
#
2

2
9

 |
a

n
o

 2
0

 |
 S

E
T

E
M

B
R

o
 2

0
1

9
IS

B
n

 1
8

0
7

-7
7

9
x

EdIToRIal

Cuidemos nós da amazônia 

EM Foco

ajuste de Curso na 
reCuperação judiCial é 
tema de debate no tjrj

aRBITRagEM E MEdIação

Congresso internaCional 
do Cbma reúne prinCipais 
atores da arbitragem

O CONSEQUENCIALISMO E  
AS DECISÕES PAUTADAS EM 
VALORES JURÍDICOS ABSTRATOS
 Evandro valadão, Ministro do tribunal supErior do trabalho 



05

06

08 

10

12

44

41

48

18

36

32

29

26

SUMáRIO

  EdIToRIal  

Cuidemos nós da Amazônia

 

  HISTÓRIa  

Constituição de Cádis

  oPInIão  

Crime de Abuso de Autoridade

  HoMEnagEM 

O juiz e a morte

 caPa  

O Consequencialismo e as decisões  

pautadas em Valores Jurídicos Abstratos

  EM Foco  

 Ajuste de curso na recuperação judicial 

ElEIToRal 

Efeitos Positivos da Cláusula de Desempenho

EM Foco 

Análise econômica do direito em  

debate no stj

 agRonEgÓcIo 

A importância do Direito agrário e do 

agronegócio para o Brasil

 MEdIação E aRBITRagEM 

As dores do crescimento da arbitragem

 REcUPERação JUdIcIal  

O P.L. 10.220/2018 da Câmara dos Deputados

 REcUPERação JUdIcIal 

A importância social da recuperação  

de empresas

 dIREITo PEnal 

A presunção de inocência e a execução 

desde logo da sentença penal condenatória 

confirmada por tribunal de segundo grau

 InclUSão 

Atuação da Defensoria Pública em prol  

do sistema educacional inclusivo

Fo
to

: Z
ec

a/
T

ST

WWW.EDITORAJC.COM.BR
QUALIDADE. PRATICIDADE. INOVAÇÃO

Conheça o novo site. 
O conteúdo que você quer, a qualquer hora ou lugar. 

Siga-nos: Facebook.com/editorajc

Área de busca 
otimizada e conteúdo 
organizado em 
categorias do Direito

Mais rápido, fácil e 
direto ao ponto.

24



5 Setembro 2019   |  Justiça & Cidadania   no 229

Instituições parceiras

facebook.com/editorajc

Edição 229 • Setembro de 2019 • Capa: SCO/TST

Conselho edItorIal

Adilson Vieira Macabu
Alexandre Agra Belmonte
Ana Tereza Basilio
André Fontes 
Antônio Augusto de Souza Coelho
Antônio Carlos Martins Soares
Antônio Souza Prudente
Aurélio Wander Bastos
Benedito Gonçalves
Carlos Ayres Britto
Carlos Mário Velloso
Cármen Lúcia Antunes Rocha
Cláudio dell’Orto
Dalmo de Abreu Dallari 
Darci Norte Rebelo
Enrique Ricardo Lewandowski
Erika Siebler Branco
Ernane Galvêas
Fábio de Salles Meirelles
Gilmar Ferreira Mendes
Guilherme Augusto Caputo Bastos
Henrique Nelson Calandra
Humberto Martins
Ives Gandra Martins
João Otávio de Noronha
José Antonio Dias Toffoli
José Geraldo da Fonseca

José Renato Nalini
Julio Antonio Lopes
Luis Felipe Salomão 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho
Luís Inácio Lucena Adams
Luís Roberto Barroso
Luiz Fux
Marco Aurélio Mello
Marcus Faver 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Maurício Dinepi
Mauro Campbell
Maximino Gonçalves Fontes 
Nelson Tomaz Braga
Paulo de Tarso Sanseverino
Paulo Dias de Moura Ribeiro
Peter Messitte
Ricardo Villas Bôas Cueva
Roberto Rosas
Sergio Cavalieri Filho
Sidnei Beneti
Siro Darlan
Sylvio Capanema de Souza
Thiers Montebello
Tiago Salles

bernardo Cabral
Presidente

Orpheu Santos Salles 
1921 - 2016

Av. Rio Branco, 14 / 18o andar 
Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20090-000 
Tel./Fax (21) 2240-0429 
editorajc@editorajc.com.br 
www.editorajc.com.br

ISSN 1807-779X

tiago salles 
Editor-Executivo

erika branco 
Diretora de Redação

diogo tomaz
Coordenador de Produção

bruno bertuzzi 
lucas Carvalho 
rafael rodrigues 
Jornalistas colaboradores

luci pereira, 
luiz Queiroz e  
simone leão
Distribuição

Edigráfica  
CTP, Impressão e Acabamento

Conselho dos  
Tribunais de JusTiça

Associação dos 
Magistrados Brasileiros

Especial:  U
m

a H
om

enagem
 a

 SÁLVIO
 D

E FIG
U
EIR

ED
O

4

Ano II - nº 4 - Outubro 2007   

CUIDEMOS NóS 
DA AMAzôNIA

ediTorial

  Tiago SalleS  

Vários eventos colocaram o Brasil nas man-
chetes da imprensa internacional durante a 
última década: a derrota de 7 a 1 para a Ale-

manha na Copa de 2014, a epidemia do zika vírus, a 
ecológica abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, as 
tragédias de Mariana e Brumadinho, o assassinato 
da Vereadora Marielle Franco e o incêndio do Museu 
Nacional estão entre os exemplos mais eloquentes. 
A comoção da sociedade global provocada pela forte 
onda de queimadas no último mês de agosto, porém, 
não têm precedentes. 

Praticamente todos os jornais e telejornais rele-
vantes do ocidente destacaram notícias relacionadas 
ao incêndio da maior floresta do mundo, reverbe-
rando a preocupação de cientistas, políticos, chefes 
de estado, juristas e celebridades. Os temores inter-
nacionais em relação à Amazônia se justificam, pois, 
afinal, o ecossistema não respeita as fronteiras traça-
das pelos homens. Cada árvore que tomba ao som da 
motosserra ou ao crepitar do fogo – seja no alto Rio 
Negro ou nos confins da Indonésia – compromete um 
pouco mais o suprimento de recursos naturais para 
as gerações presentes e futuras. 

É importante ressaltar, contudo, que cabe ao Brasil e 
somente ao Brasil a responsabilidade pela preservação 
e exploração sustentável do (ainda) imenso patrimônio 
natural amazônico, uma questão de responsabilidade 
com nossa história e soberania.

Conta a lenda que em abril de 1821, pouco antes 
de embarcar em seu apressado retorno à Portugal, 
o Rei D. João VI teria advertido seu filho mais ou 
menos nesses termos: “Pedro, faça a independência 
antes que alguém mais o faça”. Uma lição que deve 
ser relembrada e assimilada no momento que atu-
almente vivemos. Cuidemos nós brasileiros da Ama-

zônia antes que algum aventureiro se considere no 
direito de fazê-lo. 

O risco não está apenas nas queimadas ou em uma 
eventual intervenção estrangeira. A destruição pode 
ser muito maior. Sem a devida fiscalização e políticas 
públicas de Estado, madeireiros, garimpeiros e latifun-
diários gananciosos, muitas vezes movidos por inte-
resses externos, sentem-se cada vez mais à vontade 
para destruir ou se apossar das plantas, animais, povos 
da floresta, riquezas minerais e toda a biodiversidade.

Por isso o Brasil precisa reagir, por meio dos seus 
governantes, magistrados, cientistas, veículos de 
comunicação, organizações da sociedade civil organi-
zada e todos aqueles que defendem o desenvolvimento 
sustentável de matriz nacional. Considerar que a pre-
servação se opõem ao progresso é uma visão arcaica e 
extremamente limitada. Enormes reservas extrativis-
tas em pleno coração da floresta demonstram, todos os 
dias, que é perfeitamente possível conciliar a mata em 
pé com o bem estar daqueles que nela vivem e/ou que 
a exploram economicamente. Basta ter olhos para ver.     

Neste sentido, façamos todos nossa parte para bar-
rar o desmatamento, restabelecer as linhas de crédito 
internacionais para a preservação dos biomas brasilei-
ros, estimular projetos de manejo florestal sustentável 
e fortalecer os órgãos de controle e licenciamento. Pre-
cisamos também ir fundo na investigação das causas 
para apontar como evitar a destruição da natureza e da 
humanidade que ainda resta em nós. 
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 J. Bernardo CaBral 

Presidente do Conselho Editorial

Relator Geral da Assembleia Constituinte de 88

Alguns dias atrás, em conversa com amigos, 
comentávamos a respeito da Constituição de 
Cádis (que ficou conhecida como La Pepa) e que 

em 2012 – se não existissem alguns percalços – teria 
completado 200 anos. O que me trouxe à memória a 
obra “Era dos Extremos – O breve século XX”. 

A razão é que essa obra-prima da historiografia 
contemporânea e best seller mundial do britânico Eric 
Hobsbawn, chama a atenção para aquela que é uma das 
maiores tragédias do final do século passado: a ausên-
cia de memória coletiva, primeiro passo para a perda 
da identidade histórica.

Já nas primeiras páginas de seu extraordinário 
trabalho, Hobsbawn afirma, não sem uma ponta de 
desalento e tristeza: “A destruição do passado – ou 
melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa 
experiência pessoal a das gerações passadas – é um 
dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final 
do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem 
numa espécie de presente contínuo, sem qualquer rela-
ção orgânica com o passado público da época em que 
vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o 
que os outros esqueceram, tornam-se mais importan-
tes que nunca no fim do segundo milênio”.

Na comprovação de Hobsbawn, fica a advertência 
de que, se nada fizermos para deter essa tendência 
ao presentismo absoluto, mais e mais aberto estará 
o caminho que leva à completa banalização da vida,  
à perda de valores e paradigmas que devem presidir 
a existência humana. Não é por outra razão que se 
pode definir o quadro histórico de nosso tempo como 
sendo o de uma monumental crise da Civilização, a se 

CONSTITUIÇÃO DE CáDIS

HiSTÓria

manifestar no individualismo sem limite, no 
sucesso a qualquer preço, no egoísmo cego 
que a tudo sobrepuja.

Num País como o nosso, tão jovem 
quando comparado a tantas nações  
multisseculares, muitas das quais sendo o 
prolongamento de culturas e civilizações 
milenares, a perda dessa memória pode 
ocorrer com a facilidade ainda maior.

Por essa razão, é oportuno lembrar aos 
jovens acadêmicos de Direito a identidade 
histórica da Constituição de Cádis que teve 
suas origens por meio das profundas mudan-
ças sociais que se alastraram pela Europa 
através de três grandes fatores: a Resolu-
ção Francesa, o iluminismo e o período de 
imensa instabilidade sociopolítica, que aca-
bou por desaguar na Carta Constitucional 
imposta por Napoleão Bonaparte, denomi-
nada Constituição de Bayonne, em homena-
gem à cidade francesa de Bayonne.

Com efeito, relembrar o nascimento da 
Constituição de Cádis é reviver as profundas 
mudanças sociais causadas pela Revolução 
Francesa e que desencadearam na Europa 
um período de alta instabilidade institucio-
nal. Era imperioso cuidar do reordenamento 
constitucional e este começou a aflorar com 
o levantamento do povo de Madri contra os 
franceses, a partir de 2 de maio de 1808.

Esse levante foi, em princípio, um fenô-
meno espontâneo de resistência, tomando 
consistência em torno das chamadas JUN-
TAS, as quais por disporem de estrutura 
nacional acabaram por se concentrar na Junta 
Suprema Central Governativa, com o objetivo 
principal de promover, equacionar e coman-
dar a guerra contra a ocupação francesa.

A Constituição de Bayonne, imposta por 
Napoleão aos representantes espanhóis – 
verdadeira humilhação – precisava  ser var-
rida da memória do povo espanhol, pelo que 
eram vislumbradas, de um lado, a possibili-
dade de restauração da monarquia absoluta, 
e, de outro, a promulgação de uma Consti-
tuição para a Espanha, levando-se em conta 
as ideias iluministas.

Como levar a efeito? Convocar as Cortes Gerais e Extraor-
dinária, com poderes constituintes, e providenciar a sua reu-
nião fora da cidade de Madri, ocupada pelas forças francesas. 
Ela ocorreu em Sevilha – fora da ocupação militar francesa – 
cidade da qual tiveram de se ausentar, à vista de uma epidemia 
de febre amarela. O caminho natural foi a ilha de São Fernando, 
onde as Cortes se reuniram, pela primeira vez, em 24 de setem-
bro de 1810. Lamentavelmente, com o avanço das forças fran-
cesas, os trabalhos das Cortes tiveram de seguir outro rumo. 
E o local foi CÁDIS, onde a Constituição foi promulgada no dia 
19 de março de 1812, e, assim, o primeiro documento consti-
tucional aprovado na Península Ibérica e um dos primeiros do 
mundo, cabendo aqui registrar que apenas três lhe são ante-
riores: a Constituição Corsa, de 1755; a dos Estados Unidos da 
América, de 1787, e a Francesa, de 1791.

Apesar de não ter sido a Constituição de Cádis provocada 
pela ruptura da ordem político-institucional, as Cortes ratifica-
ram os seguintes princípios fundamentais, pelos quais se pro-
cederia ao reordenamento constitucional e fim à excepcionali-
dade institucional: a soberania popular, deslocando a soberania 
do rei para o povo; o reconhecimento da legitimidade de Fer-
nando VII de Espanha, como Chefe de Estado; a separação dos 
poderes; a prerrogativa dos juízes; a inviolabilidade dos parla-
mentares no exercício do mandato. Curiosamente, apesar da 
rapidez dos trabalhos constituintes, o texto da Constituição foi 
aprovado com 384 artigos, tornando-se uma das mais extensas 
de todo o sempre.

Nesse passo, ocorreu um estranho paradoxo: com a derrota  
francesa na Guerra Peninsular, Fernando VII foi restaurado 
no trono , em março de 1814, e, consequentemente, obrigado a 
jurar obediência e respeito à Constituição. Entretanto, meses 
depois, no mês de maio, repudiou formalmente a Constitui-
ção de Cádis e mandou prender os líderes liberais. E, de forma 
vergonhosa, encorajado pelas forças conservadoras que domi-
navam a sociedade espanhola, notadamente a Igreja Católica 
Romana, justificou a sua terrível decisão com a alegação de 
que as Cortes tinham se reunido na sua ausência e sem a sua 
autorização.

Sepultava-se, dessa forma, a soberania popular, que era legí-
tima, e era restabelecida a doutrina de que a soberania era uma 
prerrogativa pessoal do rei, e, portanto, a sua legitimação estava 
explícita, não necessitando da popular.

Apesar da sua curta vigência (foi restaurada duas vezes de 
1820 a 1823, e de 1836 a 1837, como norma constitucional transi-
tória durante a elaboração da Constituição de 1837) a Constitui-
ção de Cádis serviu de inspiração na elaboração da Constituição 
Política da Monarquia Portuguesa de 1822.
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 aurélio Wander BaSToS 

Membro do Conselho Editorial

Professor Titular Emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio

A legislação brasileira sobre abuso de autoridade é um indicador marcante de nossa his-
tória institucional, desde a sua origem, em 1940 (com o Código Penal), como também 
na configuração do delito de abuso de autoridade (em 1965). Estas ambas leis, mesmo 

editadas em períodos políticos autoritários, evoluíram na linha de priorizar a proteção dos 
direitos individuais, fortalecendo o papel do cidadão na representação judicial, contra os atos 
de (ir)responsabilidade administrativa, civil e penal, de autoridades constituídas. 

A Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 4.898, de 9 de dezembro de 1965, com alterações) 
evoluiu numa linha de resguardar proteção dos direitos e garantias individuais, assegurando 
inclusive o exercício profissional. Nesta linha, a Lei de 1965 considera abuso de autoridade 
(ver artigo 5o), quem no exercício de cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou 
militar exerce o poder arbitrariamente, assim como proíbe (ver artigo 4o), com tipificações e 
penalizações específicas, qualquer ato praticado pela autoridade pública que viole as garan-
tias individuais, mas não tipifica os eventos ilícitos praticados pela autoridade constituída.

CRIME DE ABUSO  
DE AUTORIDADE

oPiniÃo

A Constituição de 1988 reconhece e pre-
serva os direitos e garantias fundamentais, 
individuais e coletivos e a consequente legi-
timidade de qualquer cidadão para judicial-
mente anular qualquer ato lesivo praticado 
por autoridade pública constituída ou mesmo 
delegada (inciso LXXIII, artigo 5o). As leis que 
sucederam imediatamente à democracia 
constitucional de 1988 seguiram nestes mes-
mos parâmetros, muito embora, o Projeto de 
Lei no 7.596/2017, aprovado no Senado Federal 
e, recentemente pela Câmara dos Deputados, 
procurar criminalizar os atos abusivos das 
autoridades públicas constituídas.

A legislação brasileira, como se verifica, 
na sua tradição, não se inclina, nem muito 
menos define delitos ou práticas funcionais 
ilícitas abusivas das autoridades públicas, no 
seu sentido lato, ou mesmo daquelas que têm 
delegação legislativa. Esta postura, na ver-
dade, viola e reverte o princípio da reserva 
legal, assumindo, na forma de Lei específica, 
que às autoridades do Estado não é reconhe-
cido praticar crimes juridicamente tipifica-
dos como crime de Estado, tendo em vista a 
natureza democrática do Estado.

Neste sentido, paradoxalmente, o Projeto 
de Lei no 7.596/2017, em processo de avalia-
ção para sanção ou veto do Presidente da 
República, pretende converter ocorrências 
administrativas funcionais penais e civis 
tipificadas, na vigência do Estado Democrá-
tico de Direito, como crime, o que não cor-
responde à tradição da ordem jurídica bra-
sileira. Na sua integralidade, o Projeto de Lei 
citado, confere, a determinados atos ilícitos, 
a natureza de crimes de abuso de autoridade, 
estejam elas em qualquer nível hierárquico 
ou âmbito de competência. 

Paradoxalmente, diferentemente das leis 
que vieram (mesmo) dos períodos autoritá-
rios, procurando proteger o indivíduo face 
ao Estado forte, e mesmo imediatamente 
após a Constituição, este Projeto de Lei tipi-
fica in concreto condutas abusivas, desvian-
tes, como crimes funcionais no momento 
frágil do Estado. O Projeto de Lei classifica 

eventuais práticas e condutas de autoridades constituídas como 
crimes de Estado. Desta forma, o cidadão não apenas espera que 
as autoridades cumpram a Lei mas identifica os crimes tipifica-
dos como crimes de Estado praticáveis pelas autoridades cons-
tituídas.

Este Projeto de Lei, encaminhado ao Presidente da Repú-
blica, tem um desvio de origem, porque parte do pressuposto de 
que as autoridades de Estado, potencialmente, são suscetíveis 
de serem criminalizadas e sujeitas a penalizações específicas, 
indicadas no Projeto de Lei. Neste sentido, não sendo vetado o 
Projeto pelo Presidente da República, estaríamos diante da con-
versão do abuso de poder da autoridade em crime de Estado, 
contrariando a teoria dos poderes de Montesquieu, as liberda-
des individuais de Locke e o contrato social de Rousseau.

Aparentemente, esta medida do Projeto de Lei passa a 
impressão de um avanço na política legislativa, mas, na ver-
dade, o que se verifica é a tipificação de crimes de abuso de 
autoridade como crimes de Estado, senão também com o conse-
quente cerceamento do direito judicial de ação dos indivíduos 
(inciso LXXIII, artigo 5o), como está na Constituição brasileira. 
Este quadro, não apenas é paradoxal, mas é uma conversão da 
história dos direitos e das garantias individuais e coletivas no 
sentido de se presumir que as autoridades constituídas poten-
cialmente podem cometer crimes definidos em Lei como práti-
cas administrativas.

Neste sentido, estamos diante da potencialização de eventu-
ais práticas criminosas do Estado, fugindo à tradição do Estado 
democrático moderno, que resguarda o direito de autoridades 
públicas instituídas e do próprio cidadão de acionar os desvios 
de autoridade. Não faz parte da tradição institucional brasileira a 
prévia tipificação de atos suscetíveis de concretizar excessos dos 
agentes do Estado que representam o próprio Estado. Aliás, tipi-
ficar um grupo específico de crimes abusivos de autoridade signi-
fica permitir espaços vazios (lacunas) para se evitar a criminaliza-
ção de condutas que estejam fora do circuito criminoso legislado. 

Finalmente, temos que reconhecer que a recuperação articu-
lada de um Estado democrático e liberal não pode evoluir numa 
linha comprometida com a estatização do crime de abuso de 
poder da autoridade, reconhecendo que a autoridade que inves-
tiga e pune ao mesmo tempo pode ser investigada e punida, 
como pretende o Projeto de Lei no 7.596/2017, onde a autoridade 
que aparece no pólo passivo da relação jurídica como réu puní-
vel teria também poderes para investigar e punir. Esta postura 
é uma reversão legislativa desaconselhável, principalmente 
porque é uma ruptura política que desestabiliza a coerência 
da ordem jurídica, que deve ser preservada pelo Presidente da 
República, por meio do poder de veto.
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 JoSé renaTo nalini 

Membro do Conselho Editorial

Presidente da Academia Paulista de Letras

Entristeceu-me a notícia da morte do Ministro Ruy Rosado 
de Aguiar. Conheci-o bem, enquanto ainda Desembar-
gador do TJ do Rio Grande do Sul e diretor da Escola da 

Magistratura de lá.
Nada a acrescentar à sua erudição, cultura, proficiência como 

julgador e como educador. Seu currículo é insuficiente para aco-
lher suas inumeráveis qualidades. Acho mais importante ressal-
tar outros atributos. Aqueles que, lamentavelmente, nem sempre 
são observados pela Magistratura. Polidez, afabilidade, candura, 
empatia, sensibilidade, compaixão, fidalguia.

Como é pobre a personalidade que não 
consegue conciliar a sofisticação técnica, 
destino natural de quem estuda, com a sim-
patia, com a tolerância, com o toque mágico 
de verdadeiro humanismo. Enfim, com a boa 
e velha educação de berço, tanta vez sepul-
tada por quem se considera superior a todos 
os demais. 

Isso nunca ocorreu com Ruy Rosado. 
Conservou-se humilde e atencioso enquanto 
Ministro. Não se rendeu às pompas e circuns-
tâncias. Tanto que se aposentou muito cedo. 
Voltou à sua Porto Alegre. Sempre a mesma 
pessoa. Simples, simpática, sensível. Grande 
perda para a humanidade, que não tem refil 
para pessoas assim.

Recorda-me a defesa que Ruy fez perante 
o STF, no célebre habeas corpus Wan-
denkolk. Falecera alguns dias antes o Minis-
tro José Júlio de Albuquerque Barros, Barão 
de Sobral. Observou que no início do jul-
gamento, o magistrado estava na curul do 
Pretório. À véspera da decisão, “uma inter-
venção imprevista arrebata-o ao areópago 
da justiça”.

Pondera que “essa desaparição subitânea 
de um julgador dentre os julgadores, na hora 
do julgamento, nos embebe dos sentimentos 
da igualdade pelo sentimento da morte, mos-
trando-nos a rapidez, com que, por obra de 

O JUIz E A MORTE

HoMeNageM

um minuto no infinito do tempo, os juízes, 
da majestade do Pretório, onde julgavam, são 
transportados ao seio da obscura multidão 
inumerável, que aguarda a sua sentença no 
último plenário, à barra do supremo tribunal, 
o verdadeiro, aquele que não erra”.

Ruy Barbosa faz um apelo à humildade 
dos juízes: “Vosso nome é um nome de 
empréstimo, um reflexo dessa magistratura 
invisível, cujo primeiro elo os crentes puse-
ram no céu, os estoicos na consciência, o ins-
tinto humano na opinião dos sobreviventes 
sobre os mortos, dos governados sobre os 
governantes, dos sentenciados sobre os sen-
tenciadores. Instância passageira na hierar-
quia desta função soberana, que em vós tem 
o seu órgão por excelência na terra, julgais 
hoje sem recursos, para amanhã serdes jul-
gados sem indulgência”.

É um contundente chamado à consci-
ência do julgador. Ele não fugirá ao juízo 
que vale, aquele irrecorrível, insuscetível de 
meros embargos de declaração. Não é fácil 
a missão do juiz ético. Daquele que enxerga 
a tragédia humana em cada processo, ainda 
que eletrônico.

Ao comparar Justiça e Morte, Ruy Barbosa 
deixa lição atualíssima para a Magistratura 
que nem sempre compreende a seriedade 
de sua missão e se esquece do consequen-
cialismo. Diz ele: “Eu não conheço duas 
grandezas tão vizinhas pela sua altitude, tão 
semelhantes pelas suas lições, tão paralelas 
na sua eternidade, como estas: a justiça e a 
morte. Ambas tristes e necessárias, ambas 
amargas e salvadoras, ambas suaves e terrí-
veis, são como dois cimos de névoa e de luz, 
que se contemplam nas alturas imaculadas 
do horizonte. Em vão se agitará derredor 
dessas duas fatalidades inevitáveis tudo o 
que é mesquinho e efêmero no homem e na 
aglomeração social: as misérias da baixeza, 
da ambição e da crueldade, os apetites dos 
partidos, os cálculos, as irresponsabilidades 
e os triunfos dos déspotas, as fraquezas, os 
interesses e as traições dos intérpretes da lei, 
sacerdotes infiéis do seu culto, que a rene-

garam nas crises de provação. Quando muito, lucraram adiar 
a hora da conta para a hora do desaparecimento, entrar para a 
expiação pela porta da posteridade”.

Experimentado nas lides forenses, o Conselheiro do Império, 
o Senador da República, aquele que por duas vezes se ofereceu 
para presidir o Brasil e foi repudiado por um eleitorado inculto, 
sabia que a Justiça terrena é sempre imprecisa: “Mas uma incer-
teza indefinível envolve a região destas probabilidades formidá-
veis; e o tirano que oprime, não sabe a quantos passos está da 
terra, que sepulta; o demagogo que pede a iniquidade não mede 
quantas inalações do ar, que ele empesta, o separam da corrup-
ção, que há de decompô-lo; o juiz, que deixa cair na urna ina-
pelável uma esfera ímpia não pressente quantas palpitações do 
coração o distanciam da reparação infalível”.

Conflito que Ruy Rosado de Aguiar não enfrentou, pois 
homem bom, antes de juiz técnico, produziu a boa justiça e legou 
às novas gerações o paradigma de como deve ser e se portar 
aquele que se propõe a ser julgador de seus semelhantes. 

 José renato nalini 

 Ministro ruy rosado de aguiar 
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O CONSEQUENCIALISMO 
E AS DECISÕES PAUTADAS 
EM VALORES JURÍDICOS 
ABSTRATOS

 evandro valadÃo 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

 

Para Friedrich Müller, o epicentro sis-
têmico da ação jurídica repousa na 
atuação judicial, razão pela qual o 

compromisso dos juízes centraliza-se na 
concretização do direito a partir do “âmbito 
material” (dados concretos) e do “programa 
normativo” (resultado da interpretação da 
linguagem jurídica do texto).

Nesse sentido, a “norma jurídica” não 
existiria ante casum, sendo constituída pelo 
caso submetido a decisão. 

O “texto legal”, de outro giro, seria apenas 
um “dado de entrada” que, ao ser interpre-
tado, levaria em consideração outras infor-
mações, em especial as relativas ao contexto 
fático, que, ao final do processo metodoló-
gico, desembocaria na norma.

A “norma-decisão”, por fim, seria o resul-
tado da união entre o “âmbito normativo1” e 
o “programa normativo”.

Das premissas expostas, infere-se que, 
segundo a “teoria estruturante da norma”, a 
realidade fática não pode desvincular-se da 
conclusão judicial alcançada, pois o magis-
trado, ao concretizar o direito, se vale de 

elementos da realidade e de visão interdis-
ciplinar para alcançar toda a amplitude e a 
dimensão dos elementos envolvidos. 

E é justamente nesse cenário, que a visão 
de Müller se aproxima das recentes altera-
ções legislativas previstas na Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro, que 
consagraram o consenquencialismo jurídico 
o qual, na visão de J.J.Smart,   possui como 
marca distintiva o fato de “o valor da ação 
ser sempre dado em relação às suas conse-
quências, sendo, portanto, derivativo e não 
intrínseco”.2

Em 26 de abril de 2018, foi publicada a Lei 
13.655, trazendo disposições sobre segurança 
jurídica e eficiência na criação e na aplicação 
do direito público, tendo acrescido os artigos 
20 a 30 à LINDB, os quais foram recente-
mente regulamentados pelo Decreto 9.830, 
de 11 de junho de 2019.

Nesse ensaio, conforme redação dada pelo 
seu art. 20 “nas esferas administrativa, con-
troladora e judicial, não se decidirá com base 
em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da 

 Ministro evandro Valadão no ato de sua posse no tribunal superior do trabalho 
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decisão”, devendo a motivação demonstrar “a necessi-
dade e a adequação da medida imposta ou da invalida-
ção de ato, contrato, ajuste, processo ou norma admi-
nistrativa, inclusive em face das possíveis alternativas”.

Em outras palavras, a análise das consequências 
práticas da decisão passa a fazer parte das razões de 
decidir quando esta estiver pautada apenas em valo-
res jurídicos abstratos, conclusão que se aplica tanto 
na esfera judicial (no julgamento, por exemplo, de 
uma ação civil pública pedindo melhores condições 
no sistema carcerário) quanto na esfera controladora 
(a exemplo do julgamento das contas de um adminis-
trador público pelo Tribunal de Contas do Estado), e, 
ainda, na esfera administrativa (a exemplo de um pro-
cesso administrativo disciplinar).

Nessa diretriz, importa observar que a matriz 
intelectual do legislador se afina à aplicação trifásica 
da proporcionalidade ao caso concreto, de Robert 
Alexy, a fim de que seja rechaçada qualquer tipo de 
arbitrariedade no momento da fundamentação da 
decisão judicial, o que se nota tanto nas disposições, 
não só da Lei 13.655/2018, quanto nas do seu decreto 
regulamentador, que, em diversas passagens, se uti-
liza de expressões como “contextualização dos fatos”, 
“consequências práticas da decisão”, “indicação dos 
fundamentos de mérito e jurídicos” e “necessidade e 
adequação da medida” (consoante artigos 2o, 3o, 4o do 
Decreto 9.830/2019).

Não obstante as inevitáveis perplexidades diante 
desse novo cenário, observa-se que as novas exigên-
cias para a concretização do direito na interpretação 
da Lei 13.655/2018 não se revelam dissociadas do que 
se espera hoje do aplicador do direito.

Afinal, como sublinha Denis Baranger em “Penser la 
loi: Essai sur le legislateur des temps modernes”, a norma 
jurídica, nas democracias modernas, tem o escopo de 
realizar o bem comum, por meio de uma estratégia e de 
um plano de ação. A lei, como ato de vontade do legisla-
dor, contém um projeto de transformação, de mudança 
social e uma visão de futuro. 

Para Baranger, a lei deve ser analisada sob duas 
perspectivas: a política, originária de um processo par-
lamentar, legitimado pelo procedimento por meio de 
ritos previamente definidos; e a jurídica, que, diante do 
grau de abstração e generalidade da lei, é atribuição 
dos aplicadores do direito, aqui incluídos os juízes, a 
fim de dar concretude à norma. O aplicador do direito, 

na norma de sobredireito representada pela LINDB e 
regulamentada pelo Decreto 9.830/2019, é a potencia-
lização da ideia de responsabilidade decisória estatal 
diante da incidência de normas jurídicas indetermi-
nadas, revigorando o mister institucional da judica-
tura que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, 
na forma do brocardo  suum cuique tribuere, de forma 
substancialmente motivada, a partir de um diálogo no 
qual o contraditório é materialmente acessado, tendo 
as partes a possibilidade de falar e efetivamente serem 
ouvidas e a sociedade o direito de ver a decisão cotejada 
com seus efeitos práticos na realidade fático-social.

O escopo maior da Lei 13.655/2018 é, por conseguinte, 
combater os julgamentos pautados exclusivamente 
em valores jurídicos abstratos, haja vista o dever do 
magistrado de, ao prolatar sua decisão, considerar as 
consequências jurídicas de seu julgamento, a partir 
dos fatos e fundamentos de mérito que implicam no 
exercício diligente de sua atuação.

De igual modo, o magistrado deverá, na interpre-
tação de normas sobre gestão pública, levar em conta 
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exi-
gências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo 
dos direitos dos administrados.

O objetivo do novo regramento da LINDB, por 
conseguinte, consiste na promoção do valor da segu-

portanto, será chamado a colmatar as lacu-
nas da lei e a interpretá-la para solucionar 
um problema jurídico. 

Sem embargo, a tarefa de julgar de acordo 
com as especificidades de cada caso não per-
mite ao aplicador do direito desconsiderar o 
sentido normativo que garanta o programa 
da norma em seu projeto estratégico defi-
nido ou legitimado pelo rito legiferante. 

Sob outra perspectiva, “a fundamentação 
das decisões judiciais é um requisito neces-
sário para a legitimação do uso da autoridade 
pelo Poder Judiciário, pois é a maneira pela 
qual o magistrado demonstra a balança das 
razões para agir que foram levadas em conta 
para a decisão do caso e os motivos pelos 
quais a balança pendeu para um sentido, den-
tre outros possíveis. Por isso, a fundamenta-
ção da decisão deve espelhar o contraditório 
(o debate) exercido pelas partes durante o 
processo, em sua acepção substancial, de 
participação e influência das partes sobre a 
formação da decisão”.3

De par com isso, segundo o escólio de 
Robert Alexy, algumas premissas básicas 
devem ser respeitadas no momento da apli-
cação da lei, quais sejam: a) a concepção 
de que os direitos fundamentais possuem 
a estrutura de princípios perfazendo, por 
conseguinte, comandos de otimização, os 
quais, b) não raro, entram em rota de colisão, 
devendo o conflito ser solucionado a partir 
da c) técnica da ponderação.

Contudo, embora as três primeiras fases 
estejam consolidadas na mentalidade judi-
cial nacional, a quarta e última, que consis-
tiria em uma fundamentação robusta e exau-
riente do sopesamento, muitas vezes, não é 
técnica valorizada. Isto é, não é aconselhável 
que o princípio da proporcionalidade seja uti-
lizado de forma mecânica e meramente retó-
rica, sem que objetivamente se demonstre as 
razões da tomada de decisão pelo exame da 
proporcionalidade.

Nesse sentido, o que se nota desde a 
inserção do artigo 489, §1o ao CPC de 2015 
e, sucessivamente, pelas alterações inseridas 

rança jurídica, concebida como “um estado 
de cognoscibilidade, de confiabilidade e de 
calculabilidade4”.

De cognoscibilidade, porque o Direito 
deve ser claro e preciso.

De confiabilidade, porque deve ser estável.
De calculabilidade, para proteger a face 

da transição do presente para o futuro, 
garantindo a previsibilidade do Direito.

Antoine Garapon, nessa perspectiva, pon-
tifica que a justiça se transformou no espaço 
simbólico garantidor das liberdades funda-
mentais, potencializado pelo fato de o Estado 
ter perdido seu status de provedor do bem 
estar social. 

Mais além, esclarece o autor que o prota-
gonismo do Judiciário fez com que o juiz obti-
vesse um papel político, direcionado à recons-
trução das bases da democracia, mas que, por 
outro lado, ensejou o aumento de julgamentos 
distanciados de uma realidade fática, atrelada 
às carências do próprio Estado, o que, para 
Garapon, revelaria a substituição do “governo 
da lei” por um “governo de juízes”. 

A sociedade se socorre do Judiciário que, 
diante de sua missão constitucional de dizer 

 Ministro evandro Valadão, do tst 
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o direito sempre que demandado, acaba por realizar 
tarefas relacionadas a políticas públicas que seriam de 
responsabilidade, de competência e de atribuição de 
outro poder constituído. 

Aqui, seja na França, seja no Brasil, vale o regis-
tro de que os três poderes são independentes e har-
mônicos entre si, ou seja, eles se autocontrolam, não 
havendo supremacia entre eles, mas efetiva e siste-
mática fiscalização. 

Assim, em última análise, para Garapon, o objetivo 
político do juiz é instrumental, ou seja, o magistrado 
não pode pretender ser o principal ator na reestrutura-
ção da democracia, devendo pautar sua atuação política 
dentro dos limites legais, bem como edificar o sujeito 
de direito, combalido de seu sentimento democrático, 
e, ainda, remodelar as estruturas mediante a contex-
tualização do ato de julgar, do uso preciso das leis, do 
incentivo a métodos extrajudiciais de composição de 
conflitos, a fim de reanimar o convívio democrático em 
uma sociedade privada de identidade.

Diante do exposto, constata-se que o papel do juiz na 
democracia, independentemente do país em que esteja 
julgando, apesar de político, deve assentar-se, invaria-
velmente, no ordenamento jurídico, para que a “nor-
ma-decisão” reflita a concretização individualizada da 
“norma jurídica”, considerada como o resultado da união 
entre o “âmbito normativo5” e o “programa normativo”.

Por fim, a lei em comento anuncia a transição da 
figura do juiz Hércules para o juiz Hermes, modelos 
percebidos por François Ost. Sendo o primeiro o juiz do 
estado do bem estar social, provedor de políticas públi-
cas e dos direitos fundamentais, imbuído da crença 
de que seria ele o promotor dos valores da democra-
cia e o concretizador dos sonhos e das utopias de um 
Estado mais justo e igualitário. O segundo, por sua vez, 
diante da crise do Estado do bem estar social, incapaz 
de garantir as demandas da sociedade contemporâ-
nea, pauta-se pela prudência e pelo equilíbrio, ciente 
de que poderá ter espaço de atuação para garantir a 
concretização do direito e das promessas de realiza-
ção dos valores supremos de uma sociedade fraterna, 
plural e harmoniosamente justa, apesar das limitações 
materiais e da restrição da capacidade financeira esta-
tal.  Para isso, é fundamental que a sua postura resida 
na exata percepção de sua responsabilidade decisória, 
face aos obstáculos e dificuldades para a concretização 
da norma. 
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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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nômico-financeira, a superação da crise e a 
retomada da economia”, comparou Rezende. 
“Você não pode mudar o vento, mas pode 
ajustar as velas do barco para chegar onde 
quer” acrescentou ele, citando Confúcio.

novos rumos – A palestra de abertura 
ficou a cargo do Ministro do STJ Moura 
Ribeiro, que avaliou pontos da minuta da 
reforma legislativa que vêm sendo objeto de 
ampla discussão nas comunidades jurídica e 
empresarial. Para o magistrado, os métodos 
extrajudiciais de solução de conflitos são o 
melhor caminho para atender aos princípios 
que “embasam a reforma” e que estão elen-
cados no art. 47 da atual Lei de Recupera-
ção, a saber: a manutenção da empresa, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores, promovendo, assim, a preser-
vação da empresa, sua função social e o estí-
mulo à atividade econômica.

“Para atender a esses princípios precisa-
mos dos métodos adequados de resolução de 
conflitos. Não cabe mais ao Judiciário, mas à 
conciliação entre devedores e credores. Eles 
é que têm que solucionar suas pendências e 

Em momento de efervescência no 
Direito Empresarial com a aguardada 
reforma da Lei de Recuperação Judi-

cial e Falência (Lei no 11.101/2005), algumas 
das maiores autoridades no assunto se reu-
niram no auditório da Escola de Magistra-
tura do Rio de Janeiro (Emerj) no Simpósio 
“A Crise das Empresas – Direito Empresarial 
em Perspectiva”.

Ministros do STJ, juízes de varas empre-
sariais do Rio e de São Paulo, acadêmicos e 
administradores judiciais puderam debater 
o aprimoramento da legislação diretamente 
com o Deputado Federal Hugo Leal, que 
foi incumbido pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, de apresentar um novo projeto 
de reforma. O substitutivo será apensado ao 

saber o que é melhor fazer. Alternativos somos nós, o Judiciário, 
avaliou o magistrado.

no mesmo barco – No painel seguinte, presidido pela Desem-
bargadora Monica Di Piero, a titular da 5a Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro, Juíza de Direito Maria da Penha Nobre Mauro, 
falou sobre a importância da responsabilidade social para a com-
posição de interesses no microssistema de recuperação judicial. 
“A empresa tem um papel muito maior que a mera captação do 
lucro na economia capitalista e se apresenta como importante 
player para a minimização de mazelas sociais. (...) Prover a digni-
dade e o trabalho é tarefa do Estado, mas muitas empresas rea-
lizam essa tarefa e desoneram o Estado. É então importante que 
essas empresas sobrevivam”, opinou a magistrada.

porto seguro – Em sua palestra, o coordenador científico 
Bruno Rezende falou sobre a evolução do administrador judicial 
(AJ) no País. Para ele, o AJ não pode ser “palpiteiro de plano de 
recuperação”, pois mesmo que não possa intervir na disponibili-
dade de direitos entre credor e devedor, tem a responsabilidade 
de criar o ambiente mais favorável possível para essa negocia-
ção. Não deve, em sua opinião, contentar-se em ser mero fiscal da 
recuperanda, mas atuar para tornar o processo de recuperação 
mais eficiente sob os pontos de vista econômico-financeiro e da 
responsabilidade social.

Em relação à revisão da legislação, defendeu que a respon-
sabilidade dos administradores judiciais seja ressaltada: “O AJ 

projeto anterior (PL no 10.220/2018), enviado ao Congresso pelo 
então Presidente Michel Temer, que foi mal recebido nos meios 
jurídico e político.

Promovido pelo Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), 
em parceria com o Instituto Justiça & Cidadania, o evento teve 
apoio da Emerj OAB-RJ, da Associação dos Advogados de São 
Paulo (AASP), do Instituto Brasileiro de Administração Judicial 
(Ibajud) e do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE). 
A coordenação acadêmica ficou a cargo do Desembargador do 
TJRJ Fábio Dutra e do administrador judicial Bruno Rezende.

“Vivemos uma tempestade perfeita na economia. Não 
depende de nós ou do Poder Judiciário dissipar essa tempes-
tade, mas com ajustes no microssistema judicial de tratamento 
da crise podemos apresentar um diferencial contributivo para 
superá-la. O Poder Judiciário e o administrador judicial têm o 
papel de ajustar as velas para que o barco da recuperação judicial 
possa tomar um rumo melhor, tendo por base a eficiência eco-
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 AJUSTE DE CURSO NA  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
1o Simpósio “a crise das Empresas” reúne especialistas 
para discutir a reforma da lei de Recuperação e Falências

  Da ReDação , poR RaFael RoDRigueS 

 Painel de abertura, com as participações (da esquerda) de tiago salles, presidente do IJC; des. reinaldo Pinto alberto Filho,   

 1º  Vice-Presidente do tJrJ; senador arolde de oliveira; des. Fabio dutra, coordenador acadêmico do simpósio e presidente do IMB;   

 Ministro Moura ribeiro, do stJ; deputado federal hugo leal; e luiz Fernando Valente de Paiva, presidente da tMa Brasil  

Fo
to

: a
W

B
 Fo

to
grafi

a



2120  Setembro 2019   |  Justiça & Cidadania   no 229

“A boa notícia é que a grande maioria dessas operações é bem-
sucedida, pois há análise adequada de risco e, portanto, adimple-
mento das operações no curso dos prazos e créditos concedidos. 

O representante do setor bancário salientou que no Brasil a 
recuperação das garantias de créditos é baixa (15% contra 75% na 
média dos países emergentes), cara e demorada (seis anos contra 
dois anos na média mundial). Segundo ele, das 6.800 empresas bra-
sileiras que pediram recuperação nos últimos anos, apenas 6% con-
seguiram efetivamente retomar a normalidade dos negócios. “Isso 
tudo vai para o spread bancário”, disse ele, que acrescentou: “Vem 
em boa hora a proposta de revisão do arcabouço e do marco regu-
latório da recuperação judicial. Nossa expectativa é preservar o que 
vem funcionando e corrigir as distorções que já foram apontadas”.

no timão do navio – Em sua participação, o Deputado Federal 
Hugo Leal falou sobre o processo de escuta para a elaboração do 
projeto substitutivo. “A ideia é ouvir a sociedade e as instituições 
para consolidar aquilo que já está pacificado na jurisprudência e 
tentar levar isso para a legislação. Queremos também aproveitar 
essas sugestões para dar mais eficiência e eficácia à proposta. (...) 
O papel do representante no parlamento é exatamente ouvir a 
sociedade, pegar a sintonia fina e colocar no escopo da lei, desde 
que seja efetiva e possa se tornar eficaz na sua aplicação”, explicou.

Segundo o parlamentar, o propósito do substitutivo é rede-
finir conceitual e principiologicamente a recuperação judicial, 
sem tratar de todas as questões específicas, como as dos pro-
dutores rurais, micro e pequenas empresas e as chamadas não
-empresas como, por exemplo, clubes de futebol e cooperativas. 
“O que defendo é estabelecer a linha principiológica da Lei no 

11.101/2005 para que, nas legislações espe-
cíficas, possam ser criados capítulos que 
remetam à Lei de Recuperação”, observou 
Leal. O contrário, segundo ele, seria como 
“querer colocar um pé 41 em um sapato 37”.

Vento favorável – Um dos participantes 
do evento foi o Ministro do STJ Luis Felipe 
Salomão, é presidente do grupo de trabalho 
no CNJ, além de ser autor de obras e votos 
paradigmáticos para a discussão da recupe-
ração judicial no País. “Poucas vezes, para 
não dizer nenhuma, vi um debate tão inte-
ressante sobre um projeto de lei. É digno de 
registro e, seguramente, vai fazer com que 
o resultado seja o melhor possível. Quero 
agradecer à iniciativa em nome de todos que 
atuam na área”, elogiou Salomão.

“Para os agentes financeiros do mundo 
inteiro, uma das primeiras preocupações 
quando se vai investir é verificar como é 
a lei de recuperação do país. O Judiciário 
atua rapidamente? As garantias são sufi-
cientes? Se essas respostas forem posi-
tivas, isso traz um sopro benéfico para 
a economia e para o sistema financeiro”, 
acrescentou o Ministro.

O magistrado não deixou de observar que 
as discussões do grupo de trabalho do CNJ 

tem que apresentar relatórios cada vez melhores, holísticos, com 
informações jurídicas, financeiras e não-financeiras, para que 
possa se tornar um verdadeiro porto seguro nos processos de 
recuperação judicial e ajude a criar o ambiente mais profícuo 
para a negociação entre credor e devedor”. 

Rezende defendeu que os administradores judiciais pos-
sam ter, a exemplo do modelo português, o poder de estabele-
cer regras para as negociações. “O AJ em Portugal participa das 
negociações para que as partes não adotem condutas procrasti-
natórias, inúteis ou dilatórias” disse. 

ilhas decisórias – O painel seguinte, presidido pelo Desem-
bargador do TJRJ Carlos Santos de Oliveira, tratou dos atos 
normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre boas 
práticas em recuperação de empresas. O titular licenciado da 1a 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, atu-
almente auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Juiz de 
Direito Daniel Cárnio, contou que o CNJ criou um grupo de 
trabalho – presidido pelo Ministro do STJ Luis Felipe Salomão 
e integrada pelo Ministro Moura Ribeiro – para acompanhar 
e propor medidas de eficiência e outras boas práticas para a 
recuperação judicial. 

“A padronização e a previsibilidade em matéria de falência 
e recuperação formam a regra de ouro da recuperação judicial, 
a tal da segurança jurídica. Hoje, os juízes são ilhas decisórias. 
Isso tem mudado, estamos muito mais em contato agora, mas 
as práticas do Rio são ainda muito diferentes das práticas de 
São Paulo, que, por sua vez, são diferentes das práticas do Sul 
e do Norte. Quando o investidor se depara com uma situação 
dessas, fica receoso de investir dinheiro na economia brasileira. 
(...) A intenção do CNJ é padronizar condutas e disseminar as 

boas práticas a fim de que os juízes tendam 
a utilizar procedimentos semelhantes e 
cheguem às mesmas conclusões, sempre 
respeitando a independência funcional do 
magistrado».

Segundo Cárnio, o grupo de trabalho 
propôs três atos normativos. O primeiro 
orienta os tribunais a criarem varas espe-
cializadas em falência e recuperação de 
competência regional. O segundo busca 
regular os procedimentos da polêmica perí-
cia prévia, que variam muito entre os esta-
dos, para padronizar sua aplicação e criar 
maior segurança jurídica às empresas em 
todo o território nacional. O terceiro deta-
lha como a mediação pode ser utilizada em 
processos de recuperação. 

tesouro perdido – No painel presidido 
pela vice-presidente da OAB-RJ, Ana Basilio, 
o vice-presidente da Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, apre-
sentou números sobre mercado de crédito e 
inadimplência, além de demonstrar como o 
custo das recuperações judiciais malsucedi-
das afeta os juros bancários. Segundo ele, o 
estoque de crédito concedido a pessoas jurí-
dicas somado aos recursos captados pelas 
empresas no mercado de capitais totaliza R$ 
2,2 trilhões, cerca de ⅓ do Produto Interno 
Bruto do País.
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 da esquerda: Bruno rezende, coordenador acadêmico do simpósio; Juiz João de oliveira rodrigues Filho;  

 desa. Monica Maria Costa di Piero; e a Juíza Maria da Penha nobre Mauro  

 da esquerda para a direita: Juiz alexandre de Carvalho Mesquita; Juiz de direito daniel Cárnio Costa, juiz auxiliar da  

 Corregedoria  nacional de Justiça; des. Carlos santos de oliveira, presidente do tre-rJ; Juiz Paulo assed estefan;  

 e o advogado Pedro F. teixeira 
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estão sendo absorvidas na redação do substitutivo, e aproveitou 
para propor: “Há estatísticas numéricas de melhor funciona-
mento do sistema quando há especialização em primeiro e em 
segundo graus. Como o projeto só contempla varas especializa-
das, nossa proposta é de que ele contemple também a possibili-
dade de implantação de órgãos recursais especializados”.

mar de tormentas – Coube ao presidente do STJ, Ministro 
João Otávio de Noronha, a palestra de encerramento, na qual 
analisou a deteriorada conjuntura econômica e política do País. 
“Segurança jurídica não decorre apenas do ambiente normativo 
e judiciário, decorre principalmente do ambiente político. Não 
conseguimos, com todas as reformas, criar um clima de paz e 
perspectivas. Ainda não sabemos pra que lado vai a economia e 
qual será a lei aprovada amanhã. Enquanto isso não se recom-
por, não teremos ambiente de negócios”, avaliou o magistrado, 
que acrescentou: “Em boa hora estamos discutindo a reforma da 
Lei de Recuperação. É muito bom, mas de nada vai adiantar se 
nós, aplicadores do Direito no Poder Judiciário, começarmos a 
deturpar a legislação aprovada, o que, infelizmente, se faz com 
certa frequência”.  

Para Noronha, é preciso estabelecer planos sérios de recupe-
ração e, sobretudo, trabalhar com credibilidade para que os cre-
dores possam converter capital e crédito em ações. “Não se pode 
mais fazer recuperação para salvar os empresários, temos que 

salvar as empresas. Esta sim tem uma fun-
ção social, que é gerar empregos, propiciar 
produtos para a economia, contribuir com o 
financiamento público através dos tributos”.

desviando do abismo – “Foram apresen-
tados pelos nossos convidados vários cami-
nhos e soluções aos profissionais que mane-
jam os instrumentos que podem viabilizar a 
sobrevivência das empresas. Efetivamente há 
uma crise das empresas, muitas fecharam as 
portas nos últimos anos, o que pode ter sido 
causado pela atual situação econômica do 
País ou pelo modelo ideológico vigente, que, 
muitas vezes, contraindica o investimento 
empresarial, criando um grande abismo 
entre nosso potencial e o complexo empre-
sarial que realmente possuímos. Precisamos 
de uma legislação melhor ou de uma melhor 
aplicação da legislação que já temos para 
que possamos fazer vicejar o grande par-
que empresarial de nossa pátria”, comentou 
o Desembargador Fábio Dutra coordenador 
acadêmico do Simpósio, no encerramento 
dos trabalhos.
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 “NOSSO PAPEL NÃO é PROTEgER O EMPRESáRIO, MAS DAR 
CONTINUIDADE à ATIVIDADE ECONôMICA”

Entrevista com o Deputado Federal Hugo Leal, relator do projeto de reforma da Lei de Recuperação Judicial

Qual é o seu papel nessa reforma legislativa?
Esse tema não é novo na Câmara. Atualmente, temos 88 projetos de lei que fazem a proposição da alteração 
da Lei no 11.101/2005. Nosso trabalho é tentar compilar essas visões junto, principalmente, às várias enti-
dades que atuam na área de recuperação judicial, para construir um texto que seja enxuto, eficaz e que dê 
eficiência ao objetivo da lei, que é recuperar a atividade econômica. Nosso papel não é proteger o empresá-
rio, mas dar continuidade à atividade econômica. A premissa básica é enxugar para ficar de acordo com a 
jurisprudência e com o que já vem sendo demandado por credores e devedores. Não é por acaso que temos 
a participação efetiva da Fazenda Nacional. A questão do crédito tributário sempre será discutida, pois é 
uma situação que deixa instável a questão da recuperação judicial, por isso trouxemos a Fazenda para a dis-
cussão. O crédito bancário também, pois bancos e instituições financeiras têm um papel importante. Todos 
aqui estão mais ou menos em conciliação com o texto em construção, que depois de aprovado continuará 
em construção, até ser consolidada a jurisprudência para alcançarmos a necessária segurança jurídica.

Quais são aos principais pontos? 
Os pontos principais estão, por exemplo, na questão do DIP Financing (modalidade de crédito para 
empresas em recuperação), o chamado dinheiro novo, que é aplicado na recuperação para alavancar o 
negócio. Outro ponto dinâmico e que tem uma controvérsia positiva é a participação da Fazenda na ques-
tão da transação, ou seja, a possibilidade de descontos no processo, o que até então não era permitido. 
Outra discussão que gera muito conflito na jurisprudência é o stay period. Eu caracterizaria no máximo 
dez pontos que estão sendo transformados em legislação, que vem para contribuir com a celeridade e a 
credibilidade da recuperação judicial e do processo de falência. 

 Ministro luis Felipe salomão, do stJ, no púlpito durante sua apresentação; lucas tristão, secretário de desenvolvimento econômico e   

 Geração de emprego e renda do estado do rJ; deputado federal hugo leal; Filipe aguiar de Barros, procurador da Fazenda nacional,   

 representando o secretário especial da Fazenda, Waldery rodrigues Junior, do Ministério da economia; ana Basilio, vice-presidente  

 da oaB-rJ;  Ministro João otávio de noronha, presidente do stJ; e Isaac sidney, vice-presidente da Febraban  
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 aDMaR goNzaga NeTo 

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral

A Emenda Constitucional 97/2017 instituiu cláusula de 
barreira – também denominada cláusula de desempe-
nho partidária –, que passou a ser aplicada já a partir das 

Eleições de 2018 e se consolidará até o pleito geral de 2030. Dis-
põe sobre a demonstração gradativa do desempenho eleitoral, 
preconizando que somente terão direito de antena e a recursos 
do Fundo Partidário os partidos que alcançarem os percentuais 
definidos, considerados os votos válidos na respectiva eleição, ou 
lograrem eleger um número mínimo de deputados federais, dis-
tribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, 
com, pelo menos, 1% dos vowtos válidos em cada uma delas, nas 
duas primeiras Eleições gerais. 

Em reforço à previsão, a citada emenda também vedou, a par-
tir do pleito municipal de 2020, a celebração de coligações pro-
porcionais de que trata o § 1º do art. 17 da Constituição Federal, 
essencialmente para obrigar os partidos a alcançarem, por suas 
próprias forças, a contar da Eleição geral de 2022, os votos míni-
mos exigidos ou a eleição do número previsto de parlamentares.

Ainda que tímida em sua primeira etapa, a edição da cláu-
sula de desempenho na reforma político-eleitoral de 2017, de 
natureza progressiva, tem significado e se consubstancia em 
alvissareiro entendimento, resultante de consenso raro dos 
partidos no Brasil, com vistas à revisão do sistema partidário 
vigente, em face do nítido crescimento exponencial de legen-
das nos últimos anos, fato que tem comprometido o financia-
mento público dos partidos (oriundo do Fundo Partidário, cus-
teado afinal pelo próprio contribuinte). Ademais, é consenso, a 
exemplo de outras democracias, que o ambiente multipartidá-
rio é fator de colapso da representatividade, além de contribuir 
para episódios de instabilidade política em face da hiper-repre-
sentação no parlamento. 

13.165/2015, que passou a prever a exigência 
de votação mínima para cada candidato, com 
vistas à obtenção de uma vaga proporcional, 
medida que teve a intenção de inibir a vitória 
daqueles com votação inexpressiva, que se 
beneficiavam dos conhecidos puxadores de 
votos de cada partido ou coligação.

Na prática, a cláusula de desempenho (ou 
de barreira) partidária não obsta a existência 
dos partidos já constituídos, mas os orienta 
a buscar outros meios naturalmente lícitos 
de subsistência, facultando-lhes, ainda, par-
tir para os processos de fusão e incorporação 
previstos em lei.

Nesse contexto e realizadas as Eleições 
gerais de 2018, o Tribunal Superior Eleito-
ral definiu, com base na votação da Câmara 
dos Deputados e tendo em vista o início da 
legislatura em 1º.2.2019, que apenas 21 par-
tidos – do total de 35 legendas atualmente 
registradas – permanecerão tendo acesso ao 
Fundo Partidário.

Assim, 14 legendas ou 40% dos parti-
dos no Brasil não alcançaram a cláusula 
de desempenho, ainda na primeira Eleição 
geral de que trata a regra de transição da 
Emenda Constitucional 97/2017, a qual tam-
bém será aplicada, com maior rigor, em 
2022 e 2026.

EfEITOS POSITIVOS DA 
CLáUSULA DE DESEMPENhO

eleiToral

Se é certo que o sistema proporcional é 
aquele em que a representação se dá na pro-
porção da preferência do eleitorado pelos par-
tidos políticos (ainda que se evidenciem dis-
torções sob esse aspecto), em que é necessário 
prestigiar as minorias, com maior razão os 
partidos devem ostentar certo grau de repre-
sentatividade – atualmente preconizado pelo 
legislador –, por meio dos votos dados pelos 
eleitores nos pleitos, mantendo essa coesão 
durante os mandatos e dando significação 
contínua à sua existência, reputados os filia-
dos eleitos à condição de parlamentares.

Em suma, o modelo multipartidário até 
então em vigor – sem limites à criação de 
legendas – está sendo substituído por um novo 
padrão, orientado a combater a fragmentação 
e fortalecer as legendas com representativi-
dade, alinhando-as à exigência constitucional 
de seu caráter nacional, além de consolidar 
suas identidades e seus posicionamentos ide-
ológicos e programáticos. Trata-se, portanto, 
de medida promissora e dirigida ao fortale-
cimento da própria democracia, que teve sua 
origem na Alemanha pós-guerra e atualmente 
é utilizada em dezenas de países, usualmente 
motivada pelo crescimento desordenado e 
danoso do número de greis partidárias.

Por oportuno, observe-se que essa autên-
tica cláusula de exclusão não se confunde com 
a de desempenho eleitoral, trazida com a Lei 

Nesse ponto, uma projeção hipotética a partir da votação 
válida do pleito de 2018 para a Câmara dos Deputados e reputa-
dos somente percentual dos votos válidos ou bancada mínimos 
indicados pela Emenda Constitucional 97/2017 para os plei-
tos 2022 (2% ou 11 deputados), 2026 (2,5% ou 13 deputados) e 
2030 (3% ou 15 deputados), permite extrair que, em 2022, mais 
4 legendas não alcançariam o novo incremento da cláusula de 
barreira, o que se aplicaria a mais 3 partidos em 2026 e, por fim, 
a 3 outras agremiações em 2030.

Esse prognóstico em tese permite concluir que, até a con-
solidação da regra da cláusula de desempenho em 2030, mais 
10 partidos se somariam às 14 legendas que em 2018 já não a 
atingiram, totalizando 24 partidos, o que corresponde a 68,57% e 
representa mais de dois terços do atual quadro partidário. Desse 
modo e ao final, apenas 11 legendas teriam atingido os critérios 
da regra definitiva, para ter direito ao fundo partidário e, caso 
existente, acesso gratuito ao rádio e à televisão.

Pelo exposto, tais dados resultantes do início da implemen-
tação da cláusula de desempenho em 2019 confirmam a situa-
ção de distorção vivenciada no sistema partidário e represen-
tam, sem sombra de dúvida, a necessidade de correção dessa 
fragmentação e adoção de critérios razoáveis mínimos, com 
vistas à consecução de maior equilíbrio no multipartidarismo 
brasileiro, conferindo aos partidos melhor identidade para o 
aprimoramento do sistema de representação popular.

Acompanha esse artigo arquivo intitulado Tabela Cláusula de 
Barreira e Prognóstico, com quatro abas, disponível nesse link: 
bit.ly/2kwL14R

 daniel Cárnio CoSTa 

Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo

Juiz auxiliar da CNJ – 2018/2020
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 da redaçÃo, Por Bruno BerTuZZi 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou, no último dia 20 de agosto, o Seminário 
“Temas de Direito e Economia”. O encontro, que contou com a participação de repre-
sentantes do governo, da sociedade civil e de especialistas nas áreas, teve o objetivo 

de debater a relação entre a economia e a aplicação do direito nos mais variados aspectos. 
A mesa de abertura teve a presença de Sérgio Moro, Ministro da Justiça e Segurança 

Pública; Ricardo Villas Bôas Cueva, Ministro do STJ; Nancy Andrighi, Ministra do STJ; Minis-
tro Luiz Fux, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); e Luciano Timm, Secretário 
Nacional do Consumidor.

“É muito importante que o STJ se abra à disfunção das análises econômicas do direito 
porque esse é um tema que hoje preocupa todos os juristas. Basta ver que tivemos mudanças 
importantes no ordenamento jurídico brasileiro”, afirmou o Ministro Villas Bôas Cueva. 

Sérgio Moro também ressaltou a importância de se explorar melhor o campo de inter-
ligação entre o direito e a economia. “Acho que precisamos discutir mais a análise econô-
mica do direito. Apesar do crescimento nos últimos anos, ainda há muito campo para se 
desenvolver aqui no Brasil. No fundo, tudo se resume a realizar escolhas racionais. Não há 
incompatibilidade entre consequências e princípios, na minha opinião”, aponta.

O Ministro Luiz Fux definiu a análise econômica do direito como “uma grande travessia no 
pensamento jurídico”, e avaliou ainda como a eficiência e a justiça estão inseridas nesse con-
texto. “Hoje, vivemos a realidade da análise econômica do direito, que visa a que o direito seja 

ANáLISE ECONôMICA DO 
DIREITO EM DEBATE  NO STJ

 Ministro ricardo Villas Bôas Cueva, do stJ; Ministro luiz Fux, Vice-Presidente do stF;    

 sérgio Moro, Ministro da Justiça e segurança Pública; nancy andrighi, Ministra do stJ;     

 e luciano timm, secretário nacional do Consumidor
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Ministro luiz Fux, Vice-Presidente do stF

mais eficiente. E o direito mais eficiente é um direito 
conducente a um resultado mais justo. Eficiência e jus-
tiça são binômios que compreendem um tema maior da 
análise econômica do direito”, argumenta. 

Já o Secretário Nacional do Consumidor, Luciano 
Timm, destacou: “Ter uma ferramenta, que é a análise 
econômica do direito, que permita mensurar os resulta-
dos concretos das políticas públicas e as consequências 
das decisões judiciais, não poderia ser mais oportuno 
nesse momento que o Brasil está vivendo”, defende.

A Ministra Nancy Andrighi deixou um alerta aos 
presentes: “vivemos tempos de emergências. A sen-
sação que temos é que tudo tem que ser cautelar, 
com a rapidez de uma antecipação de tutela. Penso 
que este é um momento também de reflexão, de qual 
o caminho que o Poder Judiciário vai trilhar. Quando 
se aproxima a inteligência artificial, é necessário e 
muito importante que a nossa jornada de humaniza-
ção do direito não seja esquecida”, alerta.

exposição de painéis
O evento foi dividido em apresentações de seis pai-
néis. O primeiro, presidido pelo Conselheiro Nacional 
de Justiça Márcio Schiefler Fontes, teve apresenta-
ções do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sér-
gio Moro, e do membro do Conselho Nacional de Polí-
tica Criminal e Penitenciária (CNPCP), Pery Shikida. 
O tema abordado foi a “Análise Econômica do Crime e 
Pacote Anticrime”. 

O Ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro, 
iniciou o debate dizendo que não se pode proferir 
boas decisões jurídicas sem que se esteja devida-
mente informado sobre todos os aspectos para qual-
quer decisão. 

Logo em seguida Pery Shikida, membro do CNPCP, 
apresentou, pela ótica da Economia, slides sobre o 
estudo do crime. O especialista trouxe dados do Banco 
Internacional de Desenvolvimento (BID) que a violência 
custa 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

O segundo painel trouxe a temática da “Análise 
Econômica da Litigância e Discussão de Projetos de Lei 
em Curso” e contou com a participação do juiz fede-
ral Erik Navarro Wolkart, a professora da Instituição 
Insper, Luciana Yeung e a coordenação do ministro do 
STJ, Luis Felipe Salomão.

Abrindo a roda de debates, o juiz Navarro apontou 
como solução possível a redução da litigância, práticas 

como a elevação das custas processuais, a racionaliza-
ção da gratuidade de justiça, a redistribuição das cus-
tas ao longo do processo, a diminuição das incertezas e 
assimetrias informacionais e a punição à não aceitação 
do acordo.

Para o ministro Salomão, do STJ, a fase da cons-
cientização desse problema [pratica do litígio], que é 
um problema de Estado já passou. Agora, segundo o 
magistrado, é a fase de “arregaçar as mangas e tentar 
implementar as políticas públicas para a administra-
ção correta”. 

O terceiro painel teve como tema a “Análise Eco-
nômica do Direito Empresarial e dos Contratos e 
o Caso da MP da Liberdade Econômica”. Presidido 
pelo Ministro do STJ, João Otávio de Noronha, o 
debate contou com a presença do Secretário Nacio-
nal do Consumidor, Luciano Benetti Timm, do dire-
tor de Desburocratização do Ministério da Econo-
mia, Geanluca Lorenzon, e do procurador federal da 
Advocacia Geral da união (AGU), André Luiz Sanra 
Cruz Ramos.

O quarto painel abordou o tema “Análise Econô-
mica do Direito do Consumidor: o caso da venda de 
ingressos online e da Plataforma Consumidor.gov.br”, 
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com a presença do representante do Departamento de 
Proteção de Defesa do Consumidor, Fernando Nene-
guin, a advogada e professora de Direito Econômico, 
Concorrência, Regulação e Consumidor, Amanda Flá-
vio e a coordenação do secretario da Advocacia da Con-
corrência e Competitividade do Ministério da Econo-
mia, César Mattos.

Já o quinto e penúltimo painel discutiu a “Análise 
Econômica da Regulação: o caso do setor aéreo”, com as 
presenças do superintendente de Acompanhamento de 
Serviços Aéreos na Agência Nacional de Aviação Civil, 
Ricardo Catanant, a professora de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas do Rio, Rafaela Nogueira e a coordena-
ção de Ivo Teixeira, professor do Centro Universitário 
de Brasília. 

Caminhando para o final do evento, o sexto (e 
último) painel debateu a “Análise Econômica da Regu-
lação: o caso do setor de combustíveis”, com a coorde-
nação de Ricardo Franco Botelho, diretor de Regulação 
do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, 
Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), e as con-
tribuições do assessor do diretor-geral da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural  e Biocombustíveis, 
Pietro Mendes, e o superintendente-geral do Conse-

 Marcus Vinicius Furtado Coêlho, presidente da Comissão nacional de estudos  

 Constitucionais do Conselho Federal da ordem dos advogados do Brasil 

lho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre 
Cordeiro Macedo.

Conclusão do seminário
Convidado para proferir a conferência de encerra-

mento do Seminário o presidente da Comissão Nacio-
nal de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus Vinicius Fur-
tado Coêlho, falou sobre a importância de se discutir a 
Economia inserida no contexto do Direito. 

Para Marcus Vinicius o evento lança luz sobre a uti-
lização do instrumental da economia para a interpre-
tação do direito. 

“São alguns momentos em que nós podemos uti-
lizar a análise econômica do direito como critério 
objetivo de discussão, então é sempre muito bem-
vindo quando temos critérios que sejam palpáveis 
para se chegar a conclusões, e não critérios subjetivos. 
Quando um debate é feito com critério subjetivo, sem 
bases técnicas reais, sem dúvida alguma isso prejudica 
o debate. A análise econômica do direito é uma novi-
dade que traz qualidade ao debate jurídico. Só por isso 
já merece muito louvor, muita atenção da comunidade 
jurídica”, finalizou.
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 da redaçÃo, Por luCaS CarvalHo 

O agronegócio precisa de segurança jurídica 
para continuar crescendo. De forma sintética, 
esta foi a linha das falas que nortearam a reu-

nião da Comissão Especial de Direito Agrário e Agro-
negócio (CEDAA) do Conselho Federal da OAB (CFOAB) 
e do III Encontro nacional das comissões estaduais, no 
dia 26 de agosto, em Porto Alegre. Com o objetivo de 
debater o setor em âmbito nacional, focando na evolu-
ção da tecnologia e nas projeções para o futuro, paine-
listas e participantes foram quase unânimes quanto a 
necessidade de atualizar uma série de legislações que, 
em muitos casos, são dos anos 1970.

Durante a manhã, na Sala do Conselho Pleno da 
OAB/RS, mais de 100 pessoas, de pelo menos 15 esta-
dos, estiveram reunidas, demonstrando a importância 
do agronegócio e das comissões temáticas da Ordem. 
Ricardo Breier, presidente da OAB gaúcha, chamou a 
atenção para a dinâmica do evento e a troca de expe-
riências em áreas específicas e relevantes para a eco-
nomia brasileira, uma vez que “mais do que destacar a 

importância do agronegócio, precisamos informar as 
pessoas, lutando contra preconceitos, para levar uma 
melhor norte à sociedade civil”. 

Entrando na pauta específica, Antônio Augusto 
Coelho, presidente da CEDAA do CFOAB, destacou 
a importância de eventos como este para a troca de 
informações sobre esta área complexa e fundamen-
tal para o país. Neste sentido, afirmou que o “agro-
negócio brasileiro chegou aonde chegou graças a 
cédula de produto rural”, o que deu gancho para a 
palestra principal, ministrada pelo ministro do STJ 
João Otávio de Noronha, que logo de início lembrou 
que o agronegócio representa cerca um terço da eco-
nomia brasileira.

Antes de ingressar no tema principal, por causa da 
polêmica que tomou conta do mundo graças às quei-
madas da Amazônia, o ministro foi enfático quanto ao 
que considera uma leitura errônea sobre o tema. “O 
produtor sabe que precisa de um meio ambiente saudá-
vel. O agronegócio e o desmatamento não tem relação. 

A IMPORTâNCIA DO DIREITO 
AgRáRIO E DO AgRONEgóCIO 
PARA O BRASIL
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 da esquerda: o advogado odacir Klein, ex-secretário da agricultura, Pecuária e Irrigação do rs; antonio augusto Gonçalves Coelho,   

 presidente da Comissão especial de direito agrário e do agronegócio do CFoaB; ricardo alfonsin, presidente da Comissão especial   

 de direito agrário e do agronegócio da oaB/rs; Cláudio lamachia, ex-presidente da oaB nacional; e o senador luis Carlos heinze,   

 4º secretário do senado Federal 
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rurais, o advogado da CEDAA da OAB do Paraná, 
Carlos Arauz Filho, tratou do cooperativismo como 
forma de agregar valor e manter os pequenos pro-
dutores competitivos no campo, uma vez que a equa-
ção agrega ao produto primário o beneficiamento, a 
industrialização e a logística que fecha a cadeia pro-
dutiva, muitas vezes, até o consumidor, conseguindo, 
assim, concorrer com grandes produtores rurais.

Completaram a manhã a análise do diretor jurídica 
da CNA, Rudy Maia Ferraz, sobre a compra de terras 
por estrangeiros em área de fronteira, com foco na 
desatualização da legislação sobre o tema, e a fala de 
Antônio Augusto Coelho, que dissertou sobre a recu-
peração judicial do produtor rural.

evento na expointer-rs aborda os caminhos para o 
agronegócio no brasil

Promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil - 
Secção RS, o painel “Novos caminhos para o agrone-
gócio brasileiro” reuniu, na Expointer,, membros da 
Comissão de Direito Agrário das mais diversas regi-
ões do país para debater o tema. A Expointer é uma 
das principais feiras agrícolas da América Latina, que 
reúne todos os anos milhares de produtores. 

A mesa do evento foi composta pelo ex-presidente 
nacional da OAB, Cláudio Lamachia, pelo presidente da 
Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB, 
Antônio Augusto Coelho, presidente da Comissão de 
Direito Agrário e Agronegócio da OAB/RS, Ricardo 
Alfonsin, o desembargador do TJ/RS, Franscisco 
Moesch, além do o senador gaúcho Luis Carlos Heinze 

e o ex-ministro dos Transportes Odacir Klein, que rece-
beram placas de reconhecimento pelo trabalho e con-
tribuições ao agronegócio no país.

Na fala de abertura, Lamachia valorizou a pre-
sença de advogados de todo o país no Rio Grande do 
Sul. “É um grande orgulho e uma verdadeira honra 
receber, aqui no meu estado, os membros da Comis-
são de Direito Agrário de tantos lugares diferentes. 
Acima de tudo, fica o agradecimento por tudo que têm 
feito pela nossa instituição”, afirmou. O ex-presidente 
da OAB destacou ainda a importância do trabalho da 
Ordem nesse segmento. “O Agronegócio é, sem som-
bra de dúvidas, a locomotiva do país. Precisamos trata
-lo com toda a relevância que merece. A OAB tem, sim, 
que estar presente e ser atuante nas questões latentes 
e nos debates que envolvem o setor”, concluiu.

O presidente da Comissão de Direito Agrário e 
Agronegócio da OAB, Antônio Augusto Coelho, seguiu 
a mesma linha, reforçando a necessidade de uma forte 
atuação no segmento. “Vivemos um momento muito 
importante e o agronegócio tem se estado cada vez 
mais sólido. O Brasil é a maior agricultura tropical do 
planeta. Vejo um futuro promissor”, disse Coelho.

O senador Luis Carlos Heinze ressaltou a produ-
ção brasileira diante de outros países: “Somos líderes 
em exportação de boi, suínos e outros no mundo, mas 
temos somente 30% da área voltada para agricultura. 
Quase 70% do território brasileiro é protegido e ainda 
assim os resultados são ótimos. Se não nos atrapa-
lharem, seremos a maior nação agrícola do planeta”, 
afirmou Heinze.

Fo
to

: Jo
ão

 lu
is Jaco

b
sen

 da esquerda: ricardo alfonsin, presidente da Comissão especial de direito agrário e do agronegócio da oaB/rs;  

 ministro João otávio de noronha, presidente do stJ; e antonio augusto Gonçalves Coelho, presidente da Comissão  

 especial de direito agrário e do agronegócio do CFoaB

Os produtores precisam da chuva que vem da Amazô-
nia”, garantiu, lembrando das décadas de experiência 
que têm sobre o tema, desde à época em que era fun-
cionário do Banco do Brasil em Minas Gerais, quando 
estabeleceu uma relação próxima com o fomento rural.

Demostrando farto conhecimento histórico, o pales-
trante remontou à vinda da família real portuguesa ao 
Brasil para explicar que somente ali teve início um sis-
tema de investimento no campo com alguma segurança 
jurídica. Contudo, durante décadas, este financiamento 
para o produtor rural era feito por instituições bancá-
rias privadas e sem regras específicas que dialogassem 
com as peculiaridades deste setor produtivo. 

Fomento público
As relações começaram a mudar quando o Banco 

do Brasil criou a Nota de Crédito Rural, que é um título 
executivo extrajudicial, substituindo os contratos lon-
gos de empréstimos – que não raras vezes mostravam-
se impagáveis –, mas que ainda era caro e não servia 
como impulsionador econômico efetivo. Somente no 
final dos anos 1960 foi estabelecida uma política de 
fomento ao campo, a partir do decreto-lei 167/67 que 
criou a Cédula de Crédito Rural (CCR)que, na prática, 
era um título negociável que evitava uma série de 
burocracias e, pela primeira, vez, fez com que a pro-
dução aumentasse. Emitidos pelos órgãos que compu-
nham o sistema nacional de crédito rural, pessoas físi-
cas quanto jurídicas, os CRDs foram responsáveis até 
90% de todo produto interno da agricultura em alguns 
anos da década de 1970.

Infelizmente, nos anos 90, contextualiza Noronha, 
uma série de fatores como fraudes, crise mundial do 
petróleo, aumento da despesa pública e inflação fize-
ram com que minguassem os recursos para investi-
mento da agricultura e a CCR evolui para a Cédula de 
Produto Rural (CPR), criada pela lei 8.929/94. Por este 
novo formato, a liquidação poderia ser feita pela forma 
financeira, mas também fisicamente, pelo produto, 
garantindo um flexibilização maior como aquisição 
de insumos, financiamento da produção e prestação 
de garantias. O resultado foi “a captação por parte do 
produtor rural com um valor mais justo, condicionado 
a produção, mais barato do que o sistema privado”, ava-
lia o ministro, lembrando que o legislador teve cuidado 
para que eventos de caso fortuito e força maior não 
impedissem que os produtores honrassem os compro-

missos, bem como assegurou a possibilidade de porta-
bilidade do crédito, garantindo a maleabilidade.

Com a modernização do sistema de garantias e 
com a contração do empréstimo de forma mais barata 
e menos burocrática, uma vez que a CPR só previa a 
liquidação com a entrega do produto, o agronegócio 
teve novo impulso, mas ainda insuficiente.  O pro-
blema foi resolvido, alguns ano depois, com a criação 
da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), pela lei 
10.200/01 (que modificou a lei 8.929/94). Se a CPR sig-
nificou uma evolução e passou a descriminar a quanti-
dade e a qualidade de um produto, a CPRF estabeleceu 
um método para a obtenção de um valor, com base de 
preços a ser multiplicado pelos produtos, ou seja, com 
a possibilidade de estabelecer um valor de desembolso 
para a liquidação do título.

Concluindo a construção histórica da época do 
Império até o século XXI, Noronha faz deixa claro que a 
evolução das formas de financiamento, deram ao agro-
negócio o impulso necessário para ser parte essencial 
e consolidada na economia do país. “Hoje os produto-
res rurais são mais sofisticados do que os industriais, 
pois enquanto a participação do agronegócio aumen-
tou exponencialmente, a indústria caiu na participação 
do PIB”, comparou, lembrando que os canais de inves-
timento em conjunto com a segurança jurídica foram 
determinantes para esta consolidação do campo como 
matriz econômica. 

Força do agro
Ao final, o ministro defendeu que os membros do 

STJ precisam sair do Tribunal e conhecer a realidade 
para poder julgar não apenas com base em teorias. 
Neste sentido, ele assume algumas posições fortes, 
como ser contrário à reforma agrária pelo despreparo 
daqueles que obtém uma pedaço de terra e também 
contra os pequenos produtores pela inviabilidade 
financeira das propriedade com poucos hectares. “O 
agronegócio é indispensável para o país”, conclui, enfá-
tico, defendendo que o perfil do campo mudou nos últi-
mos anos, graças a uma profissionalização dos traba-
lhadores da grandes fazendas. 

A segunda parte da manhã, composta por painéis 
menores, trouxe outros temas relevantes e que sus-
citaram debate entre os representantes de todo Bra-
sil. Logo de início, fazendo um contraponto ao pales-
trante principal que defendeu as granes propriedades 

agRoNegÓCio
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AS DORES DO CRESCIMENTO 
DA ARBITRAgEM
congresso Internacional reúne principais atores da 
arbitragem para debater como enfrentar problemas  
que surgem com a expansão da prática no Brasil

 Da ReDação, poR RaFael RoDRigueS 

O IV Congresso Internacional de Arbitragem do 
Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 
(CBMA), realizado em agosto no icônico Museu 

do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, apresentou 
amplo panorama dos principais obstáculos e possibi-
lidades para o crescimento da prática arbitral no País. 
Com o tema “Diálogo entre os vários stakeholders. What 
is not in the rules?”, o evento proporcionou saudável dis-
cussão de relacionamento entre advogados, árbitros, 
administradores de câmaras arbitrais, acadêmicos e 
magistrados. 

Todos parecem concordar que a arbitragem cresce 
com a vocação de se tornar uma das principais for-
mas de resolução extrajudicial de conflitos no Brasil, 
mas os arbitralistas também dizem sentir as dores 
desse crescimento. Alguns apontam que, sem a devida 
qualificação, a arbitragem poderá deixar de cumprir 
suas promessas, sobretudo a celeridade dos proces-
sos e a profundidade técnica das decisões. Pois cresce 
o número de reclamações por morosidade e falta de 
fundamentação das sentenças, acompanhadas de alar-
mante aumento do número de ações anulatórias de 
sentenças arbitrais nos tribunais.

“Os árbitros no Brasil têm um número de causas 
muito maior do que no exterior. É nosso estilo, nosso 
modelo, aqui é diferente. A pergunta é até quando isso 
vai? (...) Temos visto decisões não fundamentadas com 
muita frequência, muito por conta desse excesso de 
processos que todos vivemos”, alertou, ainda no pai-
nel de abertura, o arbitralista José Roberto de Castro 
Neves, membro do conselho consultivo do CBMA.

Para Castro Neves, a superação dos obstáculos 
passa pela abertura do mercado e por sua qualifica-
ção: “É um convite que temos que fazer a nós mesmos. 
Vamos estudar Direito, vamos estudar a causa que é 
colocada para nossa atuação enquanto advogados, 
árbitros e câmaras, para prestar o melhor serviço pos-
sível. No Brasil, a arbitragem está vocacionada para ser 
a grande forma de solução de conflitos. O que vai dire-
cionar isso é a atuação de quem está nessa sala”.

até o pescoço – No mesmo painel, o britânico Alex 
Wilbraham, que trabalha com procedimentos envol-
vendo partes brasileiras desde 1996, tomou por base 
dados de 2018 da pesquisa internacional sobre arbi-
tragem da Queen Mary Universidade de Londres para 
falar sobre as expectativas dos stakeholders estrangeiros 

MeDiação e aRBiTRageM

tivos da arbitragem. Contudo, os custos ainda são apontados 
como muito altos na comparação com o processo judicial. Nesse 
ponto, o financiador de arbitragens Leonardo Viveiros de Castro 
– coordenador científico do Congresso ao lado do presidente do 
CBMA, Gustavo Schmidt, e do arbitralista alemão Peter Sester 
– argumentou que no Poder Judiciário os custos são menores 
justamente porque são subsidiados pelo Estado.

“Gosto do mínimo custo com o máximo retorno, mas sei que 
esses investimentos são muitas vezes necessários. A estrutura da 
câmara de arbitragem é diferente do cartório de vara cível. Preci-
samos de mais segurança no tratamento das informações, que são 
confidenciais, de árbitros e de peritos cada vez mais capacitados. (...) 
A arbitragem é um método mais sofisticado para causas mais sofis-
ticadas. Esse custo se traduz em um investimento necessário para 
que sua disputa seja melhor julgada”, comentou Viveiros de Castro.   

    Choque cultural – Outro painel discutiu nuances de cul-
tura e estilo que distinguem várias sedes internacionais da 
arbitragem como, por exemplo, no exame de questões técnicas 
pelos árbitros. O árbitro britânico e professor na Universidade 
de Cambridge, Duncan Speller, levantou a questão do iura novit 
curiae, invocada com mais frequência nos países da common law, 
que é a necessidade do árbitro alertar às partes sobre qual será a 
legislação aplicada para a resolução de determinado conflito, de 
forma a evitar surpresas e garantir o contraditório.  

No mesmo sentido, o árbitro da Câmara de Comércio Inter-
nacional e professor da Universidade de St. Gallen, Marco Sta-
cher, defendeu a abordagem dos árbitros suíços, que geralmente 
proferem opiniões preliminares durante o procedimento. O que, 
segundo ele, tem por objetivo aumentar a previsibilidade, per-
mitir o ajuste das estratégias das partes e, em última instância, 
facilitar a construção de acordos, o que, nesses casos, aproxima a 
arbitragem da mediação.  

rever conceitos – Vários outros painéis trataram de temas 
específicos da arbitragem, como, por exemplo, as modalidades 
de perícia, os critérios para admissibilidade de provas, as situ-
ações em que a arbitragem se depara com sanções econômicas 
entre países, ou os casos de arbitragem coletivas contra com-
panhias abertas. Um dos debates que despertou mais interesse 
foi sobre o uso de novas tecnologias na arbitragem. Apesar do 
otimismo com o aumento da celeridade e eficiência dos proce-
dimentos, os participantes falaram sobre as preocupações com 
a “garantia do devido processo legal” e também com o futuro da 
atividade profissional de advogados e árbitros. 

“Em Hamburgo, advogados da Siemens mostraram o sis-
tema que redige as cláusulas compromissórias em contratos 
envolvendo a companhia. (...) O que torna a atividade do advo-
gado extremamente obsoleta. Logo mais, nas faculdades, vamos 

em relação ao Brasil. As preferências destes 
usuários para a escolha de países enquanto 
sedes arbitrais, segundo ele, continuam a ser 
definidas por percepções sobre a neutralidade 
e imparcialidade do sistema jurídico dos paí-
ses, a qualidade de suas leis arbitrais e o “track 
record” de suas execuções de cláusulas com-
promissórias e laudos arbitrais. 

Neste sentido, após o reconhecimento 
da constitucionalidade da Lei de Arbitragem 
pelo Supremo Tribunal Federal, em 2001, e 
a ratificação do Brasil à Convenção de Nova 
Iorque, em 2002, haveria confiança crescente 
no País enquanto sede arbitral. Se antes o 
conselho que dava aos clientes era optar 
por Londres ou Paris na redação da cláusula 
compromissória, Wilbraham disse que, com 
o passar do tempo, os escritórios e seus clien-
tes ficaram mais confortáveis com a perspec-
tiva do Rio, São Paulo ou qualquer outra sede 
de arbitragem em cidades do Brasil. “Por 
várias razões, tanto pela confiança na Lei de 
Arbitragem, que vem se mostrando firme e 
forte, quanto pela atuação do próprio Judici-
ário brasileiro, que demonstrou não ser con-
trário à arbitragem”, disse.

Para as “dores do crescimento” diagnos-
ticadas na arbitragem brasileira, Wilbraham 
disse que os remédios à disposição são as 
diretrizes internacionais, como as Regras de 
Praga, criadas no ano passado para aumentar 
a eficiência da arbitragem internacional. Con-
tra as partes e patronos que tentam protelar 
os procedimentos, ele defendeu a aplicação 
de sanções financeiras. Os obstáculos serão 
superados com o tempo, para o conterrâneo 
de Shakespeare, que citou Lady Macbeth: “Já 
estamos até o pescoço com sangue, voltar 
atrás será pior do que avançar e a arbitragem 
tem que avançar. O Brasil tem conquistado 
muito, o caminho é para frente, os problemas 
são todos superáveis e serão superados”.   

Critérios e custos – O painel seguinte 
apresentou visões das empresas sobre os 
critérios para a escolha de câmaras, advoga-
dos e árbitros. Em geral, os representantes 
das empresas reforçaram os pontos posi-
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começar a formar bacharéis não só em Direito, mas 
em Tecnologia da Informação. Esse sujeito é quem 
vai alimentar o programa, quem vai responder as 
perguntas que o programa vai formular, mas não 
mais vai colocar a mão na massa”, observou em sua 
participação o professor de Direito Processual Car-
los Alberto Carmona, um dos árbitros mais expe-
rientes do País. 

Após citar vários outros programas e sistemas 
que hoje já substituem advogados, peritos e pare-
ceristas, Carmona disse acreditar que, muito em 
breve, será inevitável que se comece a utilizar inte-
ligência artificial nos julgamentos arbitrais. “Não 
estou falando de ficção científica, mas de coisas que 
já acontecem. (...) Na hora em que houver um órgão 
arbitral de vanguarda, ele vai criar esse mecanismo 
e, portanto, vamos ter isso mais cedo ou mais tarde”. 

arbitragem e judiciário – Outro destaque do 
Congresso foi participação do Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, que falou 
sobre a arbitragem na jurisprudência da Corte. 
Membro da Seção de Direito Privado e também 
do Órgão Especial, que julga em grau de recurso 
as matérias relacionadas à arbitragem internacio-
nal, Salomão avaliou que “os juízes enxergam as 
soluções extrajudiciais não como um crescimento 
à sombra do insucesso ou não da jurisdição, mas, 
efetivamente, como um parceiro no avanço do pro-
cesso civilizatório”.

Ele contou que tem conversado bastante com 
os colegas sobre o que os constitucionalistas cha-
mam de crescente integração transnacional. “Esse 
Congresso é uma prova disso quando traz sistemas 
jurídicos tão diferentes para conversar em uma lin-
guagem só, que é a linguagem da arbitragem. (...) São 
demandas que desafiam ordens jurídicas e políticas 
para além do Estado. A fórmula de composição esta-
tal dos conflitos não sofre só pela sobrecarga de tra-
balho, sofre também por essa nova ordem mundial, 
formada a partir dos atores privados com suas práti-
cas contratuais. Cada vez mais se fala em governança 
no lugar de governo, e em práticas, ordens espontâ-
neas de corporações e sociedades que resolvem seus 
conflitos”, pontuou Salomão, que usou como exem-
plos as criptomoedas, os sistemas de compliance 
das empresas, as câmaras de justiça desportiva, e as 
câmaras de arbitragem e mediação.  

MeDiação e aRBiTRageM

Qual é sua avaliação sobre o Congresso? Cumpriu o 
objetivo de realizar uma grande discussão de relacio-
namento?
Foi o maior que já fizemos, o mais impressionante em 
vários aspectos. Não só pela qualidade dos palestran-
tes, mas também dos temas que foram debatidos. Pro-
curamos manter em relação aos eventos anteriores o 
enfoque prático. Isso é muito perceptível nos eventos do 
CBMA, temos a preocupação de fazer com que os diver-
sos atores da arbitragem consigam sair do Congresso 
com um aprendizado prático relevante para o futuro. 

a arbitragem continua em crescimento acelerado, o 
que também traz problemas. o que as câmaras estão 
fazendo para enfrentá-los?
Já nos primeiros painéis surgiu essa preocupação 
importante para as câmaras de arbitragem e os diver-
sos atores do segmento, que é a demora nos procedi-
mentos arbitrais. Historicamente, essa demora não 
tinha sido muito ventilada, possivelmente porque não 
tínhamos um volume significativo de arbitragens no 
Brasil. O que tínhamos em termo de comparação era 
o Judiciário, que é infinitamente mais lento. (...) Os 
árbitros mais respeitados do Brasil não têm mais de 
40 arbitragens para conduzir durante o ano inteiro, já 
os juízes recebem dois mil novos processos por mês. 
Evidentemente, os árbitros têm condições de oferecer 
respostas mais rápidas e mais qualificadas, porque têm 
mais tempo para se dedicar aos casos. No evento sur-
giu a reclamação, que me chamou muito a atenção, de 
que alguns árbitros estão com processos demais. 

  
são dores do crescimento, que vão ajudar as câmaras, 
árbitros e advogados a repensar suas atuações para 
melhorar daqui para frente?
É um desafio. Maior câmara de arbitragem do mundo, 
a CCI tem tomado algumas medidas nesse sentido. Eles 
têm fiscalizado o número de arbitragens de cada árbitro e 
têm questionado ao árbitro se ele tem condições efetivas 

de responder com a celeridade necessária. Surge ali 
também a novidade de penalizar o árbitro pela demora, 
os honorários dele são reduzidos proporcionalmente 
ao tempo que demora para entregar a sentença arbitral 
a partir de determinado momento. Ele mesmo, no 
compromisso que assina, reconhece que se não entregar 
a sentença no prazo estipulado, terá uma redução 
proporcional de acordo com o decurso do tempo. É uma 
forma de, primeiro, gerenciar e dizer para os árbitros 
‹se você está com muitas causas, não pegue mais nesse 
momento›; segundo, ‹se você ainda assim pegar essa 
causa, saiba que seus honorários serão reduzidos se você 
demorar para entregar a sentença arbitral›. São iniciativas 
que estão sendo ventiladas internacionalmente, que um 
Congresso como esse permite que possam ser debatidas 
pela comunidade arbitral nacional e incorporadas em 
nossas câmaras de arbitragem. 

  
Leia a entrevista completa no site www.editorajc.com.br

O Brasil é um dOs países mais favOráveis à arBitragem 

Entrevista com o presidente do CBMA, Gustavo Schmidt 
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Portanto, os que lidam com o Direito da Insolvência, em suas 
diferentes searas de atuação, devem ter consciência desta neces-
sidade de entregarmos, tal como alfaiates, a roupagem jurídica 
necessária, de caimento perfeito, a estes complexos processos de 
interesse estratégico da Nação. 

A primeira reflexão que se convida é a seguinte: temos uma 
legislação que atende as necessidades práticas atuais? A res-
posta nos parece que é sim, no geral. Destaca-se nesta toada de 
virtuosidade, a lapidar atuação do Poder Judiciário, que busca, 
de forma comprometida, inovadora e com destacada expertise, 
entregar a solução que se mostre ideal para o case, não com a 
sanha de preservação da empresa, mas sim, com uma visão 
focada no melhor interesse das partes envolvidas, razão pela 
qual têm se mostrado fundamentais no desenvolvimento dos 
sistemas jurídicos do tratamento da crise da empresa.

Mas é fato que devemos manter a marcha evolutiva sempre! 
Aqui então trabalhar-se-á com a legislação em vigor e propug-
nando possíveis soluções de lege ferenda para a melhora do sis-
tema recuperacional e, principalmente, para otimizar o sistema 
liquidatório falimentar.  

Para fomento da reflexão crítica traz-se, em uma despre-
tensiosa tradução livre, a frase que pode ser vista em uma das 
Cortes de Apelação Federal Norte-Americana1: “a razão é a alma 
de toda a lei”2. Ousamos fazer a aplicação deste primado não 
limitada a uma interpretação sob a ótica da mens legis, mas sim, 
sob o contexto e significado da ponderação, proporcionalidade, 

necessidade e adequação de se intentar uma 
alteração legislativa.

 Afinal, a legislação vigente vem, nos 
últimos 14 anos, atendendo aos seus propósi-
tos e, mais do que isso, evoluindo e se tornando 
cada vez melhor com a forja da rica jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça (o Tri-
bunal da Cidadania) que burila o tema. 

Propõe-se, assim, que as alterações pon-
tuais da Lei no 11.101/2005 atentem para os 
princípios: da transparência e ampla publi-
cidade, celeridade e eficiência do processo; 
do amplo e efetivo tratamento do passivo da 
empresa e do empresário, considerando o 
impacto social da crise da empresa; do pres-
tígio à autonomia da vontade privada dos 
credores, da liberdade contratual e do res-
peito à disponibilidade de direito privado; da 
busca da vontade real e soberana dos credo-
res; da desburocratização e da democratiza-
ção do processo; do fidedigno respeito à boa-
fé na busca construtiva de consensos, que 
acarretem a maior efetividade econômico-
financeira e proveito social para os agentes 
econômicos envolvidos; e, finalmente, da 
preservação e estímulo do bem-estar social, 
através da responsabilidade social, corpora-
tiva e ambiental.

Vamos, então, ao enfrentamento prático 
de alguns tópicos (alguns que foram objeto, 
inclusive, do resultado do Grupo de Trabalho 
e de Juristas que atuaram junto ao Ministé-
rio da Fazenda e da contribuição de Institu-
tos voltados ao estudo do tema) que, segundo 
nossa crença, devem ser alterados com “limi-
tação cirúrgica” e a partir do amadureci-
mento da aplicação da Lei no 11.101/2005.

 Uma questão salutar, a nosso ver, para 
facilitar o congraçamento desses interesses, 
é tornar as regras cada vez mais simples, de 
fácil intelecção, e isso não quer dizer que, por 
essa razão, elas se tornem menos abrangen-
tes, esmiuçadoras, eficazes ou seguras. Pelo 
contrário!

Esta, sem dúvida, é a melhor forma de se 
abrandar os impactos negativos, ou mesmo 
tratar de maneira mais producente, os efei-

 hugo leal, deputado federal
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Membro do GT do Conselho Nacional de Justiça-CNJ 

Administrador judicial

 Hugo leal 

Deputado Federal

É animadora a proficiência da evolução das reflexões que circundam o micros-
sistema do tratamento da crise da empresa. Obviamente que todo esse foco 
de atenção e rebuliço é fruto da crise vivenciada pela economia brasileira, que 

se mostrou como uma espécie de “tsunami” que devastou o mercado nacional, rele-
gando muitas atividades empresárias para a condição de “náufragos em um bote” 
tentando sobreviver, sem a esperança do horizonte de terra firme e fértil.

Neste cenário, temos a atividade empresária desestimulada, assolada. Mas a 
esperança não pode esvaecer e devemos todos convergir, inclusive os mais pessi-
mistas, no sentido de que não podemos abandonar as nossas “pranchas de salvação”, 
pois em algum momento (que seja breve!) retomaremos a marcha do crescimento 
econômico e desenvolvimento social. 

E é exatamente neste hiato temporal (de crise acentuada e insistente, mas sem-
pre com o horizonte de retomada do “bom ânimo” do mercado), que o mecanismo 
judicial de auxílio de superação de crise (recuperação judicial) se faz assaz necessá-
rio e, sem sombra de dúvida, será cada vez mais utilizado no Brasil. Não são precisos 
atributos mediúnicos para prospectar que os processos de recuperação judicial ten-
dem a aumentar em quantidade; em valores envolvidos; em complexidade de rela-
ções jurídicas e assim por diante. 

Noutra senda, o processo de liquidação na falência deve ser cada vez mais rápido, 
objetivo e contundente, a fim de se mostrar como verdadeiro veículo fomentador de 
um círculo virtuoso de renovação econômica.   

O P.L. 10.220/2018 DA 
CâMARA DOS DEPUTADOS
um olhar com foco na eficiência econômico-financeira  
do sistema da insolvência 
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Agora debruçando sobre o tratamento da ineficiência crônica 
dos processos de falência, devemos lançar as luzes para uma pro-
posta de mudanças radicais, verdadeiramente estruturais, para 
rompermos, com força, a pecha de que a falência é ineficiente 
para a economia, a fim de tornarmos o mecanismo uma opção 
concreta para a reciclagem salutar da atividade econômica invi-
ável, que por uma circunstância ou outra, a solução de mercado 
não conseguiu tratar. 

Precisamos de uma releitura de procedimentos, visando sua 
modernização e eficiência, utilizando-nos das propostas princi-
piológicas constantes do P.L. 10.220/2018 de: preservar e otimizar 
a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos 
da empresa, incluídos aqueles considerados intangíveis; viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor viá-
vel, a fim de permitir a preservação da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos direitos dos credores; fomentar o empreende-
dorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empre-
endedor falido à atividade econômica; permitir a liquidação célere das 
empresas inviáveis com vistas à realocação eficiente de recursos na 
economia; e, preservar e estimular o mercado de crédito atual e futuro.

Processos de falência natimortos, onde se verifica, em sua 
origem, que não há bens suficientes para arcar sequer com as 
despesas do processo devem ser, initio litis, extirpados dos qua-
dros do Poder Judiciário, por serem, a toda evidência, estéreis 
ao cumprimento de obrigações e, noutro prisma, deletérios em 
relação à oneração do aparato Estatal.   

Existindo bens, deverá ser estabelecido 
um marco temporal exíguo para realização 
da venda, com condizente avaliação, com 
ampla e efetiva divulgação das vendas judi-
ciais e mediante amplo processo competi-
tivo. 

Ainda como fundamental premissa, deve-
se entender que o “mercado comprador” é 
quem realmente determina o preço do ativo. 
Esse deve ser entendido como o seu valor 
real. Assim, feita a ampla publicidade, o bem 
deve ser vendido em terceira tentativa pelo 
valor da melhor oferta, e isto não se trata 
de medida vil, mas sim, de pura eficiência, 
pois ativo não vendido significa despesa com 
sua manutenção além de aumento do valor 
do débito e do sacrifício do devedor. E ativo, 
uma vez vendido, culmina em satisfação de 
créditos submetidos ao concurso falimentar. 

Na seara do reforço da não sucessão de 
passivos de qualquer natureza nas vendas 
judiciais em falência e recuperação judicial, 
deve-se promover o alargamento do conceito 
de unidade produtiva isolada para abranger 
bens, direitos ou ativos de qualquer natu-
reza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou 
em conjunto, incluídos os direitos de sócios, 
também para fins de não sucessão – tudo 
em estímulo à segurança jurídica necessária 
para permitir a liquidação célere dos ativos das 
empresas inviáveis com vistas à realocação efi-
ciente de recursos na economia.

Noutro diapasão, a consolidação do Qua-
dro Geral de Credores (que não pode impedir 
o encerramento da recuperação judicial) não 
deve obstar o pagamento aos credores da falên-
cia (desde que assegurada a par conditio credito-
rum), e deverá ocorrer com celeridade logo após 
o julgamento das impugnações apresentadas 
no prazo do art. 8o da Lei no 11.101/2005, e com 
o julgamento realizado das habilitações de cré-
dito recebidas como retardatárias.

 Ainda em atenção ao princípio do fomento 
ao empreendedorismo, inclusive por meio da 
viabilização do retorno célere do empreendedor 
falido à atividade econômica (P.L. 10.220/2018), 
deve-se prever prazo menor para a extinção 

 Bruno rezende, administrador judicial
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tos da crise da atividade empresária no seu emaranhado de rela-
ções, mediante um processo coletivo de adimplemento sistemá-
tico e mais eficaz sob o aspecto do aproveitamento econômico. 

Partindo de pontos mais comuns à Recuperação Judicial e 
Falência, temos a  necessidade da adequação da nossa legisla-
ção às regras da insolvência transfronteiriça para fim de efeti-
vidade e regulamentação das relações transnacionais, e, princi-
palmente, incentivo ao comércio internacional e à captação de 
novos investimentos do estrangeiro.

Temos, também, ainda nessa linha comum, a necessidade da 
uniformização da forma de contagem de prazos; da utilização 
das modernas ferramentas de comunicação para a facilitação da 
ampla divulgação do processo aos credores e interessados; e o 
robustecimento e padronização dos relatórios mensais do admi-
nistrador judicial, com um olhar verdadeiramente holístico, con-
tando com informações financeiras, não financeiras e jurídicas 
revestidas de pertinência, clareza e segurança.     

Adentrando especificamente na Recuperação judicial, preco-
nizamos que deve ser conferido ao juízo onde se processa a recu-
peração judicial uma competência especial no tema, com vias a 
garantir que este juízo decida acerca dos atos que possam preju-
dicar o projeto de recuperação no sentido lato, em se tratando de 
bens essenciais à atividade do devedor, e sobre todas as referidas 
relações contratuais subjacentes.

De toda sorte, devemos buscar o prenunciado princípio do 
amplo tratamento do passivo do devedor, considerando que 
deste exsurge a necessidade de que o processo de recuperação 
judicial seja um vetor efetivo para tratamento de toda a crise 
econômica e financeira, pois se sabe que um projeto concreto 
de recuperação deve equacionar todo o tipo de passivo da socie-
dade, a fim de possibilitar realmente a curto, médio e longo prazo 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhado-
res e dos interesses dos credores.

A recuperação judicial deve se apresentar como um ambiente 
equânime para a composição das dívidas, o que melhor comunga 
com o efetivo tratamento da crise de forma conjuntural e estru-
turada.

Ainda no ambiente da recuperação judicial, deve-se criar fer-
ramentas legais para o amplo e irrestrito incentivo ao “dinheiro 
novo” na recuperação judicial (ou como alguns o chamam, mode-
lados na cultura norte-americana, D.I.P. financing), na medida em 
que, não há negócio que sobreviva sem capital e fluxo de caixa. 
Simples assim!

O racional deve ser econômico e financeiro. Trocando em miú-
dos: o devedor deve poder, sob a segurança da chancela judicial, 
celebrar contratos de financiamento garantidos pela oneração ou pela 
alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros para finan-

ciar as suas atividades, as despesas de reestrutu-
ração ou de preservação do valor de ativos.

Além de garantias, deve-se baratear a 
operação de “dinheiro novo”, buscando-se 
que na análise de concessão de crédito, as 
instituições financeiras e congêneres subme-
tidas às normas do Banco Central do Brasil 
promovam análise individualizada da situação 
econômico-financeira do devedor em recupera-
ção judicial, considerando-se, inclusive que 
o standstill (ou stay period) em relação ao 
prosseguimento de atos de cobrança ou a 
apresentação e negociação do plano de recu-
peração judicial, possa ensejar a reclassifica-
ção para categoria de menor risco, conforme 
Resolução CMN no 2.682/1999, para fim de 
provisionamento bancário.

Mais do que isso, deve-se conferir incen-
tivo para a concessão de “crédito novo”, 
admitindo-se a possibilidade de o plano de 
recuperação judicial prever tratamento dife-
renciado aos créditos anteriores e sujeitos à 
recuperação judicial pertencentes aos fornece-
dores de bens, incluindo capital, ou de serviços 
que continuem a provê-los ou firmem novos 
contratos de financiamento após o pedido de 
recuperação judicial. 

Outro ponto a ser tratado, com sensibi-
lidade e bom senso, é o referente à eventual 
tributação incidente sobre o resultado da 
negociação entre devedor e credores, quando 
este culmina em deságio do débito, eis que se 
mostraria totalmente infértil impingir tribu-
tação excessiva ao devedor que tenta no pro-
cedimento justamente equacionar as suas 
dívidas pretéritas, seria, ainda, contraprodu-
cente vedar e limitar a utilização dos prejuí-
zos fiscais para o abatimento da dívida fiscal. 

Noutra senda, devem ser estimulados a 
criação de parcelamentos fiscais em condi-
ções condizentes para socorrer a crise que 
acomete o devedor e, até mesmo, de meca-
nismos de transação fiscal para que, assim, 
o crédito tributário possa ser efetivamente 
equacionado no ambiente do processo recu-
peracional, gerando arrecadação para os 
cofres públicos.
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 daniel Cárnio CoSTa 

Juiz auxiliar do CNJ 

A crise econômica que assola o Brasil 
desde 2014 fez com que houvesse um 
aumento significativo do número de 

processos de recuperação judicial de empre-
sas. Segundo a Serasa, foram 1863 pedidos 
em 2016 – o ápice da crise econômica. O 
Brasil encerrou 2018 com 1408 pedidos de 
recuperação, número praticamente igual ao 
de 2017.

Além do grande número de pedidos ajui-
zados, chama atenção também a crescente 
complexidade das demandas, envolvendo 
conglomerados econômicos relevantes nos 
seus setores de atuação. Grandes empresas 
e grupos empresariais importantes ajuiza-
ram pedidos de recuperação judicial recente-
mente, como é o caso da Avianca Brasil e do 
Grupo Odebrecht.

Em muitos casos, a imprensa noticia os 
termos do plano de recuperação apresentado 
pela devedora que, no mais das vezes, impõe 
severos prejuízos aos credores, agregando 
deságios de mais de 50% e alongamento para 
pagamento de dívidas que superam facil-
mente os 5 anos.

Diante desse cenário, é comum encontrar 
aqueles que questionam a razão de existir 
dessa ferramenta jurídica. Se a empresa é 
insolvente e não têm condições de pagar os 
seus credores, qual seria a razão de tentar 
salvá-las?  Por que razão impor aos credo-

A IMPORTâNCIA SOCIAL DA 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

reCuPeraçÃo JudiCial

a liquidação da empresa pode 
representar um prejuízo maior 
para os credores do que a 
manutenção de suas atividades. 
evidente, assim, que pode 
interessar ao mercado tentar 
ajudar a empresa.”
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das obrigações na falência, a ser contado a 
partir da data da sentença de quebra, com sua 
desvinculação de eventual persecutio criminis 
quanto aos crimes falimentares. Da mesma 
forma, as Fazendas Públicas credoras, de ofí-
cio ou a requerimento, deverão extinguir os 
créditos uma vez decorrido o prazo prescri-
cional previsto na legislação de regência.

Feitas essa ponderações e reconhecida 
a virtuosidade das sugestões que circulam 
através inclusive de alteração legislativa (des-
tacando-se o P.L. 10.220/2018) e estudos aca-
dêmicos (muitas que foram objeto de aprovei-
tamento pelo presente artigo), encaminha-se 
para o fechamento com uma frase, também 
em tradução livre, atribuída à Winston Chur-
chil, que disse: “muitos olham para o empre-
sário como o lobo a ser caçado; outros olham 
como a vaca a ser ordenhada. Poucos o enxer-
gam como o cavalo que puxa a carroça.”

Por óbvio, mesmo sendo a atividade 
empresária considerada como a força motriz 
da economia isto não pode servir de salvo con-
duto para manutenção de atividades empre-
sárias inviáveis ou para imposição de condi-
ções draconianas aos direitos dos credores.  

Mas valendo-nos do estudo da INSOL 
International, STATEMENT OF PRINCI-
PLES FOR A GLOBAL APPROACH TO MUL-
TI-CREDITOR WORKOUTS II (ano de 2017), 
observa-se o dado de que tem crescido o 
reconhecimento entre as maiores institui-
ções financeiras do mundo que, como credo-
res, podem alcançar melhores resultados ao 
auxiliarem o devedor ao soerguimento mais 
célere, do que forçar um procedimento de 
insolvência. 

Essa mudança de cultura objetiva ainda 
abrandar o impacto econômico social gerado 
pelo processo formal de falência de empresas 
significantes no mercado, enquanto existem 
alternativas viáveis, evitando, outrossim, o 
alastramento dos danos econômicos em um 
contexto macro3.

Reforçando esse argumento, a Comuni-
dade Europeia, no documento referente à 
Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu 

e do conselho traz, em sua exposição de motivos a seguinte con-
sideração (ano de 2016 e previsão de entrada em vigor em 2019):  

“As taxas de recuperação são mais elevadas nas econo-
mias em que a reestruturação é o processo de insolvência 
mais frequente. Em média, nestas economias, os credores 
podem esperar recuperar 83 % dos seus créditos, contra uma 
média de 57 % nos processos de liquidação. Embora derivem 
também de fatores econômicos como a saúde geral da econo-
mia, estes resultados sublinham a importância de um quadro 
abrangente em matéria de insolvência, alicerçado num con-
texto institucional e cultural sólido, para produzir melhores 
resultados para a sociedade”4

E, em se tratando de processo de falência, não podemos igno-
rar o relevante estudo do The World Bank que, em seu projeto 
Doing Business, analisa a efetividade do sistema liquidatório 
(resolução de insolvência) como um dos 11 fatores para medir e 
ranquear 190 economias mundiais, para fim de aferir a facilidade 
para realização de negócios. Isso se traduz em segurança para 
tornar o nosso Brasil atrativo para novos negócios!

Assim, considerando ambos os cenários, vê-se que não deve-
mos perder de vista o conceito de que toda contribuição legisla-
tiva, doutrinária e jurisprudencial deve servir para que o insti-
tuto se torne cada vez mais atraente e producente. 

Assim, façamos o nosso papel lapidando o sistema do tra-
tamento da insolvência da atividade empresária, mediante 
somente algumas mudanças pontuais, de “precisão cirúrgica”, 
com vistas a atualização da legislação, principalmente em um 
contexto onde a conjuntura, a perspectiva econômica, ainda 
se mostra pouco convidativa para a aposta em soerguimento e 
empreendedorismo.  

         

notas

1 “Reason is the soul of all law”- Federal Court of Tenth Circuit U.S.A. – tradução 
livre

2 “Reason is the life of the law; nay, the common law itself is nothing else but 
reason.…The law, which is perfection of reason.”– Institutes of the Lawes of 
England - First Institute [1628]

3 https://www.insol.org/_files/Publications/StatementOfPrinciples/State-
ment%20of%20Principles%20II%2018%20April%202017%20BML.pdf – em 
tradução livre. consulta em 09/06/2019

4 Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO rela-
tiva aos quadros jurídicos em matéria de reestruturação preventiva, à concessão 
de uma segunda oportunidade e às medidas destinadas a aumentar a eficiência 
dos processos de reestruturação, insolvência e quitação, e que altera a Dire-
tiva  2012/30/EU – DISPONÍVEL EM https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=PT - consulta em 09/06/2019 – 
tradução livre
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interesses dos credores, promovendo, assim, a preser-
vação da empresa, sua função social e o estímulo à ati-
vidade econômica.

Entretanto, há aqueles que afirmam que não se jus-
tifica manter a empresa devedora em funcionamento 
por conta dos valores sociais. Segundo esses críticos, 
a liquidação da empresa poderá abrir espaço para que 
outro agente econômico ocupe o seu lugar, desenvol-
vendo atividade saudável, fazendo voltar os empregos, 
tributos, produtos, serviços etc. Então, porque impor 
aos credores o sacrifício para manter o funcionamento 
da empresa devedora?

É certo que numa economia com perfeito funciona-
mento, o agente econômico que desapareceu em razão 
da sua insolvência poderia ser mesmo substituído por 
outro, que passaria a exercer atividade geradora de 
empregos, tributos, produtos e serviços, suprindo a 
falta ou o desaparecimento daquele agente que foi ine-
ficaz na sua atuação.

Ocorre que, mesmo em economias perfeitas, essa 
reposição levará um tempo para acontecer. Mas as pes-
soas e o Estado têm necessidades prementes que não 
podem aguardar a recomposição econômica daquela 
atividade. Até que os empregos surjam novamente, 

como as pessoas irão sobreviver? E a queda da arre-
cadação de tributos, até que outra atividade inicie 
suas atividades? Ademais, poderá haver a imposição 
de sacrifícios sociais relevantes, como a migração de 
famílias, com todos os prejuízos daí advindos.

No Brasil, essa situação se agrava. A crise econô-
mica impede, na prática, que uma atividade liquidada 
seja substituída por outra, consolidando-se os prejuí-
zos sociais e econômicos decorrentes do encerramento 
da empresa.

Por essa razão, tem-se que a função social da recu-
peração judicial tem grande relevo para o bom funcio-
namento da economia e para a estabilidade da socie-
dade brasileira.

É justamente por isso que os Tribunais brasileiros, 
notadamente o Superior Tribunal de Justiça, vêm afir-
mando – com razão – a função social da empresa como 
fator determinante para a preservação das atividades 
da devedora, ainda que isso se faça em detrimento de 
interesses individuais de alguns credores.

Interesses particulares e privados nunca poderão 
se tornar uma barreira intransponível à realização 
do interesse social buscado pela recuperação judicial 
como seu principal objetivo.

res um prejuízo a fim de manter o funcio-
namento da empresa devedora? Não seria 
melhor liquidá-la?

A resposta a essa pergunta passa, neces-
sariamente, pela constatação de que, diante 
de um cenário de crise, pode ser melhor 
(ou menos pior) para os credores manter a 
empresa devedora em funcionamento. Deve-
se fazer uma comparação entre o valor de 
liquidação da empresa e o valor gerado com 
o funcionamento da empresa (going con-
cern). Se a liquidação dos ativos da empresa 
gerar menos valores do que a manuten-
ção de seu funcionamento, é melhor para 
os credores – em geral – que a empresa  
continue operando.

Imagine uma situação bastante simples: 
a empresa é um lago com 1000 peixes. É pos-
sível que sejam pescados 500 peixes por ano, 
deixando-se no lago os outros 500 peixes a 
fim de que procriem, viabilizando que no ano 
seguinte o lago tenha novamente os 1000 
peixes. Assim, nesse ano seguinte será pos-
sível pescar novamente 500 peixes e assim 
por diante. Fazendo-se uma avaliação dessa 
empresa – bem simplista – e trazendo-se ao 
valor presente, chega-se à conclusão de que 
ela vale o equivalente a 2.500 peixes, pois é 
isso que a empresa produziria em 5 anos.

Caso essa empresa seja liquidada, com a 
pesca e a venda de todos os peixes do lago, o 
valor máximo a ser atingido será equivalente 
a 1000 peixes (exaurindo-se todos os peixes, 
sem possibilidade de haver pescaria nos anos 
seguintes).

Fazendo-se um simples cálculo, é melhor 
para o credor manter a empresa em funcio-
namento e receber 2.500 peixes, do que liqui-
dar a empresa e receber apenas 1000 peixes.

Portanto, aqui temos uma primeira cons-
tatação: a liquidação da empresa pode repre-
sentar um prejuízo maior para os credores 
do que a manutenção de suas atividades. 
Evidente, assim, que pode interessar ao mer-
cado tentar ajudar a empresa.

Vale destacar que essa solução será 
melhor para os credores em geral e não 

necessariamente para os credores indivi-
dualmente. A comunidade de credores terá 
2500 peixes para dividir, ao invés de apenas 
1000. É certo que alguns credores recebe-
rão mais peixes que outros, dependendo da 
negociação e dos privilégios legais. Mas, no 
geral, essa solução será melhor para o con-
junto de credores.

Mas não é só.
Além do interesse do mercado, represen-

tado pela vontade do conjunto de credores da 
empresa em crise, a manutenção de suas ati-
vidades atende também a interesses muito 
maiores, de natureza pública e social.

O funcionamento da empresa gera 
empregos, tributos, produtos, serviços e cir-
culação de riquezas.

Nesse sentido, o encerramento de suas 
atividades, através da liquidação de seus ati-
vos, representaria o desaparecimento desses 
benefícios econômicos e sociais. A sociedade 
e a economia sofreriam fortemente os efei-
tos negativos do encerramento da empresa, 
aumentando o desemprego, diminuindo a 
renda da população, aumentando o nível de 
insatisfação social, diminuindo o nível de ati-
vidade econômica e a arrecadação de tribu-
tos, dentre outros efeitos deletérios.

Há casos em que o encerramento da 
empresa afeta o regular funcionamento de 
todo um setor da economia, prejudicando a 
atividade de dezenas de outras empresas que 
também não conseguirão prosseguir suas 
atividades em razão da dependência empre-
sarial com aquela que fechou suas portas.

Assim, se a empresa tem condição de 
gerar valores com o seu funcionamento, será 
melhor para os credores e também para a 
sociedade como um todo que suas atividades 
sejam preservadas.

É essa a função social da recuperação 
judicial de empresas. A Lei no 11.101/05 esta-
belece que a recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação 
de crise econômico-financeira do devedor, a 
fim de permitir a manutenção da fonte pro-
dutora, do emprego dos trabalhadores e dos 
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dios da humanidade, informa a antropologia 
criminal, imperava a vingança privada. Cada 
indivíduo tomava a justiça nas próprias mãos 
para retribuir o mal recebido injustamente 
por outrem. Geralmente, essa retribuição era 
desproporcional.

Para corrigir as distorções, a sociedade con-
cebeu a “Lei de Talião”, na qual procurou esta-
belecer limites ao exercício desse direito, ainda 
reconhecido, sintetizado na máxima “olho por 
olho”. Com o processo civilizatório, essas práti-
cas se abrandaram. A Lei das 12 Tábuas estabe-
leceu em Roma marco fundamental do homem 
em legislar para o próprio homem, aprimo-
rando-se ao ponto daquela civilização nos 
entregar seu maior legado: o Direito Romano. 

Com o cristianismo, apregoando o amor 
incondicional a Deus e ao próximo, algo revo-
lucionário ao modus vivendi, o avançado pro-
cedimento judicial romano passou a humani-
zar suas penas, aprimoramento civilizatório 
jamais conhecido até então. Porém, ao meio 
do caminho, verificou-se o estabelecimento 
do poder temporal da Igreja, subvertendo 
por mais de mil anos uma ordem que só seria 
retomada com o advento do Iluminismo e das 
reformas pelas quais concebeu-se a separa-
ção entre Estado e Igreja. Com a Revolução 
Francesa, difundiram-se também as teorias 
de Estado e contrato social pelas quais entre-
gamos parcela de nossa soberania individual 
– incluindo o direito de vingança – que passa 
a ser exercida em nosso nome pelo Estado. (...)

 A presunção da inocência é juris tantum 
(prevalece até prova em contrário), salvo 
conduto para assegurar que o cidadão não 
será privado de sua liberdade sem que antes 
responda a acusação formal promovida por 
agente do Estado, em processo criminal, 
perante juiz natural e garantidos o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla 
defesa no qual, ao final, receba o veredicto do 
“Estado-Juiz” a confirmar sua inocência ou a 
declarar sua culpa e condenação.

paradoxo constitucional – Em nosso sistema, recepcionado 
pela CF, a prova de um crime só pode ser discutida até o segundo 
grau de julgamento. Recursos manejados aos tribunais superio-
res, depois de proferida decisão por tribunal de segunda instân-
cia, não mais poderão ter por objeto a discussão quanto à culpa 
ou inocência anteriormente reconhecida. Essa regra já está 
sumulada: “Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário” (Súmula 279/STF) e “A pretensão de simples ree-
xame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7 do Supe-
rior Tribunal de Justiça/STJ).

Apesar de consagrar o limite de discussão da prova de conde-
nação, o constituinte estabeleceu ainda cláusula de hipergarantia 
segundo a qual a presunção de inocência perdura até o trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória. Criou-se com isso 
um paradoxo constitucional, uma aberração, visto que o mesmo 
Estado que considera “culpado” o condenado em segundo grau, 
paralela e simultaneamente o considera “inocente” até o terceiro 
e quarto graus de recurso.

Diante desse paradoxo que reclama reparo, seríamos incivi-
lizados se não tivéssemos a hipergarantia do “trânsito em jul-
gado da sentença penal condenatória”? De modo algum, pois 
as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa já nos colocam no patamar das nações civilizadas e 
em sintonia com a defesa que se espera seja reconhecida por 
direito ao cidadão.

Civilização ou barbárie – Essa garantia civilizatória tem seu 
nascedouro na Declaração dos Direitos do Cidadão de 1789, pós 
Revolução Francesa, que estabelece que “todo acusado se pre-
sume inocente até ser declarado culpado”. Também a Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU), de 1948, diz que “todo ser humano acusado de ato 
delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em jul-
gamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias a sua defesa”. Observe-se contudo que, em 
ambos os casos, nenhuma palavra é dita acerca da necessidade 
de “trânsito em julgado”, tratando-se de excesso do legislador 
ordinário brasileiro.

Seja  por  zelo, exagerado senso de cidadania, ignorância ou 
má-fé – a beneficiar somente o réu abastado com bons advoga-
dos, aptos a provocar morosidade até a prescrição do crime – 
não parece razoável que o mesmo Estado a quem se dirige a pre-
sunção de inocência continue a ela atrelado após confirmação da 
sentença pelo segundo grau.

 gaMaliel SeMe SCaFF 

Desembargador do TJPR

A controvérsia acerca da possibilidade da prisão provisória 
de réu imediatamente após sentença penal condenatória 
confirmada por tribunal de segundo grau tem dividido 

a comunidade jurídica nacional. Um grupo de juristas sustenta 
que a garantia constitucional disposta expressamente no inciso 
LVII do art. 5º deve ser interpretada em sua extensão máxima, 
pois sem o decreto de culpa transitado em julgado não seria pos-
sível, ou mesmo constitucional, o início da execução da sentença. 
Outro grupo de juristas sustenta a possibilidade dessa prisão, ao 
argumento de que em nosso sistema os recursos aos tribunais 
superiores não mais podem reanalisar a prova que levou à con-
denação, logo inexistindo razão para a procrastinação do cum-
primento da sentença penal.

As soluções que se vislumbram, em regra, não são melhores 
do que a atual posição do Supremo Tribunal Federal (STF), muito 
embora se reconheça que, do ponto de vista da Corte, haja dúvida 
de natureza jusfilosófica, pois ou se preserva a efetividade do sis-
tema jurídico penal, ou se resguarda a letra expressa da Consti-
tuição Federal (CF). Ambos são pontos de vista absolutamente 
respeitáveis.

Para compreensão mais adequada, é fundamental não disso-
ciar esse ponto da lógica que informa o sistema penal e dos prin-
cípios do Direito em que esse sistema se assenta. Nos primór-
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Solução definitiva – Exigir que os minis-
tros do STF convivam com esse paradoxo 
constitucional é pedir muito. Precisamos 
reconhecer que é difícil justificar juridica-
mente a aplicação ou não daquela garantia 
pétrea da CF. De fato, se prestigiam a vox populi 
tomada de justa indignação pelo anseio de um 
sistema de justiça mais eficaz, expõem-se a 
receber chibatadas pelos azorragues de pode-
rosas vozes de importantes nomes da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) que, não sem 
alguma razão, reclamam do esvaziamento de 
uma garantia constitucional que, por direito, 
entendem que deveria ser prestigiada; se por 
outro, prestigiam a hipergarantia em sua lite-
ralidade, confirmam o prognóstico de antigo 
presidente daquela Corte, da “negação do 
Judiciário”. Um paradoxo gera outro.

Contudo, vislumbra-se solução melhor, 
ainda que demande empenho e esforço legis-
lativo. Se a garantia posta no inciso LVII do 
art. 5º da CF não é passível de alteração, por 
conta da vedação constante do art. 60, §4º, 
IV, não há contudo impedimento à existência 
de novo regime de admissibilidade recur-
sal criminal nos tribunais superiores. Com 
efeito, convivemos hoje com a possibilidade 
da coisa julgada parcial, na pendência do 
exaurimento das demais discussões. Essa 
realidade restou consagrada no novo Código 
de Processo Civil (CPC), que em seu art. 356 
admite de forma expressa a possibilidade de 
julgamento parcial do mérito, rompendo o 
dogma da sentença una. 

A exemplo do pressuposto de admissibi-
lidade do trânsito em julgado para o manejo 
das ações revisionais (art. 621 do Código de 
Processo Penal/ CPP), seria possível resolver 
esse paradoxo constitucional alterando-se, 
no tocante ao STF, o caput do inciso III do art. 
102 da CF, para condicionar o exercício dos 
recursos extraordinários ao trânsito em jul-
gado quanto à matéria de prova já exaurida 
na segunda instância. (...)

Destarte, a título de mera sugestão exem-
plificativa, poderia o caput daquele inciso 

III do art. 102 passar a constar assim: “III – 
julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas cíveis decididas em única ou última 
instância, bem como as causas criminais já 
transitadas em julgado quanto à matéria de 
prova, quando a decisão recorrida. No âmbito 
do STJ, a alteração seguiria a mesma lógica, 
ficando também lá condicionada a admissibi-
lidade dos recursos criminais ao trânsito em 
julgado quanto à matéria de prova. O manejo 
de recursos de processos criminais aos tri-
bunais superiores, com esse pressuposto de 
admissibilidade, feitos os necessários ajustes 
no CPP, estarão em perfeita sintonia com os 
enunciados das súmulas do STJ e do STF.

Por outro lado, para o manejo de ação 
revisional – cujo caput do art. 621 do CPP 
possibilita apenas a processos findos – a 
título de pressuposto de admissibilidade não 
deveria haver pendência recursal alguma, 
se de outro modo não preferir o legislador. 
Essa seria solução mais desejável e ampla, na 
medida em que respeitaria a hipergarantia 
constitucional; recolocaria em equilíbrio o 
sistema jurídico penal brasileiro, afastando 
o identificado paradoxo constitucional; e não 
fomentaria o entulhamento dos tribunais 
superiores com recursos que, em regra, bus-
cam os efeitos secundários da prescrição.

Espera-se que solução de maior eficá-
cia seja encontrada em curto espaço de 
tempo. Caso contrário, diante dos radica-
lismos erigidos nos últimos anos, os minis-
tros do STF continuarão a desfilar, pela via 
dolorosa da história de nossa República, 
carregando sobre os ombros a pesada mis-
são institucional de “guardiões da Consti-
tuição”, título verdadeiro e de extremada 
honra, mas que não tardará em transmu-
dar-se em síntese de acusação sobre suas 
cabeças, apesar de seus esforços, pois que 
aquele texto contrapõe-se à realidade 
nacional e, por ora, não se pode mudar nem 
a um, nem a outro. Todavia, há aqui uma 
possibilidade do que pode ser mudado para 
regular tanto um, quanto outro. 

Notáveis juristas sustentam que a 
mudança da jurisprudência no STF acerca 
de qualquer matéria relevante, segundo ensi-
namento do então professor e hoje Ministro 
Luís Roberto Barroso, “modifica o direito 
vigente e, sob a perspectiva do cidadão, isso 
equivale em todos os elementos relevantes à 
alteração do próprio texto legislado”. Donde 
concluem, em apertada síntese, que utili-
zando-se da analogia legis a lex gravior em 
matéria penal, a norma não poderia retroa-
gir pois  está expressa do art. 5º da CF: “a lei 
penal não retroagirá, salvo para beneficiar 
o réu”. Concluem ainda que o STF, diante 
do novo entendimento, “deveria preservar a 
força constitucional do princípio da irretroa-
tividade da nova norma prejudicial ou desfa-
vorável ao réu”.

É indiscutível a logicidade do raciocínio, 
porém, com todas as vênias, a questão não 
está jungida apenas a esse princípio, mas a 
outros igualmente importantes e até ascen-
dentes. Em primeiro lugar, o que está em 
discussão não é a aplicação do Direito Penal 
a acusados já condenados em duas instân-
cias, sem possibilidade de revisão recursal 
das provas apreciadas, mas sim o melhor 
momento para o início da execução penal. 
Portanto, o melhor direito já não deveria 
estar sendo vislumbrado pela ótica do réu, 
mas do Estado, leia-se, da sociedade.

Em segundo lugar, a prevalecer tal 
entendimento, retirar-se-ia do STF a pos-
sibilidade de mudança de posicionamento 
em matéria penal, o que não pode ser aceito. 
De fato, entendemos que o STF é o fiel da 
balança entre o político e o jurídico, uma 
vez que a CF é, ao mesmo tempo, Carta de 
direitos e Carta política. Vale lembrar nesse 
ponto o professor José Afonso da Silva, que 
lucidamente destaca que nessa bivalência 
“o político vem primeiro”. Assim, a balança 
estará sujeita à valoração a cada um de seus 
conteúdos por parte dos ministros, cujo   
resultado definirá a eficácia de todo o sis-
tema penal e judicial do País.

Em terceiro lugar, aplicando-se a regra de 
irretroatividade aos casos já decididos, a nova 
interpretação passa a valer apenas para casos 
futuros, criando duas categorias de condena-
dos: os que teriam direito de aguardar o trân-
sito em julgado para iniciar o cumprimento da 
pena e os que a teriam de cumprir logo após o 
julgamento em segunda instância, malferindo 
princípio maior da República que estabelece 
que “todos são (devem ser) iguais perante a 
lei”, ascendente a todos os demais. Portanto, 
essa solução não resolve o problema da forma 
mais republicana.

Porto final – Por último, tem sido cogi-
tada uma terceira via, de estabelecer o porto 
final para o início da execução da pena no 
esgotamento recursal na terceira instância. 
Com todo respeito aos bem-intencionados 
mentores da ideia, não podemos concordar 
por dois fatores. Primeiro, o fato do STJ ter 
como missão constitucional precípua, como 
última instância de julgamento de causas 
decididas pelos Tribunais de Justiça e Tribu-
nais Regionais Federais, as hipóteses de des-
cumprimento de tratado ou lei federal pela 
estreita via do recurso especial (art. 105, III, 
da CF). O segundo fator reside justamente 
na absoluta impossibilidade desse Tribunal 
atender toda a demanda que certamente 
surgiria, posto que tais processos entrariam 
em rota de inevitável morosidade, a encami-
nhar-se para a impunidade pela prescrição 
em razão do decurso do tempo, justamente o 
que se buscou evitar com a mudança de posi-
ção do STF.

O dilema jurídico do STF continuaria 
inalterado, eis que aquela cláusula de hiper-
garantismo constitucional continuará a ser 
reclamada pelos advogados frustrados nos 
recursos especiais manejados perante o STJ. 
A latere da falta de resolução no STF, criar-
se-á novo problema para o STJ, que passará 
a arcar com a parte mais pesada do ônus 
decorrente do novo modelo. Solução assim 
não parece ser a mais desejável, pois será 
apenas paliativa.
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no mesmo é essencial para que a pessoa 
com deficiência possa ter o maior grau de 
autonomia possível em sua vida adulta. 
Portanto, acreditamos que o sistema edu-
cacional inclusivo é o um dos principais 
caminhos de transformação dessa realidade 
ainda tão exclusiva. 

O sistema educacional inclusivo encon-
tra-se expressamente previsto no artigo 208, 
inciso III da Constituição Federal Brasileira, 
no artigo 24 da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia e nos artigos 27 a 30 do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência. Outros diplomas legais 
nacionais e internacionais dos quais o Brasil 
é signatário, e que, igualmente, embasam o 
direito à educação de crianças e adolescentes 
com deficiência, também merecem destaque: 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 
a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem de 1948, a Carta Internacional Americana de 
Garantias Sociais de 1948, a Declaração dos Direitos da 
Criança de 1959, a Convenção contra a Discriminação 
no Campo do Ensino de 1960, o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1966, o Pro-
tocolo de San Salvador de 1988, a Declaração Mundial 
de Educação para Todos de 1994 e a Declaração de Sala-
manca de 1994.  

Para a efetivação do direito ao sistema educacional 
inclusivo previsto nas legislações acima mencionadas a 
Defensoria Pública exerce papel fundamental, eis que é 
uma Instituição Constitucional que tem, dentre outros 
objetivos, a primazia da dignidade da pessoa humana, 
a redução das desigualdades sociais e a prevalência e 
efetividade dos direitos humanos. 

No âmbito de atuação da Defensoria Pública em 
prol da primazia da dignidade da pessoa humana, 
inclui-se a tutela do mínimo existencial, que identifica 
o conjunto de bens e utilidades básicas necessárias à 
subsistência digna e indispensáveis aos desfrutes dos 
direitos em geral. O acesso à educação se inclui dentre 
esses direitos básicos.

Já no âmbito de atuação da Defensoria Pública para 
a redução das desigualdades sociais, muitas são as 
causas da pobreza e variados são os motivos que con-
tribuem para a manutenção das condições de mise-
rabilidade, sendo indiscutível o protagonismo que o 
acesso à educação assume diante de qualquer tentativa 
de transformação social que se pretende duradoura e 
profunda.

No que se refere à atuação da Defensoria Pública 
para a efetividade dos direitos humanos, consta a fun-
ção da Instituição de promover a inclusão de classes 
que historicamente permaneceram excluídas e mar-
ginalizadas, contribuindo para o combate às violações 
de direitos humanos. E, a ausência de um ensino inclu-
sivo adequado com a consequente não observância do 
direito à educação de crianças e adolescentes com defi-
ciência constitui grave violação de direitos humanos. 

 Além dos objetivos acima mencionados, a Defen-
soria Pública possui, dentre outras funções institucio-
nais, a defesa dos interesses individuais e coletivos da 
criança, do adolescente e das pessoas com deficiência, 
o que reafirma a afinidade entre a sua atuação e o tema 
em questão.  
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 Flávia alBaine FariaS da CoSTa  
Defensora Pública do Estado de Rondônia  e membro da Comissão dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência da ANADEP

Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 
momento propenso para refletirmos sobre o processo de inclusão dessas 
pessoas na sociedade em que vivemos, assim como o papel da Defensoria 

Pública diante dessa realidade. 
Ressalte-se que o modelo social de abordagem da deficiência adotado pelo Bra-

sil – tanto no plano interno como no plano externo – prega a transformação social 
como fator primordial para a superação da deficiência, já que a deficiência deixa 
de ser uma característica individual da pessoa para se tornar uma característica 
da sociedade inapta para incluí-la. Ou seja, não é a pessoa com deficiência que tem 
que se “normalizar” para frequentar os diversos setores sociais, pelo contrário, é a 
sociedade que precisa se adaptar para poder receber todos os seus cidadãos com as 
características e peculiaridades que eles possuem. 

Máculas ultrapassadas como a vitimização, a estigmatização, a incapacidade e 
a fragilidade ainda pairam sobre esse grupo de pessoas, sendo primordial eliminá
-las através de condutas que preguem a solidariedade e objetivem a emancipação 
da pessoa com deficiência. E a melhor forma de fazer com que esse quadro se altere 
é conceder a essas pessoas aquilo que lhes pertencem da forma mais básica, quais 
sejam, a possibilidade de gozarem efetivamente os seus direitos, fazendo com que 
os mesmos deixem de ser apenas normas previstas em legislações para se tornarem 
prática usual no dia a dia social.    

Dentre todos os direitos fundamentais de que esse grupo de pessoas é titular, cha-
ma-se atenção, no presente artigo, para o direito à educação, já que o investimento  

ATUAÇÃO DA DEfENSORIA 
PúBLICA EM PROL DO SISTEMA 
EDUCACIONAL INCLUSIVO
breves reflexões
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Portanto, é indiscutível que a Defenso-
ria Pública, enquanto Instituição Constitu-
cional fomentadora dos direitos humanos, 
não só pode, mas deve atuar para auxiliar 
na implementação de medidas concretas de 
inclusão escolar de crianças e adolescentes 
com deficiência. 

Tal atuação poderá se dar no âmbito judi-
cial - principalmente através da tutela coletiva 
- e também no âmbito extrajudicial, sempre 
de forma estratégica objetivando a máxima 
efetividade dos resultados pretendidos. 

Para tal, medidas de aproximação com a 
sociedade civil são importantes, pois dessa 
forma a Defensoria irá conseguir detectar 
melhor as angústias enfrentadas por essas 
pessoas e os obstáculos que precisam ser 
superados para o gozo de tais direitos em 
determinada comunidade. 

Dentro desse contexto merece destaque 
a realização de rodas de conversa com edu-
cadores e pais de alunos com deficiência, 
pois nesse momento eles poderão relatar as 
principais dificuldades práticas com as quais 
se deparam, além de formarem uma rede de 
solidariedade entre si. Para uma pessoa que 
enfrenta um problema angustiante, é impor-
tante poder contar com o apoio de uma Ins-
tituição, assim como perceber que há outras 
pessoas em situações similares com as quais 
poderão trocar ideais e experiências. 

Ressalte-se, ainda, a celebração de con-
vênios e parcerias com os órgãos de assis-
tência social da rede para os respectivos 
encaminhamentos das famílias assistidas, 
objetivando sempre o atendimento interdis-
ciplinar para que a criança e o adolescente 
tenham condições de frequentar a escola 
com todo o apoio necessário, já que a efetiva-
ção da educação depende da observância de 
aspectos como a saúde, a mobilidade urbana, 
dentre outros. 

O investimento na educação em direitos 
também se faz importante para o esclareci-
mento do corpo escolar, para o combate ao 
bullying e para a eliminação gradativa do 
preconceito. Nesse sentido é possível citar a 

confecção de cartilhas a serem distribuídas nas esco-
las, assim como palestras a serem ministradas pelos 
(as) Defensores (as) dentro do ambiente escolar.  

O diálogo constante com as respectivas Secretarias 
de Educação, órgãos de proteção à pessoa com defici-
ência e órgão de proteção à criança e ao adolescente 
também são relevantes para a melhor atuação da Insti-
tuição, que poderá obter estatísticas e dados relevantes 
sobre a realidade do ensino inclusivo local e sobre as 
possibilidades concretas de atuação do Poder Público. 

A atuação em conjunto com o Ministério Público 
também é uma possibilidade a ser pensada já que 
ambas as instituições possuem legitimidade para atu-
ação na tutela coletiva e podem somar esforços no 
enfrentamento da situação. 

Inúmeras outras práticas podem ser adotadas 
pelas Defensorias Públicas brasileiras para a concre-
tização do direito fundamental à educação inclusiva. 
Para tal, como dito alhures, se faz necessário o estudo 
da realidade local por meio da aproximação com a 
sociedade civil. 

Defensoras e Defensores são, indiscutivelmente, 
instrumentos de transformação social. Que tenham 
sempre a força de lutar por um sistema educacional 
efetivamente inclusivo, onde a diversidade seja algo a 
ser celebrado (e não eliminado), já que é a convivência 
com a diferença que nos traz crescimento e amadure-
cimento pessoal. 

não é a pessoa com 
deficiência que tem que 
se “normalizar” para 
frequentar os diversos 
setores sociais, pelo 
contrário, é a sociedade 
que precisa se adaptar 
para poder receber 
todos os seus cidadãos 
com as características e 
peculiaridades que eles 
possuem.”
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