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 TiagO SalleS 

Editor-Executivo

Decano é o termo latino que significa “chefe de 
dez”. Surgiu no exército romano, originalmente 
para designar o líder de um pelotão de legionários 

que viviam sob a mesma tenda. Com o passar dos séculos, 
como aconteceu com vários outros termos militares, 
assumiu significados análogos em outras instituições, 
como na Igreja e na administração pública.  

No Poder Judiciário, há muito, decano é a condi-
ção atribuída ao magistrado mais antigo do Tribunal. 
Porém, foram poucas as ocasiões nos 191 anos de  his-
tória do Supremo Tribunal brasileiro em que o termo 
assumiu sentido tão próximo ao seu original em latim, 
indicando a ascendência sobre os demais magistrados, 
quanto ocorreu desde 2007, quando o Ministro Celso de 
Mello alcançou a condição de decano no STF. 

Conhecido pela erudição, elegância, profundidade de 
conteúdo e por buscar nos fundamentos filosóficos do 
Direito o embasamento para seus votos e pareceres, o 
Ministro encheu de significado um posto que até então, 
na maior parte do tempo, existia apenas no campo sim-
bólico e cerimonial. Pois sempre foi fonte de inspiração 
e exemplo aos demais integrantes do Tribunal e ao con-
junto dos magistrados brasileiros como um todo.

Apesar de dar poucas entrevistas e geralmente pro-
nunciar-se apenas nos autos dos processos, o Brasil 
sempre aguardou conhecer com vivo interesse a posição 
do Ministro Celso de Mello a respeito dos grande temas 
do Direito, como o respeito às garantias constitucionais 
e à democracia, sobre os quais nunca silenciou. 

Contudo, durante suas mais de três décadas no 
Supremo, incluindo 13 anos como decano, o Ministro Celso 
de Mello não se limitou a defender com veemência os prin-
cípios constitucionais, ou a se manifestar de forma enfá-
tica frente as ameaças de autoritarismo, nos momentos 
de tensão entre os Poderes. Foi também um magistrado 
que sempre sustentou posições à frente de seu tempo. 

O mais antigo, em muitas ocasiões, era também o 
mais moderno. 

o papel do deCano

Foi assim, por meio de votos e pronunciamentos 
memoráveis, comemorados pela sociedade civil organi-
zada, que o Ministro Celso de Mello se pronunciou favo-
ravelmente, por exemplo, ao controle externo do Poder 
Judiciário pela sociedade civil; à unificação/ desmilita-
rização das polícias e extinção da Justiça Militar nos 
estados; à extensão da possibilidade de impeachment a 
todos os integrantes da magistratura; à inadmissão da 
pena de morte; à limitação da imunidade parlamentar 
aos atos praticados no exercício do mandato; à admis-
são da eutanásia em certas circunstâncias; ao direito 
ao aborto nos casos de fetos anencefálicos; à diferen-
ciação entre usuários e traficantes de drogas; à fixação 
das possibilidades legais para a união civil entre pessoas 
do mesmo sexo; etc. Temas que nunca contaram com a 
unanimidade, e muitas vezes sequer com a simpatia de 
seus pares na Corte Suprema, mas sobre os quais Celso 
de Mello se posicionou com destemor e independência. 

Que o perfil discreto e avesso aos holofotes não 
impeça o decano de receber nossas homenagens por 
seu triunfo enquanto grande magistrado, manifestas 
ao longo das matérias e artigos dessa edição, alguns dos 
quais assinados por seus companheiros de toga. 

Ministro Celso de Mello, a democracia brasileira lhe 
agradece. 

Ao mais novo membro do Supremo Tribunal, Minis-
tro Kassio Nunes Marques, deixamos nossos votos de 
boa sorte e imenso êxito na judicatura que ora se inicia.

A todos, boa leitura!

Anuncio_20,5x27,5.indd   1 10/15/2020   5:54:34 PM
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 Cinquenta anos de  
 serviços prestados  
 à demoCraCia

 da RedaçãO 

José Celso de Mello Filho ingressou no 
Ministério Público de São Paulo em 
1970, aprovado em primeiro lugar no 

concurso de provas e títulos, dentre 1.118 
candidatos inscritos. O que aconteceu ape-
nas um ano após graduar-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo – a tradicional 
“Arcadas” do Largo de São Francisco. 

Em consonância com o espírito daquela 
geração de advogados, que exerceu o Direito 
como instrumento de resistência aos arbí-
trios da ditadura, desde o início da carreira, 
quando atuou como Promotor de Justiça e 
Curador Geral em várias comarcas, Celso de 
Mello sempre dedicou especial atenção às 
garantias individuais e aos direitos humanos.

Uma passagem marcante nesse sentido 
ocorreu na solenidade de inauguração do 
Fórum de Osasco, em 1979, quando Celso de 
Mello denunciou as condições desumanas as 
quais eram submetidos os detentos na cadeia 
local. O discurso lhe rendeu bem mais do que 
os aplausos das 600 pessoas presentes. A 
partir de então, o então Promotor de Justiça 
passou a ser monitorado de perto pelos ser-
viços de informações dos militares. 

congelamento – “Por causa do discurso 
em Osasco, tive minha carreira congelada 
no MP. Hoje é fácil fazer críticas ao regime 
de então. Difícil era enfrentar os riscos 

quando estava vigente o AI-5. Estou em 
paz com minha consciência. Cumpria meu 
dever”, comentou anos mais tarde, em 2012, 
o já Ministro Celso de Mello, quando foram 
revelados os arquivos do Serviço Nacional de 
Informação e do Departamento de Ordem 
Política e Social de São Paulo (Dops) que 
confirmaram que ao menos cinco dos atu-
ais ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) haviam sido monitorados. Em relató-
rios enviados ao Dops, delegados reclama-
vam do “promotor subversivo” que aparecia 
de surpresa nas delegacias para verificar as 
condições dos presos. 

Apesar da vigilância, por seu profundo 
conhecimento jurídico, Celso de Mello foi 
chamado a colaborar em inúmeras tarefas 
fora do Ministério Publico, tanto no Poder 
Executivo quanto no Legislativo. Foi assis-
tente jurídico da Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo; 
integrou o Grupo de Trabalho da Procurado-
ria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
que apresentou conclusões sobre a então 
nova Lei de Acidentes do Trabalho; foi asses-
sor para assuntos constitucionais da Comis-
são de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo; assesso-
rou o grupo de trabalho (GT) da Reforma da 
Constituição Paulista, constituído pela Mesa 
Diretora da Assembleia.
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nova república – Veio o fim da ditadura e com ela 
a designação pelo então Presidente da República, José 
Sarney, para compor, entre 1985 e 1986, o Conselho de 
Administração da “Fundação Petrônio Portela”, com 
sede no Distrito Federal. Naqueles mesmos anos, Celso 
de Mello integrou o GT para elaborar o anteprojeto da 
Lei Orgânica do Ministério Público da União, trabalho 
liderado pelo então Procurador-geral da República, 
Sepúlveda Pertence, que mais tarde viria a ser seu ante-
cessor na Presidência do Supremo Tribunal Federal. 

Ainda entre 1985 e 1986, Celso de Mello foi assessor 
jurídico do Gabinete Civil da Presidência da República, 
então chefiado pelo Ministro José Hugo Castelo Branco. 
Nos anos seguintes, foi secretário-geral da Consultoria-
Geral da República, na gestão do ilustre jurista Saulo 
Ramos, tendo assumido interinamente como consul-
tor-geral, em diversas ocasiões. Até que finalmente, em 
1989, coordenou o GT constituído pela Presidência da 
República para elaborar o anteprojeto de lei sobre nor-
mas gerais de organização dos Ministérios Públicos dos 
estados, Distrito Federal e territórios.

Papel do juiz – Por decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo e do Conselho Superior da 
Magistratura, Celso de Mello integrou por três vezes, 
entre 1988 e 1989, a lista do quinto constitucional 
para preenchimento da vaga reservada ao Ministério 

Público nos tribunais paulistas. Titular do 
cargo de Procurador de Justiça no Estado 
de São Paulo, pediu exoneração quando foi 
nomeado pelo Presidente José Sarney para 
compor o Supremo Tribunal Federal, no qual 
tomou posse em agosto de 1989, aos 43 anos 
de idade, em vaga decorrente da aposentado-
ria do Ministro Luiz Rafael Mayer.

Em abril de 1997, eleito por seus pares, 
tornou-se aos 51 anos o mais jovem Presi-
dente do STF desde a fundação da Corte, em 
1829, ainda no Império, como Supremo Tri-
bunal de Justiça. 

Dez anos mais tarde, com a aposenta-
doria do Ministro Sepúlveda Pertence, em 
agosto de 2007, Celso de Mello viria a se tor-
nar o mais antigo juiz do Supremo. A pas-
sagem do decano pelo Tribunal, encerrada 
no mês passado, é a segunda mais longa da 
história do STF, ficando atrás apenas, por 
menos de um mês de diferença, de José Paulo 
Figueirôa, que foi ministro nos tempos do 
Império. Celso de Mello foi também um dos 
juízes mais produtivos da Corte, tendo pro-
ferido, em 31 anos de judicatura, nada menos 
do que 224.075 decisões.

negativa de extradição – Em 1996, Celso 
de Mello negou pedido do governo chinês 
para extraditar um estelionatário, pelo fato 
da legislação brasileira vedar a extradição de 
quem possa vir a ser condenado à morte no 
país de origem. Na ocasião, a Embaixada da 
China garantiu que estelionato não era crime 
punível com a morte. Porém, após estudar as 
leis chinesas, o Ministro descobriu que o cri-
minoso corria sim o risco de ser executado, e 
por isso negou o pedido de extradição. 

medicamentos gratuitos para HiV – 
Em 2000, uma decisão do Ministro Celso 
de Mello estabeleceu a obrigação do Estado 
fornecer gratuitamente o coquetel de medi-
camentos para o tratamento da aids aos por-
tadoras do vírus HIV.

Insignificância – Em 2004, Celso de Mello 
usou o princípio da insignificância para con-
ceder habeas corpus a condenado pelo crime 
de furto de uma fita de videogame. Paradig-
mático, o acórdão consolidou a jurisprudên-
cia a respeito do tema: “O sistema jurídico há 
de considerar a relevantíssima circunstância 
de que a privação da liberdade e a restrição 
de direitos do indivíduo somente se justifica-
rão quando estritamente necessárias à pró-
pria proteção das pessoas, da sociedade e de 
outros bens jurídicos”. 

Votos marcantes

Infidelidade partidária – Em 2007, Celso de Mello 
foi relator do mandado de segurança que definiu que o 
parlamentar que deixa o partido sem justa causa perde 
o mandato eletivo, reduzindo com isso o intenso tro-
ca-troca partidário praticado até então. “A ruptura dos 
vínculos de caráter partidário e de índole popular, pro-
vocada por atos de infidelidade do representante eleito, 
subverte o sentido das instituições, ofende o senso de 
responsabilidade política, traduz gesto de deslealdade 
para com as agremiações partidárias de origem, com-
promete o modelo de representação popular e frauda, 
de modo acintoso e reprovável, a vontade soberana dos 
cidadãos eleitores”, pontuou. 

Por ter assumido a vaga de Ministro do 
Supremo em 1989, Celso de Mello teve a 
oportunidade de atuar ativamente pela afir-
mação dos direitos, liberdades e garantias 
positivadas na Constituição Cidadã. “Nome-
ado à Corte menos de um ano após a pro-
mulgação da Carta Constitucional, o Minis-
tro Celso exerceu papel-chave em nossa 
recém instalada democracia, que, ainda 
permeada pela herança autoritária dos tem-
pos ditatoriais, pouco estava acostumada ao 
estrito respeito às garantias e aos direitos 

fundamentais. É possível dizer que parcela rica do 
que hoje se conhece na doutrina e na jurisprudência 
brasileira sobre o tema possui a marca inconfundí-
vel do Ministro Celso de Mello”, sublinhou o Ministro 
Gilmar Mendes ao saudar o colega magistrado pela 
aposentadoria. 

Ao lado da erudição, a defesa irrestrita da garantia 
ao contraditório, da ampla defesa e das demais garan-
tias contitucionais sempre marcaram os votos do 
Ministro Celso de Mello, alguns controversos, desde 
seus primeiros anos no STF. Confira algumas das suas 
principais decisões a seguir:



1312  Novembro 2020   |  Justiça & Cidadania   no 243

células-tronco – “Em quase 40 anos de 
carreira na área jurídica, nunca participei 
de um processo que se revestisse da mag-
nitude que assume o presente julgamento”, 
declarou o Ministro no julgamento da ADI 
3510, em 2008, que discutia a realização de 
pesquisas com células-tronco embrioná-
rias previstas pela Lei de Biossegurança. 
Celso de Mello acompanhou o voto favorá-
vel às pesquisas do relator, Ministro Car-
los Ayres Britto, ressaltando ser vedado ao 
Estado o exercício de sua atividade com 
apoio em princípios teológicos “ou ainda 
em artigos de fé”.

cotas raciais – Em 2010, Celso de Mello 
votou favoravelmente ao reconhecimento 
da constitucionalidade das cotas raciais 
nas universidades públicas, considerando a 

necessidade de aplicação de políticas de ação afirma-
tiva para superar o racismo e a discriminação racial no 
País. Posição que manteve em 2017, por ocasião do jul-
gamento da constitucionalidade das cotas no serviço 
público.

marcha da maconha – Em 2011, Celso de Mello 
considerou legais e legítimas as manifestações públi-
cas a favor da descriminalização da maconha. No voto, 
demarcou que a mera proposta de descriminalização 
não poderia ser confundida com o crime de apologia ao 
consumo de drogas. 

Ficha limpa – O Ministro foi voto vencido na decisão 
que atestou a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, 
em 2012. Para Celso de Mello, a inelegibilidade é uma 
forma de pena imposta ao réu, o que não deveria acon-
tecer caso sua condenação ainda seja passível de recurso. 

tortura – Em 2013, a partir do julgamento do pro-
cesso movido contra um policial militar, Celso de Mello 
entendeu que o crime de tortura não pode ser conside-
rado “delito militar” e que cabe a perda do posto e da 
patente em caso de condenação. “A tortura constitui a 
negação arbitrária dos direitos humanos”, pontuou. 

Segunda instância – Em julho de 2016, o Ministro 
tomou decisão contrária à jurisprudência do STF ao 
conceder liminar que suspendeu a execução de man-
dado de prisão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, que havia determinado o cumprimento 
da pena de um réu antes de esgotadas todas as chances 
de recurso. Em fevereiro daquele mesmo ano, por sete 
votos a quatro, o STF havia decidido que era possível 
efetuar a prisão antes do trânsito em julgado da conde-
nação. O que foi revisto em 2019, quando a maioria dos 
magistrados se juntou à posição de Celso de Mello con-
tra a prisão automática após condenação em segunda 
instância. 

Homofobia – No ano passado, em voto histórico 
e paradigmático, o Ministro Celso de Mello foi o rela-
tor da ação em que o STF enquadrou a homofobia e 
a transfobia como comportamentos equivalentes ao 
racismo, declarando que a falta de legislação do Con-
gresso Nacional sobre o tema é inconstitucional.

CaPa

“inabalável fé na integridade 
e independênCia do supremo”
trecho do discurso em que o decano do Stf  
despediu-se dos colegas magistrados, por  
videoconferência

deSPedida

 CelSO de MellO 

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Ontem, em minha despedida da colenda Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal, tive o 
ensejo de afirmar que o STF, muito mais do que 

o órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional, muito 
mais do que a preciosíssima joia das instituições repu-
blicanas, como a essa Corte Suprema se referiu o sau-
doso Dr. Levi Carneiro, fundador e primeiro presidente 
da OAB, frase sempre relembrada nessa Casa pelo emi-
nente Ministro Carlos Velloso, esse Tribunal, senhor 
presidente, incumbido da defesa da Constituição, das 
liberdades fundamentais, da proteção da República e da 
ordem democrática constitui, como sempre constituiu 
para mim, um verdadeiro estado de espírito. 

Também ontem, na colenda Segunda Turma do 
STF, pude afirmar que foi para mim uma honra imensa 
haver sido guindado a esta Corte, onde a convivência 
com as eminentes juízas e eminentes juízes que a inte-
gram tornou-se um imenso fator de notável experiên-
cia e aprendizado, especialmente quando o STF se viu 
confrontado com graves desafios, comprometedores 
da institucionalidade delineada pela Constituição da 
República. 

Neste momento particularmente especial de 
minha vida, vêm-me ao espírito as reflexões cons-
tantes de obra de autoria atribuída, indeterminada-
mente, a inúmeros poetas e autores, como Mário de 
Andrade, Mário Pinto de Andrade, Rubem Alves e 
Ricardo Gondim, na qual o seu inspirado autor, con-
tando seus anos de existência, observou: ‘Descobri 

que terei menos tempo para viver daqui 
para a frente do que já vivi até agora’, pois 
‘Tenho muito mais passado do que futuro’; 
vindo a concluir que a escassez do tempo, 
que nos recorda da finitude da vida, segundo 
Sêneca, flui, como ontem observou o emi-
nente Ministro Luiz Edson Fachin, de modo 
incessante e irreparável, tal como adverte 
Virgílio, o grande poeta latino, em um dos 
seus importantes trabalhos, as “Geórgicas”, 
quando nos relembra que o tempo se esvai 
de modo imperceptível, que ele, o tempo, 
irresistivelmente foge (tempus fugit).
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Lê-se, senhor presidente, no Eclesias-
tes, que traduz, entre outros escritos, a 
profunda sabedoria do povo judeu, que a 
vida está em constante transformação, que 
a vida está em permanente evolução, na 
medida em que se sucedem os ciclos em que 
ela se desenvolve, pois há um tempo para 
todo propósito, um tempo para tudo o que 
acontece, eis que para tudo há sempre uma 
ocasião certa. 

Senhor presidente, senhoras minis-
tras, senhores ministros, lembro-me como 
se ainda fosse hoje do dia em que, com 43 
anos de idade, vindo do Ministério Público 
paulista, tive a honra imensa e para sempre 
insuperável de ingressar no STF e de, nessa 
Corte augusta, ter o elevadíssimo privilé-
gio de conviver e de aprender dia a dia com 
os grandes magistrados que tiveram e que 
ainda nessa Corte continuam a ter assento. 

Já nos bancos acadêmicos, em tempos 
sombrios nos quais as liberdades funda-
mentais declinavam ante a arrogância do 
poder e o arbítrio sufocante de seus agentes, 
tive a precisa e exata percepção da eleva-
díssima importância do Supremo Tribunal 
Federal como órgão responsável pela pre-
servação do equilíbrio institucional entre os 
Poderes do Estado, pela defesa dos direitos 
e garantias individuais, pela proteção dos 
valores da República e pelo amparo aos que, 
perseguidos por um regime despótico, bus-
cavam acesso a essa Corte Suprema como 
verdadeiro santuário que, de modo intimo-
rato, garantia os direitos básicos que lhes 
eram abusivamente negados. 

Foi assim, senhores ministros, em tem-
pos de opressão e de resistência a uma dita-
dura militar que rompeu a ordem democrá-
tica fundada na Constituição de 1946, que 
conheci o Supremo Tribunal Federal. Repe-
tindo as palavras do saudoso e eminente 
Ministro Aliomar Baleeiro, e reconhecendo 
a essencialidade desta Corte Suprema, 
desta Corte judiciária independente, passei 
a vincular esse Tribunal augusto a imagens 

imperecíveis de minha memória e também eterna-
mente na minha saudade. 

Chegou, no entanto, o meu momento de partir, 
lamentando não mais poder compartilhar, como pude 
fazê-lo ao longo de 31 anos de intensa judicatura na 
Corte Suprema do Brasil, os grandes desafios que esta 
nação sempre enfrentou e ainda continua a enfrentar, 
além do enriquecedor convívio com os brilhantes juí-
zes e juízas que compõem o nosso Tribunal. Já o disse 
anteriormente, senhores ministros, mas desejo uma 
vez mais afirmar minha inabalável fé na integridade 
e na independência do Supremo Tribunal Federal, por 
mais desafiadores, por mais difíceis e por mais nebu-
losos que possam ser os tempos que virão e os ven-
tos que soprarão, absolutamente convencido, senhor 
presidente, que os magistrados desse alto Tribunal, 
com suas qualidades e atributos, sempre estarão, 
como sempre estiveram, à altura das melhores e mais 
dignas tradições históricas da Suprema Corte bra-
sileira. Especialmente em um delicado momento de 
nossa vida institucional, no qual se ignoram os ritos 
do poder e em que altas autoridades da República, por 
ignorarem que nenhum poder é ilimitado e absoluto, 
incidem em perigosos ensaios de cooptação de insti-
tuições republicanas, cuja atuação só se pode ter por 
legítima quando preservado o grau de autonomia ins-
titucional que a Constituição lhes assegura. 

Concluo os meus agradecimentos, senhor pre-
sidente. Agradeço às palavras proferidas por vossa 
excelência, pela eminente Ministra Cármen Lúcia, 
pelos eminentes senhores ministros desta Corte, pelo 
eminente senhor procurador-geral da República, pelo 
eminente senhor advogado-geral da União, pelo emi-
nente senhor presidente do Conselho Federal da OAB, 
pelo eminente senhor defensor público-geral federal. 

Agradeço essas palavras e as retribuo com meus 
melhores votos, de felicidade plena a todos aqueles que 
acabei de me referir e também aos senhores advoga-
dos, aos senhores defensores públicos e membros da 
advocacia de Estado, com quem tive o privilégio de 
atuar nessa Corte, mas com especial e afetuosa mani-
festação a todos os eminentes servidores e servido-
ras do Supremo Tribunal Federal, sem cujo o apoio, 
suporte, dedicação e responsabilidade tornar-se-ia 
difícil, quando não impossível, o desempenho por essa 
Corte de suas altas atribuições institucionais.

deSPedida

tributo ao ministro  
Celso de mello

HOMeNageM

 ROSa WebeR 

Ministra do STF

Despediu-se do Supremo Tribunal 
Federal (STF), no último dia 13 de 
outubro de 2020, por aposentadoria, 

o eminente Ministro Celso de Mello, que por 
mais de três décadas no exercício da jurisdi-
ção constitucional vivificou a letra da Cons-
tituição Federal de 1988 e dignificou seus 
valores e princípios. A sincronia entre este 
exponencial marco normativo da democracia 
em nosso País e o ofício jurisdicional, por ele 
encetado desde 17/08/1989, dá a medida da 
relevância de seu riquíssimo legado à nação. 

Seus votos paradigmáticos, verdadeiros carros-chefes 
do magistério jurisprudencial da Corte Constitucio-
nal no período, refletem saber jurídico de dimensões 
enciclopédicas, permeado por emoção e sensibilidade, 
e afirmam a democracia brasileira pelo fortalecimento 
da cidadania e seus sistemas de proteção.

A Constituição Federal de 1988 adentrou o cenário 
jurídico nacional no dia 5 de outubro daquele ano, como 
um dos mais expressivos emblemas da cidadania e dos 
anseios democráticos da história da República. Bem 
espelham o espírito reinante as palavras de Ulysses 
Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Cons-

  a partir da esquerda, os ministros edson Fachin, rosa Weber,  

 Cármen lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello 



1716  Novembro 2020   |  Justiça & Cidadania   no 243

tituinte, no discurso que proferiu na oportunidade: 
“Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação 
quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar”.

A vinculação ontológica entre democracia e trans-
formação sujeita o Estado de Direito ao ideal compro-
missário de permanente concretização dos princípios 
democráticos essenciais à plena cidadania. Delineadas 
no preâmbulo da Constituição de 1988 a identidade e a 
finalidade do Estado Democrático brasileiro, edificadas 
sobre os pilares da cidadania plena, em que se entre-
laçam as matrizes republicanas da dignidade, frater-
nidade, igualdade e liberdade, autonomia e participa-
ção. Na esteira das Constituições do México de 1917 e 
de Weimar de 1919, sobreleva na Constituição cidadã a 
dimensão social e humanística que resulta do alçar da 
pessoa humana a pedra angular da arquitetura consti-
tucional, conformando a matriz civilizatória do Estado 
Democrático de Direito. Nessa linha, o extenso rol de 
direitos sociais estampados no quadro dos direitos 
fundamentais, com reforçada proteção desse patamar 
contra as flutuações do legislador ordinário.

Em tal cenário, não escapou à aguda percepção 
do Ministro Celso de Mello, em primoroso artigo dou-
trinário, fundado na teoria de Karl Loewestein, “(...) o 
fenômeno da erosão da consciência constitucional, 
motivado pela instauração, no âmbito do Estado, de 
um preocupante processo de desvalorização funcional 
da Constituição escrita (...)”1 a exigir dos Três Poderes 
da República “uma relação de incondicional respeito, 
sob pena de juízes, legisladores e administradores con-
verterem o alto significado do Estado Democrático de 
Direito em uma palavra vã e em um sonho frustrado 
pela prática autoritária do poder”2. E emerge contun-
dente a advertência por ele lançada: “Não obstante a 
posição eminente que detêm na estrutura político-institu-
cional do Estado, os juízes, os legisladores e os membros 
do Poder Executivo, como qualquer outro cidadão deste 
País, são também súditos das leis e da Constituição (...)”3.

A irredutível salvaguarda das liberdades individuais 
e a afirmação dos direitos fundamentais, com atenção 
especial às minorias, pari passu com a intransigente 
defesa institucional do Poder Judiciário, constituem 
marcas indeléveis da atuação do Ministro Celso de 
Mello no STF. O trajeto percorrido de construção da 
consciência democrática repercute na hermenêutica 
constitucional por ele empreendida, sem que o sensível 
campo das relações laborais tenha ficado ao desamparo. 

Seus históricos votos fortalecem o postulado 
da proibição do retrocesso e a garantia cons-
titucional do mínimo existencial, emanações 
diretas da “dignidade da pessoa humana”4.

No Direito do Trabalho, a realidade social 
diferenciada – em invocação a Manoel Alonso 
Olea – que lhe habita a gênese e a ele subjaz, 
fonte material a nutri-lo e sobre a qual atua 
de uma perspectiva transformadora, plas-
mou complexo normativo – regras e prin-
cípios – de proteção ao trabalhador, a partir 
da desigualdade substancial entre os sujeitos 
da relação de emprego. O deslocamento do 
núcleo do Direito do Trabalho perpetrado 
pela Constituição de 1988, conferindo-lhe 
estatura constitucional, veio a impor no 
mínimo o aguçar das lentes de estudo e apli-
cação, uma vez mantida a realidade social 
subjacente, a despeito dos fenômenos da glo-
balização, da terceirização e dos avanços tec-
nológicos. E sem dúvida enaltecido na juris-
prudência do Ministro Celso de Mello o valor 
social do trabalho como vetor de integração 
do cidadão trabalhador, em ambas as esferas, 
individual e coletiva, do Direito do Trabalho.

Nessa linha, às vésperas de deixar a 
Suprema Corte, Sua Excelência presenteou 
nossa República Federativa, juntamente com 
julgados memoráveis na área penal (destaco 
o Habeas Corpus 172.136–SP5, a reconhecer o 
direito dos presos à saída da cela para banho 
de sol por duas horas diárias), com duas deci-
sões na área trabalhista também iluminadas 
pela força viva e ativa da dimensão social e 
humanística da Constituição. Refiro-me a 
duas ações de controle concentrado de cons-
titucionalidade sob sua relatoria – sessão 
virtual do Tribunal Pleno de 02 a 09/10/2020: 
ADI 2096-DF6, quanto à higidez do art. 7º, 
XXXII, in fine, da Constituição Federal, na 
redação da Emenda Constitucional 20/1998, 
no que majorada a idade mínima do traba-
lho infantil de 14 para 16 anos; e ADI 4468-
DF7, quanto à constitucionalidade da Lei nº 
12.317/2020 no que fixou em 30 horas sema-
nais a duração do trabalho da categoria pro-
fissional dos Assistentes Sociais.

Na primeira delas, após percuciente 
análise do processo histórico e progressivo 
da proteção da criança e do adolescente no 
ordenamento pátrio, desde a fase imperial 
à doutrina da proteção integral, na con-
formação do equilíbrio entre os valores do 
trabalho e da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV), 
consolidou o direito à profissionalização, à 
proteção no trabalho e à saúde da criança 
e do adolescente, orientado pelos princípios 
da primazia do interesse da criança e do ado-
lescente e da absoluta prioridade dos seus 
direitos.

Já na ADI 4468-DF, proclama, ainda 
que em obiter dictum, consoante ementa 
do acórdão, (...) “a relevância do postulado 
da autonomia da vontade no âmbito do 
Direito Coletivo do Trabalho, desde que 
seu exercício sempre respeite a intangibi-
lidade dos direitos fundamentais sociais 
mínimos assegurados aos trabalhadores 
pela Constituição Federal, por tratados e 
convenções internacionais e, ainda, pela 
legislação trabalhista”, com incidência, no 
caso, “do postulado constitucional que veda 
o retrocesso social e o reconhecimento de 

seu caráter de vocação protetiva dos direitos sociais 
básicos da classe trabalhadora”. Extraio do voto, após 
a afirmação do perfil imperativo e de caráter indispo-
nível da legislação trabalhista, in verbis: “Tenho para 
mim, desse modo, ainda que em obiter dictum, mesmo 
reconhecendo a existência de posições divergentes na 
matéria, que as normas coletivas de trabalho, resultan-
tes do exercício da autonomia coletiva privada (norma 
coletiva autônoma), somente podem prevalecer sobre 
‘o padrão geral heterônomo’ se e quando respeitarem – 
por traduzirem resoluções in mellius, vale dizer, mais 
favoráveis ao trabalhador – a integridade e a intangi-
bilidade dos direitos fundamentais sociais mínimos 
da classe trabalhadora, sob pena de frontal transgres-
são ao postulado constitucional que veda o retrocesso 
social (ARE 639.337-AgR/SP, Relator Ministro Celso de 
Mello – RE 581.352- AgR/AM, Relator Ministro Celso 
de Mello, v.g.).”

Feliz o País que tem em sua Corte Constitucional – 
como Ministro de ontem, de hoje e de sempre – juiz de 
tal quilate e envergadura! Há que celebrar e agradecer! 
Obrigada eminente Ministro Celso de Mello!

notAs

1 MELLO FILHO, José Celso de. O Supremo Tribunal Federal e a juris-
prudência das liberdades sob a égide da Constituição de 1988. In: 
FURTADO, Marcus Vinícius (Coord.). Reflexões sobre a Constituição: 
uma homenagem da advocacia brasileira. Brasília: Alumnus: OAB, 
Conselho Federal, 2013, p. 311-350.

2 MELLO FILHO, José Celso de. O papel constitucional do Supremo 
Tribunal Federal na consolidação das liberdades fundamentais. In: 
TOFFOLI, José Antonio Dias (Org.). 30 anos da Constituição brasileira: 
democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 477-494.

3 Jornal O Liberal de 25/05/1997 (in Ministro Celso de Mello: 25 anos 
no STF. Brasília: STF, 2014.)

4 STF. Agravo em Recurso. ARE: 639337 AGR. Relator Ministro Celso 
de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 15/09/2011.

5 STF. HABEAS CORPUS. HC 172.136-SP, Relator Ministro Celso de 
Mello, Segunda Turma julgado em 10/10/2020, DJe 21/10/2020.

6 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 2096-DF, 
Relator Ministro Celso de Mello, decisão unânime, sessão virtual do 
Plenário de 02/10/2020 a 09/10/2020. Acórdão pendente de publicação.

7 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4468-DF, 
Relator Ministro Celso de Mello, decisão unânime, sessão virtual do 
Plenário de 02/10/2020 a 09/10/2020. Acórdão pendente de publicação.
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estado demoCrátiCo  
de direito
Contribuição do Ministro Celso de Mello 

HOMeNageM

 MaRCO auRéliO MellO 

Membro do Conselho Editorial

Ministro do STF

A Revista Justiça & Cidadania honrou-me com 
convite para participar de edição em home-
nagem ao Ministro do Supremo José Celso de 

Mello Filho, por 31 anos de judicatura.
Jurista de prestígio, atuou, na arte de interpretar o 

texto da Lei Maior, em benefício do protagonismo do 
Tribunal no progresso da sociedade.

Humanista, esteve na vanguarda da óptica pro-
gressista dos direitos fundamentais, demonstrando 
preocupação com as questões sociais do Brasil. Sensí-
vel à envergadura do cargo, manteve coerência de pen-
samento ao longo da trajetória.

A Constituição Federal de 1988 estabe-
leceu valores e normas a encerrarem, como 
cláusula pétrea, sistema de direitos funda-
mentais que se consolidou como estrutura 
de sustentação do Estado de Direito.

Eis os elementos essenciais da engenharia 
abrangente e compromissória da Lei Maior 
da República: (i) previsão de amplo catálogo 
de direitos fundamentais, versados mediante 
princípios e regras; (ii) distribuição de poderes 
considerados os diferentes níveis da Federação; 
e (iii) separação de poderes, presentes o Execu-
tivo, o Legislativo e o Judiciário, com mecanis-
mos de controle judicial e amplo acesso dos 
atores políticos e da sociedade civil organizada. 

Os dispositivos são normativamente den-
sos, fixadas balizas a orientarem e limitarem 
decisões políticas. São direitos positivos e 
negativos, de matrizes liberal e social, indivi-
duais e coletivos, a exigirem compromisso do 
Estado com o desenvolvimento, em bases livres 
e igualitárias, da pessoa humana.

O Supremo tem concorrido para a 
máxima realização do sistema constitucio-
nal. É inegável o desafio, considerados ins-
titutos, expressões e vocábulos de natureza 
polissêmica e contornos imprecisos. O Tri-
bunal não se furta a enfrentar temas sensí-
veis, procurando expandir o sentido dos pre-
ceitos fundamentais.

O Ministro Celso de Mello exerceu o ofí-
cio judicante buscando o melhor resultado. 
Formalizou pronunciamentos a levarem em 
conta, a par de elementos textuais, cone-
xões semânticas entre valores e enunciados 
envolvidos. Em muitas decisões, comparou 

contextos históricos para superar desigualdades, afas-
tar discriminação, afirmar mudanças sociais e promo-
ver avanços na observância dos direitos fundamentais, 
sem ignorar omissões legislativas.

Nos governos democráticos, a nenhuma maioria, 
independentemente de ideário ou finalidade, é dado 
restringir a liberdade de grupos minoritários, conside-
rado o direito de se organizarem, expressarem e faze-
rem representar, participando da vida em sociedade. 
Espera-se que resguardem prerrogativas e identidade 
dos em desvantagem.

Conforme ressaltado pelo Ministro Celso de Mello 
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão nº 26, da qual foi relator, com acórdão 
publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2020, 
há de buscar-se a concretude, a eficácia maior, dos dita-
mes constitucionais. Com a propriedade decorrente 
da formação profissional e humanística possuída, Sua 
Excelência fez ver:

“Muito mais importante, no entanto, do que ati-
tudes preconceituosas e discriminatórias, tão lesivas 
quão atentatórias aos direitos e liberdades fundamen-
tais de qualquer pessoa, independentemente de suas 
convicções, orientação sexual e percepção em torno de 
sua identidade de gênero, é a função contramajoritária 
do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe fazer 
prevalecer, sempre, no exercício irrenunciável da juris-
dição constitucional, a autoridade e a supremacia da 
Constituição e das leis da República”.

Assentou inadmissível a persistência de quadro 
de violência dirigida a homossexuais e transgêneros, 
de todo incompatível com a tradição de tolerância do 
povo brasileiro no tocante, por exemplo, à diversidade 
cultural e religiosa.

A pluralidade deve ser entendida não como ame-
aça, e sim fator de desenvolvimento de qualquer 
comunidade. O desafio do Estado moderno, de orga-
nização das mais complexas, não é elidir as minorias, 
mas reconhecê-las e viabilizar meios para assegurar-
lhes os direitos.

Paradoxal é não admitir nem acolher a faculdade de 
ser diferente, sob pena de revelar-se a face despótica da 
inflexibilidade, da intransigência, características afe-
tas a regimes autoritários e que acabam conduzindo à 
subjugação da minoria pela maioria.

No mesmo sentido a óptica observada no exame da 
arguição de descumprimento de preceito fundamental 

nº 187, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça 
de 28 de maio de 2014, relativamente ao afastamento 
da glosa penal, presente a denominada “marcha da 
maconha”. 1

O Ministro Celso de Mello assentou o espaço sin-
gular ocupado pela liberdade de expressão na ordem 
constitucional. O princípio repudia a instauração, 
pelo Poder Público, de órgãos censórios e a adoção de 
políticas discriminatórias. É mecanismo voltado ao 
desenvolvimento da personalidade. Mesmo quando a 
adesão coletiva se revela improvável, a possibilidade de 
proclamar publicamente ideias corresponde a ideal de 
realização pessoal e demarcação do campo da indivi-
dualidade, considerado o direito à autodeterminação, 
atributo da dignidade da pessoa humana.

O Estado Democrático de Direito é instrumento 
de defesa dos grupos minoritários. Esse foi o entendi-
mento adotado no julgamento do mandado de segu-
rança nº 24.831-9/DF, relator o Ministro Celso de Mello, 
com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 4 de 
agosto de 2006, no qual garantida a criação de Comis-
são Parlamentar de Inquérito, ante a vontade de um 
terço dos parlamentares.

O Direito sofre influência da realidade, devendo a 
ela se ajustar e, a um só tempo, conformá-la, em rela-
ção de reciprocidade, apesar de assimétrica, a depen-
der da matéria e valores versados.

Lembrando as palavras de Vieira, no Sermão da Pri-
meira Dominga do Advento, “o tempo e as coisas não 
param”, “inconcebível, no campo do pensar, é a estag-
nação [...], o misoneísmo, ou seja, a aversão, sem justifi-
cativa, ao que é novo”. 

O Ministro Celso de Mello desempenhou papel de 
grande importância ao robustecimento da confiança 
na força normativa da Constituição Federal, atuando 
com temperança, humanidade, solidariedade, fomen-
tando cultura de respeito ao arcabouço legal e aos pac-
tos firmados.

Em tempos de crise, impõe-se observar as lições de 
Sua Excelência.

notA

1 Na ocasião, consignei: “O voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, 
mente aberta, a quem acompanho há 21 anos – completei esse tempo há 
dois dias – não me surpreendeu. Sua Excelência é um arauto das liber-
dades públicas. E, por isso mesmo, é merecedor do reconhecimento dos 
concidadãos”.

 Ministro Celso de Mello e Ministro   

 Marco aurélio durante sessão do stF 
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vita brevis, ars longa
 decano Ministro Celso de Mello

HOMeNageM

 luiz edSON FaCHiN 

Ministro do STF

F
ugit inreparabile tempus, diz o poema de Virgílio, 
ou, simplesmente, tempus fugit como passamos 
a utilizá-lo. Penso, porém, que é no espírito do 

aforisma de Hipócrates que se encontra a sabedoria 
sobre a atuação do Excelentíssimo Ministro Celso de 
Mello neste Tribunal: vita brevis, ars longa. 

Refiro-me, em primeiro lugar, aos brilhantes votos 
proferidos por Sua Excelência e ao equilibrado posi-
cionamento em casos relevantes julgados por este 

Tribunal. Ficarão registrados na memória 
desta Corte votos memoráveis como aqueles 
que versaram sobre o princípio da laicidade e 
da dignidade humana, ou ainda como exem-
plo, no caso da pesquisa de células tronco, e 
os que contribuíram para retirar o entulho 
autoritário da nossa legislação, destacada-
mente o julgamento da Lei de Imprensa. 
Também ficarão nos anais desta Casa o posi-

 Ministro luiz edson Fachin é empossado no stF, observado pelo  

 Ministro Celso de Mello e pelo Ministro luís roberto Barroso 
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cionamento intransigente a favor do respeito 
ao direito de minorias, como recentemente 
se hauriu do voto sobre a criminalização da 
homofobia, assim como a interpretação pio-
neira sobre a cláusula material de abertura 
da Constituição aos tratados de direitos 
humanos, no histórico precedente da prisão 
do depositário infiel. Deles, é possível extrair 
valiosas lições que guardarei para a minha 
atuação jurisdicional. 

A notável contribuição do eminente 
Ministro Celso de Mello, como juiz desta 
Suprema Corte, não aparece somente nos 
votos proferidos, como também no caráter 
verdadeiramente humano de sua atuação.

Sabemos que, no Brasil, foi longo o cami-
nho para a afirmação plena da autonomia do 
Poder Judiciário. Oficialmente criado pela 
Constituição de 1891, o Supremo Tribunal 
Federal esteve no início do período republi-
cano muito próximo das facciosas disputas 
políticas que dividiam as oligarquias locais e 
nacionais. Era comum, como se sabe, que a 
nomeação de eminentes ministros para essa 
Corte estivesse mais afeita aos interesses 
locais do que aos reclamos da Constituição. 

Essa aproximação, no entanto, esteve 
mais atrelada às circunstâncias e humores 
políticos, do que a uma escolha do próprio 
Tribunal. A Corte tornava-se, assim, mais 
fraca e perdia o poder de arbitrar as dispu-
tas institucionais, poder que passou a ser 
efetivamente utilizado pela Presidência da 
República, em suas inúmeras intervenções 
federais. O papel de árbitro da federação, que 
por Rui Barbosa fora sonhado como sendo o 
do Supremo Tribunal Federal, coube, assim, 
naquele tempo, ao Executivo. Eram comuns, 
mas nem por isso menos lamentáveis, as 
ameaças de descumprimento da decisão 
da Corte, exemplificados nas posições dos 
marechais presidentes.

Ainda que constrangida por essas circuns-
tâncias, formou-se, no entanto, uma tradição 
de ministros desta Corte que lutaram para 
preservação da autonomia da Justiça face às 
ameaças totalizantes do Executivo. Ministros 

com a altivez de um Pedro Lessa ou mesmo do eminente 
constitucionalista Castro Nunes. Nos sombrios momen-
tos da história do País, o brilho do exemplo deles ser-
viu de guia para atuação de juízes como Hermes Lima, 
Evandro Lins e Silva, Adaucto Lucio Cardoso e Victor 
Nunes Leal. Em suas atuações e na discrição com que 
trabalhavam, reside a essência da independência e da 
autonomia do Poder Judiciário e da Corte Constitucio-
nal que nos legou a constituinte de 1988.

O eminente Ministro Celso de Mello honra essa 
tradição. Faz justiça na defesa pela liberdade de 
Montesquieu. A liberdade não como possibilidade de 
se fazer o que se quiser, mas como poder fazer aquilo 
que se deve querer. A vontade sem responsabilidade 
é tirana, autoritária e despótica. A vontade fundada 
no imperativo da ética e da vida pública liberta e 
emancipa, como Ulisses fez para não se deixar cair 
no canto das sereias. A promessa da constituinte teve 
nas mãos de Sua Excelência a condução digna das 
maiores aspirações de um povo redimido. 

Sei que me dirijo a quem alertou para o despertar de 
fantasmas autoritários. Dirijo-me a um ser intimorato, 
um espírito eleito pelo destino, a quem jamais, nunca, 
assombrou a exasperação de mentes autocráticas.

Deixa, portanto, um exemplo de firmeza, sereni-
dade e de lucidez, e é de exemplos que se faz essa nossa 
vita activa. Para nós que temos na justiça uma profis-
são de fé, é impossível exagerar se dissermos que Sua 
Excelência deixa um testemunho dela, da fé paulina, da 
fé como posse antecipada daquilo que já possuímos: a 
verdadeira liberdade que só existe na República que 
tenha na lei a autoridade máxima. 

Que arte seja longa como a imorredoura promessa 
de nossa República: obrigado, Ministro José Celso de 
Mello Filho.

...um ser intimorato, um 
espírito eleito pelo destino, 
a quem jamais, nunca, 
assombrou a exasperação de 
mentes autocráticas” 
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De hábitos simples, discreto, equilibrado, homem 
justo e bom, nunca fez desafeto. Se os tem, não deve saber 
de sua existência. Cordial, um cavalheiro, Celso ensina e 
pratica, no dia-dia, o respeito à dignidade do ser humano.  

A admiração pelo juiz de alto saber jurídico, de irre-
preensível honestidade intelectual, agressivamente 
independente, surgiu ao longo do tempo. Juiz íntegro, 
olhos postos nos direitos e garantias constitucionais, 
honrou o Tribunal. O princípio da igualdade, caracte-
rística da República, a Constituição o invoca inúmeras 
vezes, porque quer vê-lo respeitado e cumprido. Na ver-
dade, não há falar em República sem observância rigo-
rosa do princípio isonômico.  

Péricles, no ano 430 a.C., no discurso aos mor-
tos da Guerra do Peloponeso, realçou a importância 
do princípio da igualdade, ele que falava na pátria da 
democracia. Geraldo Ataliba, que deixou saudade e 
lições memoráveis sobre a República, ensinou que o 
“princípio constitucional fundamental, imediatamente 
decorrente do republicano, é o da isonomia ou igual-
dade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de 
todas as manifestações do poder, quer traduzidas em 
normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se 
a isonomia”, acrescentava, “no Direito constitucional 
moderno, como direito público subjetivo a tratamento 
igual de todos os cidadãos pelo Estado”1.

O Ministro Celso de Mello sempre teve na máxima 
consideração o princípio da igualdade. Fazer cumprir, 
rigorosamente, esse valor republicano foi a marca da 
sua vida de juiz. “A ideia de República”, proclamou Celso 
de Mello, mais de uma vez, “traduz valor fundamental 
de que todos são iguais perante a lei”.

Juiz incorruptível reconhecia que a corrupção cor-
rói por dentro a República, o que foi, aliás, a causa da 
decadência dos romanos.2 Recolho de um de seus votos: 
“O ato de corrupção constitui um gesto de perversão 
da ética do poder e da ordem jurídica desta República, 
que não tolera o poder de quem corrompe nem admite 
o poder que se deixa corromper”3.

A liberdade individual e as liberdades públicas 
foram valores que o Ministro Celso de Mello, em quais-
quer circunstâncias, fez respeitar. Em nota que distri-
buiu à imprensa de repúdio à censura, assinalou: “Qual-
quer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo 
Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima e essen-
cialmente incompatível com o regime das liberdades 
fundamentais consagrado pela Constituição”.

Celso de Melo foi, sobretudo, um juiz constitucio-
nal, que sempre respeitou e protegeu a Constituição, 
nutrindo por ela o sentimento constitucional de que fala 
Pablo Lucas Verdú4, sentimento constitucional que faz 
da Constituição o breviário dos povos livres.

Se não é fácil encontrar juiz que o suceda, certo 
é que o sucessor não deslustrará a cadeira exercida 
com honra e brilho por Celso de Mello, porque terá no 
sucedido o exemplo e o símbolo do juiz íntegro, sábio, 
libertário, que compreendia que a balança da Justiça 
tem dois pratos. Num deles estão os sagrados direitos 
individuais; no outro, os não menos sagrados direitos 
da coletividade. O bom juiz sabe realizar o equilíbrio 
desses valores, equilíbrio necessário à credibilidade e 
ao prestígio da Justiça.

Hoje, 13/10/2020, dia em que Celso de Mello deixa o 
Supremo Tribunal, a Folha registrou, no seu editorial: 
“A aposentadoria do Ministro Celso de Mello afasta do 
Supremo Tribunal Federal não apenas seu mais antigo 
integrante, o decano, mas aquele que soube defender 
com mais vigor a instituição e os poderes que a Carta 
de 1988 lhe conferiu”. E acrescentou: “A ordem jurídica 
edificada após a redemocratização do país não teria 
levado tão longe os direitos assegurados pela nova 
Constituição sem sua contribuição para fortalecer o 
STF como seu guardião e intérprete”5.

É assim Celso de Mello, que se despede do Supremo 
Tribunal Federal, respeitado e admirado pelos seus 
pares, pelos advogados e pelos jurisdicionados, após 
mais de 30 no Tribunal e mais de 50 anos de serviços 
prestados à Justiça, à cidadania, ao Brasil, com a sim-
plicidade republicana própria dos grandes juízes, o que 
convém à República. 

Missão cumprida com honra e lustre.

notAs

1 Ataliba, Geraldo, “República e Constituição”, Malheiros, 2ª edição, p. 158.

2 Montesquieu, “Grandeza e Decadência dos Romanos”, Livraria Fran-
cisco Alves, 1937.

3 Voto proferido no julgamento da AP 470, a denominada ação do 
mensalão.

4 Verdú, Pablo Lucas, “El Sentimiento Constitucional”, Instituto Editorial 
Reus, Madri, 1985.

5 Folha de S. Paulo, 13.10.2020, A2.

um juiz exemplar
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 CaRlOS MáRiO da SilVa VellOSO 

Membro do Conselho Editorial

Ex-Presidente do STF

Convivi com o Ministro Celso de Mello de junho 
de 1990, quando ingressei no Supremo Tribunal 
Federal, até janeiro de 2006, quando me aposen-

tei. Até então, não o conhecia, pessoalmente. Sabia-o 
notável membro do Ministério Público paulista, conhecia 
o seu livro, “Constituição Federal Anotada”, e excelentes 
pareceres seus na Consultoria-Geral da República. 

Mas o Juiz Celso de Mello, eu conheci pouco a 
pouco. Os seus bem elaborados votos, com apoio na 
jurisprudência da Casa e em lições de reconhecidos 
mestres do Direito, impressionavam pela erudição e 
pelo equilíbrio. Deles divergi, em alguns casos, respei-
tosamente, como no caso do início da execução penal 
após o julgamento do 2º grau de jurisdição.

Passei a morar no mesmo prédio onde Celso resi-
dia. Ele no segundo andar, eu no terceiro. Ouvia a movi-
mentação, pela madrugada, ele chegando do Tribunal, 
onde ficava trabalhando noite adentro. Celso só saia de 
casa para o trabalho. E para as livrarias de Brasília, aos 
sábados, nos shoppings. Comumente, com a sua filha. 
Nos intervalos dos livros, fartavam-se, nos fast-food, de 
hambúrgueres e refrigerantes. 

Não ia a jantares festivos. Mas em um jantar que 
minha mulher improvisou para a professora Leda Boe-
chat Rodrigues, a notável historiadora do Supremo 
Tribunal Federal, Celso jantou conosco. E foi longa a 
sua conversa com Leda. Celso sempre cuidou da his-
tória do Supremo e acabou tornando-se também seu 
historiador, com as suas “Notas sobre o Supremo Tribu-
nal Federal”. Mas, dizíamos: Celso raramente ia a tea-
tros e reuniões e não aceitava convites para palestras. 
Falava nos autos, lecionava nos seus votos, vivia para o 
estudo, para o trabalho. 

No biênio 1997-1999 fui seu vice-presidente. Celso, 
fiel ao seu retiro voluntário, não atendia pessoalmente 
convites de governos e judiciários estrangeiros. Recebi 

dele, algumas vezes, delegação para representar o 
Supremo Tribunal. Assim o fiz, por exemplo, junto ao 
Judiciário americano e, por duas vezes, no Cairo, a con-
vite da Corte Constitucional do Egito, da qual trouxe 
excelente impressão. 

Antes das viagens, Celso e eu trocávamos ideias, em 
longas e proveitosas conversas. Atento às coisas do Judi-
ciário, encarecia a necessidade de informar as caracte-
rísticas do Judiciário brasileiro: juízes independentes, 
que têm a Constituição e a lei como norte e que não se 
submetem senão à sua ciência e a sua consciência, que 
ingressam na magistratura por concurso público de 
provas e títulos e que são investidos das garantias da 
magistratura. Os tribunais, por sua vez, têm autonomia 
administrativa e orçamentária e autogoverno. Temos 
problemas, quem não os tem? O nosso problema maior 
é a lentidão processual, uma mazela. E o foro privile-
giado, o que sempre sustentei, outra moléstia grave. 
O Supremo Tribunal Federal sempre que é chamado a 
decidir nos exatos termos de sua competência consti-
tucional, em termos de jurisdição constitucional, por 
exemplo, o faz exemplarmente. Competências que não 
deveriam ser suas, em matéria penal, decorrentes do 
foro privilegiado, é que costumam desgastar a Corte de 
tradições mais que centenárias.  
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constantes da Constituição Federal de 1988 
ajudaram a construir as balizas do Estado 
social hoje existente em nosso País.

Conhecido pela importantíssima con-
tribuição na construção jurisprudencial 
do Supremo Tribunal Federal, pelo fino 
trato com todos e pela memória invejável, o 
Ministro Celso de Mello foi relator de uma 
das decisões mais importantes quando se 
trata de intervenção do Poder Judiciário 
nas Políticas Públicas do Estado, qual seja, 
Ação de Descumprimento de Preceito Fun-
damental nº 45.

 KlédSON MOuRa liMa 

Procurador do Estado do Tocantins

O Ministro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, resolveu antecipar 
sua aposentadoria para o dia 13 de 

outubro passado. A sua eloquência na expo-
sição dos votos, a intelectualidade das teses 
jurídicas construídas, independência e alti-
vez na interpretação e aplicação da Consti-
tuição Federal sempre serão lembrados na 
longeva passagem entre os anos 1989 e 2020.

A estabilidade nos posicionamentos e 
entendimentos ao longo dos anos, a postura 
de grande protetor das minorias, o compro-
metimento com as liberdades fundamentais 

Considerando os parâmetros fixados 
nesse julgamento relativamente à legitimi-
dade constitucional do controle e da inter-
venção do Poder Judiciário em tema de 
implementação de política pública, a atuação 
das Procuradorias Públicas na representa-
ção da União, estados, municípios e Distrito 
Federal passou a enfrentar novos debates 
jurídicos, tais como qual tipo de interven-
ção judicial é possível, quais fases da política 
pública podem ser alcançadas, quais limi-
tes devem ser respeitados e o que justifica a 
intervenção judicial. 

Podemos concluir desse julgamento his-
tórico que a intervenção judicial pode ocor-
rer para garantir o núcleo essencial dos 
direitos assegurados na Constituição Federal 
de 1988. Sobre o tema, cito excerto do Voto do 
Ministro Celso de Mello na ADPF 45: 

“(...) põe em evidência, de modo particu-
larmente expressivo, a dimensão política da 
jurisdição constitucional conferida a esta 
Corte, que não pode demitir-se do gravís-
simo encargo de tornar efetivos os direi-
tos econômicos, sociais e culturais – que se 
identificam, enquanto direitos de segunda 
geração, com as liberdades positivas, reais 
ou concretas1, sob pena de o Poder Público, 
por violação positiva ou negativa da Consti-

tuição, comprometer, de modo inaceitável, a integri-
dade da própria ordem constitucional”2.

A intervenção judicial deveria ocorrer apenas 
em casos excepcionais para assegurar a execução de 
uma política pública já existente e negligenciada pela 
administração pública, afinal, o Poder Judiciário não 
deve formular a agenda política do Poder Executivo. 
Em tese, somente se justificaria para repreender uma 
ilegalidade ou desvio de finalidade, mas após esse jul-
gamento (ADPF nº 45 STF), observa-se que o Supremo 
Tribunal Federal passou a intervir em qualquer fase da 
política pública, desde a formulação até o acompanha-
mento da sua execução.

A interferência na agenda governamental, refor-
mulação da política, ordem de implementação ou veda-
ção à sua interrupção, invalidação de atos e contratos e 
a própria interferência no orçamento está se tornando 
frequente. Para o Ministro Marco Aurélio3, o papel do 
Supremo diante desse quadro é retirar as autoridades 
públicas do estado de letargia, provocar a formulação 
de novas políticas públicas, aumentar a deliberação 
política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso 
da implementação das providências escolhidas, asse-
gurando a efetividade prática das soluções propos-
tas. “Ordens flexíveis sob monitoramento previnem a 
supremacia judicial e, ao mesmo tempo, promovem a 
integração institucional”, concluiu.

Relativamente aos limites que deveriam ser res-
peitados, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se 
na esfera reservada ao Executivo ou Legislativo, para 
substituí-los em seu juízo de oportunidade e conve-
niência, todavia, a judicialização dos mais variados 
temas4 da sociedade organizada levado ao crivo do 
Poder Judiciário como última instância, para solucio-
nar a crise de inação do Poder Público, tem condu-
zido o Supremo Tribunal Federal a uma posição de 
protagonismo, atuando firmemente para assegurar o 
mínimo social que garanta a existência digna da pes-
soa humana, avaliando o sistema de prioridades fixado 
pelo gestor público, sob a ótica de evitar a desvaloriza-
ção funcional da Constituição Federal de 1988.

Estes são os critérios presentes a justificar a inter-
venção: afronta ao mínimo existencial e disponibilidade 
financeira possível para a concretização da política 
pública determinada, colocando em confronto a reserva 
de administração (mérito administrativo) versus imple-
mentação dos direitos fundamentais; a reserva do pos-

 a despedida do  
 deCano do stf 
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o ministro celso 
de mello foi genial 
na judicatura, 
ético (pessoal e 
profissionalmente), 
teve uma trajetória 
modelo na suprema 
corte e atuou 
firmemente” 
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sível como limitador da atuação do Poder Público versus 
mínimo existencial e vedação ao retrocesso.

Ou seja, a efetivação do direito está adstrita à “reserva 
do possível”, materializada na necessidade de se fazerem 
escolhas alocativas, considerada a escassez dos recursos 
públicos. Entrementes, “não se mostrará lícito, contudo, 
ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artifi-
cial que revele – a partir de indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa – o ile-
gítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preser-
vação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 
materiais mínimas de existência”5.

É neste cenário que o Ministro Celso de Mello deixa 
aos gestores públicos do nosso País a riquíssima lição 
de que “a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada 
a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – 
não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade 
de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar nulifi-
cação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitu-

cionais impregnados de um sentido de essen-
cial fundamentalidade”6.

O Ministro Celso de Mello foi genial 
na judicatura, ético (pessoal e profissio-
nalmente), teve uma trajetória modelo na 
Suprema Corte e atuou firmemente, como 
disse a Ministra Rosa Weber na sessão do dia 
6 de outubro da 2ª Turma do STF, em home-
nagem ao Ministro decano: “Não só no exer-
cício da jurisdição constitucional e na irredu-
tível afirmação das liberdades, dos direitos 
fundamentais e dos grupos minoritários, 
mas sobretudo na incansável e intransi-
gente defesa institucional do STF e do Poder 
Judiciário contra todos os atos, consultas e 
movimentos reveladores de arbítrio, autori-
tarismo, intolerância e da incompreensão do 
papel de uma Corte Constitucional em um 
Estado Democrático de Direito”.

notAs

1 RTJ 164/158-161, Relator Ministro Celso de Mello.

2 ADPF nº 45/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 
04.05.2004, p.12.

3 Voto na ADPF 347, que tratou da violação de direitos 
fundamentais da população carcerária e a necessidade 
de adoção de diversas providências no tratamento da 
questão prisional do País diante do estado de coisa 
inconstitucional.

4 ADPFs: 54 (Interrupção da gravidez de feto anencéfalo); 
186 (Reserva de vagas para negros no ensino público supe-
rior); 404 (Sistema penitenciário da Bahia); 682 (Cursos de 
Direito); 655 (Sistema tributário brasileiro); 708 (Fundo do 
Clima); 635 (Letalidade da atuação da Polícia do RJ); 709 
(Proteção da população indígena contra a covid-19); Pet. 
3388 (Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol); HC coletivo 143.641 (Substituição de prisão preven-
tiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérpe-
ras e mães de crianças presas); HC 124.306 e ADPF 422 
(Interrupção voluntária da gravidez durante o primeiro 
trimestre e excludente de ilicitude da conduta – interpre-
tação conforme os artigos 124 a 126 do Código Penal); ADI 
5.581 (Interrupção da gestação em relação à mulher que 
tenha sido infectada pelo vírus da zika); ADC 41 (Reserva 
de vagas para negros em concursos públicos); ADI 4439 
(Ensino religioso nas escolas públicas) e outros tantos.  

5 ADPF 45/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Informa-
tivo/STF nº 345/2004.

6 Voto do Min. Celso de Mello no Ag.Reg. no RE com agravo 
745.745/MG
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 Klédson Moura lima 
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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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A composição das receitas indica que 
63% decorrem das execuções fiscais. As 
custas e os emolumentos representam 17%; 
impostos arrecadados, como o causa mortis, 
correspondem a 10%; execuções previdenci-
árias 4%; imposto de renda retido pelos tri-
bunais equivale a 6%. 

Em termos estruturais, o Poder Judi-
ciário do Brasil conta com 14.792 unidades 
judiciárias, 12,1 mil varas/juizados e 2,6 mil 
zonas eleitorais, o que permite inferir que 
48% dos municípios brasileiros dispõem 
de algum serviço judiciário e que 90% da 
população brasileira residem em sede de 
comarca, a demonstrar a capilaridade desse 
importante serviço público.

Um verdadeiro exército composto por 
446.142 pessoas impulsiona essa grande 
estrutura, composta por 18.091 magistra-

em relação ao trabalho 
dos magistrados, a 
produtividade cresceu 13% 
e atingiu a impressionante 
média de 2.107 processos 
baixados por magistrado”

eSPaçO CNJ

 luiz FeRNaNdO TOMaSi KePPeN 

Desembargador do TJPR

Presidente da Comissão de Gestão Estratégica, 

Estatística e Orçamento do CNJ 

O mais importante relatório estatístico da Jus-
tiça brasileira, o Justiça em Números, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), foi apresen-

tado pelo Ministro Dias Toffoli na última semana de 
seu exitoso mandato à frente do CNJ, com informa-
ções do ano de 2019, e serve para que tribunais, pes-
quisadores, instituições e sociedade conheçam mais 
a respeito dessa magnífica estrutura que é o Poder 
Judiciário do Brasil.

O art.  103-B, § 4º, VII, da Constituição da Repú-
blica, estabelece que compete ao CNJ elaborar anual-
mente relatório sobre a situação do Poder Judiciário 
no País, e o Relatório Justiça em Números responde 
a este comando há 16 anos, sempre baseado em rigo-
rosos parâmetros de pesquisa, os quais foram discu-
tidos com tribunais, mapeados e definidos pela Reso-
lução CNJ 76/2009.

Produzido a partir das informações enviadas 
pelas presidências de tribunais, o Justiça em Núme-
ros do CNJ vem se aprimorando a cada ano, a fim de 
propiciar uma leitura aprazível e amistosa, com info-
gráficos e mapas, agrupados por porte de tribunais, 
índices de produtividade comparada, dados gerais e 
específicos sobre litigiosidade, receitas e despesas, 
inteiramente automatizado.

Os números de 2019, retratados no Relatório de 

2020, dão conta que as despesas totais do 
Poder Judiciário alcançaram a elevada cifra 
de R$100 bilhões, 3,1% maior do que no ano 
anterior, devido ao crescimento vegetativo 
da folha de pagamento, ante a ausência de 
aumentos salariais. As receitas, em que pese 
a renúncia fiscal das custas nos juizados 
especiais e das hipóteses de justiça gratuita, 
e este é um dado muito positivo, subiram 
25,5% e alcançaram R$ 76 bilhões, a indicar 
que, de fato, o custo do Poder Judiciário para 
o contribuinte é de cerca de R$ 24 bilhões, 
absolutamente compatível com os fins a que 
se destina este Poder, mormente se dividir-
mos este valor pela população brasileira, 
209 milhões, o que equivale a, aproximada-
mente, R$114,00 per capita. 

Em termos orçamentários, o Poder Judi-
ciário precisa avançar. O pagamento desti-
nado a pessoal consome 90,6% do seu orça-
mento e cerca de 18% das despesas totais 
são destinadas aos aposentados. O gasto 
excessivo com pessoal se deve ao uso ainda 
incipiente de inteligência artificial e ferra-
mentas de Business Intelligence e adminis-
tração de 27% de acervo físico de processos. 

a justiça brasileira  
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oab na defesa do  
merCado da advoCaCia
ordem atua contra startups e escritórios  
estrangeiros irregulares no País

eSPaçO Oab

A atuação da OAB Nacional na defesa da advo-
cacia brasileira alcançou, nos últimos meses, 
escritórios de advocacia estrangeiros que fir-

maram contratos com empresas estatais, como a 
Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social (BNDES). As investigações identificaram irregu-

laridades em mais de 20 escritórios contra-
tados pelas empresas, que deverão ter suas 
inscrições canceladas pela OAB. A assessoria 
jurídica da Ordem também avalia medidas 
que poderão ser adotadas para garantir que 
não haverá desrespeito à legislação da advo-

dos, 268.175 servidores, sendo que, desse 
número, 227.189 são efetivos dos quadros do 
Judiciário, 22.211 são cedidos e requisitados 
e 18.775 não possuem vínculo efetivo. Ainda 
devem ser computados 159.876 auxiliares, 
terceirizados e estagiários, entre outros.

O Poder Judiciário, tal qual comemorou 
o Ministro Dias Toffoli em sua despedida da 
Presidência dos colendos Supremo Tribu-
nal Federal e CNJ, finalizou 2019 com 77,1 
milhões de processos em tramitação, repre-
sentando uma redução no estoque em rela-
ção a 2018 de, aproximadamente, 1,5 milhão 
de processos em trâmite, sendo a maior 
queda da série histórica contabilizada pelo 
CNJ, com início em 2009.

Em relação a 2018 houve aumento de 
7% de casos novos, mas a comemoração se 
deve ao fato de que houve efetivo aumento 
de casos solucionados, 12%, tudo a indicar 
uma mudança de tendência, pois, como dito, 
o número de casos pendentes está em curva 
descendente.

Ainda sobre acervo, é de se destacar que 
a Justiça Estadual é o estuário da maioria 
das causas em tramitação, representa 79,4% 
dos processos brasileiros, seguida pela Jus-
tiça Federal, 13,8%; Justiça do Trabalho 5,9%; 
Tribunais Superiores 0,8%; Justiça Eleitoral 
e Militar com 0,02%.

Em relação ao trabalho dos magistrados, 
o Justiça em Números indica que a produ-
tividade cresceu 13% e atingiu a impressio-
nante média de 2.107 processos baixados 
por magistrado – crescimento em todos os 
graus de jurisdição – o que coloca juízes, 
desembargadores e ministros brasileiros 
em destaque, em termos de produtividade. 
Tal fato gerou a menor taxa de congestio-
namento da série histórica de pesquisa, de 
68,5%, algo a ser efetivamente comemorado, 
a despeito da elevada carga de trabalho, 
na casa de 6.115 processos em acervo por 
magistrado.

Em relação ao tempo médio de julgamento dos pro-
cessos, o Justiça em Números 2020 indica que, na fase 
de conhecimento, os processos demoram, em média, 
oito meses em uma vara do trabalho; nove meses em 
um juizado estadual; 12 meses em um juizado federal; 
dois anos e cinco meses em nos tribunais estaduais e 
um ano e sete meses em tribunais federais.

A fase de execução, sempre a mais demorada em 
qualquer país do mundo, por depender da existência 
de patrimônio pelo devedor – nem sempre facilmente 
encontrado – tem um tempo de duração de processo 
maior, de sete anos e oito meses na Justiça Federal; 
seis anos e nove meses na Justiça Estadual e quatro 
anos e dez meses na Justiça do Trabalho, com a obser-
vação de que nessa última as hipóteses de impenho-
rabilidade são reduzidas.

A conciliação, que tradicionalmente recebe a aten-
ção do CNJ, apresenta índices estáveis, na casa de 
19,6% para a fase de conhecimento; 6,1% para a fase 
de execução e 1,3% para os processos nos tribunais, 
a indicar ser esse um desafio constante a todos 
os operadores do direito e a elevação desse índice 
importante meta a ser alcançada.

O investimento em equipamentos de informática, 
tão necessário em qualquer época, absolutamente valo-
rizado em tempo de pandemia, foi infimamente inferior 
ao de 2018, mantendo-se na casa dos R$ 2,18 bilhões, o 
que indica a necessidade de investimentos por parte de 
tribunais, além da paulatina adesão dos tribunais ao PJe, 
o que minimizaria gastos e maximizaria ganhos.

Os dados do acervo de processos indicam que 
27%, lamentavelmente, ainda são físicos; 20% estão 
no PJe; 19% no SAJ; 9% no Projudi; 7% no E-proc; 2% 
no Themis e 17% em outros sistemas eletrônicos, daí a 
importância, para essa área, da gestão do Presidente 
Ministro Luiz Fux, com destaque ao Projeto Plata-
forma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), para dar 
maior interoperabilidade aos sistemas.

Como visto, a soma dos esforços de magistrados e 
servidores, os investimentos em informática, sistemas 
de processos eletrônicos e gestão eficiente vem per-
mitindo dados mais positivos, a indicar estarmos no 
caminho para um Judiciário que apresente soluções 
justas, em tempo razoável e com menor custo.

eSPaçO CNJ

“É tarefa da oAb 
resguardar o 
mercado brasileiro” 

Felipe santa cruz, 

Presidente do conselho 

Federal da oAb
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O documento considera que a contratação de 
escritórios estrangeiros sem inscrição na OAB ou com 
inscrição irregular “não atende o interesse público, 
tampouco os critérios de lisura dos procedimentos, de 
licitude e de probidade, podendo configurar má gestão 
de recursos públicos”.

A corregedoria determinou às seccionais da OAB no 
Rio e em São Paulo que abram procedimento adminis-
trativo interno para suspender/cancelar as inscrições 
dos escritórios. A assessoria jurídica do CFOAB vai 
avaliar a possibilidade de oferecer representação junto 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) informando o 
descumprimento da legislação pela Petrobrás.

Procedimento semelhante já foi determinado às 
duas seccionais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
quanto aos contratos do BNDES com escritórios 
estrangeiros, envolvendo os escritórios Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton, Clifford Chance e White & 
Case, além do escritório nacional Levy & Salomão 
por ter prestado consultoria em Direito nacional, na 
modalidade de concurso, em conjunto o escritório 
estrangeiro Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. A Corre-
gedoria Nacional da OAB vai acompanhar as medidas 
adotadas pelas seccionais. 

Na mesma linha de defesa do mercado brasileiro, as 
ações da Coordenação de fiscalização resultaram em 
mais de 90 notificações a sites e plataformas que ofe-
recem serviços jurídicos privativos de advogados. As 
startups aéreas e jurídicas concentraram grande parte 
dessas denuncias.

A valorização do exercício da advocacia, com a defesa 
de suas prerrogativas e de suas atividades privativas, é 
um dos pilares da atuação da OAB Nacional, juntamente 
com a defesa do Estado Democrático de Direito. Criada 
por portaria do Presidente Felipe Santa Cruz no final do 
ano passado, a Coordenação desenvolve ações de fisca-
lização do exercício profissional em todo o País, com o 
objetivo de impedir o exercício ilegal.

Neste período de pandemia do novo coronavírus, 
de 17 de março a 13 de outubro, a Coordenação instau-
rou mais de 110 procedimentos e mais de 40 empresas 
e mais de 40 escritórios estrangeiros foram investi-
gados no período. Considerando o período de janeiro 
a meados de outubro, tramitaram 214 denúncias na 
Coordenação de Fiscalização.

As principais infrações denunciadas envolveram 
a prática de captação indevida de clientela, o uso de 

publicidade irregular e o exercício irregu-
lar de atividade privativa de advogado. As 
denúncias recebidas se desdobraram em 
investigações envolvendo aproximadamente 
288 advogados, 40 escritórios de advocacia 
estrangeiros, 32 escritórios de advocacia bra-
sileiros, 49 pessoas jurídicas não inscritas na 
OAB e seis pessoas físicas não inscritas na 
OAB.

O coordenador e secretário-geral adjunto, 
Ary Raghiant, considerou que os números 
demonstram o acerto da diretoria na criação 
do órgão, que atua em parceria com as sec-
cionais. “Os resultados até aqui alcançados 
são visíveis e servem para coibir ações repe-
tidas e para orientar aqueles que não agem 
com dolo”, disse Raghiant.

O Código de Ética e Disciplina da OAB 
estabelece que a publicidade profissional 
do advogado tem caráter meramente infor-
mativo, não podendo configurar captação 
de clientela ou mercantilização da profis-
são. Levantamento realizado pela Coorde-
nação de Fiscalização apontou que a maior 
parte das startups notificadas atua ofere-
cendo serviços a clientes de companhias 
aéreas, buscando captar clientes indevida-
mente, atingindo atividades privativas dos 
advogados.

Nas investigações, a Coordenação tam-
bém notificou startups que prometem conec-
tar advogados e clientes, contrariando as 
regras que não permitem a atuação de pla-
taformas de intermediação entre clientes e 
advogados. Foram notificadas 68 startups 
aéreas, dez startups jurídicas, oito empresas 
de consultoria e auditoria e cinco empresas 
privadas. Na lista, há empresas que comete-
ram mais de uma infração, como, por exem-
plo, a captação indevida por meio de publici-
dade irregular.

Outras infrações computadas foram: 
exercício irregular da atividade de advoca-
cia, exercício da profissão quando impedido, 
prestar concurso a terceiros para realização 
de ato contrário à lei e fazer falsa prova para 
inscrição na OAB. 

eSPaçO Oab

cacia em todos os contratos efetuados pelas 
estatais, com ou sem licitação.

“O mercado brasileiro é cobiçado pela 
advocacia mundial, é um mercado de mais 
de R$ 50 bilhões por ano, e é tarefa da Ordem 
resguardar esse mercado”, afirmou o Presi-
dente da OAB, Felipe Santa Cruz. “Se é certo 
que queremos nos aproximar do comércio 
internacional, da advocacia de vários países, 
também é certo que é nossa tarefa resguardar 
o mercado nacional”, continuou. Para Santa 
Cruz, a advocacia precisa estar atenta à con-
corrência desleal e a qualquer irregularidade 
na contratação de escritórios estrangeiros.

“A OAB está permanentemente vigilante 
quanto a essa realidade. Já agimos concre-
tamente em relação ao BNDES e à Petro-
bras, que vinham contratando bancas inter-
nacionais com honorários altíssimos, fora 
dos parâmetros para pagamento nacional. 
Nós já denunciamos esses contratos e esta-
mos intimando as bancas, porque na nossa 
leitura e na da Corregedoria Nacional, que 
tem feito um belo trabalho nesse sentido, 
não houve a observância da nossa legisla-
ção”, disse Santa Cruz.

As investigações conduzidas pela Coor-
denação  Nacional de  Fiscalização  da Ativi-
dade Profissional da Advocacia sobre a atu-
ação desses escritórios tiveram início após 
notícias publicadas na imprensa e denúncias 
encaminhadas por seccionais da OAB. De 
acordo com as notícias, a atuação dos escri-
tórios contratados pela Petrobras envolveria 
custos em torno de R$ 200 milhões.

Após análise dos contratos realizados 
pela Petrobras com 24 escritórios para pres-
tarem consultoria, nos últimos cinco anos, a 
Coordenação constatou irregularidades em 
22 deles. A apuração foi realizada com base 
nos contratos enviados pela estatal para atu-
ação somente acerca de direito estrangeiro. 
Dos 24 escritórios, dois possuem inscrição 
como consultores estrangeiros junto à OAB
-RJ, quatro possuem inscrição junto à OAB
-SP e não foram localizadas inscrição de 18 
escritórios. 

A Coordenação identificou indícios de que alguns 
escritórios, de algum modo, desempenharam suas ati-
vidades no território brasileiro, com cláusulas expres-
sas de realização de algumas atividades no Brasil, 
contrariando as normas. Outros contratos preveem a 
realização de despesas para atividades excepcionais 
realizadas no Brasil. Identificou-se ainda contrato que 
prevê a prestação de serviços jurídicos relacionados à 
legislação brasileira.

“Não assiste fundamento ao argumento da 
Petrobras no sentido de que as consultorias jurídicas 
contratadas foram prestadas exclusivamente em 
território estrangeiro ou em outro estado que não o 
do Rio de Janeiro”, afirma o despacho do corregedor 
nacional e coordenador nacional de Fiscalização, Ary 
Raghiant Neto. “E, da análise da atuação desses escri-
tórios estrangeiros em território brasileiro, ainda que 
por atuação remota, constata-se, em tese, violação à 
legislação aplicável à assessoria jurídica estrangeira no 
território nacional, especialmente a Lei nº 8.906/1994 e 
do Provimento nº 91/2000 do Conselho Federal da OAB 
(CFOAB)”, continua o documento. 

O art. 3º da lei estabelece que “o exercício da ati-
vidade de advocacia no território brasileiro e a deno-
minação de advogado são privativos dos inscritos 
na Ordem dos Advogados do Brasil”.  E o artigo 1º do 
Provimento afirma que “o estrangeiro profissional em 
Direito, regularmente admitido em seu país a exercer 
a advocacia, somente poderá prestar tais serviços no 
Brasil após autorizado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil”.

A análise concluiu que apenas dois entre os escri-
tórios contratados cumpriram o Provimento com 
inscrição no Rio, circunscrição da sede da Petrobras: 
Hogan Lovells e Baker Botts. Outros quatro escritórios 
possuem inscrição junto à OAB-SP, seccional diversa 
daquela onde prestou o serviço, violando a Provi-
mento: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Clyde & Co, 
Gibson, Dunn & Crutcher e While & Case. 

Quanto à atuação dos demais escritórios que não 
possuem inscrição nos quadros da OAB, o despacho 
enfatiza que a prestação de serviços “revela-se irre-
gular quando praticados por sociedades não inscritas 
na OAB o que, em tese, constitui contravenção penal 
de exercício ilegal da profissão, conforme art. 47 do 
Decreto-Lei nº 3.688/1941 e art. 4º do Regulamento 
Geral da OAB”.
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bem-te-vi do 
tst venCe 
prêmio 
inovação  
judiCiário 
exponenCial

 da RedaçãO 

O programa Bem-te-Vi, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), foi o vencedor do Prêmio Ino-
vação Judiciário Exponencial, na categoria Ins-

titucional. A premiação foi entregue durante a última 
edição do Expojud (Congresso de Inovação, Tecnologia 
e Direito para o Ecossistema da Justiça), realizado em 
outubro.   

Lançado em 2018 pelo então Presidente do TST, 
Ministro Brito Pereira, sob a coordenação do Minis-
tro Alexandre Agra Belmonte, o programa Bem-te-Vi 
foi desenvolvido após 20 meses de trabalho da equipe 
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação (Setin/TST). Com o uso de inteligência artificial 
e tecnologia big data, a ferramenta tem por objetivo 
auxiliar ministros e servidores a gerenciar os proces-
sos judiciais que chegam aos gabinetes. 

  Ao facilitar o trabalho, tornou mais eficientes as 
análises das ações trabalhistas e acelerou seu tempo 
de tramitação nos 27 gabinetes dos ministros antes 
de serem levadas a julgamento nas seções e turmas. 
O que, no fim das contas, aumentou como um todo a 
produtividade do TST – que apenas no ano passado 
julgou mais de 330 mil processos, uma média de 1,3 mil 
processos por mês por ministro. 

Filtros – A ferramenta conta com diver-
sos filtros para triagem e permite saber, por 
exemplo, quantos processos estão relaciona-
dos a determinado tema, há quanto tempo 
deram entrada no gabinete, qual é o servidor 
responsável, quais são partes recorrentes, se 
o número de julgados está de acordo com as 
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça, etc. 

São ao todo 38 filtros, reunidos em nove 
grupos (Principal, Tema, Processo, Indi-
cadores, Partes, Tramitação Preferencial, 
Tempo, Situação Atual e Advogado), cujas 
informações são atualizadas diariamente 
e os relatórios, com várias possibilidades 
de cruzamento de dados, e que podem ser 
salvos nos formatos PDF ou Excel – funcio-
nalidades até então inéditas na Justiça do 
Trabalho. 

Nos últimos meses, o programa foi apri-
morado pela equipe da Setin e recebeu 
melhorias, como a análise automática da 
tempestividade das ações e a possibilidade 
de realização de pesquisas textuais em acór-

dãos dos Tribunais Regionais do Trabalho, a partir do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

A equipe responsável pelo desenvolvimento da fer-
ramenta também optou por trabalhar com softwares 
de código aberto e buscou a integração com outros sis-
temas já existentes no Judiciário, como o eRecurso, o 
Pje e o DEJT, a fim de obter informações e dados neces-
sários para fazer os cruzamentos e, assim, criar a base 
para a nova funcionalidade.

Outro recurso para deixar a gestão processual 
ainda mais célere e eficiente é a Triagem Virtual, fer-
ramenta que facilitou o trabalho de pesquisa dos pro-
cessos nos gabinetes, sobretudo durante o período de 
trabalho remoto, que foi imposto aos servidores da 
Justiça do Trabalho pelas medidas de isolamento para 
conter a pandemia de covid-19.

tudo vê – Batizado em homenagem ao passarinho 
presente em abundância na fauna brasileira, que “vê e 
conta que viu”, o ícone do Bem-te-Vi agora é também 
encontrado na área de trabalho de todos os terminais 
do Tribunal, podendo ser acessado por todos os magis-
trados e servidores, sem necessidade de login ou senha.

Na próxima fase do projeto serão incluídos alertas 
para indicar eventuais impedimentos dos ministros do 
TST no julgamento de processos. O gabinete da Pre-
sidente do Tribunal, Ministra Maria Cristina Peduzzi 
está sendo utilizado como projeto piloto. 

outros venCedores
Os demais vencedores do Prêmio Inovação 

Judiciário Exponencial foram: na categoria 
Liderança Exponencial, a Juíza Federal Luciana 
Ortiz, da Justiça Federal em São Paulo; na 
categoria Prestação de Serviços, a plataforma 
Sinapses, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima; e na categoria Enfrentamento da 
Crise, venceu o projeto Desafio Covid-19, do 
Ministério Público do Estado de Pernambuco.

Selecionados dentre mais de cem inscri-
tos, os projetos foram avaliados pela Fundação 
Instituto de Administração da Universidade de 
São Paulo (FIA/SP). 

34 ReCONHeCiMeNTO

Ministro do tst alexandre agra Belmonte, 

coordenador da iniciativa
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a voz e a ConsCiênCia  
negras na magistratura

eSPaçO aMb

 FláVia MaRTiNS de CaRValHO 

Juíza do TJSP

Diretora de Promoção da Igualdade  

Racial da AMB

No mês de outubro, entre os dias 19 a 
23, foram realizados conjuntamente 
o IV Encontro Nacional de Juízas e 

Juízes Negros (IV Enajun) e o I Fórum Nacio-
nal de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas 
as formas de Discriminação (I Fonajurd), do 
qual tive a honra de participar como mem-
bro da Comissão Organizadora, composta 
também pelos juízes Fábio Esteves (Vice-pre-
sidente de Direitos Humanos da Associação 
dos Magistrados Brasileiros/ AMB e Juiz do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios), Roberto Alcântara (Juiz do Tribunal 
de Justiça do Estado de Sergipe/ TJSE e Pre-
sidente da Associação dos Magistrados de 
Sergipe), Edinaldo César (TJSE), Bárbara Fer-
rito (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), 
Eduardo Pereira da Silva (Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região), Carol Valadares (TJSE) 
e Manuela Hermes (Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região). 

O evento contou com nomes de peso, 
como o professor Adilson José Moreira e a 
psicóloga Lia Vainer Schucman, e trouxe uma 
série de reflexões para o público que partici-

pou da edição virtual do encontro, adaptado 
aos tempos de pandemia. Embora não tenha 
repercutido na grande imprensa – talvez 
pela ausência de ministros dos tribunais 
superiores na cerimônia de abertura – isso 
em nada diminui sua importância, uma vez 
que se consolidou como um evento imperdí-
vel para juízas e juízes preocupados com as 
questões raciais no Brasil.  

Ao longo das palestras, não foram pou-
cos os momentos em que as lágrimas me 
vieram aos olhos, reação que pude perceber 
também na expressão dos demais colegas da 
Coordenação. A emoção que nos atravessou 
pode ser chamada de consciência negra, ora 
manifesta em orgulho, ora como expressão 
de dor. Sim, dor, porque tornar-se consciente 
da própria negritude, sobretudo em uma 
sociedade estruturalmente racista, é um pro-
cesso extremamente doloroso, que implica 
em saber-se visto não como uma pessoa, mas 
como um corpo negro que é lido pela ótica 
da desigualdade racial e que nos coloca em 
condição de inferioridade.

Por mais de uma vez, ouvi colegas bran-
cos(as) falarem sobre o incômodo em não 
poderem expressar suas opiniões aberta-
mente e terem que omitir certas posições 
político-partidárias, por exemplo. Esta não é 
uma possibilidade para um corpo negro. Não 
há como um(a) juiz(a) negro(a) omitir a sua 
cor para não causar desconforto em ambien-
tes racistas, desacostumados com negros em 
posição de poder.

O corpo negro antecede a qualquer fala e 
muitas vezes sequer é ouvido, mas durante o 
IV Enajun e I Fonajurd nós pudemos ouvir a 
voz de muitos daqueles que lutam contra o 
racismo e todas as formas de discriminação, 
negros e não negros, tudo registrado e 
disponível no Youtube da AMB para quem 
quiser se conscientizar, seja no dia 20 de 
novembro ou em qualquer outro data. 

Aliás, dia desses, que bem podia ser o Dia 
da Consciência Negra, conversando com a 
Desembargadora aposentada Ivone Caetano, 
a primeira mulher negra a ocupar a posição 

de desembargadora no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, esta me dizia das 
inúmeras lutas que travou contra o racismo 
no âmbito do Poder Judiciário. “Dizem que 
nossa luta contra o racismo é mimimi, mas 
mimimi é a dor do outro que a gente não 
sente”, disse-me a desembargadora, que já 
foi contra as cotas raciais, mas mudou de 
posição. “Eu era contra [as cotas], mas fui 
convidada a dar uma palestra sobre o tema 
e mergulhei no assunto. Só então compre-
endi a necessidade do sistema de cotas, seja 
no Judiciário ou em qualquer outro lugar”, 
disse-me com o tom quase bravo de quem 
teve que enfrentar o racismo do primeiro ao 
último dia de sua atuação profissional.

Lélia Gonzalez, a grande intelectual 
negra que nos deixou ainda jovem, escrevia 
frequentemente a um grande jornal do País 
usando uma linguagem irreverente e muitas 
vezes fazendo uso do “pretuguês”, uma espé-
cie de africanização do português falado no 
Brasil. Ao estilo de Lélia, depois de ler esse 
breve artigo, cabe perguntar a quem está 
em busca de consciência negra: “Doeu?” Se 
a resposta for negativa, volte uma casa, ou 
melhor, um parágrafo. 

Até o próximo novembro.

Não há como um juiz 
negro omitir a sua 
cor para não causar 
desconforto em 
ambientes racistas, 
desacostumados  
com negros em  
posição de poder” 
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Qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre 
a existência do problema pode, simples-
mente, reparar na quase absoluta ausência 
de negros nas melhores escolas, faculdades, 
restaurantes, cargos e posições da sociedade. 
Embora sendo 55,8% da população, sua pre-
sença nas camadas mais altas da sociedade 
é muito tímida, quase inexistente. Este País, 
que já teve leis que proibiam os negros de 
estudarem, nunca deu boa solução para a 
inserção social após a abolição da escrava-
tura. Não tivemos medidas para garantir 
acesso à educação e aos meios de produção, 
o que criou barreiras e dificuldades que ao 
longo das décadas criaram abismos e fossos 
praticamente intransponíveis.

O fato de termos alguns heróis que, ape-
sar de tudo, alcançaram sucesso e posições 
de poder e riqueza, não pode ser usado como 
desculpa ou venda nos olhos. Aceito que o 
leitor tenha dúvidas sobre o melhor caminho 
para resolver o problema e faça suas próprias 
ponderações. Mas espero que não negue que 
temos um problema real.

A esquerda, por muitos de seus pensado-
res e agentes, tem demonstrado maior preo-
cupação com a questão racial. Infelizmente, 
no entanto, tem levado para essa seara a 
lógica da luta de classes. Já a direita tem, por 
muitos de seus pensadores e agentes, prefe-
rido a “solução Morgan Freeman” (uma vez 
que ficou famosa a fala do ator de que para 
acabar com o racismo, basta não falar nele) 
acreditando, alguns até sinceramente, que o 
problema irá se resolver com acesso de todos 
à educação e ao trabalho.

Ambos os lados erram. Marchas com 
destruição de bens e hostilização racial não 
são produtivas, ferem nossas Constituição e 
legislação. Dar “igualdade” a todos sem resol-
ver os séculos de desigualdade também não 
é honesto. Temos que encontrar uma pauta 
comum e tratar o tema como de Estado, não 
de partidos.

Temos que reconhecer o problema e 
enfrentá-lo dentro do que a Constituição 
estabelece, o que exclui excessos como querer 

impedir a fala de pessoas brancas (o uso equivocado do 
“lugar de fala”), defender que brancos não possam ser 
vítimas de racismo (chamado de “racismo reverso”) ou, 
mais recentemente, a criação de um programa de trai-
nees exclusivo para negros. Do mesmo modo, o impedi-
mento ao relacionamento de pretos com brancos (cha-
mado de “palmitagem”) também é uma violação clara de 
direitos e liberdades. Por outro lado, a simples aplicação 
da “solução Morgan Freeman”, fingindo que não existe 
um problema, seria tão errado quanto, ou até mais.

Não deve ser motivo de incômodo, de forma alguma, 
termos um mês no qual se discute de forma especial a 
necessidade de superar a questão racial e o racismo, do 
mesmo modo como abordamos, em datas próprias, o 
suicídio, o câncer de mama e o de próstata. Se os meses 
podem ser amarelos, rosas e azuis, não há problema em 
termos um para abordar a questão racial. É bom feste-
jar nossa diversidade.

Contudo, algumas ideias amplamente divulgadas 
precisam ser corrigidas. Imputar a escravidão como 
um fenômeno do homem branco contra o negro é 
outro exagero indevido. O fluxo de 12,5 milhões escra-
vos entre a África e América, dos quais 1,8 milhão mor-
reu durante a travessia, é o maior evento em termos 
numéricos, mas não o único. Nem de longe. Não foi 
uma ação de brancos contra negros, mas de brancos 
e negros que tinham poder de subjugar outrem e o 
fizeram, com óbvio dano aos negros. Querer recontar 
a história da forma mais conveniente a sua ideologia é, 
repito, uma grande fake news.

Quando se ensina que o racismo seria monopólio 
de uma raça não se está enfrentando o problema real, 
que é a tendência de todo e qualquer humano de abu-
sar do poder. Além da falsidade histórica há um desvio 
da origem real do problema, reforçando ressentimento 
racial e impedindo a percepção da fonte real do fenô-
meno. A própria tentativa de culpar a sociedade mais 
do que o individuo é danosa pois elimina a responsabi-
lidade pessoal do racista.

Em nosso País, fruto da escravidão do negro e do índio 
e de uma abolição mal executada e inconclusa, temos efei-
tos perversos a serem corrigidos. Bem enfrentado, anoto, 
e não de forma histérica, violenta ou apequenada. Infeliz-
mente, algumas linhas ideológicas querem mais dividir 
do que somar e carregam ações que dialogam com o res-
sentimento e a amargura, que desejam transformar as 
antigas ideias de luta de classes em luta de tribos.

ConsCiênCia negra e 
Captura ideológiCa da 
questão raCial

eSPaçO aJuFe

 WilliaM dOuglaS 

Juiz Titular da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ)

Embora a direita e a esquerda, bem como os 
partidos e os intelectuais que os representam, 
tenham caminhos diferentes para lidar com as 

desigualdades sociais, não faz sentido negar a exis-
tência da questão racial. Isso fica claro em diversos 
estudos e estatísticas. O informativo de Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), por exemplo, mostra que, 
entre os 10% com maior rendimento per capita no Bra-
sil, temos 70,6% de brancos e 27,7 % de negros. Já entre 
os mais pobres, 75,2% são negros e 23,7% são brancos. 
Os cargos gerenciais são ocupados 68,6% por brancos. 
Ora, se, em 2018, 55,8% da população se declara como 
preta ou parda (a soma de ambos é que gera o conceito 
de negros), não há como negar que sequer precisamos 
discutir dívida histórica, pois temos um problema hoje, 
uma fatura vencendo agora.

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado 
no Brasil em 20 de novembro. A data foi escolhida por 
ser o dia atribuído à morte, em 1695, de Zumbi dos 
Palmares, principal líder do Quilombo dos Palmares. 
A sugestão da data é do poeta e professor gaúcho Oli-
veira Silveira, militante do movimento negro em Porto 
Alegre. Ter um dia reservado a esse tema é uma forma 
de chamar atenção para a necessidade de superar desi-
gualdades de oportunidades e também de vencer pre-
conceitos.
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O preâmbulo da Constituição Federal e a cosmo-
visão da maioria dos brasileiros propugnam a solução 
pacífica dos conflitos. Não pode haver contemporização 
com aqueles que pretendem importar manifestações 
violentas, boa parte dos quais movidos por interesses 
alheios à questão racial. São pessoas que querem usar 
essa energia e esse ressentimento acumulado para 
incensar outros interesses, conduta tão reprovável 
quanto o racismo ou, talvez, apenas um novo modelo 
dos antigos senhores de engenho.

No geral, porém, nunca nos esqueçamos: as esta-
tísticas mostram claramente que a grande vítima do 
racismo brasileiro é o preto e, em seguida, o pardo. Os 
pardos, por sinal, ainda sofrem preconceito de alguns 
pretos, que o julgam não ser “preto o suficiente” para 
fins de ações afirmativas. Coisas humanas, repito. Seja 
como for, o colorismo é outro assunto a ser enfrentado 
com sabedoria, boa vontade equilíbrio.

Se há poucos séculos brancos e pretos se juntaram 
para colocar dentro de navios negreiros pretos ven-
cidos e os vender nas Américas, hoje, nesta simbólica 
data, venho denunciar pretos e brancos que, mais uma 
vez, querem enfiar em navios negreiros alguns pretos 
e pardos. Como sempre, a ideia é submeter outros aos 
seus caprichos e interesses. O velho plano, apenas com 
roupas diferentes.

O navio negreiro de hoje é desprezar a autonomia da 
vontade e do pensamento, da liberdade de escolha e de 
expressão do negro que pensa diferente. O que importa 

é fazer prevalecer a própria tese, vontade ou 
pensamento. O lucro mercantil foi substi-
tuído pelo monopólio do discurso. Existem 
pretos que querem ser donos de outros e há 
brancos que lhe fazem coro, pois têm as mes-
mas ideias políticas, sociais ou religiosas (o 
que confirma que não estamos diante de uma 
questão racial, mas ideológica).

Algumas pessoas, ideologias, partidos e 
religiões querem, em busca de supremacia, 
controlar outros pertencentes de suas condi-
ções. Basta, por exemplo, um preto se decla-
rar de direita e é imediatamente acusado 
de ser “capitão do mato”, fenômeno já visto 
várias vezes em nosso País. Querem dizer o 
que seus irmãos podem ser ou fazer. E se não 
fizerem, de imediato os colocam no tronco da 
opinião pública, chicoteando-os com ofensas 
desrespeitosas e tentativas de cancelamento.

Creio que a paz e o império da lei são 
melhores, só isso. Todo homem é um navio, 
com direito de ficar ou zarpar onde e quando 
julgar melhor para sua grande navegação 
existencial. Cada um tem que escolher por 
si mesmo, sem pressão, ameaça ou violência.

A imensa maioria dos brasileiros preza e 
respeita a figura de Jesus Cristo e as lições 
deixadas por Ele podem ajudar muito o diá-
logo e a pacificação social. Ele ensinou que 
todos somos irmãos e que devemos tratar o 
outro como gostaríamos de ser tratados (a 
regra de ouro). Se implementarmos em nosso 
cotidiano social um mínimo de fraternidade 
e de respeito ao direito do outro, estaremos 
caminhando na direção correta.

Temos que trabalhar por um mundo 
em que cada um possa escolher o que jul-
gar melhor para si e ter a maturidade para 
colher os resultados de suas próprias esco-
lhas. O negro, tal como o branco, tem que ter 
o direito de, sem ser ofendido, escolher sua 
fé, a sua ideologia e com quem vai repartir 
a cama, em quem vota e quem quer seguir. 
Afinal, todos compartilhamos uma mesma 
condição humana, que nos faz iguais em dig-
nidade e direitos, como preceituam os direi-
tos humanos.

o navio negreiro de 
hoje é desprezar a 
autonomia da vontade 
e do pensamento, da 
liberdade de escolha e de 
expressão do negro que 
pensa diferente”

41 eSPaçO CONaMP

 eMeRSON gaRCia 

Promotor de Justiça no MPRJ

Consultor Jurídico da Conamp

A influência da tecnologia sobre a 
humanidade é não só intensa como 
disruptiva. Modos de vida são altera-

dos, facilidades construídas e novas dificul-
dades enfrentadas, exigindo um contínuo 
processo de reconstrução. A democracia 
digital nada mais é que o uso da comunica-
ção e da informação tecnológica, em todas as 
espécies de mídia, com o objetivo de ampliar 
a participação política do cidadão. Isto ocorre 
sem os tradicionais limitadores de tempo e 
espaço, próprios do ambiente analógico. 

A competitividade entre os concorrentes 
nas eleições pode ser seriamente compro-
metida a partir de práticas bem comuns. É 
o que se dá com a disseminação de notícias 
falsas e a utilização de robôs para sedimen-
tar conteúdos no imaginário coletivo. Afinal, 
como se costuma dizer, uma mentira repe-
tida mil vezes acaba virando verdade. Esse 
quadro torna-se particularmente dramático 
nas sociedades em que a média da população 
tem baixo nível de escolaridade. Dados do 
IBGE, de 2019, informam que cerca de 41,2% 
da população com 25 anos ou mais tem no 
máximo o ensino fundamental, completo 
(8,1%) ou incompleto (33,1%), além de 6,9% 
sequer contarem com instrução formal. Isso 
certamente explica a reduzida capacidade 
crítica de considerável parcela da população, 
que não consegue perceber a deturpação da 
informação, por mais tosca que seja.

Em 2020 teremos eleições municipais, de 
vital importância para a formação da base 
política dos partidos e com grande influência 

na definição da estratégia a ser adotada nas próximas 
eleições gerais. Estamos no meio de uma revolução 
tecnológica e, embora saibamos que ela há muito se 
iniciou, estamos longe de saber quando terminará. A 
disruptura, portanto, é contínua. Basta pensarmos na 
última eleição presidencial, quando o candidato eleito 
teve apenas oito segundos de tempo de TV, até aquele 
momento considerado a pedra angular de uma campa-
nha eleitoral. Desde então, a força da web só aumentou.

Os principais padrões de comunicação e de infor-
mação utilizados com o uso da tecnologia são a alo-
cução (transmissão da informação), a consulta (recu-
peração da informação) e a conversação (troca de 
experiências). Temos, aqui, o ciclo completo do pro-
cesso político: o candidato se apresenta, o eleitor em 
potencial pesquisa sobre ele e discute suas ideais com 
outros eleitores. Apenas o voto escapa desse ciclo. Em 
todas as fases, fake news e robôs produzem efeitos 
deletérios. Além disso, o ambiente virtual é dominado 
por algoritmos que apresentam pouca ou nenhuma 
transparência, produzindo o efeito perverso de dire-
cionar pensamentos, emoções e, porque não, votos. 

A democracia digital, por certo, tem os seus encan-
tos, mas também oferece riscos.

demoCraCia digital  
e eleições 2020

eSPaçO aJuFe
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maio (Assinatura da Lei Áurea). Isso ocorre 
porque o regime de escravidão e as práticas 
discriminatórias não se encerram quando 
um documento jurídico o declara, embora 
os reconhecimentos formais sejam, sem 
dúvida, importantes. O respeito à igualdade 
e à diversidade permanece como um desafio 
social e jurídico. A cidadania no trabalho sig-
nifica participar e se inserir no mercado de 
trabalho de forma igualitária, efetivamente, 
e não apenas formalmente.

  NOeMia PORTO 

Presidente da Anamatra

A preocupação com a dignidade no trabalho e a 
desarticulação imposta por desigualdades estru-
turadas e estruturais do mercado são temas não 

apenas relevantes, como urgentes. Entre a data de um 
calendário, um anúncio no jornal e um programa para 
trainees, o que há de velho-novo no cenário nacional?

As referências comemorativas de um calendá-
rio podem servir ao exercício coletivo de memória. 
Pensando no dia 20 de novembro (Dia Nacional de 
Zumbi e da Consciência Negra – Lei nº 12.519/2011), 
o seu marco é o do contraponto ao tradicional 13 de 

Em novembro de 2006, a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) condenou o Brasil por não punir 
um caso de racismo, sofrido pela trabalhadora Simone 
André Diniz, cometido no acesso ao emprego. Segundo 
os peticionários, que levaram o tema à Corte, em 2 
de março de 1997, Aparecida Gisele Mota da Silva fez 
publicar em jornal de grande circulação anúncio de 
emprego para contratar empregada doméstica que 
preferencialmente fosse pessoa de cor branca. Quando 
Simone tentou, mesmo assim, se candidatar à vaga, foi 
perguntada sobre a cor da sua pele e, de pronto, recha-
çada por supostamente não preencher o requisito defi-
nido. A discriminação racial foi, primeiramente, levada 
ao conhecimento da Subcomissão do Negro da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Houve for-
malização da notícia do crime à delegacia especiali-
zada e foi instaurado inquérito policial. Nada obstante, 
o Ministério Público, que teria legitimidade para a ação 
penal pública, se manifestou pedindo o arquivamento 
do feito, e, posteriormente, sobreveio sentença do Juiz 
de Direito no mesmo sentido.

O Brasil foi condenado não em razão, exclusiva-
mente, da publicação do anúncio discriminatório e do 
bloqueio de acesso ao emprego sofrido pela trabalha-
dora em razão da raça, mas, sim, porque, além da vio-
lação ao primado da igualdade, as instituições formais 
de justiça no Brasil falharam e não lograram reparar o 
dano e coibir a prática. Foi a primeira vez que um País 
do continente teve sua responsabilidade reconhecida 
pelo sistema interamericano de direitos humanos em 
razão do ilícito da discriminação racial. A despeito 
disso, a sentença internacional, e os seus termos, são 
pouco conhecidos ou debatidos nacionalmente, o que 
seria muito importante para a construção interna de 
uma outra trajetória em favor da igualdade de opor-
tunidades, notadamente no âmbito institucional do 
sistema de Justiça.

De 2006 até agora muito pouco mudou em termos 
de efetividade de políticas públicas, corporativas e/
ou judiciárias que tenham como horizonte o respeito 
à diversidade e o combate ao racismo. É possível que, 

dentre as múltiplas razões, concorra a possí-
vel naturalização social da exclusão em um 
País que, a despeito do seu potencial e gigan-
tismo, é o sétimo mais desigual do mundo, 
para cujo coeficiente é considerado fator de 
distribuição de renda, ficando atrás apenas 
de nações do continente africano.

Recentemente, um dos assuntos que 
tem preocupado os cidadãos e as cidadãs 
no Brasil é o elevado índice de desemprego. 
O número de pessoas desocupadas chegou 
a 13,5 milhões em setembro de 2020, equi-
valente a 14% dos trabalhadores e das tra-
balhadoras, sendo essa a maior taxa mensal 
da série histórica do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Dados ofi-
ciais escancaram as dificuldades nacionais 
na trajetória de uma construção coletiva de 
uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 
I, da Constituição), especificamente quando 
se observa a existência de um mercado de 
trabalho estruturado de forma desigual e 
excludente.

…escancara, 
inconvenientemente, a 
dificuldade da sociedade 
brasileira em reconhecer 
que discrimina, e 
discrimina muito em 
razão da raça” 

 entre uma data no  
 Calendário, um anúnCio  
 de emprego e um programa  
 empresarial
  o que ainda persiste no desigual  mercado de trabalho brasileiro?
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Sobre a ineficiência das políticas ado-
tadas, de maneira sistemática, e não sur-
preendente, nota-se, ainda segundo o IBGE, 
no tema rendimento, que homens brancos 
estão em vantagem no mercado de trabalho 
em relação às mulheres brancas; as mulhe-
res brancas estão em vantagem quando se 
trata das mulheres e dos homens pretos ou 
pardos; a maior distância se encontra entre 
homens brancos e mulheres pretas ou par-
das. De fato, as mulheres pretas ou pardas 
recebem menos da metade do que os homens 
brancos auferem (44,4%). Os homens pretos 
ou pardos, por sua vez, possuem rendimen-
tos superiores somente aos das mulheres 
dessa mesma cor ou raça (razão de 79,1%, 
sendo a maior entre as combinações). Sig-
nificativa maioria de pessoas brancas se 
encontram em cargos gerenciais ou de mais 
alto escalão. A maior informalidade está pre-
sente entre as pessoas de cor ou raça preta. 
A subrepresentatividade, nesse contexto, é 
evidente, considerando que quase 56% da 
população brasileira é preta ou parda, para 
usar as mesmas expressões do IBGE. Em 
síntese, maior parcela da população bra-
sileira (56%), os negros e as negras estão 
em desvantagem no mercado de trabalho, 
apresentam os piores indicadores de renda, 
condições de moradia, escolaridade, acesso 
a bens e serviços, e estão mais sujeitos(as) à 
violência e a terem baixa representação em 
cargos de gerência.

Trata-se de um comportamento estru-
tural, de assimetria não neutra no mercado, 
para muito além, portanto, de exclusões 
sentidas e vivenciadas como individuais. 
O tratamento igualitário é uma perspec-
tiva da cidadania, embora a indivisibilidade 
dessas noções nem sempre tenha estado 
clara no Brasil. Historicamente, em especial 
quando se discute os problemas relaciona-
dos aos índios, aos negros e às mulheres 
nos períodos do Brasil Colônia e do Brasil 
Independente, nota-se que, embora ado-
tasse um status includente, a cidadania 
nacional brasileira não era igualitária, ou, 

dito de outra forma, a igualdade não era uma expec-
tativa vinculada à cidadania. James Holston fez esse 
resgate e menciona que, “na verdade, a palavra igual-
dade nem aparece na Constituição de 1824 (…). Está 
surpreendentemente ausente do art. 179, que define 
os direitos do cidadão copiando, em quase todos os 
outros aspectos, a Declaração dos direitos do homem 
e do cidadão francesa”.

O Texto da Constituição de 1988 oferece um qua-
dro que contrasta com essa descrição. Encontra-se 
proibida expressamente a diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, assim como 
qualquer discriminação no tocante a salário e crité-
rios de admissão do trabalhador portador de defi-
ciência e, ainda, a distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais res-
pectivos (art. 7º, incisos XXX, XXXI e XXXII). O elenco 
constitucional não é exaustivo. A previsão normativa 
expressa a tentativa de eliminar esses e outros itens 
que possam obstar o acesso igualitário aos postos de 
trabalho.

É certo, porém, que concepções jurídico-formais, 
voltadas à leitura interpretativa desses dispositivos, 
tomados na sua literalidade, para desvendar o 
alcance da proteção jurídica trabalhista no tema da 
inclusão e da não-discriminação, em geral, tendem 
ao distanciamento da realidade e à posição refratária 
à adoção de medidas concretas de ações afirmativas, 
sob o pretexto, nunca comprovado, de discriminação 
inversa.

Recentemente, esteve presente nos debates públi-
cos o caso Magazine Luiza, cuja empresa, reconhe-
cendo o déficit de representatividade racial em seus 
quadros, resolveu adotar uma política corporativa, 
enquanto típica ação afirmativa empresarial, que 
auxiliasse na promoção de uma reparação histórica, 
mediante a seleção apenas de negros e negras no 
âmbito de um programa lançado de trainees. Alguns 
discursos jurídicos pautados em uma suposta lite-
ralidade constitucional, ou em um vago princípio 
da razoabilidade (razoável na perspectiva de quem?) 
ou, ainda, em uma tese de discriminação inversa não 
tardaram a ser proferidos para contrariar e criticar 
essa (rara, ressalte-se) postura no âmbito da inicia-
tiva privada. Nesse último aspecto, alerta interes-
sante foi feito por Feliciano & Siqueira, ao indagarem 
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se criar um programa de trainees, restrito a negros, 
seria o mesmo que praticar “racismo reverso” con-
tra os brancos. Segundo eles, “poderíamos responder 
a isto com outra pergunta: o quão comum terá sido, 
nos últimos cem anos, negar-se a um branco, por ser 
branco, o acesso a comércios ou transportes públi-
cos?” A propósito, qual a inconveniência na adoção 
dessa política corporativa de inclusão racial? Talvez, 
uma das respostas possíveis, diante do esforço feito 
por alguns para construir interpretações formalistas, 
é que ela escancara, inconvenientemente, a dificul-
dade da sociedade brasileira em reconhecer que dis-
crimina, e discrimina muito em razão da raça.

Quase dois séculos depois do primeiro importante 
marco constitucional (de 1824), e mais de trinta anos 
depois do advento do paradigma do Estado Demo-
crático de Direito (de 1988), os dados empíricos reve-
lam que, no que diz respeito à cidadania no e para o 
trabalho, ainda é um desafio fazer coincidir trajetó-
rias normativas com uma realidade vivenciada como 
igualitária. 

Para alguns, anunciar no jornal que a vaga para 
a empregada doméstica exclui os negros e tornar 
público um programa de trainees para negros esta-

riam no mesmo patamar de discriminação, 
exatamente porque estão dispostos a uma 
leitura constitucional formalista, e com 
fortes apegos à literalidade, tendendo, com 
isso, a expressar o descompromisso com os 
dados concretos que revelam as insistentes 
práticas discriminatórias.

Se por um lado, considerando a reali-
dade nacional, o advento do regime demo-
crático representou, no mínimo, uma 
ampla abertura para as reivindicações em 
torno do tema da cidadania que, no sistema 
jurídico-constitucional, adquiriu relevante 
centralidade, por outro, a pobreza, as exclu-
sões e os redesenhos no mundo do traba-
lho têm adquirido o significado justamente 
do exercício não igualitário de direitos de 
cidadania.

A Organização Internacional do Traba-
lho tem alertado que para alcançar patama-
res de redução da pobreza e maior bem-es-
tar e justiça social, é necessário melhorar 
a situação relativa das mulheres, negros e 
outros grupos discriminados da sociedade 
e aumentar sua possibilidade e acesso a 
empregos capazes de garantir uma vida 
digna para si próprios e suas famílias. A 
pobreza está diretamente relacionada, den-
tre outros aspectos, à discriminação exis-
tente na sociedade.

Entre a insuficiente repercussão da con-
denação no Brasil na OEA, baseada no ine-
ficiente combate ao racismo, e a alta reper-
cussão de uma iniciativa de correção de 
desigualdade racial em âmbito empresarial, 
há muito a se analisar e refletir sobre uma 
sociedade que insiste em negar que tenha 
efetivas e sérias dificuldades em admitir a 
existência do racismo estrutural. A data de 
20 de novembro em cada ano ainda tem sido 
o da repetição sobre o quanto ainda não 
avançamos para saldar uma dívida, conosco 
mesmos, ou seja, estamos nos devendo uma 
sociedade verdadeiramente tributária dos 
valores da igualdade e da liberdade para 
todos, de modo substancial, para além dos 
formalismos.

Há muito a se analisar 
e refletir sobre uma 
sociedade que insiste em 
negar que tenha efetivas 
e sérias dificuldades em 
admitir a existência do 
racismo estrutural”
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Recentemente o Presidente da Repú-
blica declarou “que ninguém pode 
obrigar ninguém a tomar vacina”, 

embora tenha o próprio sancionado a Lei nº 
13.979/20201, que dispõe sobre as medidas 
que poderão ser adotadas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
novo coronavírus, entre elas, a possibilidade 
de adoção de “determinação de realização 
compulsória de vacinação e outras medidas 
profiláticas” (art. 3º, inciso III, alínea “d”).

A vacinação compulsória não é novidade 
da Lei nº 13.979/2020. Diversos diplomas nor-
mativos já previam a imunização compulsória 
e respectivas sanções. O Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) foi formulado em 1973 pelo 
Ministério da Saúde, com o objetivo de coor-
denar as ações de imunização que, até então, 

se caracterizavam pela descontinuidade, pelo 
caráter episódico e pela reduzida área de 
cobertura2. A Lei nº 6.259/1975 regulamenta o 
PNI e faz referência à obrigatoriedade da vaci-
nação3. Em 1990 foi editada a Lei nº 8.069, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) e prevê, em seu art. 14, pará-
grafo primeiro, que “é obrigatória a vacinação 
das crianças nos casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias”. O art. 249 do ECA prevê 
como infração administrativa o descumpri-
mento, dolosa ou culposamente, dos deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrentes 
da tutela ou guarda, a qual poderá ser sancio-
nada com pena de multa de três a vinte salá-
rios, aplicando-se em dobro em caso de rein-
cidência. Posteriormente, a Portaria 597/2004 
instituiu o calendário nacional de vacinação, 
com previsão de algumas sanções de natu-

reza administrativa, como a impossibilidade 
de realização de matrícula em creches ou em 
instituições de ensino sem a apresentação do 
comprovante de vacinação. 

Em que pese o indiscutível sucesso das 
diversas campanhas de vacinação que erra-
dicaram doenças como a rubéola, a polio-
mielite, a difteria e o sarampo4 – que hoje 
ameaçam voltar a atingir os brasileiros5 – 
cresce no País o movimento contra a vaci-
nação compulsória. Seus adeptos argumen-
tam que o direito à liberdade individual e à 
proteção da família seriam violados com a 
imposição de tal medida pelo Poder Público 
e que esta intervenção teria se originado 
em legislação produzida durante o regime 
militar e refletiria a ação de um Estado 
autoritário e, portanto, violador de direitos 
consagrados na Constituição da República. 
Alegam ainda que existe uma fundada des-
confiança sobre possíveis efeitos colaterais 
e eficácia das vacinas6.

A matéria está na pauta do Supremo Tri-
bunal Federal, sob a relatoria do Ministro 
Luís Roberto Barroso. O Pleno (Repercus-
são Geral, Tema 1103, ARE 1267879) vai dar 
a última palavra sobre o direito de pais e 
responsáveis decidirem não submeter seus 
filhos à vacinação compulsória ou, se agindo 
assim, estarão violando norma legal e sujei-
tos a sanções.

A ação civil pública que deu origem à dis-
cussão do Tema 1103 foi proposta contra os 

pais de uma criança para obrigá-los a regu-
larizar a vacinação de seu filho. No curso do 
processo, os pais demonstraram que são bem 
informados sobre questões de saúde e susten-
taram que por motivos ideológicos não vaci-
naram seu filho.

Segundo o ministro relator, “de um lado, 
tem-se o direito dos pais de dirigirem a cria-
ção dos seus filhos e a liberdade de defen-
derem as bandeiras ideológicas, políticas 
e religiosas de sua escolha. De outro lado, 
encontra-se o dever do Estado de proteger 
a saúde das crianças e da coletividade, por 
meio de políticas sanitárias preventivas de 
doenças infecciosas, como é o caso da vaci-
nação infantil”7.

Não é de hoje que o Supremo depara-
se com a matéria e via de regra reconhece 
a preponderância dos interesses coletivos 
sobre o interesse privado. A liberdade é um 
direito fundamental do indivíduo, garantido 
na Constituição da República; no entanto, a 
liberdade individual possui limite.

Embora a vacinação aparente ser uma 
decisão unicamente individual, é necessá-
rio considerar que a imunização em massa 
é uma importante medida de saúde pública, 
com contribuição inquestionável no controle 
e na erradicação de diversas doenças e, con-
sequentemente, na diminuição da mortali-
dade e no aumento da expectativa de vida. 
Para que a vacinação tenha efeito coletivo, é 
necessário que um grande número de pes-

não é de hoje que o supremo depara-se 
com a matéria e via de regra reconhece 
a preponderância dos interesses 
coletivos sobre o interesse privado”
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soas se vacine, até que seja atingida a chamada imuni-
dade coletiva.

A aparente decisão individual quanto a tomar ou 
não uma vacina contra uma doença infectocontagiosa 
terá um impacto significativo no coletivo. Diante do 
conflito existente entre liberdade individual e saúde 
pública, deverá preponderar a supremacia do interesse 
público, cabendo ao Estado, detentor do poder de polí-
cia, intervir e impor um limite.

É certo que tal limite jamais deve ultrapassar 
os umbrais administrativos de modo a alcançar a 
esfera penal e promover novas incriminações, como 
anunciam os discursos punitivistas veiculados em 
redes sociais ou embutidos em projetos de lei destina-
dos a criminalizar condutas que podem ser combati-
das no âmbito administrativo. Não há necessidade de 
se recorrer a ultima ratio, como sugere, por exemplo, o 
PL nº 3842/2019.

As sanções administrativas, como a possibilidade 
de aplicação de multa (ECA), a necessidade de apre-
sentação de comprovação de vacinação para efeito de 
matrícula em creches e instituições de ensino, para 
alistamento militar, para recebimento de benefícios 
sociais concedidos pelo governo e para contratação 

trabalhista (Portaria 597/2004), entre outras, 
surtem o efeito desejado para alcançar resul-
tados satisfatórios ao longo dos anos, como 
revelam dados do Ministério da Saúde.

O limite da intervenção do Direito Penal 
nesta seara já está definido no art. 268 do 
Código Penal: “Infringir determinação do 
Poder Público, destinada a impedir introdução 
ou propagação de doença contagiosa: Pena 
– detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único – A pena é aumentada de 
um terço, se o agente é funcionário da saúde 
pública ou exerce a profissão de médico, far-
macêutico, dentista ou enfermeiro”. Não há 
qualquer justificativa plausível para a criação 
de novos tipos penais. Na perspectiva de um 
direito penal mínimo, cumpriria promover 
uma interpretação restritiva da norma, redu-
zindo seu alcance. In casu, a boa serventia do 
Direito Penal é a sua não aplicação.

notAs

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em 11/10/2020.

2 http://pni.datasus.gov.br/apresentacao.asp#:~:tex-
t=Em%201973%20foi%20formulado%20o,pela%20
reduzida%20%C3%A1rea%20de%20cobertura. Acesso em 
30/09/2020.

3 O Decreto nº 78.231/1976 regulamentou a Lei nº 
6.259/1975, em seu art. 29, que “é dever de todo cidadão 
submeter-se e os menores dos quais tenha a guarda ou 
responsabilidade, à vacinação obrigatória”.

4 https://portal.fiocruz.br/noticia/vacinas-ainda-
sao-uma-das-armas-mais-eficazes-para-prevenir-doen-
cas, acesso em 17/10/2020.

5 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44706026, 
acesso em 16/10/2020.

6 https://www.camara.leg.br/noticias/691091-proposta
-retira-vacinacao-compulsoria-da-lista-de-medidas-de-
combate-a-covid-19/#:~:text=O%20Projeto%20de%20
Lei%204506,da%20pandemia%20de%20Covid%2D19 
e https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/09/o-
supremo-deve-deixar-sob-a-responsabilidade-dos-pais-
-a-decisao-de-vacinar-seus-filhos-sim.shtml

7 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDeta-
lhe.asp?idConteudo=451552&ori=1#:~:text=O%20
Supremo%20Tribunal%20Federal%20(STF,%2C%20reli-
giosas%2C%20morais%20e%20existenciais. Acesso em 
11/10/2020.
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As possibilidades de resolução de disputas 
valendo-se do ambiente de Internet, conheci-
dos como resolução de disputas online ou ODR 

(online dispute resolution), embora tenham emergido 
com grande destaque em todo o mundo em virtude 
do isolamento social vivido a partir de março de 2020, 
vêm sendo pensados e colocados em prática desde o 
final da década de 19901. Os cenários de aplicação dos 
ODR, entretanto, mostram-se substancialmente dife-
rentes hoje.

A começar, justamente, pela amplitude do 
espectro de sua aplicação. Antes utilizados 
sobretudo nas práticas não judiciais, seu uso 
vem se intensificando também na seara judicial. 

No Brasil, com a Lei do Processo Eletrô-
nico2, o sistema informatizado prestava-se à 
“tramitação de processos judiciais, comunicação 
de atos e transmissão de peças processuais”, 
cuidando-se de um banco de dados. Passou a 
comportar a realização de audiências e de julga-
mentos, culminando com a Resolução 337, de 29 
de setembro de 2020, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O tema da aplicação da tecnologia, 
tanto ao processo judicial quanto aos procedi-
mentos decisórios (se conduzidos por homem ou 
por máquinas), toca os direitos e garantias indi-
viduais consagrados na Constituição Brasileira 
de 1988, dentre eles o do devido processo legal, 
que incluiu o direito de ampla defesa, do juiz 
natural, e da apreciação da demanda nos termos 
em que proposta. Isso porque o sistema estatal 
de Justiça mostra cariz constitucional, peça inte-
grante do Estado Democrático de Direito. 

Embora não se possa e não se pretenda virar 
as costas à inovação tecnológica aplicável à via 
judicial, tanto nos aspectos procedimentais 
quanto decisórios, o ODR se mostra bastante 
adequado aos meios extrajudiciais (arbitragem, 
mediação, conciliação, dispute boards), justa-
mente pela autonomia de vontade que reveste 
essas alternativas. As partes podem dispor sobre 
os métodos e meios utilizados para a resolução 
de sua particular disputa.

Em qualquer situação, entretanto, os ODRs 
respeitam alguns princípios, valendo destacar 
cinco que se mostram como os mais relevantes:
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1. A acessibilidade e a garantia de que a parte 
terá a ferramenta disponível para uso durante 
o tempo necessário e de maneira plena, quer 
dizer, a usabilidade da plataforma digital deve 
ser assegurada; 

2. A autonomia da vontade, expressa pela partici-
pação informada de cada interveniente, isto é, 
com conhecimento de todos os desdobramen-
tos do procedimento e da conclusão esperada;

3. A igualdade e equilíbrio dos participantes, 
durante todo o desenvolvimento dos trabalhos 
online;

4. A garantia de sigilo e confidencialidade, justa-
mente a segurança desse ambiente digital;

5. A neutralidade, equidistância e domínio da 
técnica pelos usuários da plataforma, quer dos 
árbitros, mediadores, conciliadores ou inte-
grantes dos comitês de disputa.

Em um ambiente de presença física, as 
partes podem sentir que recebem trata-
mento equânime quando podem fruir de 
idêntico espaço de fala e de escuta. Entre-
tanto, essa igualdade pode ser sensivelmente 
afetada quando em ambiente digital, por 
incrível que possa parecer. As partes, em 
especial no Brasil, não têm igual acesso à tec-
nologia, à Internet. Fala-se muito que todos, 
no Brasil, disporiam de um telefone celular 
com acesso à Internet. Contudo, na prática, 
muitos enfrentam dificuldades reais tanto 
com a qualidade da conexão, quanto com a 
participação em uma reunião digital.

Quando partes mais experientes parti-
cipam de uma seção remota, os trabalhos 
se desenvolvem de maneira muito similar à 
dinâmica de uma reunião física. Entretanto, 
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casos envolvendo partes menos experientes, sem vivên-
cia no uso desse meio de comunicação, o fato de estar no 
ambiente virtual, sem o domínio dos desdobramentos, 
já faz com que a parte se sinta em desvantagem, des-
protegida. Esse é um desafio. Por isso, imprescindível o 
esclarecimento de todos os participantes sobre o uso da 
ferramenta e de modo a permitir que manifestem livre-
mente sua concordância em participar.

Outro desafio, é a condução dos trabalhos, e, para 
isso, os árbitros ou mediadores precisam deter experi-
ência nesse ambiente para ter maestria em assegurar 
igualdade de oportunidades a cada parte para falar e 
ser ouvida.

Em especial, o tema do sigilo envolve alguns mitos 
e fantasmas, sobre gravação da reunião para uso pos-
terior. Ora, as reuniões em presença física também 
podem ser gravadas sem que os demais participan-
tes se deem conta. No ambiente digital, a segurança é 
inclusive maior, porque somente o administrador da 
plataforma pode gravar, na fonte, a reunião. Isso não 
impede que qualquer participante grave o que está 
ocorrendo na tela de seu computador, não irá gravar 
a partir do sistema, mas externamente. Ora, os regu-
lamentos dos centros de arbitragem e mediação clara-
mente dispõem sobre o uso – proibido – dos materiais 

e das conversas e entendimentos travados no 
curso do procedimento.

Cuidando-se de procedimento ad hoc, 
compete ao árbitro ou mediador, antes de 
mais nada, estabelecer claramente as regras 
sobre o uso da plataforma escolhida, obtendo 
concordância expressa, por escrito, de todos 
os participantes e, a partir dai, prosseguir. 

Qualquer que seja o ambiente, físico ou 
digital, os deveres dos árbitros, dos mediadores, 
dos conciliadores, dos integrantes do dispute 
board, permanecem os mesmos, em especial 
quanto à independência, neutralidade, impar-
cialidade, inexistência de conflito de interesses.

Em se tratando especificamente de 
mediação, várias plataformas foram adapta-
das para esse modo ODR. Algumas funcio-
nam como sistemas de ofertas sucessivas, 
outras reproduzem, no meio digital, a estru-
tura da mediação em presença física.

A Associação dos Advogados de São Paulo 
(ASSP), por exemplo, que já contava com o 
Centro de Mediação (CMAASP), criado em 
2016, e que já vinha desenvolvendo sua pla-
taforma digital, hoje está oferecendo esse 
serviço tanto a demandas já judicializa-
das, quanto para mediação extrajudicial. O 
grande diferencial da plataforma do CMA-
ASP, além das condições especiais de valores 
para associados, é prestigiar a participação 
das partes devidamente assessoradas por 
advogado. A plataforma do CMAASP geren-
cia os documentos, as reuniões online, as 
comunicações entre todos os participantes 
e as reuniões ocorrem em ambiente seguro, 
com a presença de mediador, conhecedor de 
todas as facilidades da plataforma para pro-
piciar segurança a todos os envolvidos.

notAs

1 KATSH, Ethan, ODR: A Look at History A Few Thoughts 
About the Present and Some Speculation About the Future, 
in Katsh and J. Rifkin, Online Dispute Resolution: Resolving 
Disputes in Cyberspace, (2001), pp. 73 e ss.

2 Lei nº 11.419/2006,  que “dispõe sobre a informatização 
do processo judicial; altera a Lei nº 5.869/1973 – Código 
de Processo Civil; e dá outras providências.

Qualquer que seja o 
ambiente, físico ou digital, 
os deveres dos árbitros, 
mediadores, conciliadores 
ou integrantes do dispute 
board permanecem os 
mesmos, em especial 
quanto à independência, 
neutralidade, 
imparcialidade e 
inexistência de conflito de 
interesses”
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 MaTHeuS góeS SaNTOS 

Defensor Público do Estado da Bahia

O atual Sistema de Justiça, sabe-se, 
enfrenta gargalos gigantescos: litigân-
cia multitudinária, tratamento procedi-

mental inadequado do litígio, sobreposição de 
atuações institucionais. O resultado é a entrega 
morosa do serviço reclamado e o sentimento de 
frustração do cidadão, cuja confiança nas Insti-
tuições, embora seriamente abalada, felizmente 
teima em subsistir.

Acesso à Justiça e acesso ao Judiciário não se 
confundem.

O conceito de justiça atravessou diversas 
civilizações e concepções filosóficas, não sendo 
aqui o locus adequado a esta relevante discussão, 
que foge aos limites epistemológicos deste texto.

Sistema de Justiça, na Constituição da Repú-
blica (CRFB), compõe-se do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Advocacia Pública, da 
Advocacia e da Defensoria Pública. São Institui-
ções que devem, em estágio ótimo, atuar em rede 
para consecução das tarefas impostas pelo cons-
tituinte.

É comum, pragmática e conceitualmente, os 
profissionais do Direito fazerem tábula rasa da 
diferenciação entre acesso ao Sistema de Justiça 
e acesso ao Poder Judiciário, embora os contor-
nos de cada um estejam explicitamente delinea-
dos na CRFB.

Defensoria Pública como instrumento de 
acesso à justiça decorre da normatividade  
constitucional e legal (CRFB, art. 134; Lei 
Complementar nº 80/1994; Constituição do 
Estado da Bahia/ CE-BA; LC-BA nº 26/2006). 
O Defensor, sem dúvidas, deve ser chamado 
a assumir o papel de agente transformador 
e envidar esforços para o alcance da resolu-
ção do conflito por meios extrajudiciais (LC 
80/1994, art. 4º, I), evitando o ajuizamento.

Cumpre ao membro da Defensoria Pública 
operar para realização do texto constitucio-
nal (CRFB, art. 134), promovendo alteração 
da realidade, a viabilizar o pleno exercício dos 
direitos fundamentais do cidadão. Afinal, “O 
reconhecimento e a proteção dos direitos do 
homem estão na base das Constituições demo-
cráticas modernas” (Bobbio, 2004). Deve-se 
sublimar a atividade defensorial, dotando-a de 
eficácia resolutiva, a fim de solucionar proble-
mas práticos, de pessoas de carne e osso; não 
quimeras, forjadas artificialmente.

Mais recentemente, houve reforço na 
política de implementação dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cida-
dania  (Cejuscs), reiterando no Poder Judi-
ciário a cultura de resolução negociada do 
conflito. Cabe exame e implementação efe-
tiva das práticas constantes do Manual de 
Mediação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) acerca do fórum de múltiplas portas 
(multidoor courthouse).

Com tal proceder, alcança-se mais rapi-
damente a pacificação do conflito (acesso à 
justiça), permitindo, por outra via, que o Judi-
ciário centre esforços na condução dos pro-
cessos instaurados naquela instância (acesso 
ao Poder Judiciário). Após monitoramento e 
avaliação, tanto da atividade defensorial no 
âmbito da mediação/conciliação, quanto do 
Cejusc, vale pensar em implementações de 
modelos outros, paralelos, que dispensem a 
paquidérmica estrutura estatal, devolvendo 
aos cidadãos, jurisdicionados, o poder de 
resolver os rumos do conflito. Seria mais 
uma porta a se abrir, visando a buscar a con-
ciliação antes do ajuizamento. A orientação 

da Defensoria Pública, obviamente, permanece quanto 
ao respectivo público alvo.

O sistema de múltiplas portas não confere prota-
gonismo exclusivo a uma instituição; está a reclamar 
atuação compartilhada e colaborativa, para solução 
dos conflitos, da forma mais adequada ao caso con-
creto. A adequação exige uma capilaridade, na maneira 
de conseguir tocar os que estão envolvidos no conflito, 
a conhecer e desvendar aquela específica realidade. 
A realidade de cada pessoa. Resolução Apropriada de 
Disputas (RAD), pois.

Nenhum profissional do Direito pode – de forma 
apaixonada, como em “Cupido e Psique” – almejar a 
tutela de vidas alheias. Deve atuar, por diversos meios, 
para conferir informação e orientação qualificadas, a 
fim de devolver o poder de deliberação ao cidadão (LC 
80/1994, artigos 1º, 4º, I, II, III); retê-lo seria, no mínimo, 
exercício narcisista. “Não é fácil lidar cientificamente 
com sentimentos” (Freud, 1927~1931). Papel relevante 
da atuação defensorial que, nesta esteira, merece regis-
tro: difusão e a conscientização dos direitos humanos, 
da cidadania e do ordenamento jurídico (inciso III).

Consabido, a conciliação e a mediação, e.g., são 
informadas pela autonomia da vontade (Código de 
Processo Civil/ CPC, art. 166). “É desejável, em suma, 
que, nas coisas que não digam respeito primariamente 
aos outros, a individualidade se possa afirmar” (S. Mill). 
Evitando-se a heterocomposição, devolve-se o poder 
de conduzir as respectivas vidas aos personagens do 
conflito.

Deve-se sublimar a atividade 
defensorial, dotando-a de 
eficácia resolutiva, a fim 
de solucionar problemas 
práticos, de pessoas de carne 
e osso; não quimeras, forjadas 
artificialmente”

anotações sobre sistema 
de justiça, efetividade da 
jurisdição Civil, defensoria 
públiCa e o tempo do 
proCesso judiCial
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É perceptível, em audiências judiciais e 
extrajudiciais, a dificuldade de transmitir 
essa mensagem aos litigantes: são estes que 
possuem o poder de resolver as próprias 
vidas. Os profissionais do direito estão ali 
para melhor conduzir a sessão e promover 
adequada orientação e educação em direitos. 
O inadequado tratamento do litígio e o 
amarrado rito, com instituição de etapas 
processuais desconformes, criam mais 
angústias e atentam contra a tempestividade 
da jurisdição. E tal circunstância repercute 
enormemente no comportamento dos 
personagens do conflito antes e durante a 
instauração da instância judicial.

Resolução apropriada de conflitos é tam-
bém aquela dotada de celeridade. Em tem-
pos de crítica e revisão de atuação das ins-
tituições nacionais, pouco se tem construído 
sobre a redução do tempo de tramitação do 
processo judicial. 

Conquanto tenha ganhado existência 
novo diploma processual, a sentença judici-
ária, neste milênio, ao menos no Brasil, não 
produz, em regra, efeitos imediatamente 
(CPC, art. 1.012). Ou seja, mesmo após postula-
ção por intermédio de profissional habilitado, 
precedida de consulta percuciente e coleta de 
documentos, controle judicial da admissibi-
lidade, audiência, defesa processual, contra-
ditório, nova audiência, produção de provas, 
novas manifestações processuais das partes, 
o pronunciamento judicial precisa de confir-
mação de outro órgão judicial superior. 

Cuida-se de denegação de justiça legisla-
tivamente incentivada.

“(...) qualquer reforma séria da Justiça 
Civil no Brasil tem de levar em consideração 
essa circunstância. Nosso sistema alimenta 
profunda desvalorização do juízo de pri-
meiro grau ao não lhe deferir nenhuma fun-
ção decisória” (Marinoni, 2016).

A incoerência do sistema salta aos olhos: 
“o processo civil brasileiro atribui maior peso 
em termos de efetividade e tempestividade a 
decisões provisórias do que a decisões defi-
nitivas – nada obstante o juízo que alicerça 

as primeiras seja evidentemente menos seguro que o 
juízo que embasa as segundas. (...) . Nesse

particular, o legislador inadimpliu com o seu dever 
de desenhar um processo capaz de viabilizar tutela 
jurisdicional tempestiva (art. 5.º, LXXVIII, CRFB)”.  
(Marinoni, 2017).

Tampouco existe discussão vivaz em níveis refor-
madores a se repensar o sistema de “quatro instâncias” 
da jurisdição civil. O postulante, patrocinado pela

Defensoria Pública, vê-se na condição de ter de 
esperar a manifestação do juiz de Direito, do órgão 
colegiado do Tribunal de Justiça, do presidente deste, 
do ministro ou órgão colegiado do Superior Tribunal 
de Justiça e, em várias oportunidades, do ministro ou 
órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.

Esta via crucis é normalmente percorrida quando o 
postulante litiga contra imensos conglomerados econô-
micos, para quem mais vale postergar o litígio do que 
resolvê-lo prematuramente, ante a inexistência de pro-
vidências ou até de instrumentos dissuasórios de com-
portamentos processuais indesejados. Autêntico abuso 
do direito de defesa, reiterando argumentos afastados 
em todas as instâncias, muitas vezes em frontal colidên-
cia com precedentes vinculantes (CPC, art. 927).

Em suma: o grande prejudicado é o cidadão, jurisdi-
cionado em geral, e em particular, o postulante, patro-
cinado pela Defensoria Pública, que vê a justiça sendo 
entregue muito tardiamente. “Mas justiça atrasada 
não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.” 
(Ruy Barbosa, 1920).

o cidadão não entende, com 
razão, o porquê de tanta 
frequentação em audiência 
sem pronta resolução da 
questão posta”

eSPaçO aNadeP

Essa sistemática, como posta, é um tre-
mendo desestímulo à composição extraju-
dicial do conflito, pois os gastos já foram 
previstos e incorporados pelos agentes 
econômicos. Sopesou e deliberou usufruir 
vantajosamente de um moroso rito, a pos-
tergar o fato econômico possivelmente gra-
voso (condenação em quantia), mantendo-se 
na titularidade de bem da vida, por longo 
tempo.

Neste País, uma causa que tramita em 
juizado especial – a qual por definição é de 
menor complexidade (Lei nº 9.099/1995, art. 
3º) – é capaz de, em tese, instaurar a instân-
cia da mais alta Corte (Súmula 640, STF).

Diante da sociedade de massa, o sistema, 
definitivamente, é disfuncional.

Pode não parecer, mas o Brasil é uma 
federação (CRFB, art. 60, §4º). É chegada a 
hora de os estados-membros avocarem para 
si algum protagonismo no reconhecimento 
de problemas e soluções locais, a servir como 
laboratórios da democracia (Sarmento, 2012; 
SCOTUS), inovando em matéria de procedi-
mento,

com cautela e prudência (CRFB, art. 24, 
XI, e §2º), simplificando-o. A vida na cidade 
grande é diversa daquela em cidade do 
interior, que difere, por sua vez, da vida das 
mulheres e dos homens do campo.

Simplificar é a tônica, v.g., oralidade potenciada, 
concentração de atos (defesa, produção probatória e 
julgamento em audiência una), prazos reduzidos. Con-
venhamos: a oralidade beira a inexistência na realidade 
forense. As “palavras compridas e difíceis da gente da 
cidade” eram “inúteis e talvez perigosas” (Graciliano 
Ramos, Vidas Secas).

O cidadão não entende, com razão, o porquê de 
tanta frequentação em audiência sem pronta reso-
lução da questão posta. A sede por justiça deve ser a 
mesma; os procedimentos para alcançá-la, não, ante o 
caráter instrumental deles. (...)

Nosso Sistema de Justiça está inserto numa com-
plexa realidade, o que incrementa as missões de ordi-
nário existentes. Neste País, “O problema mais gri-
tante é o da distribuição de renda. (...) Passando para 
o terreno comparativo, dados do Banco Mundial mos-
tram como o Brasil é um dos países socialmente mais 
desiguais de todo o mundo” (Fausto, 2006). Esse qua-
dro inevitavelmente impacta no tipo de solução e tra-
tamento que será ofertado ao litígio.

O desafio é enorme, haja vista ser a Bahia um Estado 
extremamente desigual, com dimensões nacionais e 
problemas de semelhante porte. Sem fetichismos, vale 
reconhecer que o norte já foi entregue – a CRFB (e a 
CE-BA) – a qual, não sendo perfeita, foi, ainda assim, 
capaz de semear uma cultura constitucional apta a 
inspirar o respeito às instituições e à melhor tradição 
brasileira. Deve-se, vale insistir, laborar com vistas ao 
reconhecimento de problemas e soluções locais.
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estado de defesa contra calamidade natural
No entanto, há dispositivo constitucional que ins-

trumentaliza especificamente a Presidência da Repú-
blica para contenção de situações, inicialmente locais, 
mas cuja disseminação atinja a ordem pública e a paz 
social: o Estado de Defesa, cuja decretação presiden-
cial independe de qualquer outra autoridade (art. 136) 
e propicia restringir, em áreas determinadas no ter-
ritório brasileiro, o exercício do direito de reunião e 
ocupar, temporariamente, bens e serviços públicos em 
face de calamidade pública (inciso I, alínea a, e inciso II 
do parágrafo 1°). 

Pois seu emprego não se limita, como mecanismo 
de emergência constitucional, à instabilidade insti-
tucional local que for grave e iminente, mas, também 
e expressamente, quando a ordem pública ou a paz 
social sejam atingidas por calamidades de grandes 
proporções na natureza. Evidentemente, nesta situa-
ção constitucionalmente prevista se enquadrava, com-
pletamente, a irrupção localizada (especialmente em 
certas áreas do Sudeste) de uma pandemia global no 
País, desde que sua transmissão – embora ainda local 
– se tornou oficialmente comunitária, pelo próprio 
Ministério da Saúde, em março de 2020. A partir deste 
momento, o potencial do surto local já tornara sua 
progressão emergencial para a vida nacional, inclusive 
econômica. 

Decretado por até 30 dias e prorrogável até pelo 
mesmo período, se persistentes ou ampliados os pro-
blemas locais que ensejaram o Estado de Defesa (pará-
grafo 2°), é tanto instrumento presidencial para con-
tenção de situação acarretada por calamidade natural 
– como a da contaminação pandêmica pelo novo coro-
navírus – ainda localizada em seu nascedouro, quanto de 
emergência constitucional em Estado Democrático de 
Direito. Sua iniciativa presidencial é privativa, mas não 
se furta do controle posterior pelo Congresso Nacional 
(parágrafo 4°), o qual o pode cessar em qualquer tempo 
de sua vigência, prorrogada ou não (parágrafos 5° a 7°).  

Mesmo a eventual ineficácia na contenção local da 
pandemia, pelo Estado de Defesa (cuja eficácia, obvia-
mente, é proporcional à sua imediaticidade), já ense-
jaria medidas mais restritivas de sua transmissão 
progressiva e através de outro instrumento de emer-
gência constitucional: o Estado de Sítio que, quando 
decorrente de ineficaz Estado de Defesa, advém da 
parceria já estabelecida entre Executivo e Legislativo, 

o qual precisa autorizar sua decretação pela 
Presidência da República (art. 137, I, in fine). 
Em ambos os instrumentos de emergên-
cia constitucional, tem de haver consulta 
presidencial aos Conselhos da República e 
de Defesa Nacional, órgãos cuja estrutura é 
fixada, respectivamente, pelos artigos 89 e 
91.

Sendo o decreto presidencial de Estado 
de Defesa um ato político-administrativo, sua 
interpretação jurídica, comumente, o confere 
à Presidência da República como faculdade 
na qual é o único juiz de sua conveniência e 
oportunidade. Ela se baseia em três dogmas 
tradicionais ao Direito Público: da liberdade 
de configuração conferida aos agentes polí-
ticos, em geral, para o exercício de suas fun-
ções (inclusive quando democraticamente 
delegadas); da discricionariedade própria aos 
atos administrativos genericamente previs-
tos pela legislação; e pela literalidade consti-
tucional de sua atribuição presidencial (arti-
gos 84, IX e 136, caput). 

Então, não cabe confundir ambas as 
hipóteses constitucionais de decretação do 
Estado de Defesa (instabilidade institucio-
nal e calamidade natural): enquanto o grau 
da primeira depende, estritamente, de juízo 
político livremente exercido pela Presidência 
da República, o advento da segunda consiste 
em conceito jurídico indeterminado pelo qual 
cabe às Ciências (inclusive e peculiarmente 
não jurídicas) determinar o enquadramento 
de eventos naturais específicos à situação 
constitucionalmente prevista. Dada sua 
ocorrência eventual, caberia à Presidência da 
República decretar o Estado de Defesa, como 
autodefesa primária da nacionalidade brasi-
leira contra calamidades naturais que sejam 
internas ao nosso território e apesar de pon-
tuais, desde que potencialmente nacionais. 
Sua decretação presidencial é exercício de 
Poder Público como chefe de Estado e não de 
governo: um Poder-dever fundamental por-
que constitucionalissimamente emergencial. 

A contenção de calamidade natural que 
atinja a ordem pública ou a paz social é impe-

responsabilidade 
presidenCial em pandemia

diReiTO CONSTiTuCiONal

 JuliO auReliO ViaNNa lOPeS 

Constitucionalista 

Pesquisador titular da Casa de Rui Barbosa

Há 20 anos publiquei obra (“Lições de Direito 
Constitucional” pela Editora Forense, já 
esgotada), cuja segunda edição destacava 

responsabilidade presidencial por eventual omissão 
de norma administrativa cuja previsão constitucional 
expressa a tornasse imprescindível. À época, ainda 
formulava a hipótese – durante o magistério e sequer 
imaginando que um presidente adotaria no futuro – 
de deliberada inação presidencial em face de surto de 
transmissão contagiosa com potencial nacional.

Como tema jurídico, tal situação se cingiu ao prin-
cípio (art. 196 ab initio) pelo qual a saúde é “direito de 
todos (...) garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos”, bem como à competência normativa 
concorrente entre União, estados e municípios (art. 24, 
XII, in fine), debatida pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Cuja decisão, na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade 6341/2020, impediu que a Medida Provisória 
926/2020 excluísse o exercício, pelos demais entes 
federativos, de medidas amplas de contenção ao con-
tágio do novo coronavírus, reservando-as à União e 
mediante eventuais decretos presidenciais.
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rativo presidencial. A chefia do Executivo 
federal devia ter decretado Estado de Defesa, 
logo que irrompeu a pandemia no Brasil, por-
que tal situação é constitucionalmente fixada 
como de emergência constitucional. Por-
tanto, é inegável dever presidencial constitu-
cional e fundamental – porque emergencial-
mente previsto pela Carta Magna – decretar 
o Estado de Defesa para interromper a situ-
ação ocasionada pela calamidade natural 
através da legalidade excepcional e, se não 
contida, assumir o iter procedimental (tam-
bém constitucionalmente prescrito) de soli-
citação ao Congresso Nacional para eventual 
Estado de Sítio. 

A soberania nacional e a dignidade 
humana como princípios fundamentais 
(art. 1°, I e III), a vida no pórtico dos direitos 
fundamentais (art. 5°, caput), a saúde 
como direito social (art. 6°), incumbência 
administrativa comum aos vários entes 
federativos (art. 23, II) e à legislação federal 
geral (art. 24, XII, parágrafo 1°), a moralidade 
como princípio da administração pública 
(art. 37, caput), a segurança pública como 
preservação da incolumidade das pessoas 
(art. 144, caput), a função social da proprie-

dade e a defesa do consumidor como princípios da ati-
vidade econômica (art. 170, III e V), o bem-estar social 
como objetivo da ordem social (art. 193), inclusive pela 
redução do risco de doença como parâmetro (art. 196) 
proíbem, peremptoriamente, ao principal administra-
dor público (art. 84, II) não intervir diretamente contra 
propagação contagiosa, eventualmente mortal, no ter-
ritório nacional.

Neste sentido, a omissão normativa administra-
tiva de decretar Estado de Defesa de ordem pública ou 
paz social atingida pela eclosão da pandemia no Brasil, 
como calamidade natural de grandes proporções, oca-
sionou as seguintes responsabilidades presidenciais:

Político-administrativa – Advém da cominação 
entre o art. 136, caput, in fine com o parágrafo 2° do 
art. 103 e o art. 85, V. Assim, a omissão presidencial 
de não decretação do Estado de Defesa para controle 
da pandemia, em seu início no território nacional, 
atentou contra a Constituição Federal, especialmente 
sendo crime político de improbidade administrativa 
omissiva ou por omissão. A sanção político-adminis-
trativa é a do impeachment presidencial pelo Senado 
Federal (art. 52, I). 

criminal – A falta de decretação presidencial do 
Estado de Defesa e correspondente legalidade extraor-
dinária, emergencialmente prescrita pela Constituição 
Federal quando ordem pública ou paz social são atin-
gidas por calamidade da natureza (tal como é o novo 
coronavírus), consistiu em infração penal de homicídio 
eventual dos brasileiros que perderam suas vidas, pela 
covid-19, nos meses seguintes ao de março. Tal enqua-
dramento (art. 121, cominado com art. 18, I do Código 
Penal) da omissão presidencial contra a extensão do 
contágio viral reside no risco consciente às vidas de 
brasileiros que gerou e pelo qual optou. A sanção cabí-
vel é pena privativa de liberdade, aplicada pelo STF 
(art. 102, I, alínea b; inciso I do parágrafo 1° do art. 86 e 
parágrafo 3° do mesmo dispositivo constitucional).

civil – Da omissão presidencial em decretar Estado 
de Defesa para controlar a transmissão pandêmica, 
assim que contágio local se tornou epidêmico e poten-
cialmente exponencial no território brasileiro, tam-
bém emana responsabilidade civil da União para com 
pessoas (físicas e jurídicas) prejudicadas pela magni-
tude nacional – resultado cujo objetivo o instrumento 
emergencial presidencial tem a finalidade constitucio-
nal de evitar – assumida pelo novo coronavírus. 

OPiNiãO

...caberia à Presidência 
da república decretar 
estado de Defesa, como 
autodefesa primária da 
nacionalidade brasileira 
contra calamidades 
naturais...”
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Na sequência, o Ministro Fux problematizou a ques-
tão do acesso às Justiça sob o ponto de vista da AED: 
“No Direito, sempre estudamos as ciências sociais. 
Preconizávamos, inclusive, que todos devem ter acesso 
à Justiça, mas a AED nos leva pensar: Será que todos 
devem ter acesso ao ponto de abarrotar a Justiça? A 
AED vai exatamente nos conduzir a um novo modelo 
de litigância civil que não é o acesso à Justiça. A luta 
que houve para que o acesso à Justiça fosse absoluto, 
hoje já é um valor que deve ser sopesado, por conta do 
acesso à Justiça, muitas vezes, fazer com que a prote-
ção judicial não seja eficiente e, a fortiori, acarrete um 
nível alarmante de insatisfação em relação às formas 
usuais da prestação judicial”.

Por fim, já na fase dos debates, ao falar sobre a 
segurança jurídica como pré-requisito para que o 
sistema processual se encaixe na AED – ao lado de 
outros, como a duração razoável dos processos, por 
exemplo – o Ministro Fux falou sobre as várias estra-
tégias e filtros processuais que têm sido aplicados 
nos últimos anos pelo Judiciário brasileiro, como o 
recurso repetitivo, a repercussão geral, o recurso 
extraordinário e o incidente de resolução de deman-
das repetitivas (IRDR).

“O precedente garante essa estabilidade e o Código 
– Código de Processo Civil  de 2015, cuja Comissão de 
Juristas encarregada de elaborar seu anteprojeto foi 
presidida por Luiz Fux – veio estabelecendo uma força 
magnífica ao precedente”, pontuou o Ministro, que 
finalizou: “Quando uma matéria é infraconstitucional 
e o STJ fixa uma tese, os juízes do Brasil todo têm que 
respeitar essa tese, sob pena da sentença ser modi-

ficada. Se a matéria for constitucional tem 
que respeitar a jurisprudência do Supremo, 
se a matéria for local, a jurisprudência do 
tribunal local, e se a matéria não tiver juris-
prudência o juiz dá azo à sua criação judi-
cial e à independência jurídica. Sou juiz há 
40 anos e posso assegurar que a política 
do stare decisis não viola a independência 
jurídica, porque a independência jurídica do 
juiz é pro populo, temos que ser independen-
tes em favor do povo. (...) Temos que seguir a 
jurisprudência para que se mantenha segu-
rança jurídica e igualdade de todos perante 
a lei e perante o julgado”.     

Regressão democrática – O Ministro 
Luís Roberto Barroso participou do painel 
que reuniu outros dois grandes constitucio-
nalistas da atualidade, os professores nor-
te-americanos Mark Tushnet, da Escola de 
Direito de Harvard, e Bruce Arckeman, da 
Escola de Direito de Yale. Mediado pelo pro-
fessor da matéria na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) Rodrigo Brandão, 
o debate tratou dos limites e possibilidades 
para o Direito Constitucional do Século XXI. 

direito, negóCios e merCado 
finanCeiro em debate
Ibmec comemora 50 anos com Conferência Internacional

eM FOCO

  da RedaçãO 

Criado há 50 anos com um programa 
inicial voltado à formação dos opera-
dores do pregão da extinta Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro, o Ibmec passou por 
profundas transformações até se consolidar, 
na atualidade, como uma das mais prestigia-
das escolas de negócios do País. 

Para comemorar essa trajetória de 
sucesso, foi realizado em outubro o Ibmec 
Summit, conferência internacional que, 
durante dois dias, debateu as principais ten-
dências e outras novidades do universo dos 
negócios, da inovação, do empreendedo-
rismo, do mercado financeiro e do Direito, 
com a participação de acadêmicos, CEOs de 
grandes corporações, juristas e magistrados.

No debate dos temas jurídicos, destaque 
para a participação de três importantes minis-
tros das cortes superiores brasileiras: o Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ministro Luiz Fux, o Presidente do Superior 
Eleitoral (TSE), Ministro Luís Roberto Bar-
roso, e o Ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) Luis Felipe Salomão – três membros 
do Conselho Editorial da Revista JC, dentre os 
quais Salomão é o Presidente.  

Eficiência x Acesso à Justiça – O Pre-
sidente do STF e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Ministro Luiz Fux, apresen-
tou palestra sobre a Análise Econômica do 
Direito (AED) e as Políticas do Judiciário, 

tema que representa “uma grande travessia do pensa-
mento jurídico”, como pontuou a mediadora do painel, 
Maria Goldberg, que é Diretora Jurídica do Ibmec. Ela 
acrescentou: “Como executiva do grupo, vivencio na 
prática essa travessia e confio na convivência entre a 
Economia e o Direito”.  

O Ministro Fux inicialmente explicou que a AED é 
completamente distinta do Direito Econômico – que 
cuida das questões concorrenciais, financeiras e tribu-
tárias – e da Economia Normativa. “É uma nova escola 
de pensamento, que se vale de um conceito nuclear da 
Economia: a eficiência. O Direito há de ser eficiente, 
para isso precisa que alguns enfoques econômicos 
deem eficiência ao sistema normativo. (...) A AED torna 
o sistema jurídico atraente, inclusive pelo ângulo dos 
investimentos estrangeiros”, pontuou o magistrado.

temos que seguir 
a jurisprudência 
para que se 
mantenha 
segurança 
jurídica e 
igualdade de 
todos perante 
a lei e perante o 
julgado”

ministro luiz Fux



6362  Novembro 2020   |  Justiça & Cidadania   no 243

conflitos empresariais e em obras de infra-
estrutura, houve muita resistência por parte 
dos magistrados no passado.  

“O Desembargador Luiz Roberto Ayoub 
(TJRJ) gosta de contar um episódio. Depois 
de escrever um dos primeiros livros com 
comentários à Lei de Arbitragem, logo após 
sua aprovação, ele recebeu um pito do então 
presidente do Tribunal, que teria perguntado 
como ele, um magistrado, tinha a petulância 
de escrever um livro sobre a arbitragem, que 
usurpava, retirava poder do próprio Judici-
ário. A verdade é que nos vinte anos que se 
passaram depois disso, essa mentalidade 
mudou totalmente”, comentou Schmidt na 
abertura do painel. 

O Ministro Salomão, que presidiu os 
trabalhos da Comissão Relatora do Senado, 
admitiu que na época havia certo receito 
entre os magistrados de que os métodos 
extrajudiciais, como a Arbitragem e a Media-
ção, pudessem representar ameaças ao 
monopólio da jurisdição. Contudo, segundo 
ele, com o crescimento vertiginoso das 
demandas judiciais nos anos que se segui-
ram, os juízes começaram a vencer os pre-

conceitos e a se convencer de que as soluções extra-
judiciais não competem com o Poder Judiciário.  “Ao 
contrário, representam avanços da civilização e, indi-
retamente, uma possibilidade de racionalidade para 
a atividade judicial”, afirmou o Ministro Salomão, que 
acrescentou: “A magistratura hoje está muito cons-
ciente do papel da arbitragem e das demais formas de 
resolução extrajudicial. Não existe mais aquele ranço, 
aquela mentalidade antiga, muito pelo contrário. Isso 
se reflete na jurisprudência de apoio e fortalecimento à 
arbitragem no Brasil”. 

Ao ser questionado sobre como a jurisprudência 
do STJ tem ajudado a fortalecer o emprego da arbitra-
gem como método de resolução de conflitos, o Minis-
tro deu uma série de exemplos de decisões que foram 
lapidando a lei ao longo dos anos, como o reconheci-
mento do princípio de competência-competência, que 
garante absoluta prevalência às decisões dos árbitros, 
sem interferências do Poder Judiciário, ao menos até a 
aprovação da decisão arbitral. “Só depois e se for o caso 
vem a ação anulatória”, comentou o magistrado. 

“A Lei da Arbitragem está bastante adequada para 
o momento e para o futuro. Agora é expandir cada vez 
mais a sua utilização e, de acordo com o que estamos 
assistindo, equacionar os problemas que vão surgindo 
para sua expansão”, finalizou o Ministro Salomão. 

Lamentando não estar tão livre quanto os 
demais participantes para dizer o que pensa, 
o Ministro Barroso dividiu sua apresenta-
ção, em inglês, para falar sobre o passado, o 
presente e o futuro do constitucionalismo 
democrático. Sobre o passado, ressaltou que 
a democracia constitucional foi a ideolo-
gia hegemônica até pouco depois da última 
virada de século, quando cerca de 180 países 
possuíam algum modelo de eleições livres e 
voto universal. 

Contudo, segundo ele, no presente parece 
haver algo de errado com o modelo: “Há uma 
onda liberal que está varrendo muitas partes 
do mundo, promovendo o que muitos auto-
res chamaram de recessão democrática, ou 
regressão democrática. Os exemplos vêm se 
acumulando: Hungria, Polônia, Rússia, Tur-
quia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Nicarágua, 
Venezuela, vocês sabem os nomes, é uma 
lista longa. A novidade para nós é que, dife-
rentemente do que aconteceu nos anos de 
1960, com os golpes militares, agora estamos 
assistindo líderes populares liderando a des-
construção das democracias. Sob meu ponto 
de vista, há três diferentes fenômenos em 
diferentes partes do mundo, que não devem 
ser confundidos, mas que quando se sobre-
põem, cria-se um problema para a democra-
cia: populismo, conservadorismo radical e 
autoritarismo”. 

Como problemas associados ao fenômeno que 
caracterizou como “regressão democrática”, o Minis-
tro Barroso listou a concentração de poderes no Exe-
cutivo, as restrições à liberdade de expressão, os ata-
ques aos líderes da oposição e a tentativa de preencher 
as cortes constitucionais com “juízes submissos”. 

Sobre as possibilidades e limites do constitucio-
nalismo democrático no futuro, o Ministro Barroso 
afirmou que para que tenhamos avanços será preciso 
superar três grandes obstáculos: a desigualdade social, 
a corrupção e a necessidade de avanços no sistema 
eleitoral – “que não está dando voz e relevância à cida-
dania”. Para o magistrado, é necessário utilizar melhor 
as potencialidades da Internet para realçar a partici-
pação política direta, “sempre com o cuidado de não 
suprimir os poderes intermediários da imprensa, dos 
partidos políticos e da sociedade civil”. 

“O futuro da democracia constitucionalista, na 
minha visão, se apoia no projeto perene de emancipa-
ção das pessoas, trazendo a elas liberdade, igualdade 
e a liberdade em relação à corrupção, o que lhes trará 
condições de florescer e viver uma boa vida”, finalizou.   

mudança de mentalidade – Outro painel contou 
com a participação do Ministro Luis Felipe Salomão 
e da Professora Selma Lemes, ambos integrantes da 
Comissão Relatora do Senado que propôs o antepro-
jeto da Lei da Arbitragem, para tratar dos 24 anos 
desta legislação. O mediador, Gustavo Schmidt, Presi-
dente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 
(CBMA), lembrou que embora hoje a arbitragem seja 
considerada o método de excelência para a solução de 

eM FOCO

A magistratura 
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estado fisCal brasileiro 
Contemporâneo
Reconfiguração entre poder tributário e responsabilidade 
estatal face à pandemia de covid-19

OPiNiãO

 aliNe CaRdOSO de FaRia 

Advogada

A atual crise de saúde sanitária provocada pela 
pandemia da covid-19 desencadeou uma retra-
ção sem precedentes da economia mundial, 

culminando em um grave desequilíbrio financeiro e 
orçamentário na totalidade das economias globaliza-
das, e despertou a atenção para novas reflexões acerca 
do papel do Estado Nação contemporâneo, trazendo à 
evidência a premência de reconfigurar um modelo que 
seja capaz de responder com rapidez à situações atípi-
cas de vulnerabilidade, tanto dos cidadãos quanto dos 
mercados econômicos, com o menor sacrifício para 
ambos.

No contexto pandêmico, o Estado assumiu o prota-
gonismo isolado, e, sobre ele foram depositadas todas 
as esperanças de solucionar e minimizar os efeitos 
deletérios provocados pela pandemia. É esperado que 
o Estado não apenas intervenha por meio de medidas 
regulatórias e incentivos tributários1, mas que assuma 
encargos financeiros anteriormente não previstos no 
orçamento público para atender às novas demandas 
oriundas da responsabilidade inarredável de proteção 
e prestação dos direitos fundamentais à saúde, ao tra-
balho e à livre iniciativa. 

No caso brasileiro, mesmo em situação de norma-
lidade econômica, os contribuintes, especialmente do 
setor empresarial, constantemente argumentam que 
a alta carga tributária incidente sobre as atividades 

de produção de bens e serviços inviabiliza 
o crescimento da economia e a geração de 
empregos no País. Somado a esse fato, análi-
ses e estatísticas2 demonstram que o modelo 
tributário brasileiro, estruturado em elevada 
carga tributária aplicável aos tributos sobre 
o consumo e mais branda sobre a riqueza 
enceraria uma equação de injustiça tribu-
tária que mereceria ser corrigida pela pena 
do legislador. Em síntese, o sistema tributá-
rio brasileiro oneraria de forma desmedida 
tanto o empresariado quanto os consumido-
res, especialmente os mais pobres. 

Assim, na conjuntura de crise econômica-
sanitária atual o empresariado brasileiro 
apela para que o Estado alivie a carga tribu-
tária a fim de não aniquilar as empresas que 
fazem parte dos setores mais afetados pela 
redução do faturamento e lucro. Lado outro, 
os cidadãos exigem do Estado ações e solu-
ções imediatas que só podem ser viabilizadas 
com a assunção de novas responsabilidades, 
que por sua vez serão concretizadas por meio 
do dispêndio de mais recursos financeiros. 

Eis o dilema. O País vivencia uma situ-
ação orçamentária dramática em razão da 
pressão pela redução da carga tributária, 
que embora seja pauta antiga ganhou maior 
ênfase nos últimos meses com a proposi-

tura das propostas de emenda constitucional (PEC) 
de números 45/2019 e 110/2019 e do projeto de lei nº 
3887/2020, somado ao inafastável dever de socorrer 
os milhões de cidadãos que foram afetados pela crise 
oriunda da pandemia, sejam contribuintes ou empre-
sariado, ao mesmo tempo em que precisa empregar 
vultuosas quantias para evitar o colapso dos sistemas 
de saúde e econômico. A tragicidade do quadro se com-
pleta pela certeza de que os mercados consumidores 
internacionais têm como premissa adquirir produ-
tos apenas de países onde há significativa redução de 
registros e controle da covid-19. 

É incontroverso que a tributação faz parte do 
problema e da solução do problema, pois o Estado fis-
cal, dotado da qualidade intrínseca de legitimidade, 
é indispensável para manutenção das sociedades 
contemporâneas. Não obstante exista espaço para o 
desenvolvimento de teorias que advogam a inexistên-
cia de limite financeiro para o financiamento do pró-
prio Estado3, os tributos continuam a ser a principal 
fonte de renda que financia as estruturas política, judi-
ciária, administrativa e subsidia as variadas funções a 
cargo do Estado fiscal brasileiro. 

A crise econômica e sanitária mundial direcionou 
os holofotes para a expectativas acerca dos deveres do 
Estado brasileiro contemporâneo e dos direitos dos 
contribuintes, restando evidente que a opção por um 
modelo pautado na mínima intervenção regulatória e 
no liberalismo econômico4 é não apenas inadequada, 
mas insuficiente para lidar com os problemas de um 
país em desenvolvimento como o Brasil. Destarte, 
seja por razões exógenas ou endógenas, a tributação, 
notadamente durante a pandemia de covid-19 passou 
a ser enxergada com um viés mais humanitário5, o que 
sugere, ainda que por força das circunstâncias, a valo-
rização das medidas adotadas pelo Executivo Federal 
(notadamente pela concentração de receita em detri-
mento dos demais entes) de aplicação de recursos e 
investimentos em direitos associados à saúde e pre-
servação da economia.

Mesmo em países como os Estados Unidos, em que 
o Estado não tem a obrigatoriedade de arcar com os 
custos de um programa de saúde universal e irrestrito 
a todos os cidadãos, a retomada da economia depende 
exclusivamente da forma como a crise sanitária está 
sendo abordada porque seu enfrentamento atende aos 
princípios de ordem moral e humanitários.

...a opção por um 
modelo pautado na 
mínima intervenção 
regulatória e 
no liberalismo 
econômico é não 
apenas inadequada, 
mas insuficiente...” 
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Apenas um Estado forte alimentado por tributos 
justos6 será capaz de conjugar e resguardar a existên-
cia de interesses e direitos tão difusos quanto legí-
timos característicos da sociedade de risco. Nessa 
senda, a reconfiguração da relação entre poder tribu-
tário e responsabilidade estatal tem como corolário a 
compreensão das expectativas dessa forma de Estado 
que exsurge no pós-pandemia de covid-19 e dos custos 
necessários para fazer frente às despesas de gratui-
dade de saúde, educação, segurança pública, previdên-
cia e assistência social a uma população de 210 milhões 
de pessoas. 

A equação que encerra justiça tributária se realiza 
com base tanto na justa arrecadação quanto no gasto 
justo. Entretanto, por razões diversas (corrupção, ine-
ficiência da prestação de serviços estatais, má gestão 
de recursos públicos) grande parcela dos contribuintes 
enxerga com desconfiança o exercício do poder tribu-
tário; impera a máxima de que o Estado é usurpador 
do patrimônio privado e que a atuação empresarial 
deve ser orientada ao mínimo recolhimento de tribu-
tos. Sem adentrar no tema do planejamento tributário 
e nos arranjos societários e contratuais para permitir 
a economia de impostos, é notória a incoerência entre 
o aumento das responsabilidades e dos gastos estatais, 
especialmente durante a pandemia de covid-19, e a ten-
dência de que existe um direito pré-adquirido à menor 
carga tributária. 

Avançando no cenário pós-pandemia de covid-19, 
a partir da experiência, é evidente que a imprevisibi-
lidade da sociedade de risco não pode ser eliminada, e 
que não há como conjugar liberalismo econômico com 
a realização de direitos e garantias fundamentais aos 
cidadãos, a conta não fecha. Também é evidente que o 
governo (em suas diferentes esferas) precisa melhorar 
a relação fisco/ contribuinte para legitimar a manuten-
ção e/ ou aumento da carga tributária.

Os extremos, mínima carga tributária e máxima 
carga tributária, são igualmente ruins, e toda equação 
que não possuí como premissa a justa distribuição da 
arrecadação e do gasto do produto arrecadado através 
dos impostos não pode produzir outro efeito deletério, 
senão a própria miséria da população e do País. 

Nesse cenário, o principal desafio reside em recon-
figurar a relação entre poder tributário e responsabili-
dade estatal por meio da criação de instrumentos que 
permitam o exercício da cidadania fiscal.

notAs

1 Algumas medidas adotadas pelo Governo Federal 
para compensar a redução de receita ocasionada pelas 
medidas de fechamento do comércio e redução do 
consumo foram zerar a alíquota do IOF, prorrogar o 
vencimento dos tributos das empresas optantes pelo 
SIMPLES, reduzir alíquotas específicas do IPI, postergar 
pagamentos de tributos devidos à União.

2 Human Development Report 2019/ ONU. http://hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr2019.pdf.

3 Modern Money Theory (MMT), inaugurada por Warren 
Mosler e por L. Randall Wray.

4 Nota sobre o nascimento do liberalismo.

5 https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio.

6 Conforme destacado pelo professor Sergio André 
Rocha: https://www.conjur.com.br/2020-mar-21/sergio
-rocha-covid-19-exige-estado-forte-provido-tributos-
justos.
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