ponto, é valioso destacar as palavras
do professor Dieter Grimm:
Para que o judiciário estenda seu poder a domínios
antes reservados a outras forças, é preciso que ele tenha sido instituído como tal e dotado de competências que lhe permitam solucionar conflitos políticos e
sociais. A decisão que emprestou autoridade ao judiciário a fim de dirimir tais conflitos não foi, na origem, tomada pelo juiz, mas pelo político. Sem a vontade do político de delegar ao juiz a sua resolução, o
ativismo judiciário se encontraria privado de fundamento institucional. Com efeito, constata-se, ao longo do século XX, como resultado de decisões políticas, uma regular expansão de poderes concedidos aos
juízes.4

De qualquer forma, não podemos confundir
judicialização com ativismo judicial, sendo então
oportuno fazer um breve escorço histórico acerca
dessa última expressão.
Sem dúvidas, o berço do ativismo judicial foi os
Estados Unidos da América. Em importante estudo
sobre a origem e significado do termo, Keenan D.
Kmiec5 observa que a ideia por trás do ativismo
judicial pode ser encontrada em momento anterior à
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utilização da expressão. Até a primeira metade do
século XX, os estudiosos do tema, como Blackstone,
Bentham e Austin, centravam suas discussões no que
foi chamado de “judicial legislation”. Trata-se, como
se sabe, de tema conexo ao ativismo judicial, mas os
autores ainda não se utilizavam deste termo.
Embora não se possa afirmar com absoluta convicção, a primeira utilização da expressão “ativismo
judicial” é creditada ao historiador Arthur Schlesinger, em artigo publicado na revista Fortune no ano de
1947. Em seu trabalho intitulado “The Supreme
Court: 1947”, Schlesinger traça o perfil dos nove ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos e faz
uma divisão entre os ativistas (“Judicial Activists”) e
os auto-contidos (“Chanpions of Self Restraint”)6.
Ao abordar o tema, Kmiec7 cita interessante
trecho da obra de Schlesinger, no qual o historiador
apresenta um hipotético diálogo entre os ativistas e
os auto-contidos:
Self-denial has thus said: the legislature gave the law;
let the legislature take it away. The answer of judicial
activism is: in actual practice the legislature will not
take it away-at least until harm, possibly irreparable,
is done to defenseless persons; therefore the Court itself
must act. Self-denial replies: you are doing what we all
used to condemn the old Court for doing; you are
practicing judicial usurpation. Activism responds: we
cannot rely on an increasingly conservative electorate
to protect the underdog or to safeguard basic human
rights; we betray the very spirit and purpose of the
Constitution if we ourselves do not intervene.

A passagem acima transcrita é ainda atual e ilustra
bem os pensamentos contrapostos. Contudo, embora
tenha muito bem esquadrinhado as diferentes
posições dos ministros da Suprema Corte norteamericana, o autor não definiu, naquele momento, o
que seria exatamente o “ativismo judicial”.
Em interessante “estudo científico do ativismo
judicial”, Frank B. Cross e Stefanie A. Lindquist8
observam que muitas das invocações modernas de
ativismo são sem significado ou simplesmente
ideológicas. Igualmente, Keenan D. Kmiec assinala
que, embora o ativismo seja invocado em inúmeros
diferentes sentidos, até mesmo contraditórios,
autores insistem em falar sobre o conceito sem
defini-lo. Para este autor, essa situação é até irônica,
pois é um termo de utilização crescente e que fica
cada vez menos claro9.
Diante desses problemas, Cross e Lindquist buscam construir um conceito mais objetivo para essa
“escorregadia”10 expressão e deixar clara a existência
de diferentes dimensões. Para tanto, partem de um
“padrão convencional” mencionado por renomados
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autores como Cass Sunstein e Richard A. Posner, segundo o qual o elemento mais básico para se apurar
objetivamente se determinada Corte tem sido ativista é a sua inclinação para invalidar atos dos demais
Poderes.
Mas esse padrão convencional, por si só, não é suficiente para produzir uma conclusão segura, de
modo que é necessário considerar alguns outros fatores. O primeiro deles seria a clareza da inconstitucionalidade objeto de discussão. É evidente que a invalidação de uma lei claramente inconstitucional não
pode ser considerada uma conduta ativista, ao passo
que a anulação de um ato inserido em notável grau
de incerteza quanto a sua constitucionalidade pode
assim ser classificada. Nesse contexto, Sunstein11 e
Easterbrook12, seguindo a ideologia de James B.
Thayer13, defendem que a Corte deve anular apenas
as leis claramente inconstitucionais. Quando há dúvida razoável sobre sua constitucionalidade, o Judiciário deve ser deferente ao Legislativo.
Entendemos, no entanto, que esse critério não resolve o problema, sobretudo sob a ótica da objetividade. A bem da verdade, há apenas uma transferência do foco de discussão: passa-se a discutir se a lei
questionada é ou não claramente inconstitucional, o
que também envolverá questões ideológicas e subjetivas14. Nem precisaria ser dito que uma mesma lei
pode ser vista sob diferentes ângulos, podendo parecer claramente inconstitucional para uns e de acordo
com os preceitos constitucionais para outros.
Assim, devemos acrescentar ainda outros critérios para avaliação desse tipo de ativismo judicial.
Em decisões colegiadas, o consenso sobre a questão
pode ser um ponto determinante nessa aferição. Realmente, a invalidação de uma lei por unanimidade
difere daquela decidida por uma maioria apertada de
votos, afinal, a primeira hipótese indica inexistir dúvida razoável quanto a inconstitucionalidade da lei e
afasta a ideia de julgamento orientado por ideologia,
já que há um consenso entre os magistrados com diferentes tipos de pensamento15.
Igualmente, o tema de fundo tratado na lei impugnada também exerce um papel importante nesse
estudo objetivo. Isso porque, ao invalidar um ato
cujo viés político é claramente contraposto à sua ideologia, é possível que o magistrado esteja conferindo
maior peso às razões políticas do que aos fundamentos jurídicos.
Em sua análise empírica, Cross e Lindquist levam
em conta, também, se a lei é federal ou estadual, bem
como a posição adotada pelo Procurador Geral da
República. No entanto, de forma a não estender
ainda mais esse ponto, tais critérios não serão objeto
de profunda análise.
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Apesar de sua forma mais comum ser quando
uma decisão judicial declara a inconstitucionalidade
de atos de outros Poderes, o ativismo judicial pode
ser manifestado de outras maneiras, tais como: não
aplicação de precedentes, legislação pelo Judiciário,
distanciamento das formas de interpretação aceitas e
julgamento em função do resultado.
No Brasil, Carlos Alexandre de Azevedo Campos16 se refere ao ativismo como um conceito multifacetado e aponta para a existência de cinco dimensões no âmbito do Supremo Tribunal Federal: (i)
metodológica, ligada à interpretação e à criação judicial do direito; (ii) processual, referente ao alargamento do campo de aplicação e de utilidades dos
processos constitucionais; (iii) estrutural, relacionada à interferência nos atos dos demais poderes; (iv)
dos direitos, no sentindo de expandir os sentidos
normativos de princípios como dignidade da pessoa
humana e liberdade; e (v) antidialógica, que pressupõe ser a interpretação da Constituição Federal tarefa exclusiva do STF.

Diante dessas explicações, é possível confirmar
que judicialização e ativismo judicial, de fato, não são
sinônimos. São conceitos que se conectam, mas que
não apresentam o mesmo significado. A judicialização é um fato decorrente do panorama institucional
e constitucional, refletindo as competências e poderes conferidos ao Poder Judiciário. O ativismo judicial, por outro lado, será caracterizado ou não de
acordo com o modo em que essas competências são
exercidas.
Essa premissa conceitual é extremamente relevante. Isso porque, não é pelo fato do panorama
institucional e do contexto atual da política implicarem numa maior judicialização, que o Poder Judiciário deverá se portar, necessariamente, de uma
maneira ativista. Em outras palavras, não é porque
está sendo chamado, pelos próprios jurisdicionados
(e até mesmo pela sociedade em geral), a resolver os
mais variados problemas políticos e sociais, que o
Supremo Tribunal Federal deverá responder e ditar
a solução final.

Muitas vezes, é mais prudente que o Judiciário
se abstenha de resolver o conflito, sob pena de estar
interferindo na competência dos demais Poderes.
Essa postura cautelosa deve ser adotada, por exemplo, quando se está diante de uma política pública
questionada em juízo, pois o magistrado deverá
analisar se possui, efetivamente, as informações necessárias para a solução da controvérsia, a exata noção do contexto no qual ela está inserida e se tem
condições de medir os efeitos práticos que serão
causados em decorrência da decisão.
Sabe-se muito bem que diversas decisões políticas podem envolver questões complexas, a demandar a análise de dados técnicos e específicos daquele
tema, de estudos prévios para implementação daquilo que se propõe, das diretrizes orçamentárias
previstas. Em inúmeros casos, essas importantes
informações não estão disponíveis aos julgadores, o
que pode prejudicar a análise do tema.

Conclui-se, portanto, que a interferência do Judiciário em outros Poderes deve observar alguns
aspectos limitadores, como sua capacidade institucional para resolver determinados conflitos e os
efeitos sistêmicos de suas decisões.
Por fim, vale anotar que a observância desses limites e contenções se mostra ainda mais importante em ordenamentos jurídicos do civil law, onde,
normalmente, não há um sistema de precedentes
vinculantes enraizado, o que acaba conferindo
maior liberdade interpretativa aos magistrados e
tribunais. Este é justamente o caso do Brasil, dotado
de um sistema de precedentes ainda em desenvolvimento e que, segundo dados do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), possui 10.156 unidades judiciárias
estaduais e 976 unidades judiciárias federais, além
dos 27 tribunais estaduais e 5 federais, todos aplicando a mesma legislação federal17.
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condição de acionista controlador confere ao titular desse status um amplo conjunto de prerrogativas aplicáveis no
exercício da gestão da empresa. A esse
respeito, basta citar, por exemplo, que o art. 116 da
Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas),
ao arrolar os elementos caracterizadores da figura
do acionista controlador, reconhece a este o poder
de “eleger a maioria dos administradores da companhia”, bem como o de “dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia”.
Embora refiram-se a uma parcela muito reduzida
do conjunto de prerrogativas, essas disposições são
suficientes para demonstrar a amplitude dos
poderes outorgados ao acionista controlador.
Exatamente em razão dessa significativa extensão, é
imperioso disciplinar o exercício do referido poder,
o qual, evidentemente, não é irrestrito. Ao contrário,
o poder de controle deve ser praticado de modo a
ater-se, por um lado, à realização do objeto da
companhia e, por outro, ao cumprimento da função
social desta, conforme disposição expressa do
parágrafo único do art. 116 da Lei das Sociedades
Anônimas.
Diversamente, a atuação fora dos limites legais e
estatuários impostos ao acionista controlador
caracteriza a situação de “abuso do poder de
controle”. A esse respeito, é clássico o ensinamento
de Modesto Carvalhosa, constante do quarto
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volume da grandiosa obra “Comentários à Lei de
Sociedades Anônimas” e inspirado na lição de
Champaud:

A figura do abuso de poder engloba as duas outras
categorias (abuso de direito e desvio de poder), sendo
uma forma qualificada daquelas. É neste que se insere
o comportamento ilícito e danoso do controlador, na
medida em que ele é titular de um direito que lhe
outorga poder, susceptível, por ato ilícito seu, de ser
desviado ou abusivamente exercido.
O abuso de poder de controle resulta da causa
ilegítima de decisões tomadas com a única finalidade
de prejudicar uma categoria de acionistas ou para
satisfazer os interesses exclusivamente pessoais de
alguns deles. Nessa hipótese o controle é desviado
de suas finalidades legítimas que são de assegurar a
acumulação do patrimônio social e a prosperidade
da empresa1.

Essa preleção conta com a chancela do Supremo
Tribunal Federal, especificamente no âmbito do Recurso Extraordinário n. 113.446-1 RJ. Discorrendo
acerca desse ensinamento, o Relator do processo, o
então Ministro Moreira Alves, resumiu: “Adotando-se esta opinião [de Carvalhosa], bastante razoável, o abuso de poder se traduziria em uma causa
ilegítima dos atos praticados, com alguma dessas
finalidades: a) prejudicar uma categoria de acionistas; b) satisfazer exclusivamente interesses pessoais
de alguns deles”2.
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A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido
de que os atos que caracterizam o exercício abusivo
de poder estão apostos em um rol meramente
exemplificativo (REsp 798.264/SP, Terceira Turma,
DJ 16/4/2007), que comporta o exame casuístico e
atento à realidade da hipótese concreta.5

Na mesma linha, na ementa do processo ao qual
a eminente Ministra Nancy Andrighi faz referência
(REsp 798.264/SP), lê-se: “O § 1°, do art. 117, da Lei
das Sociedades Anônimas enumera as modalidades
de exercício abusivo de poder pelo acionista controlador de forma apenas exemplificativa. Doutrina.” Esse caráter exemplificativo é uma opção do
legislador pátrio, que não apresentou rol taxativo
2018 Outubro | Justiça & Cidadania
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Abuso do poder de controle
pelo acionista controlador

Tais considerações indicam a gravidade que caracteriza as condutas abusivas perpetradas pelo
acionista controlador. Por conseguinte, com o propósito de combater o cometimento dessas práticas,
emerge o instituto da responsabilização, por meio
do qual se cominam punições ao controlador da
empresa em decorrência do exercício abusivo das
prerrogativas que lhe foram conferidas.
Nesse contexto, há de se considerar, inicialmente,
que a Lei n. 6.404/1976 apresenta disciplinamento
específico aceca da responsabilidade do acionista
controlador. Tal regramento encontra-se previsto
notadamente no art. 117, cujo caput é explícito ao
determinar que “o acionista controlador responde
pelos danos causados por atos praticados com
abuso de poder.”
O § 1o do referido dispositivo legal elenca, em
suas oito alíneas, modalidades de exercício abusivo
de poder. Nessa lista, constam, por exemplo, a
atuação prejudicial à participação dos acionistas
minoritários nos lucros, a eleição de administrador
inapto moral ou tecnicamente, a contratação de
empresas em condições não equitativas, a aprovação
de contas irregulares, entre diversas outras
condutas3.
Não obstante, conforme ressalta Marlon Tomazette4, essa listagem é meramente exemplificativa
(numerus apertus). Em consequência, é possível imputar penalidade ao acionista controlador em razão
de conduta que, a despeito de não se encontrar expressamente prevista no art. 117, § 1o, da Lei n.
6.404/1976, constitua exercício abusivo do poder de
controle.
É nesse sentido, inclusive, que aponta a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, no âmbito do
Recurso Especial n. 1.679.154 – SP (2015/01774675), a Ministra Nancy Andrighi consignou em seu
voto como Relatora:

O poder de controle
deve ser praticado de modo
a ater-se, por um lado, à
realização do objeto da
companhia e, por outro, ao
cumprimento da função social
desta, conforme disposição
expressa do parágrafo único do
art. 116 da Lei das Sociedades
Anônimas.”

de condutas caracterizadas como abusivas, cuja justificativa é também apresentada na ementa do processo aludido, a saber:

A Lei das Sociedades Anônimas adotou padrões
amplos no que tange aos atos caracterizadores de
exercício abusivo de poder pelos acionistas
controladores, porquanto esse critério normativo
permite ao juiz e às autoridades administrativas,
como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
incluir outros atos lesivos efetivamente praticados
pelos controladores.6
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Dessa forma, verifica-se o objetivo da Lei n.
6.404/1976 almejado ao se dotar seu art. 117, § 1°,
de natureza exemplificativa. Trata-se, especificamente, de proporcionar à autoridade julgadora –
seja administrativa, seja judiciária – a flexibilidade
necessária para identificar e, por conseguinte, penalizar todas as práticas abusivas que sejam cometidas
pelo acionista controlador e que sejam submetidas
à sua apreciação.
Com efeito, essa flexibilidade constitui elemento
particularmente importante para assegurar plena
efetividade ao controle externo sobre a atuação do
acionista controlador. Afinal, em decorrência da
própria dinamicidade e complexidade da atividade
empresarial, é virtualmente impossível antecipar na
lei todas as modalidades de exercício abusivo do
poder de controle. Diante desse quadro, a natureza
de numerus apertus outorgada ao referido dispositivo legal revela-se um instrumento fundamental
para coibir e punir tais condutas.
Ademais, conforme ressalta Marlon Tomazette7,
para proceder-se à responsabilização do acionista
controlador em razão do abuso de poder também
não há necessidade de prova quanto à intenção desse agente, perquirindo-se acerca da eventual existência dolo no cometimento dos atos abusivos. O
requisito que se revela absolutamente imprescindível para a responsabilização é a prova do dano
decorrente da conduta.
Esse é o entendimento emanado da jurisprudência do STJ, que se manifesta nos seguintes
termos: “Para a caracterização do abuso de poder
de que trata o art. 117 da Lei das Sociedades por
ações, ainda que desnecessária a prova da intenção
subjetiva do acionista controlador em prejudicar a
companhia ou os minoritários, é indispensável a
prova do dano.”8
Outra observação relevante acerca da matéria é
apresentada por Tarcisio Teixeira9, que ressalta que
“essa responsabilidade é da pessoa do controlador,
e não da companhia”. Assim, os dois sujeitos são
diferenciados, de modo a imputar o agente que
efetivamente é responsável pelos atos. Diversamente,
a empresa seria duplamente prejudicada: por um
lado, pelo abuso de poder perpetrado pelo acionista
controlador; por outro lado, pela assunção dos
encargos decorrentes da responsabilização em
razão da conduta abusiva.
Tais considerações evidenciam a preocupação
do ordenamento jurídico brasileiro em defender –
contra o abuso do poder de controle – o patrimônio
da companhia, os direitos dos acionistas minoritários e os interesses da comunidade em que esta atua.
A conformação da figura do acionista controlador
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confere ao titular desse status amplas prerrogativas.
Essas, no entanto, não são irrestritas, devendo pautar-se pelos diplomas legais e estatutários, bem
como pelos princípios e valores do ordenamento
pátrio. Nesse contexto, o instituto da responsabilização do acionista controlador emerge como uma
salvaguarda dos interesses não apenas da companhia específica, mas, em verdade, da própria sociedade nacional.
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