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COrreçãO

Em relação à reportagem “Varas federais ambientais”, 
publicada na edição nº 228, os editores da revista 
Justiça & Cidadania fazem o seguinte esclarecimento:
A 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária de Rondônia 
julga, desde sempre,  casos que envolvam interesses 
federais diretos da União ou de suas autarquias, a 
exemplo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O que ocorre é 
que, em 2010, foram instaladas as quatro Varas Federais 
Ambientais das Capitais (Manaus/AM, Belém/PA, São 
Luís/MA e Porto Velho/RO), e  outras duas no interior 
(Santarém e Marabá, no Pará). Com isso, os julgamentos 
relativos aos mencionados temas passaram a ocorrer 
nessas novas Varas e não mais nas Varas Federais 
Cíveis ou Criminais como ocorria antes. Nosso objetivo 
é corrigir um equívoco da reportagem, que poderia 
levar o leigo a pensar que, dada a inexistência das Varas 
criadas em 2010, as matérias seriam julgadas pela Justiça 
Estadual no primeiro grau – algo que somente ocorreu 
entre os anos de 1937 e 1966, período em que a Justiça 
Federal quedou-se extinta pela Constituição do Estado 
Novo, recriada no segundo grau pela Constituição de 
1946 e no primeiro grau pela Lei 5.010/66.
A informação correta foi transmitida pelo titular da 5ª 
Vara Federal Ambiental e Agrária de Rondônia, o juiz 
federal Dimis da Costa Braga.
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jUsTIça E cIDaDanIa 
EM MOvIMEnTO

editorial

 tiaGo SalleS 

em outubro, realizamos mais uma edição do Tro-
féu Dom Quixote de La Mancha, a 29a, com abso-
luto sucesso. Mais uma vez, o Supremo Tribunal 

Federal abrigou a cerimônia oficial de entrega das láu-
reas, ocasião em que nós, da Confraria Dom Quixote 
e da revista Justiça & Cidadania, pudemos prestar 
merecidas homenagens às personalidades escolhidas 
para receber essa distinção, além de prestigiar aque-
les que foram agraciados com o Troféu Sancho Pança e 
com a Medalha do Mérito Justiça & Cidadania. 

Somos imensamente gratos pela oportunidade de 
continuar a promover esta premiação que foi conce-
bida e concretizada por Orpheu Salles. Era um sonho 
de nosso saudoso editor-executivo que hoje levamos 
adiante, também como forma de relembrar suas reali-
zações e ensinamentos sobre o valor da amizade. Deste 
modo, podemos encontrar mais um caminho para cul-
tivar nosso relacionamento de respeito e apreço pelos 
membros do Poder Judiciário e dos  demais setores do 
Poder Público e da sociedade civil. 

É também com sentimento de gratidão que relem-
bramos o ensejo que tivemos de, em 2010, entregar o 
mencionado Troféu a Lázaro de Mello Brandão. Regis-
tramos aqui nossa despedida deste que foi um dos 
mais destacados “Quixotes”. Profissional e ser humano 
do mais alto grau de hombridade e um dos mais impor-
tantes nomes do mercado financeiro no País, que aju-
dou a fazer do Bradesco um gigante entre os bancos 
privados brasileiros. 

Além da premiação, seguimos mantendo nosso 
intercâmbio com os diferentes órgãos do Poder Judici-
ário, principalmente no que se refere às oportunidades 
de trazer para as páginas da Revista a cobertura dos 
eventos que ocorrem em todo o País, e também fora 

dele. O ano está se encerrando, mas a agenda do Insti-
tuto Justiça e Cidadania segue movimentada. 

em novembro acontecerão dois eventos importan-
tes: no dia 20, estaremos realizando o 2o Seminário Jurí-
dico de Seguros, em parceria com a Escola Nacional de 
Formação de Magistrados (Enfam), o Superior Tribunal 
de Justiça e a Confederação Nacional das Seguradoras. 
E, no dia 29, realizaremos o I Fórum da Magistratura e 
a Justiça 4.0, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Não termina aí, no comecinho de dezembro, dia 3, pro-
moveremos mais uma programação focada no tema das 
soluções alternativas para solução de conflitos, com o 
I Seminário Medidas Extrajudiciais para Desjudicializa-
ção, também no Superior Tribunal de Justiça.

Estaremos acompanhando, ainda, o resultado das 
eleições para a presidência da Associação dos Magis-
trados Brasileiros, cujo pleito foi marcado para ocorrer 
entre os dias 5 e 8 de novembro. E fica, desde já, a nossa 
promessa de trazer, na próxima edição, uma entrevista 
com o candidato eleito para o triênio 2020-2022. 

Seguimos em movimento, mas, por ora, oferecemos 
uma edição repleta de artigos sobre os mais diferentes 
temas do Direito. Destacamos a reportagem sobre o 
8o Congresso Virtual Nacional do Ministério Público, 
que apresenta as principais teses e moções premiadas 
no evento, que visa fomentar o debate sobre assun-
tos caros ao âmbito jurídico, possibilitando também a 
interação entre os membros do Ministério Público de 
diversas partes do País. Esperamos, como sempre, que 
tenham todos uma boa leitura. 
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UM pRêMIO paRa Os 
DEFEnsOREs Da jUsTIça  
E Da paz sOcIal

 Compondo a mesa de honra, da esquerda: Tiago Salles, editor-executivo da revista Justiça & Cidadania; Governador do  

 estado do rio de Janeiro, Wilson Witzel; ministro Brito Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho;  

 Ministra rosa Weber, Presidente do Tribunal Superior eleitoral; ministro GIlmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal;   

 ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Ministra Cármen lúcia, do Supremo Tribunal Federal;  

 ministro edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal; ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de  

 Justiça; ministro andré Mendonça, advogado-Geral da União; Jorge Oliveira, Secretário-Geral da Presidência da república 

a 29a edição do troféu dom Quixote de la Mancha 
homenageou ministros do StF, do StJ, do tSt e diversas 
personalidades da vida pública e da iniciativa privada.
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 a ministra Cármen lúcia, do STF, recebendo a Medalha  

 Justiça & Cidadania do editor-executivo da revista  

 Justiça & Cidadania, Tiago Salles 

 O ministro Dias Toffoli entregando ao juiz federal  

 norte-americano, Peter Messitte, o troféu Dom Quixote 

 O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, entregando a 

 Medalha Justiça & Cidadania ao presidente do  

 STJ, ministro João Otávio de Noronha 

 Ministro Dias Toffoli entregando o Troféu Dom Quixote  

 ao Secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão  

 estratégica do Conselho Nacional de Justiça, richard Pae Kim 

Na noite de 9 de outubro, a Confraria Dom Qui-
xote e o Instituto Justiça e Cidadania (IJC) 
realizaram a cerimônia de entrega do XXIX 

Troféu Dom Quixote de La Mancha aos 24 agraciados 
deste ano, além de conceder o Troféu Sancho Pança e a 
Medalha Justiça & Cidadania, que também fazem parte 
da homenagem anual criada para reconhecer o traba-
lho de personalidades de destaque na defesa da ética, 
da moralidade, da dignidade, da justiça e dos direitos 
da cidadania. 

O evento, realizado no Supremo Tribunal Federal 
(STF), foi aberto oficialmente pelo presidente da Corte, 
o ministro Dias Toffoli, que ressaltou a importância da 
homenagem, em particular para os representantes do 
Poder Judiciário. “A premiação de hoje brinda, justa-
mente, todas as senhoras e senhores, personalidades 
que se destacam por seus incessantes e laboriosos 
esforços em benefício dos ideais constitucionais. Pes-
soas que contribuem para que nosso país avance cada 
vez mais no caminho do desenvolvimento e da paz 
social. Que as homenagens aqui feitas nos sirvam de 
inspiração para que sigamos obstinados na defesa e na 
promoção da justiça, da cidadania, da república e da 
democracia”, declarou.

Entre os agraciados deste ano estão os ministros 
do STF Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia; os 
ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João 
Otávio de Noronha, Rogério Schietti e Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas; os ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) João Batista Brito Pereira e Evandro 
Pereira Valadão Lopes; o governador do Estado do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel; além de outras personalida-
des da vida pública nacional, bem como nomes expres-
sivos da iniciativa privada. Agraciado com a Medalha 
Justiça & Cidadania, o ministro Noronha declarou 
em entrevista para a TV Justiça que “existe um Dom 
Quixote dentro de todos nós, o que é muito bom. É um 
sentimento de busca eterna pela justiça, que é funda-
mental para que alguém seja um bom juiz”. 

O editor-executivo da Revista Justiça & Cidadania, 
Tiago Salles, conduziu o pronunciamento de abertura 
da entrega dos troféus, trazendo à lembrança a realiza-
ção de seu pai, Orpheu Salles, falecido em 2016, o cria-
dor da premiação. “Não haverá uma só solenidade de 
outorga dos troféus Dom Quixote e Sancho Pança em 
que meu pai não se fará presente. Seja pela lembrança 
de sua companhia, que sinto falta todos os dias, seja pela 
lembrança de seus editoriais mensais na revista, ou pelos 
valores que defendia. Muitos conceitos, ou palavras, 
poderiam ser usados para defini-lo. Os que mais o desta-
cam, sem dúvida, são gratidão e amizade”, começou. 

Salles também mencionou a figura do senador Ber-
nardo Cabral, chanceler da Confraria Dom Quixote, 
que não pôde comparecer à cerimônia. “Sem dúvida, 
ele tem sido fundamental para a consolidação desta 
premiação. Não apenas por ser uma personalidade 
de grande relevância para a história do País, em que 
se destaca o fato de ter sito o relator da Constituinte, 
como também devido à força da amizade que o uniu a 
Orpheu Salles durante toda uma vida. Temos orgulho 
de contar com o senador na Confraria, pois ele sempre 
foi um grande incentivador desta premiação e uma de 
suas principais forças motrizes”.

Ele também destacou as contribuições dadas pelos 
premiados desta edição. “Falando em nome da revista, 
da Confraria e do Instituto Justiça e Cidadania, temos 
orgulho de contar com a amizade e a confiança de 
todos vocês. Todos os senhores e senhoras aqui pre-
sentes eram merecedores da admiração de Orpheu. E 
cada um dos hoje agraciados guarda um pouco dele em 
si, seja pela amizade, pela moral e ética, pela retidão 
com a qual conduzem suas vidas”, concluiu.

um sonho realizado – em seu discurso, proferido 
em nome de todos os agraciados, o governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reforçou a 
importância de um Poder Judiciário fortalecido para 
a manutenção das democracias. “Quero oferecer este 
prêmio aos milhares de ‘Dom Quixote’ do Judiciário 
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brasileiro, homens e mulheres que honram a toga que 
vestem”, disse, também mencionando a legitimidade 
com que tais magistrados ocupam seus cargos, uma 
vez que foram escolhidos democraticamente. “Todos 
aqueles que militam na Justiça merecem o nosso res-
peito. Não se muda os rumos de um país senão através 
do parlamento, por meio do diálogo, da convergência 
de ideias e com o sentimento de que a união faz a força. 
em tempos de ódio, nós vamos semear a paz, vamos 
semear a concórdia”, declarou.

O governador também aproveitou o pronuncia-
mento para relembrar o amigo Orpheu Salles, que 
expressou seu sonho de fazer uma entrevista com o 
então magistrado, a ser publicada na capa da revista 
Justiça & Cidadania, por reconhecer sua destacada atu-
ação no cargo. “Ele não imaginava que este juiz fede-
ral tinha um sonho quixotesco de abrir mão da vitali-
ciedade, do aparente conforto do cargo, para seguir o 
caminho do desconforto da política”, comentou. Witzel, 
de fato, foi capa da edição no 228, de agosto deste ano. 
“Quero dedicar esta capa da publicação ao nosso que-
rido amigo, que aos 93 anos ainda alimentava sonhos 
e inspirava pessoas. É em nome dele que recebo esta 
homenagem e dedico aos nossos magistrados para 
dizer que meu sonho é de um Brasil unido, onde as 
nossas crianças estejam nas escolas e possam ser edu-
cadas para aprender a tolerância e não a intolerância. 
É o sonho de um Brasil forte e unido, com instituições 
respeitadas”, concluiu o governador.

Outro sonho realizado de Orpheu Salles, a premia-
ção, foi inspirada na obra máxima de Miguel de Cer-
vantes. Além do Troféu Dom Quixote, as homenagens 
se multiplicaram com o Troféu Sancho Pança, que signi-
fica a fidelidade e a lealdade aos mesmos princípios, e 
a Medalha Justiça & Cidadania. “Criamos a medalha 
para continuar homenageando esses brasileiros e bra-
sileiras que trabalham tanto pelo Brasil e que fazem 
a diferença na nossa sociedade”, explicou Tiago Salles.

 a ministra Cármen lúcia entregou o Troféu Dom Quixote à    

 ministra do STF e presidente do TSe, rosa Weber 

 O governador do estado do rio de Janeiro, Wilson Witzel,   

 teve seu Troféu Dom Quixote entregue pela esposa,  

 helena Witzel  

 agraciado com o Troféu Sancho Pança, o ministro do STJ  

 Marcelo Navarro ribeiro Dantas posou com a esposa,  

 Maria ariadna da rocha ribeiro Dantas 

 O Professor ricardo Marcelo Fonseca,  

 reitor da centenária Universidade Federal do Paraná,  

 entregou o Troféu Dom Quixote ao ministro do STF edson Fachin 

 O ministro do STJ rogerio Schietti recebeu o Troféu Dom Quixote  

 das mãos de sua esposa, Danielle Martins Silva, Promotora do  

 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

 O ministro do TST João Batista Brito Pereira,  teve seu  

 Troféu Sancho Pança entregue pela filha, Ana Luisa  

 Fernandes Pereira 

CaPa
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 O ministro do TST evandro Pereira Valadão lopes recebeu  

 o Troféu Dom Quixote das mãos do ministro alexandre  

 de  Souza agra Belmonte, do TST 

 agraciado com o Troféu Dom Quixote, o Juiz Federal  

 Marcus lívio posou com a esposa, a juíza federal  

 Daniela Madeira, e  o ministro do STJ luis Felipe Salomão 

 O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da república,  

 Jorge Oliveira, entregou o Troféu Dom Quixote ao advogado-Geral  

 da União, ministro andré luiz de almeida Mendonça 

 O ministro luis Felipe Salomão também entregou o  

 Troféu Dom Quixote ao Presidente da associação dos  

 Magistrados Brasileiros, Jayme De Oliveira 

 O ministro do TSe Carlos Mário Velloso Filho, teve seu Troféu  

 Dom Quixote  entregue pelo Juiz Federal Norte-americano  

 Peter Messitte, à esquerda 

 a vice-presidente da associação dos Magistrados Brasileiros e  

 presidente da associação dos Magistrados do estado do rio de  

 Janeiro, renata Gil, recebeu o Troféu Dom Quixote das mãos do  

 ministro luis Felipe Salomão 

 Ministro antônio Carlos Ferreira do STJ entregou o Troféu  

 Dom Quixote para para o presidente da associação dos  

 Juízes Federais Fernando Mendes 

 O deputado federal hugo leal teve como padrinho na  

 premiação o ministro do STJ luis  Felipe Salomão 
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 O Presidente do Conselho de administração do Banco  

 Bradesco S.a. luiz Carlos Trabuco Cappi entregou o Troféu  

 Dom Quixote ao Diretor Presidente executivo do Banco  

 Bradesco S.a., Octavio de lazari Junior 

 O Diretor-Geral do Centro de Cardiologia do hospital  

 Sírio-libanês, Professor Doutor roberto Kalil Filho,  

 recebeu o troféu Dom Quixote das mãos do ministro  

 luis Felipe Salomão

 O presidente da Febraban, Murilo Portugal Filho, teve  

 seu Troféu Dom Quixote entregue por sua esposa,  

 Maria Olimpia Portugal 

 O ministro do STJ João Otavio de Noronha entregou  

 o Troféu Sancho Pança à advogada Maria Conceição  

 Gonçalves Coelho 

 O ministro João Batista Brito Pereira entregou ao Membro  

 do Conselho de administração da Organização do Banco  

 Bradesco S.a, Carlos alberto rodrigues Guilherme, o  

 Troféu Sancho Pança 

   

 

B A S I L I O
A D V O G A D O S

Rio de Janeiro

Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.030-021
Tel.: 55 21 2277 4200
Fax: 55 21 2210 6316

São Paulo
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 

Av. Presidente Wilson, 210 - 11º ,12º e 13º andares

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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Em 1977, assumiu o cargo de diretor vice-presidente 
e, finalmente, em 1981, chegou à presidência do Bra-
desco, permanecendo até 1999. Acumulou, no mesmo 
período, o posto mais alto do Conselho de Administra-
ção, até renunciar em 2017. Foi, então, substituído por 
Luiz Carlos Trabuco Cappi, que era vice-presidente do 
colegiado e diretor-presidente do Bradesco. Por sua 
vez, Trabuco passou o bastão para Octavio de Lazari 
Júnior, o atual CEO do Bradesco.

Desde os tempos da agência de Marília, Lázaro tra-
balhava, em média, 12 horas por dia. Hábito que culti-
vou durante todos os anos de Bradesco. Chamado por 
todos de “seu” Brandão, era a figura mais próxima do 
“dono do banco” que funcionários e altos executivos 
tinham como referência. A pontualidade, a dedicação, 
a lisura e a ética eram apenas algumas de suas mui-
tas qualidades pessoais. Atribuições que contribuíram 
para conduzir o Bradesco ao posto de maior institui-
ção financeira do País em ativos. Foi durante sua ges-
tão que ocorreram as maiores aquisições, como a do 
Banco de Crédito Nacional (BCN), na década de 1990, e 
do HSBC Brasil, em 2016.

um discreto dom Quixote
Em 2010, Lázaro Brandão foi um dos agraciados 

com o Troféu Dom Quixote de La Mancha, oferecido 
pela Confraria Dom Quixote e pela Revista Justiça & 
Cidadania, como prêmio por sua efetiva participação 
como presidente da Fundação Bradesco, na grandiosa 

obra social e educacional que proporcionou, ao longo 
do tempo, para 4.500 milhões de alunos, filhos e depen-
dentes de funcionários da Organização, além de jovens 
de locais carentes em municípios onde o Banco Bra-
desco tem atuação.

Em fevereiro do mesmo ano, também a Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) promoveu uma 
solenidade para homenagear Lázaro Brandão, com 
a entrega da Medalha Grau Ouro, comemorativa aos 
200 anos da Edição do Alvará Régio, que deu origem 
à Praça do Comércio, atual ACRJ. Compareceram à 
cerimônia os diretores da Revista Justiça & Cidadania, 
Orpheu Santos Salles e Tiago Santos Salles.

raro frequentador de eventos sociais, Brandão 
apenas comparecia quando o encontro tinha algum 
objetivo profissional, como as reuniões realizadas pela 
Associação de Bancos do Estado de São Paulo (Asso-
besp), que daria origem à Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban). Em comunicado oficial de sua morte, 
a Bradespar aludiu ao “homem de visão de futuro e 
inesgotável capacidade de trabalho, foi uma persona-
lidade marcante, que influenciou a todos que com ele 
conviveram. Será sempre lembrado pelo talento, hon-
radez, capacidade empreendedora e sua fé no Brasil”. 
Lázaro Brandão deixa sua esposa, Albertina Tassinari 
Brandão, duas filhas e um neto. Sua biografa está regis-
trada no livro “Lázaro de Mello Brandão, senda de um 
executivo financeiro”, da Editora FGV, organizado por 
Celso Castro, Sergio Praça.

em 16 de outubro, o Brasil perdeu um dedicado 
“Dom Quixote”, um homem que construiu singu-
lar trajetória de vida e trabalho, estando presente 

na história de fundação das Organizações Bradesco. Nas-
cido em Itápolis (SP), em 1926, Lázaro de Mello Brandão 
começou a trabalhar como escriturário na Casa Bancá-
ria Almeida, na cidade de Marília, em 1942, um ano antes 
de esta se tornar o Banco Brasileiro de Descontos. Era 
apenas um garoto de 15 anos com muita vontade de tra-
balhar para mudar os rumos de uma vida modesta. Filho 
do administrador de fazenda José Porfírio Bueno Bran-
dão e da dona de casa Anna Helena Mello, ele sonhava 
ser funcionário concursado do Banco do Brasil. Não foi 
assim que aconteceu, ainda bem. Ao ingressar em seu 
primeiro emprego formal, Lázaro começou a construir 
uma trajetória de 75 anos no Bradesco.

Tal era sua dedicação, que, dois anos depois de ingres-
sar no emprego, Lázaro foi promovido a chefe da Ins-
petoria Geral do Bradesco, que fazia algo parecido com 
o que hoje se entende por controladoria. Foi a primeira 
oportunidade de demonstrar na prática seu perfil de 
gestor, uma vez que estava encarregado de todos os pro-
cedimentos administrativos do banco, incluindo custos. 
Dez anos mais tarde, em 1953, mudou-se para Osasco, 
na grande São Paulo, onde o Bradesco instalou sua nova 
sede, a Cidade de Deus, um projeto de Amador Aguiar, o 
fundador e então presidente do banco. Transcorrida mais 
uma década, Lázaro tornou-se o diretor responsável pela 
rede de agências, que crescia exponencialmente. 

O EXEMplO DE lázaRO

 da redaÇÃo  

HoMeNaGeM

Um dos mais importantes nomes do 

mercado financeiro no País, Lázaro 

de Mello Brandão ajudou a fazer do 

Bradesco um gigante entre os bancos 

privados brasileiros. Reconhecido por 

seu perfil discreto, ético e extremamente 

dedicado ao trabalho, deixa um legado 

imenso de ensinamentos.

 Senador Bernardo Cabral, presidente do Conselho editorial  

 da revista Justiça & Cidadania, ao lado de lázaro Brandão  

 e Orpheu Salles no ato de inauguração da estátua de Dom  

 Quixote cedida pela revista às organizações Bradesco 
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breve análise do tema no sistema jurídico brasileiro
A priori, convém destacar que o artigo 4o, inciso VI, do Esta-

tuto da Terra (Lei n. 4.504/1964), conceitua, desde a década de 60, 
a empresa rural como sendo o empreendimento de pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racional-
mente imóvel rural [...] (grifei). Ou seja, o dispositivo legal, mesmo 
sem condicionar a inscrição do produtor rural no Registro de 
empresas, já considerava a pessoa física que exercia atividades 
inerentes ao ofício como empresa rural. 

No ano de 2002, com o advento do novo Código Civil, foi 
estabelecido no artigo 970 que ao empresário e ao pequeno 
empresário rural seriam assegurados pela lei tratamento favo-
recido, diferenciado e simplificado quanto à inscrição e aos 
efeitos decorrentes. Na sequência, em complemento ao dispo-
sitivo antecedente, o artigo 9712 estabeleceu que o empresário, 
cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, obser-
vadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, 
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da 
respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, 
para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

Interpretando de forma teleológica tais dispositivos de lei, 
são extraídos dois regramentos importantes, quais sejam: (i) o 

empresário rural possui tal atributo antes 
mesmo da sua inscrição e, (ii) caso perfecti-
bilize sua inscrição no Registro de Empresa, 
os efeitos desta serão diferenciados e favore-
cidos.

Diante desse contexto, o Conselho da 
Justiça Federal, através de suas Jornadas 
de Direito, as quais buscam delinear posi-
ções interpretativas sobre as normas vigentes3 
(indicativos de interpretação) estabeleceu, 
na III Jornada de Direito Civil, realizada no 
ano de 2004, ao interpretar os artigos 971 e 
984, ambos do Código Civil, que o registro 
do empresário ou sociedade rural na Junta 
Comercial é facultativo e de natureza cons-
titutiva, sujeitando-o ao regime jurídico 
empresarial, sendo inaplicável esse regime 
ao empresário ou sociedade rural que não 
exercer tal opção (enunciado 202). 

Por conseguinte, em fevereiro de 2005, foi 
publicada a Lei n. 11.101 (disciplina a recupera-
ção judicial, extrajudicial e a falência), a qual 

 Marcus Vinicius Furtado Coêlho 

 MarCuS ViNiCiuS Furtado CoêlHo 

Advogado

Membro do Conselho Editorial

 luiz FerNaNdo Vieira MartiNS 

Advogado

a problemática brasileira

Não é novidade que as diversidades no mundo rural fazem 
parte da própria história da humanidade. 

Com o passar dos séculos, sobreveio não só o aperfei-
çoamento do homem, como também o desenvolvimento/avanço de 
uma infinidade de tecnologias que garantiram, e vêm garantindo ao 
homem do campo, segurança para a produção agrícola e pastoril. 

Contudo, mesmo diante de toda a modernização que propor-
cionou ao homem do campo extrair o máximo de produtividade 
por hectare de terra, não foi possível eliminar certos fatores 
responsáveis pelas crises no âmbito rural, tais como mudanças 
climáticas, hábitos de consumo, alterações na política comercial 
(escalada tarifária), emprego de subsídios por países concorren-
tes, embargos econômicos, etc.

Ademais, muitos destes fatores levaram vários países produ-
tores e concorrentes do Brasil a aperfeiçoarem suas leis internas, 
mais especificamente no tocante à falência e ao reerguimento do 
produtor rural pessoa jurídica e pessoa física, proporcionando 
maior segurança jurídica ao setor agrícola e, consequentemente, 
à economia interna.

a REcUpERaçãO jUDIcIal  
DO pRODUTOR RURal
Uma análise no âmbito do direito comparado  
e o novo precedente fixado pelo STJ
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Atualmente, foi levado a debate perante 
o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 
Recurso Especial n. 1.800.032/MT, impor-
tante tese jurídica acerca da possibilidade 
do produtor rural pessoa jurídica solicitar, 
após o interstício de 2 anos1, a recuperação 
judicial englobando não somente as dívidas 
adquiridas no período da inscrição na Junta 
Comercial, como as anteriores ao registro. 
O julgamento do caso sub judice encontrava-
se empatado. Entretanto, com a retomada 
do julgamento em 05 de novembro do pre-
sente ano, a Quarta Turma entendeu, por 
maioria, dar vigência a tese defendida pelo 
produtor rural.

Logo, relevante analisarmos a matéria 
sob o enfoque da legislação de países que 
exercem concorrência direta ao agronegó-
cio brasileiro.
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da dívida para 10 milhões de dólares para os 
produtores rurais buscarem o alívio nos ter-
mos do Capítulo 12.

Outrossim, na hipótese do devedor agrí-
cola ter dívida agregada que ultrapassa os 
requisitos do Capítulo 12, pode o mesmo 
requerer a reorganização pela regra do Capí-
tulo 11 (mais custoso e complexo), permane-
cendo na posse dos bens e continuando a 
administrar os ativos, sujeitando-se às obri-
gações específicas.

Saliente-se que o instituto da recupe-
ração prevista no estado Americano não se 
restringe à pessoa jurídica (empresas), eis 
que contempla os Municípios8 (Capítulo 9) e a 
pessoa física, que pode se utilizar do Capítulo 
13, chamado de wage earner’s plan9, caso pos-
sua renda regular e dívidas sem garantias até 
US $ 394.725,00 (trezentos e noventa e quatro 
mil setecentos e vinte e cinco mil dólares) ou 
dívidas com garantias até US $ 1.184.200,00 
(um milhão cento e oitenta e quatro mil e 
duzentos dólares).

Dessa forma, no âmbito da Lei Americana, 
é possível se afirmar que o produtor rural, 
tanto na qualidade de pessoa natural ou jurí-
dica, pode requerer a recuperação judicial ou 
extrajudicial e nesta, também chamada de 
jurisdição administrativa sujeita-se apenas 
à homologação pelo juiz do plano de recu-
peração, não encontrando, assim, nenhum 
entrave legal para tanto.

o sistema jurídico francês 
No que tange ao regime jurídico fran-

cês da recuperação do devedor, constata-se, 
assim como no regime americano, alguns 
pontos comuns ao regime brasileiro e outros 
divergentes.

A última grande reforma no sistema Le 
Droit des Entreprises em Dificulte ou Droit 
des Procédures Colletives ocorreu com a Loi 
n. 2005-845 de julho de 2005 e, através da 
Ordonnance n. 2008-1345 de dezembro de 
2008, enfatizou a necessidade de favorecer a 
recuperação de empresas em dificuldades na 
forma amigável.

A recuperação judicial foi consolidada no Livro VI, 
do Código Comercial Francês, intitulado Des difficul-
tés des entreprises, o qual prevê no Título II o procedi-
mento de recuperação judicial (De la sauvegarde) e no 
Título III, o procedimento com intervenção judicial (Du 
redressement judiciaire).

Na espécie, tanto o instituto da sauvegarde (Article 
L620-2) como do redressement judiciaire (Article L631-
2) são aplicáveis a qualquer pessoa física envolvida em 
uma atividade comercial, artesanal ou agrícola e profis-
sional liberal, bem como para a pessoa jurídica de direito 
privado, com o objetivo de manter a atividade empresa-
rial e o emprego, bem como a apuração do passivo. 

Ademais, em geral, os dois procedimentos funcio-
nam da mesma maneira, existindo pouca diferença 
entre a sauvegarde e a redressement judiciaire. Todavia, 
a principal diferença é que a sauvergarde é preventiva, 
sendo um incentivo ao devedor que está enfrentando 
dificuldades financeiras, mas não está em um estado 
de inadimplência, enquanto na redressement judiciaire, 
o devedor deixa de honrar com os compromissos.

Diante disso, vislumbra-se que na França existe 
mecanismo de proteção ao devedor similar à recupe-
ração judicial existente no Brasil, contudo mais abran-
gente, atrativo e protetivo ao homem do campo, não 
condicionando a inscrição do produtor rural no Regis-
tro Público de Empresas Mercantis, como pré-requi-
sito para fazer jus ao reerguimento da empresa, bas-
tando o efetivo exercício da atividade rurícola.

assim, conhecer o 
tratamento legal que os 
agricultores, pessoas físicas 
e/ou pessoas jurídicas, 
com ou sem personalidade, 
recebem em tais países, é 
extremamente relevante, eis 
que há muito tempo estamos 
experimentando, no âmbito 
do comércio internacional, a 
abertura de mercados.”

trouxe instituto inspirado no modelo Norte Americano 
(Chapter 11 do Bankruptcy Code), adotando como premis-
sas a preservação da empresa, o pleno emprego, a fun-
ção social atrelada e o estímulo à atividade econômica, 
deixando célere e livre o reerguimento de empresas. 

Outrossim, a referida Lei, ao estabelecer que se 
sujeitam à recuperação judicial todos os créditos exis-
tentes na data do pedido, ainda que vencidos (caput do 
art. 49), corrigiu importante erro que existia na legis-
lação anterior.

Na sequência, após o país ter vivenciado mais de uma 
década de controvérsias, a respeito da aplicação ou não 
do instituto da recuperação em face do produtor rural 
pessoa física e dos efeitos do registro, em 07.06.2019, 
a III Jornada de Direito Comercial, promovida pelo 
CJF, aprovou onze enunciados pertinentes à Crise da 
empresa, dos quais merecem destaques os enunciados 
96 e 97, que estabeleceram, respectivamente:

A recuperação judicial do empresário rural, pes-
soa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos 
existentes na data do pedido, inclusive os ante-
riores à data da inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis;
...
O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na 
ocasião do pedido de recuperação judicial, não 
precisa estar inscrito há mais de dois anos no 
Registro Público de Empresas Mercantis, bas-
tando a demonstração de exercício de atividade 
rural por esse período e a comprovação da ins-
crição anterior ao pedido. 

Em razão deste quadro, aliado ao fato do grande 
endividamento agrícola dos produtores rurais e sendo 
a recuperação judicial um mecanismo de manutenção 
do negócio, das terras e do emprego, mister traçar um 
paralelo entre a nossa legislação com outros países 
como os estados Unidos da América, França, Alema-
nha e Canadá, pois, não obstante representarem siste-
mas jurídicos diversos, common law e civil law, são con-
siderados países que exercem grande concorrência ao 
Brasil no âmbito do agronegócio.

Assim, conhecer o tratamento legal que os agri-
cultores, pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, com 
ou sem personalidade, recebem em tais países, é 
extremamente relevante, eis que há muito tempo 
estamos experimentando, no âmbito do comércio 

internacional, a abertura de mercados e, em 
razão disto já podemos verificar as conse-
quências em nações que não se prepararam 
para ingressar nesta dialética entre globali-
zação, desenvolvimento econômico e prote-
ção do mercado interno. 

o sistema jurídico norte-americano
O Título 11 do Código dos Estados Unidos 

(U. S. Code4) contém o Código de Insolvência, 
denominado Bankruptcy Code5 6, que possui 
cinco tipos diferentes de processos sob as 
duas grandes categorias: Liquidação e Recu-
peração.  Os procedimentos individuais são 
divididos por Capítulos. O Capítulo 7 diz res-
peito à Liquidação, enquanto os Capítulos 9, 
11, 12, e 13 envolvem a Recuperação. 

O Capítulo 11 do Bankruptcy Code é 
usualmente chamado de reorganization 
bankruptcy, o qual normatiza a recuperação 
da empresa e da pessoa natural em dificulda-
des financeiras. Pode-se afirmar que o Capí-
tulo 11 é regra geral.

O Capítulo 12 teve origem após a crise 
agrícola que o Estado Americano enfren-
tou nos anos 80, razão pela qual ocasio-
nou a aprovação, pelo Congresso Ameri-
cano, de uma legislação de emergência em 
1986, que contemplava a recuperação dos 
agricultores, a fim de que os mesmos reor-
ganizassem suas dívidas e mantivessem 
suas terras. Embora inicialmente tempo-
rário foi prorrogado até virar lei em 2005, 
tendo sido introduzido na Lei Bankruptcy 
Abuse Prevention and Consumer Protection 
Act (BAPCPA).

Destaque-se que, o Capítulo 12 se aplica 
especificamente ao agricultor familiar com 
renda regular, pescadores, fazendas e pessoa 
jurídica elegíveis (family farmers and family 
fisherman), com dívida agregada de US $ 
4.411.400,00 (quatro milhões quatrocentos e 
onze mil e quatrocentos dólares). Entretanto, 
em 23.08.2019, o Presidente Donald Trump 
sancionou a lei Family Farmer Relief Act of 
2019 – HR 23367, aprovada anteriormente 
pelo Congresso Americano, elevando o limite 

aGroNeGÓCio
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o sistema jurídico canadense
O Canadá é uma federação dividida em 3 

territórios e 10 províncias que, sob o ponto 
de vista político-administrativo, possuem 
semelhanças com os estados brasileiros. 
Cada província tem suas próprias leis que 
regem questões relacionadas ao patrimônio 
e ao comércio, com algumas exceções, dentre 
elas a insolvência, que são normatizadas por 
lei federal. 

A lei de insolvência do Canadá é esta-
belecida principalmente em dois estatutos 
federais, o Bankruptcy and Insolvency Act (BIA 
– R.S.C., 1985, c. B-3) e a Companies’ Creditors 
Arrangement Act (CCAA – R.S.C., 1985, c. C-36). 

Contudo, existem mais três normas que 
tratam do tema insolvência, quais sejam, a 
Farm Debt Mediation Act, a Wage Earners Pro-
tection Program Act (WEPP) e a Winding-up ad 
Restructuring Act.

A BIA, aprovada em 1985, tem por objeto 
a facilitação e a reorganização dos devedores 
insolventes. É uma lei abrangente que prevê 
tanto insolvências pessoais como corpora-
tivas. Oferece várias alternativas, desde a 
insolvência definitiva de pessoas físicas ou 
jurídicas a propostas menos extremas. Em 
situações em que a reorganização é possível, 
a BIA fornece aos indivíduos e empresas de 
qualquer porte, meios para realizar propos-
tas aos credores, com o intuito de reestrutu-
rar as dívidas. Este procedimento é denomi-
nado de consumer proposals for consumers and 
reorganizations for corporation.

Já a CCAA, também aprovada no ano de 
1985, se aplica à reorganização de empresas 
com mais de US $ 5 milhões de dólares em 
dívidas. Diferentemente do procedimento 
estabelecido pela BIA, a CCAA prevê um pro-
cesso conduzido pelo Judiciário e permite aos 
juízes maior flexibilidade na determinação da 
melhor forma de lidar com os casos específi-
cos. Em termos comparativos, a CCAA fornece 
uma visão geral da estrutura empresarial 
para permitir a reorganização, enquanto a BIA 
possui regras mais específicas para reorgani-
zação de empresas ou indíviduos.

Acerca da Wage Earners Protection Program Act 
– WEPP (S.C. 2005, c. 47, s. 1), esta é uma lei criada 
especificamente para proteger o trabalhador. Tal 
norma estabelece um programa de pagamentos de 
salários aos trabalhadores por parte dos empregado-
res que estão em estado de insolvência ou em falência. 
A WEPP é um programa desenvolvido pelo Governo 
Federal do Canadá em que, caso o trabalhador, aten-
dendo aos requisitos legais (the eligibility period), fará 
jus a uma compensação pelas verbas salariais não 
adimplidas pelo insolvente ou falido.

A Winding-up and Restructuring Act – WRA (R.S.C., 
1985, c. W-11) normatiza a insolvência e a falência de 
instituições financeiras, bancos estrangeiros autoriza-
dos, empresas fiduciárias, companhias de seguros, etc.

Por fim, a Farm Debt Mediation Act – FDMA (S.C. 
1997, c. 21) que, após receber o Royal Assent15 no ano de 
1997, passou a vigorar em 1.º de abril de 1998. 

A FDMA substituiu a Lei de Revisão da Dívida Agrí-
cola de 1986, haja vista que na época os agricultores 
canadenses acumulavam dívidas em razão das dificul-
dades financeiras ocasionadas pela crise agrícola do 
início dos anos 80. Tal normativo tem como objetivo 
regular disputas entre produtores rurais e seus credo-
res, fornecendo opções para os agricultores insolven-
tes obterem a suspensão de qualquer procedimento de 
cobrança de dívidas por um curto período (short stands-
till period), com a assistência de um administrador pre-
viamente nomeado, a fim de que reorganize as finanças 
ou solicite a mediação em face dos credores, conforme 
previsto na Seção 5 (1) (a) – mediação com suspensão de 
processo e na Seção 5 (1) (b) – apenas mediação16, ambas 
da referida Lei.

Aliás, a FDMA possui importante regra procedi-
mental no tocante aos credores com garantias, que 
pretendam o adimplemento de uma dívida, qual seja, a 
prévia notificação por escrito do produtor rural, con-
cedendo o prazo de 15 dias úteis para solução do débito, 
antes de executar as medidas pertinentes [seção 21 (1) 
(a) e (b), da FDMA]. Na hipótese do credor não cumprir 
a referida regra, qualquer ato praticado será reputado 
como nulo [seção 22 (1), da FDMA].

A título ilustrativo, destaque-se que, em 2010, a 
Supreme Court of British Columbia, apreciando o caso 
Harding v. 0780194 B.C. Ltd.,   2010 BCSC 5, o qual dis-
cutia se o casal Harding (Kenneth Frederick Harding e 
Gwenith Eleanor Harding) teria direito à proteção da 

o sistema jurídico alemão
Até o ano de 1998, a Alemanha ainda era um país 

dividido em termos de leis de insolvência. Na parte oci-
dental do país era aplicado o sistema antigo de falência, 
datado do ano de 1877. Este fato levava a uma situação 
curiosa na cidade de Berlim, pois conforme a localiza-
ção do devedor na cidade, a insolvência era resolvida 
com fundamento em diferentes normas10.

Em face disto, a Lei de Insolvência germânica foi 
regulamentada e consolidada no ano de 1999, denomi-
nada Insolvenzordnung – InsO. Na espécie, o legislador 
alemão optou por uma mudança geral na perspectiva 
do novo diploma ao adotar o termo “insolvência” em 
vez de “falência” (Konkursordnung), uma vez que o sis-
tema anterior não garantia o pleno emprego e a recu-
peração da empresa11. 

Diante dessa mudança, a Alemanha adotou uma 
abordagem unitária, no sentido de que existe apenas 
um processo de insolvência que, em última análise, 
e dependendo da decisão dos credores, será tratado 
como um processo de liquidação ou de recuperação. 
Ressalte-se que, a reunião de credores, evento de vital 
importância, pois nela são tomadas as principais deci-
sões do processo de insolvência. A Seção 2 da Parte 4 da 
Lei Germânica, que vai dos artigos 156 a 164, trata da 
decisão a respeito da recuperação [2. Abschnitt - Ents-
cheidung über die Verwertung (§§ 156 - 164)].

Outro ponto que merece destaque é que a Insolven-
zordnung – InsO, em conformidade com a mesma sis-

temática da lei norte-americana e francesa, 
abrange a insolvência de pessoas físicas e 
jurídicas, e estas com ou sem personalidade 
jurídica (§ 11 da InsO)

De regra, no direito alemão, o processo de 
insolvência sujeita todas as empresas (GmbH, 
AG, Genossenschaft, Verein, etc12), bem como 
a pessoa natural que exerce atividade econô-
mica independente, como landwirte (agricul-
tores), ärzten (médicos), etc13.

Outra importante regra prevista na Lei 
de Insolvência germânica é a isenção de 
dívida residual (Restschuldbefreiung - § 300 
da InsO), que significa que, ao final do pro-
cesso de insolvência, o devedor será libe-
rado das dívidas remanescentes que não 
foram adimplidas. Na prática, consiste em 
procedimento à parte. O pedido de isen-
ção deve ser solicitado juntamente com o 
pedido de insolvência. Todavia, o § 302 da 
InsO estabelece um rol de dívidas que não 
podem ser quitadas. A ideia do Restschul-
dbefreiung é de que o insolvente tenha um 
recomeço sem dívidas.

No que diz respeito às instituições finan-
ceiras públicas e privadas e companhias de 
seguro, as mesmas não são abrangidas pela 
InsO, eis que possuem regulamentação 
própria14.
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também a distribuição de riqueza, a manu-
tenção de empregos, a produção e circulação 
de mercadorias, bens e serviços, a geração de 
tributos, sendo que ao final referiu que:

i) o produtor rural que exerce atividade 
empresária é sujeito de direito da recu-
peração judicial; 
ii) é condição para o requerimento da 
recuperação judicial pelo produtor 
rural a inscrição no Registro Público 
de empresas Mercantis da respectiva 
sede, observadas as formalidades do 
artigo 968 e parágrafos do Código Civil; 
iii) a aprovação do requerimento de 
recuperação judicial pelo produtor 
rural está condicionada à comprovação 
de exercício da atividade rural há mais 
de dois anos, por quaisquer formas 
admitidas em lei e 
iv) comprovado o exercício da atividade 
pelo prazo mínimo exigido pelo art. 48 
(lei 11.101/05), sujeitam-se à recupera-
ção os créditos constituídos, que decor-
ram de atividades empresariais. 

Na sequência, o ministro Raul Araújo, 
que havia inaugurado a divergência, reite-
rou o seu entendimento de que a legislação 
brasileira deu tratamento diferenciado para 
o empreendedor rural, que pode ser um pro-
dutor rural regido pelo Código Civil ou um 
empresário rural regido pelo regime empre-
sarial, mas em ambos os casos está em situ-
ação regular.

Por sua vez, coube ao ministro Antônio 
Carlos Ferreira o desempate do julgamento, 
votando a favor da divergência inaugurada 
pelo ministro Raul Araújo.

Vislumbra-se que, na espécie, que o Supe-
rior Tribunal de Justiça extraiu a melhor 
interpretação da legislação nacional acerca do 
tema, possibilitando ao agricultor brasileiro 
maior segurança jurídica para fazer frente a 
uma ordem econômica concorrente que há 
muito já pacificou o tema da recuperação judi-
cial do produtor rural, tanto na qualidade de 
pessoa natural como jurídica.

notas

1 Art. 48 da Lei 11.101/2005
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Leis Estaduais.
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16 set. 2019.
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16 Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-2.27.pdf>. Acesso 
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FDMA, uma vez terem adquirido um pomar de aproxima-
damente 2,5 hectares, no qual trabalhavam ativamente, já 
tendo inclusive realizado duas colheitas. A discussão ocor-
reu tendo em vista que Kenneth era operador de máquinas 
e Gwenith, contadora e administradora. 

Sobre o tema, a Suprema Corte da Colúmbia Britânica 
entendeu que a FDMA é uma lei de natureza corretiva, 
destinando-se a fornecer aos agricultores um short stands-
till para dar a oportunidade de demonstrar viabilidade de 
cumprimento das obrigações assumidas. E como tal, deve-
ria ser interpretada de forma justa, ampla e liberal, que 
melhor garantisse a consecução de seus objetivos e, na 
hipótese de dúvida, o caso teria que ser resolvido em favor 
dos devedores que afirmaram ser agricultores. 

Registrou ainda que, a definição de “agricultor” con-
tida na FDMA, é no sentido de que a atividade agrícola seja 
desenvolvida para “fins comerciais”. Contudo, a agricul-
tura não precisava ser a única ou principal fonte de renda, 
não exigindo que o agricultor demonstrasse a obtenção de 
lucro, ou mesmo de renda. Ao final, concluiu pela aplica-
ção da FDMA, mencionado que, embora o fato do campo 
estar em nome de uma empresa, não vislumbrou qualquer 
óbice, eis que quem realmente trabalhava na terra era o 
casal Harding.

No âmbito canadense, portanto, o produtor rural, pos-
sui tratamento diferenciado para a reorganização das 
dívidas, inexistindo qualquer impeditivo legal quanto à 
legitimidade para postulá-la.

Conclusão
A presente análise dos sistemas jurídicos selecionados 

fornece uma visão, ainda que breve, do funcionamento 
da recuperação judicial do homem do campo, em países 
que competem economicamente com o Brasil no âmbito 
do agronegócio. Assim, se pode constatar que a barreira 
burocrática já foi superada, com respectiva desregula-
mentação do setor que possui fundamental importância 
na economia de qualquer nação. 

Segundo a FAO – Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e a Agricultura, o Brasil está para se tornar o 
maior fornecedor capaz de satisfazer a demanda mundial 
adicional de commodities, proveniente principalmente da 
Ásia. Além do mais, atualmente, a França é considerada a 
maior produtora agrícola da União Europeia, seguida pela 
Alemanha. Já a nação Norte-americana e o Canadá se des-
tacam por ocuparem o 1o e 5o lugares no ranking de maio-
res exportadores de produtos agrícolas do mundo17.

Podemos afirmar que, o produtor rural 
brasileiro além de enfrentar o árduo traba-
lho no campo, se depara com uma realidade 
de profunda desigualdade em termos de 
amparo legal, haja vista que os agricultores 
das maiores economias do mundo, concor-
rentes diretos no setor agrícola, encontram-
se em disparada vantagem. 

Ademais, tanto os EUA, França, Alema-
nha e Canadá, são países que adotam políti-
cas protetivas ao referido setor, com a oferta 
de pesados subsídios, visando promover uma 
feroz concorrência em face dos demais paí-
ses produtores.

Igualmente, outra questão que possui fun-
damental importância neste quadro é a ocor-
rência do fenômeno da mudança climática. O 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), criado pela Organização 
Meteorológica Mundial e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, con-
cluiu que o aquecimento global é fato e que 
uma das suas principais consequências é a 
estiagem ou inundações, a serem observados 
em várias regiões do Planeta18.

Notadamente, há muito tempo o Brasil 
tem sofrido com tal fenômeno, que castiga 
as mais variadas culturas de plantio e, por 
conseguinte, o homem do campo e em uma 
escala maior, a economia do país.

Por tal razão, a recuperação judicial de 
forma desregulamentada, em observância 
aos ditames dos artigos 970 e 971, ambos 
do Código Civil, é um tratamento que o pro-
dutor rural e o agronegócio de forma geral, 
perseguem de forma obstinada nos tempos 
atuais, a fim de evitar o colapso do setor, situ-
ação esta que seria desastrosa para o país.

Obviamente, no julgamento ocorrido 
no dia 05 de novembro do presente ano, a 
Quarta Turma fixou importante precedente, 
pois ao interpretar a legislação brasileira de 
forma sistemática, o ministro Luis Felipe 
Salomão pontuou em seu voto que a norma 
deve se atentar para a finalidade de organizar 
a atividade, não apenas para proporcionar ao 
empresário o acesso ao lucro, assegurando 
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shopping center, uma universidade, uma 
torre de hotel e conjuntos empresariais. Por 
isso mesmo é um tipo de empreendimento 
que demanda uma atividade intensa de 
construção jurídica”, comentou, lembrando 
que o tipo de contrato, nesse caso, nem sem-
pre foi pacificamente enquadrado como uma 
locação.

Segundo ele, havia duas correntes jurídi-
cas que sustentavam, de um lado, ser a relação 
empreendedor-lojista um contrato de loca-
ção e, de outro, simplesmente um contrato 
atípico. A questão somente foi pacificada a 
partir de 1991, com a Lei n° 8245, cujo artigo 
54 dispõe que “nas relações entre os lojistas e 
os empreendedores do shopping center, pre-
valecerão as condições livremente pactuadas 
nos contratos de locação respectivos e as dis-
posições procedimentais previstas nesta Lei”. 
“Este artigo também estabeleceu a liberdade 
de contratar, ampliando-a na perspectiva das 
demais locações prediais urbanas, inclusive 
as residenciais. Na prática, isso implicou um 
enorme crescimento econômico desta indús-
tria”, declarou o palestrante. 
revisão judicial de contratos

Em mesa que contou com Ana Tereza 
Palhares Basílio, vice-presidente do Con-
selho Seccional da OAB/R, e o juiz Marcelo 
de Almeida Moraes Marinho, titular do 1o 
Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, 

como debatedores, o professor e procurador do 
estado do rio de Janeiro anderson schreiber abor-
dou o tema “Revisão judicial dos contratos e dever 
de renegociar”.

ele começou por declarar que o desequilíbrio nos 
contratos é um problema que ocupa os juristas desde 
a Idade Média. “Existem diversas teorias que foram 
construídas para tentarmos lidar com contratos que se 
tornam excessivamente desequilibrados, muitas vezes 
por circunstâncias de cenário que não têm a ver com o 
comportamento dos contratantes”. Segundo Schreiber, 
a discussão mais relevante tem haver com o impacto 
da crise econômica nos contratos, incluindo os imobi-
liários, e diz respeito ao fato extraordinário imprevisí-
vel, que tem se tornado muito frequente na jurispru-
dência brasileira.

“A imprevisibilidade, de modo geral, é uma noção 
que pode variar conforme diferentes abordagens 
daquele tema. Além disso, há certa inconsistência no 
nosso sistema jurídico em relação a esse tema. Embora 
o Código Civil exija a imprevisibilidade como requisito 
para obter a revisão judicial do contrato, há outros 
campos onde essa revisão pode ser obtida sem a impre-
visibilidade”, disse, citando como exemplos o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei do Inquilinato. “Diante 
desse cenário, de certa insegurança com relação aos 
resultados das revisões judiciais de contrato, quero 
dizer que um caminho interessante é estimular que as 
próprias partes cheguem a um acordo”, acrescentou 
Schreiber, concluindo sua apresentação, que foi, então, 
aberta ao debate.

eM FoCo

em 21 de outubro, a Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (EMERJ) realizou, em seu auditório, o 
evento “Recuperação Judicial e seus Reflexos nos Contra-

tos das Empresas em Crise”. Reunindo magistrados e outros ope-
radores do Direito, o programa abrangeu dois temas: “Locação 
em shopping centers e suas peculiaridades” e “Revisão judicial 
dos contratos e dever de renegociar” – marcando a 137a reunião 
do Fórum Permanente de Direito Empresarial da EMERJ.

O evento foi aberto pelo desembargador agostinho teixeira 
de almeida Filho, presidente do Fórum, que apresentou o pri-
meiro palestrante, o advogado Vander Aloísio Giordano, diretor 
da Multiplan empreendimentos Imobiliários, e a mesa de deba-
tes composta pelo advogado José Ricardo Pereira Lira, presidente 
da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ); o desembargador Gil-
berto Clóvis Farias Matos, titular da 10a Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e o desembar-
gador Antônio Carlos Esteves Torres, vice-presidente do Fórum. 
“Nosso primeiro palestrante certamente fará uma apresentação 
muito elucidativa e interessante sobre um tema por vezes des-
conhecido dos operadores do Direito, mas que deve ser conhe-
cido até para que nós, julgadores, possamos ter elementos para 
decidir as questões que dizem respeito às empresas em crise”, 
comentou o desembargador Almeida Filho.

vander giordano apresentou um panorama amplo sobre a 
indústria de shopping centers no Brasil, cujo faturamento foi 
de quase R$ 180 bilhões em 2018. “Certamente, o setor tem um 
impacto relevante nas contas públicas e na atividade comercial 
do País”, comentou. Em todo o território nacional, os 563 sho-
pping centers em funcionamento somam mais de 16 milhões de 
metros quadrados de área bruta locável, um crescimento de 4,8% 

em relação ao ano anterior. O setor emprega 
cerca de 1,1 milhão de pessoas diretamente, 
além de gerar mais de 3 milhões de vagas 
de trabalho indiretas. “O setor de comércio 
e serviços é hoje um grande propulsor na 
geração de emprego. É uma indústria que 
tem muito a contribuir para reduzir a taxa 
de desocupação no País”, pontuou, também 
acrescentando as mudanças recentes nos 
shopping centers, que, cada vez mais, agre-
gam facilidades para os consumidores, desde 
opções de lazer até clínicas para tratamento 
estético e de saúde, além de apoiarem ativi-
dades beneficentes e de cunho social. 

Outro aspecto destacado pelo pales-
trante, é que, em geral, no entorno desses 
empreendimentos ocorre um desenvolvi-
mento ordenado, pois há uma conexão com 
a sociedade: a existência do shopping center 
influencia positivamente as melhorias urba-
nas ao redor. “Quais são os aspectos jurídicos 
que norteiam e que estão no dia a dia dessa 
indústria?”, concluiu com o questionamento, 
passando a palavra ao palestrante seguinte.

Com a missão de apresentar um histórico 
da relação entre o empreendedor e o lojista, o 
advogado José ricardo Pereira lira revelou 
que a indústria de shopping centers repre-
senta hoje cerca de 20% do varejo nacional. 
“São verdadeiros complexos multiuso, onde, 
no mesmo condomínio, podem conviver um 
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aos acidentes e fatos da navegação, possuíam valor 
probatório e presumir-se-iam certas, sendo cabível, tão 
somente, revisão pelo Poder Judiciário quando contrá-
rias a texto expresso da lei, prova evidente dos autos 
ou lesarem direito individual, o que se compatibilizava 
com o art. 153 da Constituição de 1969, o qual preconi-
zava que a lei poderia exigir o prévio exaurimento das 
vias administrativas (contencioso administrativo) com 
“recurso” ao Poder Judiciário. 

No entanto, com o advento da Carta Magna 
vigente, este exaurimento deixou de ser pressuposto 
processual com a redação do art. 5o, XXXV, ao garantir 
que a “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciá-
rio lesão ou ameaça a direito”. Neste eito, o art. 18 da Lei 
2.180/1954 precisou ser alterado, a fim de se adequar 
com a nova ordem constitucional, o que ocorreu em 
1997 com a Lei 9.578, a qual deixou de restringir as 
hipóteses nas quais a decisão proferida pelo Tribunal 
Marítimo poderia ser reexaminada pelo Poder Judi-
ciário, verbis:

Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto 
à matéria técnica referente aos acidentes e fatos 
da navegação têm valor probatório e se presu-
mem certas, sendo porém suscetíveis de reexame 
pelo Poder Judiciário. (Grifos nossos)

O novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, 
de 16 de março de 2015), inegavelmente, trouxe 
inúmeras inovações ao ordenamento jurídico 
brasileiro. Uma delas foi o seu art. 333, VII, o 
qual prevê a suspensão do processo quando se 
discutir em juízo questão decorrente de aciden-
tes e fatos da navegação de competência do Tri-
bunal Marítimo. Sobre o tema, é preciso que se 
faça uma análise ampla e aprofundada sob pena 
de ficar, na feliz expressão de FAUSTIN HÉLIE, 
como um “transatlântico projetado para flutuar 
com as hélices fora d’água”.

Desta maneira, a referida inovação trazida 
pelo art. 313, inciso VII, do novo CPC, o qual prevê 
a suspensão do processo judicial cível quando se 
discute em juízo questão decorrente de acidente 
e fatos da navegação de competência do Tribu-
nal Marítimo vem sendo alvo de controvérsia na 
doutrina e jurisprudência pátrias. Eis o texto do 
dispositivo legal:

Art. 313.  Suspende-se o processo:
(…)
VII – quando se discutir em juízo questão 
decorrente de acidentes e fatos da navega-
ção de competência do Tribunal Marítimo;

 alCideS MartiNS riBeiro FilHo 

Desembargador Federal no TRF2

Inicialmente, cabe destacar a importância do Tribunal Marí-
timo, órgão vinculado à Marinha do Brasil e auxiliar ao Poder 
Judiciário, nos termos do art. 1o da Lei 2.180/1954. Sua gênese 

remonta ao Decreto 20.829 de 21.12.1931, quando foi criada a 
Diretoria de Marinha Mercante e, em seu artigo quinto, os Tri-
bunais Marítimos Administrativos, a fim de avaliar as causas 
e circunstâncias dos acidentes de navegação de embarcações 
nacionais em qualquer parte do globo terrestre e das estrangei-
ras em águas brasileiras. Contudo, o mesmo apenas autorizou 
a implementação no Distrito Federal (na época, Rio de Janeiro), 
enquanto não houvesse necessidade do serviço e os interesses da 
navegação não demandassem a implementação dos demais. Ato 
contínuo, foi formada uma comissão para a elaboração do regu-
lamento do Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Fede-
ral, o qual foi aprovado pelo Decreto 24.585, de 5 de julho de 1934, 
data onde se comemora o aniversário do Tribunal Marítimo.

Constata-se que a sua abrangente composição visa abarcar 
todas as áreas de conhecimento imprescindíveis à análise das 
circunstâncias que envolvem os fatos e acidentes da navegação 
haja vista a especificidade da matéria tratada. Com efeito, sua 
importância pode ser medida através da leitura dos arts. 13 a 16 
da Lei 2.180/1954, os quais elencam a sua competência.

No tocante à força impositiva das decisões proferidas pelo 
Tribunal Marítimo, a redação original do art. 18 da Lei 2.180/1954 
previa que elas, quando relacionadas à matéria técnica referente 

REvERêncIa TÉcnIca aOs 
jUlgaDOs DO TRIbUnal 
MaRíTIMO

direito MarÍtiMo
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sem que prejudique a devida rentabilidade 
do capital investido pelas empresas privadas.

Para atingir tal escopo, as agências regu-
ladoras, relativamente independentes da 
administração central, foram criadas no 
Brasil com previsão de autonomia reforçada, 
estando à margem do processo político e 
possuindo recursos financeiros e humanos 
(pessoal altamente especializado), a fim de 
exercer seu mister fiscalizatório sobre seto-
res onde outrora eram ocupados por empre-
sas estatais, as quais detinham monopólio.

O surgimento das mesmas levou o direito 
administrativo brasileiro a adaptar-se à nova 
realidade. Assim, surgiu a “Teoria da Defe-
rência” (ou autocontenção), na qual discute-
se a conveniência da aplicação das decisões 
proferidas pelas agências reguladoras pelo 
Poder Judiciário, uma vez que estas são refe-
rentes a matérias extremamente complexas 
e que tais instituições, por possuir capital 
humano especializado, estariam devida-
mente aparelhadas para tanto. Logo, con-
clui-se que matérias tecnicamente comple-
xas devem ser apreciadas por especialistas, 
enquanto caberia ao Poder Judiciário uma 
espécie de revisão ou recurso.

3. Ressalte, no entanto, que, no Brasil, 
ainda não há uma orientação dos tribunais 
de referência quanto ao tema a fim de que 
se possa mensurar a postura deferencial 
necessária, ao contrário dos estados Unidos 
(Chevron U.S.A Inc. versus Natural Resources 
Defensa Council, Inc., 467 U.S. 837), quando, 
em 1984, a Suprema Corte estadunidense 
defendeu a autorrestrição judicial nos casos 
de interpretações promovidas pelas autori-
dades administrativas de ambiguidades na 
legislação a elas pertinente, pois os magis-
trados, na visão da Corte não seriam especia-
listas nessas matérias.

Não se pode olvidar, outrossim, da defe-
rência às decisões dos Tribunais de Contas, 
órgãos administrativos auxiliares vinculados 
ao Poder Legislativo com o escopo de julgar as 
contas de administradores públicos e demais 
responsáveis pelo erário e de qualquer pessoa 

que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
que acarrete prejuízo aos cofres públicos.

Portanto, neste diapasão, a conclusão é firme: inexiste 
a inconstitucionalidade supracitada, porquanto o Poder 
Judiciário pode tanto revisar as decisões proferidas pelo 
Tribunal Marítimo quanto decidir nos feitos cíveis de 
forma diversa desta Corte, embora, na visão do eminente 
professor MATUSALÉM GONÇALVES PIMENTA, será 
“uma tarefa praticamente impossível, vez que seus acór-
dãos gozam de respeito, tanto na comunidade marítima 
brasileira quanto na internacional, não sendo diferente o 
entendimento jurisprudencial”.
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existe uma vertente a qual defende a inconstitu-
cionalidade do dispositivo legal sub examine eis que, na 
sua visão, o Tribunal Marítimo, como órgão da Mari-
nha, não poderia sobrepujar o Poder Judiciário e tam-
pouco ingerir na marcha processual cível, impingindo 
ao feito a sua suspensão. Lastreia-se numa interpreta-
ção literal do art. 18 da Lei 2.180/1954, onde, como men-
cionado alhures, há a previsão da revisão das decisões 
do Tribunal Marítimo pelo Poder Judiciário.

Um outro posicionamento defende que, embora 
o legislador não tenha feito qualquer restrição à apli-
cação do art. 313, VII, do CPC, a inovação em questão 
deve ser empregada cum grano salis, parcimoniosa-
mente, apenas quando a vexata quaestio realmente for 
relacionada com a necessária apuração pelo Tribunal 
Marítimo. Pauta-se no argumento de que o Poder Judi-
ciário não poderia submeter-se a um juízo de um órgão 
auxiliar de segmento de outro Poder de Estado, o qual, 
muitas vezes, analisa tão somente uma determinada 
conduta no exercício da arte da navegação.

Todavia, filiamo-nos à doutrina mais consistente 
de que o Tribunal Marítimo possui papel primordial na 
solução de lides marítimas, declarando a natureza e a 
extensão dos acidentes ou fatos da navegação, fixando 
as causas determinantes e os responsáveis, aplicando 
as devidas penalidades por meio de notório conheci-
mento especializado no tema a partir de institutos pró-

prios, muitos deles com origens milenares e 
sem qualquer correspondência no Direito 
Civil, além de, com o seu prestígio, dar o 
devido substrato para as políticas públicas 
do desenvolvimento das atividades da Mari-
nha Mercante brasileira.

Tais matérias são consideradas, pelo 
ordenamento jurídico pátrio, diante da 
sua importância, como questões de ordem 
pública específicas de expertise diferenciada, 
tanto que o Tribunal Marítimo, consoante a 
Lei 2.180/1954, possui status de Órgão Auxi-
liar do Poder Judiciário.

Neste diapasão, tendo em vista que o art. 
18 da Lei 2.180/1954 reconhece a importância 
do Tribunal Marítimo ao dispor que as suas 
decisões referentes à matéria técnica rela-
cionada aos acidentes e fatos da navegação 
têm valor probatório e se presumem certas, 
mesmo debalde a possibilidade de seu ree-
xame pelo Poder Judiciário, não poderia o 
legislador pátrio deixar de consolidar esta 
linha de raciocínio ao incluir o art. 333, VII, do 
CPC, como uma das hipóteses de suspensão 
do processo civil.

resta claro o escopo do novo dispositivo: 
reforçar o fundamento das decisões judiciais, 
dando maior subsídio ao magistrado com 
mais informações e conclusões de um tribu-
nal administrativo especializado.

Acresça-se, por oportuno, em relação ao 
tema, que é possível estabelecer um paralelo 
com as agências reguladoras, considerando 
a Teoria da Deferência. Como notoriamente 
sabido, sua gênese foi no direito estaduni-
dense em 1887, com a criação da Interestate 
Commerce Comission, em decorrência dos 
Granger cases, onde, dentre outras decisões, 
a Suprema Corte estadunidense julgou cons-
titucional a lei do estado de Illinois que tabe-
lava os preços de armazenagem nos celeiros 
de Chicago. Visam harmonizar os interes-
ses econômicos entre os fornecedores e os 
usuários, para que haja o devido equilíbrio 
econômico-financeiro do negócio, por meio 
da prestação de um serviço público com o 
menor custo possível para os consumidores 

acresça-se, por oportuno, em 
relação ao tema, que é possível 
estabelecer um paralelo com 
as agências reguladoras, 
considerando a teoria da 
deferência. Como notoriamente 
sabido, sua gênese foi no 
direito estadunidense em 1887, 
com a criação da interestate 
Commerce Comission, em 
decorrência dos granger cases”

direito MarÍtiMo
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O hate speech, ou discurso de ódio, como foi batizado este fenômeno social aqui 
no Brasil, constitui um desafio para o Estado Democrático de Direito, por-
que testa os limites da liberdade de expressão, colocando-a em confronto 

direto com interesses ou direitos de grupos vulneráveis a esse tipo de discurso.
Com o advento da internet e a popularização das mídias sociais, as manifesta-

ções de ódio se potencializaram e disseminaram de tal maneira que hoje muitos 
falam em uma “cultura do ódio” ou uma “era do ódio”. Mensagens ofensivas e discri-
minatórias, antes restritas no espaço e no tempo, passaram a ser disseminadas em 
altíssima velocidade e a ter alcance global, superdimensionando a gravidade dessas 
manifestações.

A internet é plataforma amplamente utilizada para veicular o discurso de ódio. 
Mensagens discriminatórias pululam nas redes sociais, em fóruns, chats, blogs, 
vídeos e outros canais de comunicação digital. A possibilidade de anonimato e a 

O DIscURsO DE óDIO 
na InTERnET
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velocidade na disseminação das mensagens 
via internet encoraja manifestações precon-
ceituosas de todo tipo. Há uma sensação de 
poder e de impunidade que, em conjunto 
com a ignorância e o preconceito, além de 
outros sentimentos amalgamados, impul-
siona o hater a destilar a sua ira, em veloci-
dade digital.

Esse fenômeno foi identificado por Byun-
g-Chul Han, professor de Filosofia da Univer-
sidade de Artes de Berlim, para o qual o ano-
nimato propiciado pela internet é, em grande 
medida, causa da falta de respeito que se per-
cebe na comunicação digital: “O respeito está 
ligado ao nome. O anonimato e o respeito 
excluem-se mutuamente. A comunicação 
anônima, que a digitalização facilita, opera 
uma destruição maciça do respeito. E é, em 
parte, responsável pela crescente cultura da 
indiscrição e da falta de respeito. As shits-
torms são também anônimas e é o anonimato 
que as torna tão violentas.”1

Associada ao anonimato está a grande 
velocidade da comunicação digital, que, dife-
rentemente do que ocorre com as antigas e 
analógicas formas de comunicação escrita, 
tem uma “temporalidade diferente”, porque 
possibilitam a imediata transmissão das 
mensagens, sem o tempo de reflexão que, 
por exemplo, as cartas enviadas a um jornal 
propiciavam, permitindo, assim, a dissipa-
ção e autocontenção de certos sentimentos. 
Essa distinta temporalidade, segundo Byun-
g-Chul Han, faz da comunicação digital uma 
forma de comunicação em que o emissor 
da mensagem tende, de forma irrefletida, a 
expressar seus sentimentos: “Pelo seu lado, 
a comunicação digital torna possível que o 
afeto seja objeto de transmissão imediata. A 
sua temporalidade torna-a transmissão de 
afetos, mais do que a comunicação analógica. 
Assim, de certo modo, o meio digital é um 
meio afetivo.”2

Na internet, o hate speech se sofisticou, 
com o uso de formas de expressão que se 
valem das facilidades trazidas por esse meio 
tecnológico de acesso e disseminação de 

mensagens. Dentre essas formas, está o uso de “memes”, 
forma de expressão de uma ideia, por vídeos, imagens 
(estáticas ou animadas), frases, palavras, hashtags,3 
disseminados através de redes sociais, blogs, e-mails 
e outros serviços baseados na rede mundial de compu-
tadores, via internet. Muitos desses memes se tornam 
virais, espalhando-se rapidamente entre os usuários 
e ganhando muita popularidade, especialmente entre 
os jovens, o que os torna uma forma particularmente 
eficaz de propagação de mensagens discriminatórias.4 

O uso dessa e de outras formas de disseminação 
de ódio e preconceito através da internet se tornou 
tão frequente que empresas mantenedoras de mídias 
e redes sociais virtuais, como o Facebook, têm bus-
cado medidas tecnológicas para identificar esses 
tipos de mensagem, inclusive com o uso de inteligên-
cia artificial.5

Para dificultar sua identificação, haters têm utilizado 
símbolos e comunicação codificada para disseminar seu 
ódio e preconceito. Neonazistas, antissemitas e supre-
macistas raciais passaram a usar, por exemplo, um con-
junto de três parênteses em volta de um sobrenome 
judeu – por exemplo, (((Fleishman))) – para identificar e 
marcar judeus com a finalidade de submetê-los a assé-
dio em redes sociais como o “Twitter”.6

Como quase tudo na vida, a 
internet é uma ferramenta 
que pode ser usada para o bem 
ou para o mal. o seu mau uso 
por alguns ou por muitos não 
diminui sua importância e sua 
utilidade como instrumento de 
disseminação de informações e 
ideias úteis para a sociedade.”
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Como forma de dificultar ainda mais sua identifi-
cação e a censura às suas mensagens, haters têm-se 
utilizado da chamada deep web, ou internet profunda, 
parte da rede mundial de computadores que não é 
alcançada pelos motores de busca tradicionais, como 
Google e Yahoo, e que, por isso, constitui um refúgio 
atraente para muitos usuários e grupos que se dedi-
cam a propagar mensagens de ódio.7

Além do hater, o emissor de mensagem de ódio, 
há também a figura que se convencionou chamar de 
“troll”, que é aquele que usa a internet para postar men-
sagens inflamatórias, irrelevantes, fora de contexto 
com a intenção de provocar respostas emocionais ou 
com o mero intuito de interromper o curso normal de 
um debate ou uma discussão.8

A verdade é que a quantidade de dados que cir-
culam a cada instante na internet é tão grande que é 
impossível saber seu tamanho real, que aumenta a uma 
velocidade vertiginosa.9 Além disso, a internet consti-
tui um ambiente virtual que ultrapassa as fronteiras 
de um território nacional específico. Tudo isso torna 
praticamente impossível o controle de todas as infor-
mações que circulam na internet. 

Na verdade, é bom que isso ocorra. Como quase 
tudo na vida, a internet é uma ferramenta que pode 
ser usada para o bem ou para o mal. O seu mau uso por 
alguns ou por muitos não diminui sua importância e 
sua utilidade como instrumento de disseminação de 
informações e ideias úteis para a sociedade. Embora, 
de um lado, seja verdade que a internet possibilita a 
prática de atos terríveis, como o cyberbullying, a vio-
lação de privacidade e a disseminação de conteúdos 
criminosos (cybercrimes) e abjetos – como a forma 
de pedofilia extrema da distribuição de pornografia 
infantil –, também é verdade que a internet trouxe 
benefícios imensos para a sociedade, aproximando 
pessoas e culturas e permitindo o acesso e a troca 
de informações em tempo quase real, com inegáveis 
avanços para o conhecimento humano. 

A liberdade de expressão e comunicação é funda-
mental e deve ser a tônica no uso da internet. Mas isso 
não dispensa a autorregulação por parte dos provedo-
res de internet, que devem empreender esforços para 
impedir a utilização da web como plataforma para dis-
cursos de ódio e para a prática de crimes e violações 
de direitos. 

notas

1 HAN, Byung-Chul. No Enxame. Reflexões sobre o Digital. Lisboa: 
Relógio D´Água, 2016, p. 14.

2  Ibidem, p. 15.

3 Palavras-chave ou termos associados a um tópico ou assunto que 
se deseja indexar em determinados aplicativos, como o Twitter, Face-
book e outros.

4 Veja-se, a respeito, matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, 
em 20.5.2018: “ódio na internet tem assumido estilo de meme 
para atrair jovens”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2018/05/odio-na-internet-tem-assumido-estilo-de-meme
-para-atrair-jovens.shtml>.

5 Ver, a respeito, matéria publicada no Business Standard, em 
12.9.2018: “In fight against hate speech, FB’s new AI tool can detect offen-
sive memes”. Disponível em: <https://www.business-standard.com/article/
technology/in-fight-against-hate-speech-fb-s-new-ai-tool-can-detect-offensive-
memes-118091200398_1.html>.

6 Cf. Fleishmanm Cooper e Smith, Anthony. (((Echoes))), Exposed: The 
Secret Symbol Neo-Nazis Use to Target Jews Online. In: https://m.mic.
com/articles/amp/144228/echoes-exposed-the-secret-symbol-neo-
nazis-use-to-target-jews-online.

7  Sobre a deep web e sua diferença em relação à dark web, ver ROWE, 
Adam. What Is the Deep Web and How Can You Access It? In: Tech.
Co, 04.5.2018. Disponível em: <https://tech.co/what-is-the-deep-
web-2018-05>. Sobre o uso da deep web (referida na matéria como 
dark web) pelos haters ver, a respeito, matéria do The Guardian, de 
23.8.2017: The dilemma of the dark web: protecting neo-Nazis and dissi-
dents alike. Disponível em: <https://www.theguardian.com/techno-
logy/2017/aug/23/dark-web-neo-nazis-tor-dissidents-white-supre-
macists-criminals-paedophile-rings>.

8 Veja-se: https://www.lifewire.com/what-is-internet-
trolling-3485891.

9 De acordo com o site live-counter.com, o tamanho da internet em 
19.10.2018 giraria em torno de 13.892.504 petabytes (cada petabyte corres-
ponde a 1.024 terabytes, um milhão de gygabites ou 250 bytes). Disponível 
em: <http://www.live-counter.com/how-big-is-the-internet/>.

Além disso, os governos devem agir, através da 
implementação de normas que busquem combater 
abusos, para possibilitem excluir conteúdos lesivos, 
protejam a privacidade e assegurem a reparação de 
danos causados a terceiros, como buscam fazê-lo, no 
Brasil, a Lei no 12.965/2014, que institui o Marco Civil 
da Internet, e a Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Prote-
ção de Dados.

Com todas as suas vicissitudes, a internet deve ser 
vista como uma ferramenta a serviço dos indivíduos 
e da sociedade. Ferramenta que será tão mais útil e 
valiosa quanto mais livre, disseminada e responsável 
for a sua utilização. 

 CaMila dÓria Ferreira 

Defensora pública do Espírito Santo e da ANADEP 

“Você pode me ajudar a ler isso aqui? É que eu estou 
aprendendo, mas ainda não sei bem”. Disse-me Tha-
lisson, quinze anos, quarto ano do ensino fundamen-

tal, torcedor do Flamengo, morador da periferia, pequeni-
ninho, negro, olhos brilhantes e curiosos, sorriso tímido, 
sentando-se junto a mim, com uns papéis em suas mão-
zinhas nervosas, pouco antes de começar a audiência em 
que foi extinta sua medida socioeducativa de internação, 
em 25 de junho de 2019. Naquela oportunidade, foi muito 
elogiado pela equipe técnica que o acompanhava, espe-
cialmente por seu interesse nas aulas e sua vontade de 
aprender. 

Thalisson não teve muito mais tempo para estudar. 
No dia 16 de agosto de 2019, antes que o Sol raiasse, 

enquanto dormia ao lado de sua mãe, foi retirado de casa e 
morto com cerca de dez tiros na cabeça. 

Doze de outubro é conhecido como o “Dia das Crian-
ças”. Instituído por lei, tornou-se uma das principais datas 
comerciais do calendário brasileiro. 

Se, entre o comércio, há o que ser celebrado, na reali-
dade de milhões desses seres humanos em condição pecu-
liar de pessoa em desenvolvimento, pouco temos o que 
comemorar. 

Mesmo com quase trinta anos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, do estatuto da Criança e do Adoles-
cente, considerado mundialmente como uma das legis-

bRasIlEIROs E bRasIlEIRas DE 
passaDO, pREsEnTE E FUTURO 
nEglIgEncIaDOs

CriaNÇa e adoleSCeNtedireito diGital
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lações mais avançadas sobre a temática, 
reconhecendo crianças e adolescentes como 
“sujeitos de direitos”, e com uma Constituição 
Federal que confere às crianças, adolescentes 
e jovens “prioridade absoluta” e “proteção 
integral”, é necessário muito ouvir, refletir, 
aprender, respeitar, garantir, efetivar. 

Ainda é preciso que não lhes falte a infân-
cia, que o mundo esteja “para meninices”, que 
a adolescência e a juventude não “apareçam 
sempre adiadas para outras idades, outras 
vidas”, que nossos garotos e garotas não 
sejam “ensinados a sonhar em conta medida”. 

O artigo 227, da Constituição Federal 
de 1988, é claro ao dispor que “é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

A nenhum outro grupo, o legislador deu 
“absoluta prioridade” na garantia de direi-
tos como fez com crianças, adolescentes e 
jovens.  Tal garantia, positivada também no 
artigo 4o do estatuto da Criança e do Ado-
lescente, compreende, dentre outras preo-
cupações, “preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais e públicas”, 
“destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com proteção à infân-
cia e à juventude”. 

Os direitos fundamentais da infância, 
adolescência e juventude devem, assim, ser 
respeitados e efetivados em primeiro lugar, 
sendo, o cumprimento desses direitos, de 
responsabilidade compartilhada entre o 
Estado, a sociedade e as famílias.              

A realidade, no entanto, demonstra cla-
ramente que temos falhado na garantia de 
proteção a esses meninos e a essas meninas. 

em meados do ano de 2017, conver-
sando com Pedro, quinze anos de idade, 
sétimo ano do ensino fundamental, cabelos 

cacheados, alto, mãe falecida, pai ausente, acolhido 
institucionalmente junto com os irmãos desde os pri-
meiros anos de vida e, à época, em cumprimento de 
medida socioeducativa de internação, perguntei-lhe o 
que pretendia fazer no futuro, quando saísse da uni-
dade. Pedro respondeu-me com uma lucidez que não 
deveria ser permitida a alguém tão jovem: “Na minha 
condição, não dá para querer muito”. 

No fim daquele ano, Pedro teve sua medida pro-
gredida e retornou ao acolhimento institucional. 
Menos de seis meses depois, chegando à Defensoria 
Pública, e passando pelo espaço da Delegacia Especia-
lizada do Adolescente em Conflito com a Lei, encontro 
Pedro com algemas nos pés e nas mãos, apreendido 
em flagrante por cometimento de suposto novo ato 
infracional. 

É, Pedro, na sua situação, e na de milhões de 
crianças, adolescentes e jovens dessa “pátria” nada 
“gentil”, não dá para querer muito mesmo.  

E a gente tem se acostumado a isso. “Mas não 
deveria”.

A gente tem se acostumado a crianças fora da 
escola e dormindo em calçadas. A adolescentes e 
jovens da periferia mortos, todos os dias, na “guerra 

Daí fica clara não somente 
a falta de efetivas políticas 
públicas de educação, como 
também a importância 
de investimentos em tais 
políticas, inclusive dentro 
das unidades socioeducativas 
para cumprimento de medida. 
o caráter pedagógico, aliás, 
segundo o estatuto da Criança e 
do adolescente, é condição sem 
a qual a medida não pode ser 
aplicada ou mantida.”

ao tráfico de drogas”. Ao casamento precoce 
de meninas. A hospitais infantis sem vagas e 
a unidades de internação e prisionais super-
lotadas. À falta de creches e a mãos peque-
ninas quebrando pedras, assando castanhas 
e costurando roupas. Aos gritos pela redu-
ção da maioridade penal e pelo aumento do 
tempo de internação. A filhos que presen-
ciam agressões físicas e psicológicas contra 
suas mães. Ao abuso e à exploração sexual 
infanto-juvenil. À violência obstétrica. 
Ao menino negro chicoteado, no século 
XXI, “por furtar”. Às justificativas que não 
explicam. Aos olhares que marginalizam e 
condenam. Aos discursos que banalizam. 
A decretos que enfraquecem e põem fim a 
Conselhos de Direitos. À fome, de quase 
tudo, que ainda mata “um pouco por dia”. 

No que concerne à educação, a Consti-
tuição Federal, em seu artigo 205, dispõe: “A 
educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho”. 

Já no artigo 214, a Carta Magna aduz que 
“a lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração plurianual, visando à articulação e 
ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do poder público 
que conduzam”, dentre outros, à “erradicação 
do analfabetismo” e à “universalização do 
atendimento escolar”. 

Mesmo com avanços na universaliza-
ção da educação, é inegável a existência de 
grandes e significativos desafios na área, 
dentre os quais a evasão, o atraso escolar e o 
próprio analfabetismo. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) de 
2018, divulgada em junho deste ano pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE, o número de brasileiros de 15 anos 
ou mais que não sabem ler ou escrever um 
bilhete simples ainda soma 11,3 milhões ou 
6,8% da população.

Dados do estudo “Panorama da distorção de ida-
de-série no Brasil”, divulgado pelo UNICEF no ano 
de 2018, apontam que, dos cerca de trinta e cinco 
milhões de estudantes matriculados nos ensinos fun-
damental e médio, mais de sete milhões vão à escola, 
mas estão em situação de “distorção idade-série”, ou 
seja, possuem dois ou mais anos de atraso escolar. 

Essa distorção é evidente dentre os adolescentes e 
jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação e/ou semiliberdade no país, como Thalisson 
e Pedro. A maior parte desses meninos e dessas meni-
nas, no momento em que são apreendidos, estão sem 
frequentar a escola ou, quando estão estudando, pos-
suem, além de atraso escolar, dificuldades para, mini-
mamente, ler e escrever.

  Adolescentes e jovens das camadas mais vulnerá-
veis da população e com outros tantos direitos nega-
dos diuturnamente. Brasileiros e brasileiras de pas-
sado, presente e futuro negligenciados. 

  Daí fica clara não somente a falta de efetivas polí-
ticas públicas de educação, como também a importân-
cia de investimentos em tais políticas, inclusive dentro 
das unidades socioeducativas para cumprimento de 
medida. O caráter pedagógico, aliás, segundo o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, é condição sem a 
qual a medida não pode ser aplicada ou mantida.  

  Fica, desse modo, explícita a necessidade de uma 
educação formal, que, sim, oportunize a esses sujeitos 
a qualificação para o trabalho, seu desenvolvimento 
como pessoas, mas que, acima de tudo, respeite a sua 
cultura, a sua história e possibilite a construção de 
conhecimento, a consciência de si, de sua realidade e a 
transformação dela. 

Urgente a garantia de direitos que permitam a 
essas crianças, adolescentes e jovens serem, plena-
mente, quem eles são. E isso é dever de todos nós. 

“E eles esqueceram que não eram iguais às 
demais crianças, esqueceram que não tinham nem 
pai, nem mãe, que viviam de furto como homens, que 
eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram 
as palavras da velha de lorgnon. Esqueceram tudo 
e foram iguais a todas  as crianças, cavalgando os 
ginetes do carrossel, girando com as luzes. As estre-
las brilhavam, brilhava a lua cheia. Mas, mais que 
tudo, brilhavam, na noite da Bahia, as luzes azuis, 
verdes, amarelas, roxas, vermelhas do Grande Car-
rossel Japonês.”.

CriaNÇa e adoleSCeNte
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Temos uma longa história com a escra-
vidão, somente nos fins do século XIX que 
encontra seu fim formal no Brasil, tendo 
sido implantada desde o início da coloni-
zação, resistido inclusive ao processo de 
independência, onde mesmo com a inde-
pendência, continuamos uma economia 
que não via o povo Africano como “cida-
dãos” e sim como “objetos” passíveis de 
integrar o “patrimônio” de um cidadão de 
bem (NABUCO, 2011, p.09).

 “O racismo, hoje, pode ser definido como 
um fenômeno que traz consigo uma história de 
negação dos direitos políticos, cívicos e sociais. O 
racismo contemporâneo emergiu como uma dou-
trina de exclusão, para legitimar a dominação 
de grupos fenotipicamente diferentes, e tem-se 
mostrado decisivo na criação e na reprodução de 
estruturas de classe, fundadas na subordinação 
daqueles definidos como inferiores por natureza” 
(AMADOR DE DEUS, 2019, p.42).

Entre os séculos XVI a XIX, nas Américas, 
se formaram as sociedades coloniais, basea-
das no trabalho forçoso de indígenas e espe-
cialmente de africanos. Embora tenham sido 
retirados do continente Africano, descen-
dendo de vários impérios e reinos, na visão 
europeia foram transformados em “africa-
nos” como se houvesse uma homogeneidade 
de povos, línguas, culturas e religiões.

O sistema colonial nas Américas, por-
tanto vai se desenhando e se sustentando a 
partir da mão de obra escrava no trabalho 
na terra e na agricultura, buscando atingir o 
mercado mundial. Neste sentido os primei-
ros africanos que chegaram nas Américas 
foram pioneiros, sendo obrigados a adaptar 
suas linguagens, locais de morada, forma de 
alimentação, seus idiomas e cultura.

Na crença do colonizador, o fosso de sepa-
ração entre ele e o colonizado deve ser man-
tido, com práticas e palavras que buscam tra-
çar diferenças entre ele e o colonizado, após 
deveria colocar essas diferenças em uma 
perspectiva negativa, diminuindo e subalter-
nizando o colonizado, como se fosse incapaz, 
ou se biologicamente e moralmente fosse 

inferior em relação ao colonizador. Buscando nesta 
construção, criar uma narrativa que impossibilite o 
colonizado, de passar para um outro grupo, impedindo 
que as realidades sociais, econômicas, políticas e cul-
turais que permeia a personalidade de cada um deles, 
possa ser exercida com liberdade (AMADOR DE DEUS, 
2019, p.47).

Em um levantamento realizado pela Fundação Cul-
tural Palmares, foram mapeadas cerca de 3.524 comu-
nidades em todo o Brasil, contudo existem informa-
ções da existência de mais de cinco mil comunidades 
remanescentes de quilombos no Brasil, desta forma “o 
termo ‘quilombo’ deixa de ser considerado unicamente 
como uma categoria histórica ou uma definição jurí-
dico-formal, para se transformar, nas mãos de cente-
nas de comunidades rurais e urbanas, em instrumento 
de luta pelo reconhecimento de direitos territoriais” 
(TRECCANI, 2006, p.13).

um dos maiores 
questionamentos que fazemos 
constantemente, diz respeito ao 
motivo de que quilombolas não 
tem seus territórios ancestrais 
titulados, que a educação 
prestada aos quilombos é de 
péssima qualidade, que muitos 
deles tem seus territórios 
afetados por grandes obras 
de infraestrutura, ou que 
estes povos são expulsos de 
seus territórios tradicionais, 
porque tais empreendimentos 
passam a afetar seus territórios, 
impedindo seu modo tradicional 
e ancestral de vida.”

HiStÓria

 JoHNy F. GiFFoNi 

Defensor Público do estado do Pará 

Membro da Comissão da Igualdade Étnico-Racial ANADEP

Nosso passado escravocrata, racista, fundiário, pautado 
em uma cultura “universalista”, perdura na sociedade 
brasileira ainda nos dias de hoje, em um agir e pensar 

baseados em práticas de segregação. No campo das políticas 
públicas, a “ideologia escravocrata” persiste na construção de 
ações públicas que poderiam tornar nossa “democracia” real-
mente plural, desde que rompessem com uma “tradição” racista 
e escravocrata.

“Diz-se que entre nós a escravidão é suave, e os senhores são 
bons. A verdade, porém, é que toda a escravidão é a mesma, e que 
quanto á bondade dos senhores esta não passa da resignação dos 
escravos” (NABUCO, 2011, p.166).

O Brasil colônia, teve seu modelo econômico fundamentado 
no tripé escravidão, latifúndio/monocultura e produção voltada à 
exportação, onde o signo do processo escravocrata estava na pro-
priedade e na produção. O Estado passa a ser o protetor da “raça” 
superior, em uma perspectiva biológica, que rotulou os povos Afri-
canos como seres sem alma, onde “o racismo é um fenômeno que 
tem como um de seus suportes a crença na naturalização da supe-
rioridade do colonizador e, em consequência, na existência de grupos 
naturalmente hierarquizados” (AMADOR DE DEUS, 2019, p.45).

“nEgRO EnTOOU, UM canTO 
DE REvOlTa pElOs aREs”
Em cada quilombo a luta contra o racismo 
continua na busca da autodeterminação
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 Um dos direitos mais importantes posi-
tivados pela Convenção 169 da OIT, em seu 
art. 6o, garante aos povos Indígenas e Tribais 
o direito à consulta e consentimento prévio, 
livre e informado que dispõe que os povos 
indígenas e tribais deverão ser consultados 
sempre que medidas administrativas ou 
legislativas possam afetá-los diretamente 
(OLIVEIRA, 2017, pág. 156).

Importante ressaltar que a Consulta Pré-
via, difere dos mecanismos de participação 
social existentes, pois garante o direito de 
intervirem no planejamento, formulação, 
elaboração e execução de quaisquer medidas 
legislativas ou administrativas que interve-
nham diretamente em seu meio de vida e de 
relacionamento com seu território. 

A Consulta e a participação dos povos tra-
dicionais nos processos de tomada de deci-
sões a respeito de seu território, são objetivos 
importantes por si só, todavia são também os 
meios pelos quais os povos indígenas e tri-
bais podem participar plenamente na adoção 
das decisões que os afetem (OIT, 2013, 11). Os 
Governos estaduais e as empresas que exe-
cutam empreendimentos de exploração de 
recursos naturais-ambientais em territórios 
Quilombolas, por outro lado, reproduzem 
práticas racistas ao negar aplicação a dimen-
são dos direitos assegurados aos Quilombo-
las pela Convenção 169 da OIT.

A negação aos povos quilombolas de 
seu direito à autodeterminação, bem como 
da liberdade de gestão de seus territórios 
tradicionais, espaços de reprodução de sua 
ancestralidade Africana e da sua forma de 
vida, de sua religiosidade, de sua cultura e 
organização social, são formas de expressão 
do “racismo” hoje. Desta forma, a garantia do 
direito à consulta prévia, livre e informada é 
estabelecer uma fenda dentro do processo do 
racismo institucional, possibilitando que tais 
povos possam efetivamente vivenciar seus 
direitos fundamentais.

Término com as celebres palavras da Pro-
fessora e Militante Negra Zélia Amador de 
Deus, onde:

“(...) as histórias do povo negro nas Américas inscrevem-se 
em narrativas que incluem migrações e travessias, nas quais a 
vivência do sagrado, de um modo particular, constitui um índice 
de resistência cultural e de sobrevivência étnica, política e social. 
Os africanos arrancados à força de seu continente e transplan-
tados para as Américas, na condição de escravos, por meio da 
diáspora negra, foram destituídos de tudo, inclusive de sua 
humanidade, ao serem transformados em mercadorias e coisi-
ficados. Nele o colonizador imprimiu o código dos europeus e 
dele se apossou, na condição de proprietário, senhor. Contudo, 
os africanos que cruzaram os oceanos não vieram só. Com eles 
viram divindades, visões do mundo, alteridades – linguística, 
artística, étnica, religiosa - , diferentes formas de organização 
social e diferentes modos de simbolização do real” (AMADOR DE 
DEUS, 2019, p.142).

Que a luta do povo Quilombola em todo o Brasil para ter seu 
direito à consulta garantido, torne-se uma bandeira de luta em 
todas as Defensoria Públicas do Brasil, bem como de cada uma 
das operadoras e operadores do direito que acreditam que pode-
mos viver em uma democracia multicultural, acabando de vez 
com as práticas racistas que permeiam nossa sociedade, pois “E 
de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, 
quando pode cantar, canta de dor”.

Motumbá, Salve Dandara! Salve Zumbi! 
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HiStÓria

Em um processo histórico de resistência e 
luta contra as práticas racistas de dominação, 
as leis em alguns momentos, desempenham um 
papel importante, como uma forma de tencio-
nar e tentar construir uma sociedade mais justa, 
onde os “seres humanos” não sejam subjugados 
ou segregados por construções fenotípicas, de 
gênero, e tantas outras que são utilizadas para 
justificar violações de direitos.

Buscando garantir o direito à autodetermi-
nação dos povos quilombolas, e dos herdeiros da 
diáspora Africana, bem como o direito dos povos 
originários, no ano de 1989 no âmbito da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), foi pro-
mulgada a Convenção 169. No Brasil a Conven-
ção foi ratificada no ano de 2002 pelo Congresso 
Nacional, sendo transformada em lei no ano de 
2004 com a edição do Decreto no 5.051.

O referido instrumento normativo, tem 
como objetivo garantir o direito à autodetermi-
nação e a identidade das comunidades negras, 
quilombolas, tradicionais e os povos originários, 
protegendo os direitos à educação, saúde, direito 
à terra e à participação de forma diferenciada 
para os povos tribais e os povos indígenas. No 

que se refere ao direito de participação, prevê a Con-
venção que será garantidos a esses povos o direito de 
serem consultados, de boa-fé e previamente, a partir 
de seus procedimentos adequados, toda vez que uma 
decisão administrativa ou legislativa poder afetar os 
direitos e os modos de vida coletivos das comunidades 
e dos povos tradicionais (YAMADA, OLIEIRA, 2013, p.7).

em todo o Brasil, cotidianamente as comunidades 
quilombolas são vítimas, dentre outras violações de 
direitos, ao racismo institucional decorrente do modelo 
econômico desenvolvimentista, que opta em explorar 
os territórios dos povos quilombolas para extração de 
minério, construção de hidrovias, rodovias, hidroelétri-
cas, bases do exército, estradas de ferro, termoelétricas, 
roubo de materiais decorrentes da biodiversidade exis-
tente dentro dos seus territórios ancestrais.

Um dos maiores questionamentos que fazemos 
constantemente, diz respeito ao motivo de que quilom-
bolas não tem seus territórios ancestrais titulados, que 
a educação prestada aos quilombos é de péssima qua-
lidade, que muitos deles tem seus territórios afetados 
por grandes obras de infraestrutura, ou que estes povos 
são expulsos de seus territórios tradicionais, porque 
tais empreendimentos passam a afetar seus territórios, 
impedindo seu modo tradicional e ancestral de vida.
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 MôNiCa lúCia do NaSCiMeNto FriaS 

Juíza Federal no Rio de Janeiro

O vocábulo responsabilidade em sentido amplo 
pode ser entendido como a situação de quem 
violou uma norma, que pode ser uma norma 

moral ou jurídica, decorrendo desta ação ou omissão, 
o dever de reparar o dano causado a outrem.  Em 
sentido estrito a responsabilidade civil é uma forma 
de obrigação ressarcitória visando recompor a har-
monia quebrada pela violação de uma norma jurídica 
originária.  

Por conseguinte, a responsabilidade civil tem 
sua natureza jurídica definida por Sérgio Cavalieri 
Filho como “um dever jurídico sucessivo que surge 
para recompor o dano decorrente da violação de um 
dever jurídico originário.”1  Logo, podemos concei-
tuar a responsabilidade civil como uma obrigação 
sucessiva imposta a uma pessoa a ressarcir danos 
causados a outrem, seja por fato próprio, de tercei-
ros, e coisas que dela dependam.  

Nas comunidades primitivas não havia respon-
sabilidade jurídica patrimonial, portanto a respon-
sabilidade recaia sobre o corpo do agente, visando 
desde as penas deambulatórias até a morte, além da 
pena de escravidão.  Assim, a evolução da responsa-
bilidade passou da vingança privada para a vedação 
da autotutela pelo estado, passando para responsa-
bilidade patrimonial.  

UM bREvE REsUMO sObRE 
Os nOvOs DanOs na 
REspOnsabIlIDaDE cIvIl

reSPoNSaBilidade CiVil

A reparação dos danos deve ocorrer de 
forma integral (art.944 do Código Civil, e 
art.6°, VI da Lei n° 8.078/90)2 e ser calcu-
lada de acordo com a extensão do dano, para 
recompor o equilíbrio quebrado com a prá-
tica do ilícito, colocando-se a vítima no status 
quo ante a lesão.  Portanto, o valor da indeni-
zação deve abranger todos os danos suporta-
dos pela vítima.  

A evolução jurídica do conceito de dano 
moral negativo para um conceito positivo 
de dano moral foi resultado dos estudos da 
doutrina e jurisprudência denominada de 
Direito Civil Constitucional, movimento 
influenciado pelos estudos da doutrina ita-
liana, consequência de uma releitura do 
Código Civil e das normas jurídicas em geral, 
à luz dos princípios constitucionais da soli-
dariedade social, da isonomia substancial e 
da dignidade da pessoa humana.

Nesse cenário a doutrina e jurisprudência 
passaram a compreender o dano moral como 
aquele decorrente da violação dos direitos 
da personalidade, admitindo-se, portanto, o 
dano moral sem a ocorrência de dor ou sofri-
mento causado ao lesado.

Como visto os pressupostos da responsa-
bilidade civil sofreram intensas modificações 
decorrentes das inúmeras evoluções sociais 
ocorridas nas últimas décadas, sendo refor-
mulados, mitigados vários requisitos da res-
ponsabilidade civil e surgem novos conceitos 
de danos extrapatrimoniais.  

Dentre esses novos danos surge o dano 
biológico desenvolvido pela jurisprudência 
italiana na década de setenta3, que evoluiu 
na década de noventa de outra espécie de 
dano extrapatrimonial denominado de dano 
existencial.  

Isso se deu porque a reparação dos 
danos na Itália tinha como fundamento 
legal o art.2043 do Código Civil italiano 
(danos patrimoniais), e o art.2059 do Código 
Civil italiano (danos não patrimoniais)4.  O 
art.2059 do Código Civil italiano de 1942 
adotou um regime de tipicidade para o rol 
dos danos extrapatrimoniais, isto limitava 

e dificultava a apuração da responsabilidade civil por 
danos decorrentes de ato ilícito civil, em razão da difi-
culdade de se atribuir a reparação por danos morais aos 
agentes que não cometeram ilícitos penais (artigo 185 do 
Código Penal italiano), ou seja, a reparação dos danos não 
patrimoniais era possível apenas nos casos previstos na 
lei como ilícitos penais.  

Dentro desse contexto, na década de setenta, visando 
corrigir essa falha do sistema jurídico italiano, por ini-
ciativa de dois magistrados genoveses (Monetti e Pelle-
grino), o dano biológico é reconhecido pela primeira vez 
com a sentença do Tribunal de Génova, de 25 de maio de 
19745, totalmente desvinculado da patrimonialidade. Os 
magistrados fizeram uma inovadora construção jurídica, 
utilizando a cláusula geral do artigo 2043 do Código Civil 
italiano (regra base da responsabilidade civil delitual), 
associada até então ao ressarcimento de danos patrimo-
niais, que prevê como única condição de ressarcibilidade 
a “injustiça”, para concluir o que nessa norma se prevê é 
que todos os danos injustos são ressarcíveis, sejam eles 
de carácter patrimonial ou não patrimonial.  Para tanto 
era necessário que se encontrasse uma norma no ordena-
mento jurídico que protegesse o direito à saúde, a lesão 
dessa norma teria sempre a característica indispensável à 
ressarcibilidade prevista na cláusula geral do artigo 2043, 
isto é, a “injustiça” do dano.  

em decorrência dessa evolução 
doutrinária e jurisprudencial, 
que ocorreu também no brasil, foi 
possível reconhecer a existência 
de dano moral por parte da pessoa 
jurídica, quando atingida em sua 
honra objetiva, e de novos danos 
extrapatrimoniais como o dano 
biológico, o dano existencial, o 
dano pela perda de uma chance, 
dano pelo desvio produtivo do 
consumidor, o dano social ou 
difuso e o dano moral coletivo.” 
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notas

1 CAVALIEI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 2003 Op. cit., p.26.

2 “a regra geral da convivência humana, à qual o direito deve proteção, é aquela em que a indenização pela reparação deve ser a mais 
completa possível, a fazer justiça no caso concreto. Somente nos casos ressalvados ou autorizados por lei se mostra admissível a 
limitação da responsabilidade” (STJ, 4ªT, REsp 83717- MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Grifei.

3 SOARES, Flaviana Rampazzo. responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

4 art. 2.043 (“Art. 2.043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) e o art. 2.059 (“Art. 2.059. Danni non patrimoniali. Il danno non patri-
moniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).  Tradução livre: “art.243.
Compensação por irregularidades. Qualquer fato malicioso ou negligente, que cause danos injustos a outros, obriga a pessoa 
que cometeu o ato a compensar o dano “) e o art. 2.059 (“Art. 2.059. Danos não-pecuniários. Os danos não pecuniários devem ser 
compensados apenas nos casos determinados por lei.).”

5 Tribunal de Génova, 25/5/1974, in Giurisprudenza Italiana, 1975, I, 2, p. 54.

6 Conforme Antonio Junqueira de Azevedo o dano social não pode ser individualizado, posto que afeta a um grupo social determi-
nado (pessoas residentes em um estado, município, bairro; pessoas que integram uma categoria profissional; pessoas que fazem 
parte de uma associação; pessoas portadoras de síndromes; consumidores) ou mesmo a um grupo social indeterminado. Pode 
também o dano social ser relativo a toda população do país, a exemplo do que acontece quando há queimadas na floresta amazô-
nica, cujos efeitos nefastos podem sem experimentados pela população brasileira de um modo geral. Da mesma forma, a falta de 
investimentos adequados em infraestrutura afeta a qualidade de vida da sociedade como um todo, dando origem aos famosos 
apagões, ao racionamento de água. Igualmente acontece em decorrência do péssimo estado da malha rodoviária do país, problema 
que acaba por encarecer o preço do frete e, consequentemente, do produto final para o consumidor. AZEVEDO, Antonio Junqueira 
de. Op. cit., p. 380.

7 “A ideia, nesse sentido, é perfeita, se os prejuízos atingiram toda a coletividade, em um sentido difuso, os valores devem também 
ser revertidos para os prejudicados, mesmo que de forma indireta.” TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 477.

8 DESSAUNE, Marcos. teoria aprofundada do desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida 
alterada. 2. ed. Vitória: Edição Especial do Autor, 2017.
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em decorrência dessa evolução doutrinária e 
jurisprudencial, que ocorreu também no Brasil, foi 
possível reconhecer a existência de dano moral por 
parte da pessoa jurídica, quando atingida em sua 
honra objetiva, e de novos danos extrapatrimoniais 
como o dano biológico, o dano existencial, o dano 
pela perda de uma chance, dano pelo desvio produ-
tivo do consumidor, o dano social ou difuso e o dano 
moral coletivo.  

Vejamos as definições desses novos danos.
O dano biológico ou à saúde decorre da violação ao 

direito fundamental à saúde (art.32 da Constituição 
italiana).  Foi uma criação doutrinária e jurisprudencial 
da década de setenta tão importante que acabou sendo 
positivada pelo legislador italiano com a elaboração do 
Código de Seguros Privados de 2005.

O dano existencial é o prejuízo que o ato ilícito 
causa sobre atividades não patrimoniais do indivíduo, 
alterando seus hábitos de vida e sua maneira de viver 
socialmente.  Ele atinge o projeto de vida, portanto 
há uma certa similaridade com o teoria da perda de 
uma chance no aspecto da lesão atingir uma expecta-
tiva que o lesado tinha acerca do futuro.  No entanto, 
se diferencia da perda de uma chance por não atingir 
uma oportunidade real e séria, mas apenas um projeto 
futuro da vítima, que não exige o mesmo grau de pro-
babilidade da perda de uma chance.

A perda de um chance seria a perda de uma oportu-
nidade real e séria. No direito italiano a teoria da perda 
de uma chance é aplicada quando a probabilidade de 
obtenção da vantagem esperada for superior a 50% 
(cinquenta por cento).  No Brasil, para a configuração 
da perda de uma chance a jurisprudência entende 
necessária a análise do caso concreto.

Segundo Antonio Junqueira de Azevedo o dano 
social ou difuso é uma nova modalidade de dano na 
responsabilidade civil, distinta do dano patrimonial 
e extrapatrimonial.  Para ele os danos sociais podem 
ser definidos como lesões causadas à sociedade, no 
seu nível de qualidade de vida, tanto por rebaixamento 
de seu patrimônio moral, notadamente em relação à 
segurança, e diminuição na qualidade de vida.6  

A título de exemplo de aplicação dos danos sociais 
pela jurisprudência temos o julgado da fraude em sis-
tema de loteria, chamado de “Caso Totobola”.  O Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar o Recurso 
Cível n° 71001281054, DJ 18/07/2007, determinou, de 

ofício, indenização a título de dano social para 
o Fundo de Proteção aos Consumidores. 

entendo que uma das maiores inovações 
decorrentes da evolução da responsabili-
dade civil é a figura do dano social ou difuso, 
cujo objeto é a restauração do nível social de 
tranquilidade diminuída pelo ato ilícito, bem 
como o entendimento de que o valor da con-
denação pelo dano social não deve ser desti-
nado à vítima, e sim para um fundo criado 
especificamente para tal finalidade, ou dire-
cionado a uma instituição filantrópica, como 
prevê o art.883 do Código Civil para os valo-
res objeto de pagamento indevido.7 

Alguns julgados em casos de ações indi-
viduais decorrentes de lesões reiteradas tem 
considerado que o valor da indenização deve 
levar em consideração a função social da res-
ponsabilidade civil, qual seja: desestimular e 
educar o ofensor.  Desta forma, seria legitima 
a fixação da indenização em um valor suple-
mentar pelo Juiz.  

O dano pelo desvio produtivo do consu-
midor é uma teoria criada pelo advogado 
Marcos Dessaune8, que identifica o dano 
decorrente do desperdiçado pelo consumi-
dor para a solução de problemas gerados pela 
má prestação de serviços privados.  No meu 
entender a teoria também deve ser aplicada 
aos serviços públicos.

O dano moral coletivo é o resultado 
de uma lesão à esfera extrapatrimonial 
de determinada comunidade, ou seja, tem 
como causa uma conduta violadora de valo-
res éticos fundamentais da sociedade em si 
considerada, a provocar repulsa e indignação 
na consciência coletiva. (REsp 1473846/
SP, Rel. ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 24.2.2017).

Desta forma, os pressupostos da respon-
sabilidade civil sofreram intensas e necessá-
rias modificações decorrentes das inúmeras 
evoluções sociais ocorridas nas últimas déca-
das, sendo mitigados vários de seus elemen-
tos e elaborados novos conceitos de danos 
extrapatrimoniais para garantia de uma 
justa reparação integral dos danos.

reSPoNSaBilidade CiVil
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acelerado no setor, e a informalidade com que tais empresários 
constituíam suas empresas, seja por falta de estrutura pública 
dos municípios no país, seja pelo desconhecimento legal da cate-
goria, em razão das especificidades do setor, não podendo ainda 
sim ficaram desamparadas pela Lei. 

Mas o cerne principal da questão, gira em torno da exigibi-
lidade, ou não, do exercício da atividade pelo período de 2 anos 
após o registro na junta, para que seja possível sua submissão à 
recuperação judicial. Isso porque o art. 48 da Lei no 11.101/2005 
faz menção expressa de que poderá requerer recuperação judi-
cial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente 
suas atividades há mais de 2 (dois) anos.

e aqui, com a devida vênia dos entendimentos contrários, o 
comando é objetivo no sentido do exercício da atividade há mais 
de 2 (dois) anos, e não do registro na junta comercial há mais de 
2 (dois) anos. Em outras palavras, considerada a faculdade que o 
Código Civil concedeu ao empresário rural para registrar-se ou 
não na junta comercial, não há se falar em extensão do comando 
legal como verdadeira cláusula de barreira para utilização do 
instituto.

e se analisarmos os objetivos da recuperação judicial, qual-
quer outra leitura afastaria por completo as chances de soer-
guimento do empresário rural individual. Isso porque, não se 
pode deixar de observar o efeito patrimonial dessa categoria 
empresarial, posto trata-se de patrimônio único, empresário e 

empresa. Se tal distinção fosse possível, não 
haveria sequer patrimônio a se submeter a 
recuperação, uma vez que, em regra, as dívi-
das anteriores ao registro não integram o 
pedido, comprometendo por completo a via-
bilidade do plano.

Outra não foi a conclusão que se che-
gou na Jornada de Direito Comercial, reali-
zado pelo Conselho da Justiça Federal em 
07.06.2019, com aprovação dos seguintes 
enunciados sobre o tema: 

“ENUNCIADO 96 – A recuperação 
judicial do empresário rural, pessoa 
natural ou jurídica, sujeita todos os 
créditos existentes na data do pedido, 
inclusive os anteriores à data da ins-
crição no Registro Público de Empre-
sas Mercantis.
ENUNCIADO 97 – O produtor rural, 
pessoa natural ou jurídica, na ocasião 
do pedido de recuperação judicial, não 
precisa estar inscrito há mais de dois 
anos no Registro Público de Empresas 
Mercantis, bastando a demonstração 
de exercício de atividade rural por esse 
período e a comprovação da inscrição 
anterior ao pedido”.

Admitir a legitimidade da atividade 
empresarial sem registro e a faculdade de 
fazê-lo, põe termo a qualquer dúvida sobre 
a exigibilidade dos dois anos de exercício de 
empresa com registro na junta comercial. 
Deve, portanto, ser reconhecidamente válido 
o período de atividade anterior ao registro, 
bem como a possibilidade de submissão do 
empresário rural individual a recuperação 
judicial e, para efeitos patrimoniais, a inclu-
são das dívidas contraídas nesse período no 
plano de recuperação judicial.

Outra conclusão levaria a negativa do 
benefício legal concedido ao empresário 
rural pelo Código Civil, bem como a negativa 
de vigência a Lei de Recuperação Judicial que 
não exclui nenhuma espécie de empresário 
e traz, expressamente, o requisito objetivo 
para o pedido.

 JoaNa d’arC aMaral BortoNe 

Advogada

Um debate que tem aquecido o meio jurídico é a 
possibilidade ou não do produtor rural indivi-
dual se submeter à recuperação judicial. Hoje, 

tal modalidade empresarial representa no cenário 
mundial números elevados de tão importante nicho 
de nossa economia. Em razão dessa expressividade, 
surge um questionamento que vem dividindo o judici-
ário do país sobre a necessidade do registro prévio do 
produtor rural como empresário na respectiva Junta 
Comercial estadual pelo prazo mínimo de dois anos, 
como exigido para os demais empresários, nos termos 
da Lei no 11.101/2005.

Antecipamos não se tratar de resposta simples, 
uma vez que a interpretação do referido tema exige 
uma leitura harmônica do Código Civil, lei geral sobre 
questões de cunho empresarial, bem como da legislação 
específica, Lei de Recuperação Judicial e Falência, que 
disciplina o procedimento de registro e habilitação dos 
empresários no país.

Nos parece acertada a opção do legislador quando, 
no art. 971 do Código Civil de 2002 fez constar de 
maneira expressa e objetiva que: “Art. 971. O empresá-
rio, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, 
pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 
e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, 
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, 
ao empresário sujeito a registro.”

Observa-se que, diferente dos demais regimes 
empresariais, ao empresário rural, foi concedida a 

pRODUTOR RURal InDIvIDUal 
E REcUpERaçãO jUDIcIal

reCuPeraÇÃo JudiCial

faculdade do registro para constituição da empresa, 
e não sua obrigatoriedade. Digo isso porque a simples 
leitura do dispositivo nos apresenta a primeira ideia 
sobre a natureza do registro - declaratória, bem como 
sua distinção das sociedades irregulares, conhecidas 
por inexistência do mesmo registro.

Se a lei faculta o registro, em dispositivo próprio 
com clara distinção aos demais tipos de empresários, 
a primeira conclusão que podemos chegar é a de que o 
empresário rural exerce atividade empresarial indepen-
dente da formalização. Se assim não fosse, o próprio dis-
positivo não o denominaria empresário, tão pouco per-
mitiria a formalização no Registro Público de Empresas 
Mercantis, após reconhecimento do exercício anterior 
da mesma atividade. Quando o empresário rural faz seu 
registro na junta comercial está, portanto, declarando 
sua atividade lícita e regular, nos termos da lei.

O Código Civil conceitua ainda como empresário 
quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços. No caso do empresário rural individual, é 
inequívoca a existência do elemento da empresa neces-
sário ao exercício empresarial, já que a lei conferiu tra-
tamento diferenciado para essa categoria específica, 
razão pela qual nos parece mais acertada a conclusão 
que chegou a corrente doutrinária que apoia a natu-
reza declaratória do registro.

É sabido ainda que tal concessão legislativa se deu 
por razões de política pública de fomentação do agro-
negócio, já que os registros comprovaram crescimento 
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tante que se estimule a difusão do conhecimento por 
essas vias. “Com sua visão paradigmática, inovadora e 
empreendedora, Soto vem criando um espaço virtual 
e digital que contribui para fomentar o conhecimento 
jurídico e aproximar pessoas do Brasil inteiro”, pon-
tuou o procurador, durante a mesa de premiação do 8o 
Congresso Virtual Nacional do Ministério Público.

Atualmente, o Congresso é realizado e patrocinado 
pela Conamp, com o apoio do Colégio de Diretores 
de escolas e Centros de estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (Cdemp), 
Associação do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (Amperj), Centro dos Procuradores de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (Ceprojus), Wanderley e 
Louros Advogados.

violência e desigualdade de gêneros
Além de promover o debate a respeito de assun-

tos caros ao MP, o 8o Congresso Virtual Nacional do 

Ministério Público também premiou as melhores teses 
e moções submetidas por participantes do evento. A 
entrega dos diplomas, certificados e premiações das 
teses e moções aprovadas no site do Congresso, acon-
teceu em uma cerimônia realizada em 17 de maio deste 
ano, no auditório do 9o andar do edifício-sede da Pro-
curadoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os desafios do Ministério Público no combate à 
violência, ao crime de feminicídio e na promoção da 
igualdade de gênero institucional figuraram entre os 
temas que mais interessaram aos participantes do 8° 
Congresso Virtual Nacional do Ministério Público. No 
total, seis teses concorreram aos prêmios. Puderam 
ser inscritas teses já apresentadas em congressos esta-
duais ou regionais do Ministério Público brasileiro, 
aprovadas ou não. As três selecionadas no Congresso 
Virtual receberam prêmios de R$ 4.000,00 (primeira 
mais votada), de R$ 3.000,00 (segunda) e R$ 2.000,00 
(terceira).

Mesa composta para o 8o Congresso Virtual Nacional do Ministério Público

 da redaÇÃo, Por liGia MaCiel 

Com o tema central “Os desafios do Ministério Público no 
século XXI”, o 8o Congresso Virtual Nacional do Ministé-
rio Público ocorreu entre os dias 15 de outubro e 15 de 

dezembro de 2018. O evento, que acontece sempre em âmbito 
digital, possibilitou a interação entre os membros do Ministério 
Público (MP) de diversas partes do País, e abrangeu as áreas do 
direito criminal, cível, trabalhista e institucional. 

A ideia de promover o evento surgiu em 1999, a partir da ini-
ciativa do procurador de Justiça aposentado Francisco Antonio 
Souto e Faria. O objetivo era a manutenção do debate em torno 
de teses e posicionamentos institucionais que, de dois em dois 
anos, são trazidos à tona durante a realização dos já tradicio-
nais Congressos Nacionais do Ministério Público, promovidos 
pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público  
(Conamp). Assim, nos anos em que os Congressos Nacionais 
não se realizassem, ficou instituído que haveria, na esfera digi-
tal, a realização do Congresso Virtual. Dessa forma, seria possí-
vel propiciar o contato entre os membros do Ministério Público 
de todo o Brasil, ainda que virtualmente, na discussão de novas 
ideias para aperfeiçoar a atuação desses profissionais em prol 
da sociedade.

Para Eduardo Bucci, procurador geral de justiça do Rio de 
Janeiro, a atual configuração social demanda o investimento em 
administrações e serviços públicos digitais e, por isso, é impor-

8o cOngREssO vIRTUal 
nacIOnal DO MInIsTÉRIO 
públIcO anUncIa TEsEs 
E MOçõEs pREMIaDas 
nEsTa EDIçãO
além fomentar o debate sobre assuntos caros ao âmbito 
jurídico, evento laureou estudos relacionados à violência e 
discriminações de gênero 
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O promotor de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA), Mauro Guilherme Messias dos 
Santos, conquistou o primeiro lugar no 8o Congresso 
Virtual Nacional do Ministério Público, com a tese inti-
tulada “A validade do acordo de não persecução penal: 
estudo de caso em Altamira/PA, o município mais vio-
lento do País”, que contemplou os primeiros acordos de 
não denunciação firmados no estado do Pará. De acordo 
com o estudo de Santos, acordos de não denunciação 
possibilitam uma resposta estatal muito mais rápida 
a crimes considerados de média gravidade, podendo 
ocorrer, inclusive, poucos dias após o fato. Assim, ao 
incentivar a adoção de soluções consensuais em casos 
criminais de média gravidade e não judicializados, o 
Ministério Público e o Poder Judiciário poderiam con-
centrar esforços no processo e julgamento dos casos 
considerados mais graves, principais alvos das recla-
mações sociais por celeridade na resposta estatal. 

De autoria das promotoras Mariana Dias Mariano, 
Roberta Franco Massa, Mariana Seifert Bazzo, Susana 
Broglia Feitosa de Lacerda e Ticiane Louise Santana 
Pereira, todas do estado do Paraná, a tese “Mortes vio-
lentas de mulheres: desafios do Ministério Público no 
combate ao crime de feminicídio” ficou com a segunda 
colocação no Congresso. O estudo mostra que, mesmo 
com importantes modificações trazidas pela Lei no 
13.104/2015, “muitos assassinatos de mulheres por 
motivação de gênero ainda não são enquadrados como 
feminicídios ou têm sua investigação iniciada a partir 
de tal perspectiva”.

Segundo dados do 12o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública, dos 4.539 homicídios de mulheres ocor-
ridos em 2017, apenas 1.133 foram tipificados como 
feminicídios. Por outro lado, apontou a tese, o mesmo 
estudo afirma que foram registrados 221.238 casos de 
lesão corporal dolosa cometidos em situação de vio-
lência doméstica, o que pode “significar um alerta de 
grave subnotificação nos registros e precariedade de 
investigações dos crimes de feminicídio no Brasil”.

As promotoras propõem, assim, que todas as mor-
tes violentas de mulheres, inclusive suicídios e mortes 
aparentemente acidentais, sejam, à partida, investiga-
das como feminicídios e através de uma perspectiva 
de gênero. Além de favorecer a descoberta da verdade 
sobre mortes violentas de mulheres, aponta a tese, isso 
possibilitaria “estabelecer a perspectiva de gênero nas 
investigações deverá facilitar a identificação do femini-

cídio como crime de ódio, o qual possui suas origens na 
própria estrutura cultural e prática de uma sociedade 
ainda patriarcal”. Para as autoras, isso viabiliza a iden-
tificação de uma situação de feminicídio e, a partir daí, 
é possível “promover a responsabilização dos envolvi-
dos e reparação ou ressarcimento da vítima ou familia-
res de forma adequada e eficaz”.

Em terceiro lugar no 8o Congresso Virtual Nacional 
do Ministério Público, a tese “Desafios do Ministério 
Público na promoção da igualdade de gênero institu-
cional” foi apresentada por Mariana Seifert Bazzo (pro-
motora de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Paraná), Caroline Maciel (procuradora-chefe da Procu-
radoria da República no Rio Grande do Norte) e Maria 
Gabriela Prado Manssur Trabulsi (promotora de Jus-
tiça do Ministério Público do Estado de São Paulo).

A tese ressalta o fenômeno do “teto de vidro”, que se 
caracteriza pela “menor velocidade com que as mulhe-
res ascendem na carreira, o que resulta em sua sub-re-
presentação nos cargos de comando das organizações 
e, consequentemente, nas altas esferas do poder, do 
prestígio e das remunerações”. Desde a Constituição 
de 1988, 52 mulheres e 240 homens ocuparam cargos 
de procurador-geral, o que configura cerca de 18% de 
lideranças femininas em contraste com 82% de lide-
ranças masculinas no MP. O “teto de vidro” também se 
apresenta no Conselho Nacional do Ministério Público 
que, em 13 anos de existência, teve 11 mandados de 
mulheres, enquanto que o número de mandatos de 
homens chega a 86. Além disso, nesse período, apenas 
uma mulher esteve à frente da Corregedoria Nacional 
do Ministério Público.

Avanços e iniciativas que objetivam o enfrenta-
mento da desigualdade de gênero institucional tam-
bém foram apontados na tese, como a criação do Movi-
mento Nacional de Mulheres do Ministério Público, em 
abril de 2018, reunindo aproximadamente 500 promo-
toras e procuradoras de Justiça.

A partir de 16 de dezembro de 2018, o 8o Congresso 
Virtual Nacional do Ministério Público transformou-
se no 8o Fórum Virtual Nacional do Ministério Público 
e seguirá em funcionamento até o início do 9o Con-
gresso Virtual Nacional do Ministério Público, em 
2020. Todas as teses e a moção aprovadas no 8o Con-
gresso Virtual Nacional do Ministério Público podem 
ser conferidas, na íntegra, no site www.congressovir-
tualnacionalmp.org.br.
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