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 J. Bernardo CaBraL 

Presidente de Honra do Conselho Editorial

Ao longo desse tempo, vez por outra, ainda conti-
nuo ouvindo comentários a respeito da escolha 
do Ministro Marco Aurélio Mello para a nossa 

mais alta Corte de Justiça, muitos deles ausentes de 
qualquer conteúdo, outros porque a ela teria chegado 
por ser parente do então presidente da República.

Maldosamente, eram ignorados os 15 anos já vivi-
dos por ele no meio jurídico com a única finalidade de 
acentuar que lhe faltavam predicados para o desem-
penho de tão altas funções. Fui testemunha, primeiro 
da sua indicação, depois, da confirmação do seu nome 
(o Presidente relutava exatamente pelo parentesco) e 
posso afirmar que as especulações sempre passaram 
ao largo da verdade histórica. Enfim, o tempo da sua 
atuação – tantas vezes fincada em voto solitário – 
comprova que soube ele ultrapassar as barreiras dos 
escombros e colocar, com altivez, uma trava no por-
tão da adversidade.

A ele, jamais, será imputada a postura de pioneiro 
do nada ou o desbravador do inútil, uma vez que na 
sua trajetória foi um julgador surdo às influências 
estranhas, não compartilhando com a prepotência, 
indiferente ao medo pelos poderosos e se fixando no 
objetivo que deve ser cumprido na missão do julga-
dor: assegurar os legítimos direitos e interesses das 
partes em litígio.

Pode ter se equivocado – e quem não terá sido 
durante a existência – na peregrinação do seu voto 
solitário, qual romeiro de um ideal perdido, mas 
nunca nenhum dos seus contemporâneos o encon-
trou algemado pelo aval da omissão ou da cautela do 
silêncio, que nada mais são do que gestos de covardia 
que acabarão por levar os seus convivas ao cadafalso 
da opinião pública.

cicAtrizes orgulhosAs
trinta e um anos ininterruptos dedicados ao  
Supremo tribunal Federal

6

No próximo dia 12 de julho, ao completar 
75 anos, Marco Aurélio estará se despedindo 
do Tribunal que o viu elaborar Projeto de 
Lei que criou a TV Justiça, pois foi ele que 
o sancionou, no exercício da Presidência da 
República, transformando-o em Lei.

Faço este registro porque poucos têm 
conhecimento de que o projeto saiu do seu 
gabinete, passou pela Câmara dos Deputa-
dos e Senado Federal, e terminado o trâmite 
legislativo, subiu à sanção do Presidente 
da República. Ao que tenho conhecimento, 
na história parlamentar, terá sido a única 
grande coincidência o próprio autor sancio-
nar um projeto de lei de sua autoria, na qua-
lidade de Presidente da República.

Acontece que era exatamente o Minis-
tro Marco Aurélio, na substituição ordenada 
pela Constituição Federal, quem exercia 
– aliás, várias vezes a exerceu – a chefia do 
Executivo, em razão da viagem ao exterior do 
presidente da República e impedimento dos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Ao cabo e ao fim, o Ministro Marco Auré-
lio sabedor que a guarda da Constituição 
compete ao Supremo Tribunal Federal e 
que a jurisdição é hoje monopólio do Poder 
Judiciário, ao transpor os umbrais daquela 
Corte e lá não mais voltar como julgador, 
poderá confidenciar a si próprio:

“Daqui saio muito feliz, porque carrego 
comigo as cicatrizes orgulhosas do dever 
cumprido.”

Nunca nenhum dos 
seus contemporâneos 
o encontrou algemado 
pelo aval da omissão ou 
da cautela do silêncio”



98  Julho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 2518 9 Maio 2021   |  Justiça & Cidadania   no 249

o legAdo de  
orpheu sAntos sAlles

CenTenário orPheu SaLLeS

ilustre que em sua carreira participou ativamente da 
história da política brasileira, discorrendo de forma 
muito singela sobre sua extensa e importante biografia. 

No primeiro Governo de Getúlio Vargas, ainda 
como estudante de Direito, foi porta-voz das reivin-
dicações dos estudantes por mais oportunidades de 
trabalho junto ao Presidente e na sequência integrou 
a equipe do Ministério do Trabalho. Mais tarde, no 
segundo Governo Vargas, tornou-se oficial de gabi-
nete da Presidência da República além de participar do 
Governo João Goulart, na Assessoria Trabalhista Sindi-
cal da Presidência da República. 

Na iniciativa privada, assumiu cargos de direção e 
locução na Rádio Marconi de São Paulo, com programa 
dirigido aos trabalhadores voltado ao esclarecimento 
dos seus direitos, tornando-se figura importante na 
defesa da ordem democrática. Com a implantação da 
ditadura militar foi perseguido e preso político, perma-
necendo por mais de seis meses em navio presídio.

Com a liberdade temporária, partir para o exilio no 
Uruguai e na Argentina, e após seu retornou ao Brasil 
dedicou-se ao jornalismo, sempre na busca pelo res-
peito aos direitos de liberdade de expressão e de garan-
tia dos direitos humanos. 

Como importante legado ao ambiente jurídico, 
fundou a Revista Justiça & Cidadania, nacionalmente 
reconhecida como referência pela excelência dos seus 
inúmeros artigos e pela promoção de debates e refle-
xões de temas importantes relacionados à justiça. 

Foi também criador dos Troféus Dom Quixote, 
baseado na obra do escritor espanhol Miguel de Cer-
vantes, e Sancho Pança, que tiveram como primeiros 
agraciados o então Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Carlos Velloso, e seu Vice-Presi-
dente, Ministro Marco Aurélio Mello e, na atualidade, 
já homenagearam inúmeras personalidades do mundo 
jurídico, que atuam na defesa da ética, da moral e dos 
direitos da cidadania.

Seu trabalho proporcionou inestimável legado para 
o Direito, principalmente no campo do respeito ao 
princípio da igualdade, em toda sua dimensão social.

Sobre igualdade, sabemos que ela nunca será plena, 
uma vez que existem distinções por inúmeros fatores, 
tais como origem, raça, sexo, opção sexual, idade, defi-
ciências, as quais acabam por distinguirem os grupos 
sociais e personalizam o indivíduo como único. Por 
sua vez, o conjunto desta diversidade faz sedimentar 
a sociedade multicultural e pluralista, onde seus mem-
bros devem respeitar-se mutuamente, assegurando 
iguais direitos, garantias e oportunidades.

Dentre as tantas razões de desigualdades, não 
podemos dizer que a busca pela igualdade deva sufo-
car as diferenças entre os entes da mesma espécie ao 
ponto de os tornarem absolutamente iguais, muito 
menos, provocar uma desigualdade que dificulte o 
exercício dos direitos mais indispensáveis à condição 
de ser humano. Assim, o que se deve buscar dentro da 
realidade é uma equidade constante, não dissociando o 
direito à igualdade do conceito de justiça.

Na tentativa de harmonizar o direito a igualdade 
com a justiça, já dizia o filósofo grego Aristóteles: “jus-
tiça é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais 
de maneira desigual”.

E com base nesta teoria, cabe ao Judiciário, propor-
cionar o equilíbrio, relativizando o conceito de igual-
dade para compensar a desigualdade existentes, seja 
ela de natureza social, econômica ou cultural.

No ato de equilibrar a aplicação do princípio da igual-
dade tem-se a possibilidade de aplicar tratamento dife-
renciado em relação a um determinado grupo que preen-
cha certas características. Contudo, isso deve ser feito de 
maneira a não proporcionar maior desigualdades. Para 
tanto, para que a aplicação das diferenciações normativas 
não seja discriminatória, a justificativa deve ser pautada 
no princípio da razoabilidade, de acordo com critérios e 
juízos valorativos genericamente aceitos. 

Na contramão das constituições anteriores, que 
primavam somente pela igualdade em âmbito formal, 
a Constituição Federal de 1988 deixou explicito  em 
todo o corpo do texto constitucional – a necessidade 
de se alvitrar diversas medidas de minimização das 
desigualdades sociais e econômicas. Como exemplo, 
no art. 4°, VIII, temos o repúdio ao preconceito, mate-
rializado neste inciso pelo racismo, que ainda é latente 
em nossa sociedade.

Seguindo os ensinamentos de Orpheu Santos Salles,  
na busca pela contínua e necessária evolução do 
alcance da igualdade, cumprindo o papel de repre-
sentantes do povo, a Câmara dos Deputados criou, 
em janeiro deste ano, uma Comissão de juristas ins-
tituída para aperfeiçoar a legislação brasileira sobre 
racismo estrutural e institucional no Brasil, a qual 
tenho a grande honra de presidir.

No grupo, formado por 20 representantes de movi-
mentos sociais, acadêmicos, juristas e de outros espe-
cialistas, trabalhamos para dotar o sistema jurídico, 
dentre eles o Estatuto da Igualdade Racial, de instru-
mentos eficazes para combater este problema estrutu-
ral e institucional no nosso País, sempre na tentativa 
da busca pela igualdade, tomando por base os ensina-
mentos do saudoso Orpheu.

 BenediTo GonçaLveS 

Membro do Conselho Editorial

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

O saudoso Orpheu Santos Salles, advogado, jor-
nalista, escritor, preso político e acima de tudo 
incansável defensor da igualdade de direitos 

e de liberdades, deixou inúmeros legados que contri-
buíram para o engrandecimento do Poder Judiciário 
nacional e de todos os operadores do Direito.

Sinto-me honrado em poder prestar singela home-
nagem pela passagem de seu centenário a figura tão 
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A corAgem como síntese  
de todAs As virtudes
entrevista com o Ministro Marco aurélio Mello, que se 
despede do Supremo e da carreira pública com trajetória  
de independência e serviços prestados ao Brasil

 da redaçÃo 

Em setembro de 1999, ao ser agraciado 
com o primeiro Troféu Dom Quixote – 
com o qual, desde então, a Revista Jus-

tiça & Cidadania tem laureado as persona-
lidades que mais se destacam na defesa dos 
direitos da cidadania – declarou o Ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello: “Acabamos de receber uma dis-
tinção, um prêmio que nos confere a quadra 
vivida. Uma quadra que exige Dom Quixote, 
exige aqueles que agem e combatem a apa-
tia. Precisamos repensar o destino de nossa 
sociedade, precisamos marchar objetivando 
a proporcionar bem estar ao povo brasi-
leiro, aqueles milhões que vivem na absoluta 
pobreza e que nos fazem responsáveis pelo 
resguardo da própria dignidade do homem. 
Nesse campo, nós operadores do Direito, que 
somos responsáveis pela segurança jurídica, 
devemos ser acima de tudo artífices da alme-
jada Justiça”. 

Mais de 20 anos depois, prestes a se 
despedir do Supremo Tribunal Federal e do 

serviço público, a carreira do Ministro Marco Aurélio 
continua coerente com sua declarada independência, 
com a coragem quixotesca manifestada em cada um 
dos seus pronunciamentos e pelo sentimento de que 
nada gratifica mais ao homem do que servir ao pró-
ximo. Nessa conversa virtual com o Editor-Executivo 
Tiago Salles, a poucos dias da aposentadoria, o magis-
trado fala sobre os momentos mais marcantes da tra-
jetória, sobre os grandes julgamentos que enfrentou e 
também sobre os planos para o futuro: “Detenho um 
espírito irrequieto, (...) não haverá ócio com dignidade”. 

Tiago Salles – Ministro, quando comecei a trabalhar 
com meu pai, ele falava que o senhor tinha que ser 
presidente da República. 
Ministro Marco Aurélio Mello – Muy amigo! (risos) 
Acabei substituindo como “zelador do Planalto” o Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso em cinco opor-
tunidades, quando ele viajou e os demais que estavam 
na minha frente na ordem de substituição não podiam 
assumir porque se tornariam inelegíveis, e eram can-
didatos à reeleição, os presidentes da Câmara e do 
Senado. 

  Ministro Marco aurélio Mello 
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TS – Em uma dessas oportunidades em que assumiu, 
o senhor assinou a lei que criou a TV Justiça como 
presidente. 
MAM – Foi algo interessante, porque, no jargão fute-
bolístico, bati o corner e corri para cabecear ao gol, por-
que o projeto saiu do meu gabinete. Foi um projeto que 
tramitou de forma muito célere, imediatamente foi 
aprovado na Câmara sob a presidência do Deputado 
Federal Aécio Neves e depois no Senado sob a presidên-
cia do Senador Ramez Tebet. O Senador queria remeter 
imediatamente ao Palácio, mas eu disse “aguarde um 
pouco que vou conversar com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso para saber qual é a opinião que ele 
tem sobre essa matéria, se for para sancionar, vou 
pedir para deixar que eu sancione”. Então, em um jan-
tar a dois no Alvorada, indaguei ao Presidente, que com 
aquele perfil democrático e o jeito carioca perguntou 
qual era o projeto. Eu disse que era a TV Justiça, que se 

O homem público 
deve estar em 
uma vitrine, para 
ali ser elogiado 
ou criticado”

fosse para sancionar eu gostaria, mas que se 
fosse para vetar, não. Ele disse: “Marco Auré-
lio, sanção e veto são seus”. Acabei fazendo 
uma solenidade no Palácio e hoje, na entrada 
da TV Justiça, tem lá a lei por mim assinada 
como Presidente da República, isso para mim 
é um orgulho. 

TS – A TV Justiça trouxe muitas mudanças, 
principalmente na exposição dos ministros 
e dos julgamentos. Como o senhor enxerga 
essa exposição que acontece até em tempo 
real, questionando as decisões dos magis-
trados nas redes sociais?
MAM – Em primeiro lugar, o homem público 
deve estar em uma vitrine, para ali ser elo-
giado ou criticado. A crítica construtiva é 
sempre bem-vinda. Em segundo lugar, che-
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cam saber o que pode ou não ocorrer na tramitação 
de um processo. Às vezes fico vencido no modismo, 
na modulação, de se dar o dito pelo não dito, como se 
a Constituição Federal não estivesse em vigor desde 
1988. Aí se diz: “Olha, a lei só é inconstitucional daqui 
para frente”. A Constituição Federal, para ter concre-
tude, não precisa do endosso do Supremo. O Supremo 
reconhece a concretude e é o guarda maior da Cons-
tituição. Toda vez que o Supremo modula um pronun-
ciamento, ele estimula a prática de outros pronun-
ciamentos à margem da Constituição. Não se avança 
culturalmente assim. 

Agora, você se referiu a situações em que fiquei 
vencido isoladamente e, posteriormente, o Tribunal 
evoluiu para sufragar o que eu sustentara antes. Pre-
monição quanto ao futuro? Não. Busquei antes dar 
a minha contribuição e, com o passar do tempo, os 
demais integrantes se mostraram sensíveis àquela 
ótica que externara. Isso é muito bom. A evolução é 
sempre possível. Costumo repetir Nietzsche: “Só os 
mortos não evoluem”. 

TS – Por falar em evolução e mudança, o senhor 
acha válida a ideia de limitar os pedidos de vista 
nas cortes superiores? Seria favorável a uma regra 
no Supremo assim como existe hoje no Superior 
Tribunal de Justiça? 
MAM – Você tocou em uma matéria importantíssima. 
Com a pandemia, eu que sempre fui contra, passei a 
inserir todos os meus processos na sessão virtual. 
Consegui, inclusive, acabar com o acervo de proces-
sos aguardando pauta no Plenário. Cheguei a ter, sem 
espaço para inserção na pauta, cerca de 150 proces-
sos. O que está havendo, e receio muito isso, é que o 
destaque, o pedido de vista, tem sido usado para não 
se enfrentar as grandes questões nacionais. O pedido 
de vista se transforma em “perdido de vista”, senta-se 
em cima do processo, isso é inconcebível em termos 
de ofício judicante, em termos de arte de proceder e 
julgar. Então, penso que quando se pede vista há prazo 
regimental para se devolver o processo. Você deve 
devolver até duas semanas depois do pedido de vista, 
na segunda sessão ordinária que se segue àquela em 
que você pediu vista. Mas aí nós temos outro prato da 
balança: prazo sem sanção é ineficaz. O colega às vezes 
esquece que pediu vista do processo e o deixa na prate-
leira, quando não deixa na própria gaveta. 

TS – Como o senhor vê o inquérito das fake news? Se o 
senhor pudesse enxergar através de uma bola de cris-
tal, como veria o encaminhamento desse inquérito? 
Onde é que ele vai dar?
MAM – É um inquérito que está tramitando há 
praticamente dois anos e não se tem sinalizada a 
apresentação de denúncia, que é a peça inicial do 
processo-crime. Por isso votei contra a instauração. 
Houve a instauração do inquérito pela própria 
vítima, o Supremo. É algo equivocado, porque o 
inquérito surge mediante representação da polícia 
ou requerimento do Ministério Público. Mais do que 
isso: Como surgiu o relator? Escolhido a dedo pelo 
então Presidente do Supremo, Ministro Dias Toffoli. 
Tempos estranhos! Por isso é que votei (contra). 
Repeti isso em Plenário, não estou criticando quem 
quer que seja, mas para mostrar o meu convenci-
mento quanto à negativa de sequência do inquérito, 
tenho que dizer o porquê. Votei contra a instauração 
do inquérito e se tornou um “fim do mundo”, porque 
quando surge qualquer matéria que diga respeito de 
alguma forma à liberdade de expressão, ela é enca-
minhada ao relator, Ministro Alexandre de Moraes. 
Isso não coaduna com o Direito instrumental, com 
a dinâmica do Direito, com o ato democrático por 
excelência, que é a distribuição, quer de inquérito, 
quer de ação. 

TS – Por muito tempo se falou que o senhor era o 
“ministro do voto vencido”. Sempre teve um voto 
contramajoritário e não são raros os exemplos de 
questões em que, depois, o Tribunal se aproximou 
das posições que o senhor sustentou desde o iní-
cio. Da proibição de progressão de pena em crime 
hediondo ao alcance do mandado de injunção, mui-
tas foram as teses que na época foram votos venci-
dos, mas que hoje configuram jurisprudência pací-
fica do Supremo. O que o senhor poderia comentar a 
esse respeito? 
MAM – O colegiado é o somatório de forças distin-
tas. Cada qual tem a sua formação técnica e a sua 
formação humanística. Cada qual tem a sua forma de 
atuar e nós nos completamos mutuamente. Quando 
se diz que “o Marco Aurélio fica muito vencido”, nin-
guém percebe porque é que fico vencido. Às vezes fico 
vencido por uma questão instrumental, porque dou 
muito valor às normas processuais, já que elas impli-

TS – O senhor também concorda com a limita-
ção da concessão de liminares ou com a estipu-
lação de prazo para levá-las ao colegiado? 
MAM – Eu me pronunciei a favor de uma pro-
posta feita pelo Ministro Luís Roberto Barroso 
e cheguei mesmo antes a propor que em se tra-
tando de liminar, considerado ato de outro poder 
enquanto poder na atividade essencial, a tutela 
deveria ser implementada pelo colegiado, mas 
fiquei sozinho nesse propósito. Agora, o Ministro 
Luís Roberto Barroso propõe que o relator conti-
nue a implementar a liminar, mas que submeta 
na primeira sessão do colegiado essa liminar a 
referendo. Também não adianta ele submeter e 
o presidente não inserir na pauta, nós sabemos 
que a pauta ainda é definida pelo “todo-poderoso 
presidente”, ou da Turma ou do Plenário. Nós 
precisamos realmente rever essa prática exis-
tente no Supremo, para se ter o melhor em ter-
mos de entrega da prestação jurisdicional, deci-
são final do processo, no tempo que a própria 
Constituição aponta como razoável. Deve ser 
um período razoável para se concluir o processo, 
porque ele revela um conflito de interesse, e nós 
sabemos que o conflito de interesse abala a paz 

CaPa

A evolução é sempre 
possível (...) ‘Só os 
mortos não evoluem’”

guei ao Tribunal em uma outra época. O 
relator levava o voto estruturado, mas os 
demais integrantes, ditos vogais, votavam 
de improviso, como costumo dizer, votavam 
“no gogó”. Hoje em dia não, hoje em dia é pos-
sível que o voto de um integrante que não 
funciona como relator seja mais longo do 
que o voto do relator. E todos eles com votos 
escritos. Alguma coisa está errada. Eu, por 
exemplo, recusei participar da entrega recí-
proca do voto antes do pregão do processo. 
Quando recusei, disse que queria estar solto 
na bancada, não queria ir para a bancada já 
com o meu convencimento formado sobre o 
tema. Quero ouvir os advogados na tribuna. 
A mais, disse que sou um juiz facilmente 
sugestionável, “vou receber o voto e ficar 
tendencioso, tentado a aderir ao relator”. 
É claro que não era isso, mas não recebo e 
também não entrego antes do pregão o meu 
voto e penso que isso é o que deveria ocorrer. 
Agora, é claro que nós precisamos conciliar 
celeridade e conteúdo. Evidentemente, se 
acredita que todos que estão lá no Supremo 
ocupando as onze cadeiras tenham forma-
ção técnica e humanística para votar de 
improviso, não é o que ocorre, e aí, às vezes, a 
maledicência chega inclusive a sinalizar que 
alguns seriam locutores de assessores. Não 
posso acreditar nisso. 

  Ministro Marco aurélio Mello 
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social. É preciso que ele seja retirado do cená-
rio o quanto antes e a forma de fazer isso é 
julgando-se e definindo-se a matéria. Como o 
colegiado é um órgão democrático por exce-
lência, vence a maioria, não a minoria. 

TS – Aconteceu há pouco tempo, no habeas 
corpus do André do Rap... O que o senhor 
acha sobre o fato de um ministro do 
Supremo, ou mesmo seu presidente, poder 
cassar liminares e outras decisões mono-
cráticas dos demais ministros? 
MAM – Vou esclarecer mais uma vez porque 
implementei a liminar. O Congresso Nacio-
nal aprovou uma alteração do Código do Pro-
cesso Penal e aí passamos a ter no parágrafo 
único do art. 316 uma regra segundo a qual 
a custódia provisória – não se trata de exe-
cução definitiva da pena – dura por 90 dias, 
podendo ser renovada mediante provoca-
ção da polícia, do Ministério Público ou até 
mesmo de ofício pelo juiz. Recebi um habeas 
corpus, que é uma ação de envergadura maior, 

porque está prevista na Constituição Federal, voltada 
a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. E aí, 
olhando esse habeas corpus – olho o conteúdo, não olho 
o envolvido, porque a lei é linear, se aplica em qualquer 
situação, pouco importando o beneficiário – verifiquei 
que ele estava preso há mais de 90 dias sem a reno-
vação dessa custódia. O próprio preceito legal prevê a 
consequência quando isso ocorre, que é a ilegalidade 
da prisão. O habeas corpus pressupõe a existência de 
um ato ilegal. Constatado o ato ilegal, cumpre ao juiz, 
com a capa sobre os ombros, simplesmente aplicar a 
lei. Eu o fiz, mas, para a surpresa generalizada, o Presi-
dente Luiz Fux achou que ombreando comigo poderia 
cassar minha decisão. 

“Caçou” minha decisão com cedilha e não com 
dois esses, mas ficou um pouco desconfiado quanto 
ao não merecimento desse ato e o levou para o refe-
rendo do Plenário. Todos os colegas concordaram que 
ele não podia ter cassado minha decisão, mas em passo 
seguinte confirmaram a decisão dele, Ministro Luiz 
Fux. Paciência. Acima de qualquer um de nós está o 
colegiado e eu não discuto no colegiado absolutamente 
nada, muito menos superioridade intelectual. Sempre 

saí do Plenário e da Turma, mesmo vencido de forma 
isolada, com o mesmo sorriso que entrei. São as par-
tes que disputam, o que quero, para colocar tranqui-
lamente a cabeça no travesseiro e não ter pesadelos, é 
que o meu convencimento fique consignado e que esse 
convencimento ressoe realmente o que penso sob o 
ângulo técnico e humanístico. 

TS – Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
o senhor participou do processo de informatização 
das eleições. Como qualifica as denúncias sem com-
provação feitas contra a lisura do processo eleitoral? 
MAM – Em primeiro lugar, devo fazer justiça. A ideia da 
urna eletrônica surgiu na gestão do meu antecessor, o 
Ministro Carlos Velloso, que reuniu um grupo de notá-
veis para pensar o projeto. Inclusive, presidi uma comis-
são no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Fui um 
general nas primeiras eleições informatizadas, quando 
havia realmente uma incógnita quanto à valia e à segu-
rança da urna eletrônica. Fizemos as primeiras eleições 
informatizadas nas capitais de estados que tinham à 
época mais de cem mil eleitores. Foi um sucesso abso-
luto, porque com a urna eletrônica se afasta a mão do 
homem quanto ao manuseio. A urna – que não está 
ligada a tantas outras quantas, não há um sistema 
linear – tem um disco fixo e um disco móvel. Depois de 
habilitado aquele eleitor específico, ele digita o número 
do candidato. Se o cargo é do Executivo, aparece inclu-
sive a fotografia do candidato. Posteriormente, temos a 
retirada do disco móvel, o voto fica criptografado e há a 
remessa ao Tribunal Superior Eleitoral. 

De 1996 aos dias atuais não houve uma impugnação 
minimamente séria que tivesse resultado em um pro-
nunciamento glosando a urna eletrônica, mas nos dias 
atuais temos um presidente da República que foi eleito 
mediante esse sistema, já talvez preparando campo para 
uma articulação em 2022, se não conseguir a reeleição, 
que começa a apontar que pode haver a possibilidade 
de fraude. Nós sempre tivemos auditorias no âmbito 
do TSE, e eu as presidi três vezes, porque não fujo ao 
trabalho. Inclusive, a uma certa época, foi feita audi-
tagem por uma firma especializada, com participação 
da Universidade de Brasília, e não se apontou qualquer 
ponto fraco na preservação da vontade do eleitor. Agora 
já passou a época do insurgimento relativo à urna ele-
trônica, como ocorre quando aparece uma coisa nova. É 
um sistema praticado e já aprovado pela população, que 

está implantado. Não vejo como retroagir-se 
para se voltar àquele sistema anterior que 
gerava inúmeras impugnações a candida-
tos que teriam tido o nome sufragado, o que 
inclusive sobrecarregava o Judiciário Eleito-
ral. Que se caminhe realmente sem paixão, 
ou seja, reconhecendo o que é certo e o que 
é errado. Se houvesse algum fato negativo, se 
poderia pensar, porque o aperfeiçoamento é 
infindável no afastamento desse dado, mas 
até aqui ele não surgiu. 

TS – O que acha das modificações que se 
pretende fazer para alterar a eleição dos 
parlamentares, como as propostas de voto 
distrital e voto distrital misto?
MAM – O que nós temos no Brasil é que geral-
mente se vota no candidato, não se vota pra-
ticamente no partido, muito embora nas elei-
ções proporcionais ocorra a consideração dos 
votos recebidos pela legenda para saber quan-
tas cadeiras serão preenchidas por esse ou 
aquele partido. A modificação desse sistema 
que está no Código Eleitoral cabe ao Con-
gresso, com a palavra os deputados e senado-
res. Agora, que modifiquem para se melhorar 
o sistema, não para favorecer a este ou aquele 
segmento conforme a maioria reinante. 

TS – Do seu ingresso do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), em 1975, até a aposen-
tadoria esse mês são 46 anos de serviços 
prestados ao Brasil. Qual é o balanço que o 
senhor faz dessa carreira dedicada ao ser-
viço público? 
MAM – Sempre atuei da mesma forma, tendo 
a coragem como a síntese de todas as virtu-
des. Não adianta a pessoa ter virtudes e ser 
pusilânime. Sempre atuei com muita inde-
pendência. Comecei a prestar serviços públi-
cos em 1966, em uma autarquia corporati-
vista, o Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais. Hoje, à rigor, completei 55 anos, 
dois meses e 22 dias de serviço público. O 
que mais gratifica o homem é servir aos seus 
semelhantes, e servir com pureza d’alma. É o 
que tenho feito nesses anos todos. 

  Ministro Marco aurélio Mello 
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Pela minha família, de início, eu não seria 
sequer bacharel em Direito, tanto que come-
cei a estudar para fazer o vestibular para 
Engenharia. Foi quando em 1966 sofri um 
acidente muito sério, quase fui embora, não 
porque estava na farra, mas dormindo em 
casa. Parei de estudar por dois anos. Quando 
retornei, fiz na Rua da Matriz, em Botafogo 
(bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro), o 
(curso) Hélio Alonso para prestar vestibu-
lar para Direito. Fui aprovado na Faculdade 
Nacional de Direito e, me perdoem o caboti-
nismo, fiz um belíssimo curso, porque o espe-
lho só revela notas nove e dez. Naquela época 
fazíamos duas provas por ano, quem não con-
seguisse nas duas provas completar 14 pon-
tos ia à prova oral. Nunca fui à oral, sempre 
passei bem. Fiz um bom curso e depois a car-
reira me sorriu, porque fui advogado a partir 
da formatura em 1973, antes fui estagiário. 
Ingressei no Ministério Público do Trabalho 
em 1975 e em 1978 no Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (TRT1). 

Fiquei no MPT cerca de três anos, no 
TRT1 outros três anos e, em 1981, com a 

idade mínima de 35 anos, me mandaram para Brasí-
lia. Pude vir para Brasília com a família. Minha filha 
mais velha, que hoje tem 45, tinha seis anos. A mais 
nova, que é procuradora do Distrito Federal, tinha seis 
meses. Minha mulher era inspetora do Trabalho, haví-
amos feito concurso juntos para o serviço público, mas 
saiu a minha nomeação como procurador, não assumi 
como inspetor do Trabalho. Ela veio e nós sentamos 
praça em Brasília. Tanto que hoje, aposentado, não vou 
retornar ao Rio de Janeiro, minha base vai ser Brasília, 
cidade que amo como se tivesse nascido aqui. Meu filho 
mais novo nasceu em Brasília e me sinto totalmente 
adaptado aqui.

Em 1990, fui guindado ao Supremo e me acusaram 
de ter recebido a cadeira de presente de um primo – 
não sou primo dele, ele é que é meu primo porque nas-
ceu depois de mim – esquecendo minha vida profissio-
nal anterior, esquecendo que no Governo Sarney meu 
nome foi sugerido pela comunidade jurídica traba-
lhista para três vagas, me refiro aos tribunais, à advo-
cacia trabalhista e aos órgãos de classe. Acontece que 
naquela época eu tinha como primo o maior desafeto 
do Presidente José Sarney e, evidentemente, não tive o 
nome lembrado. A ironia maior ocorreu quando houve 
o problema da chapa no Amapá para o Senado, que o 

partido apresentou sem os dois suplentes, ela foi glo-
sada no TSE por sete votos, unanimemente, a uma só 
voz. Aí o José Guilherme, que foi um grande advogado 
– falecidos tragicamente ele, a mulher e a secretária 
do lar – impetrou um mandado de segurança para o 
Presidente Sarney continuar disputando a eleição, 
mantendo o nome na cédula e o horário na propaganda 
eleitoral. O mandado de segurança, são essas coisas do 
destino, foi sorteado a mim como relator. Implementei 
uma liminar que ninguém implementaria, a partir da 
minha coragem e do meu desassombro, para ele real-
mente figurar nas eleições. O que fiz? Simplesmente 
cumpri o meu dever de cidadão juiz, de Estado julga-
dor. Isso é reconhecido pelo próprio Presidente Sarney, 
que acabou eleito. 

O juiz atua independentemente de quem esteja envol-
vido no processo. Ou pode proceder dessa forma ou deve 
se dar por impedido ou suspeito de atuar no processo. 

TS – Quais foram os pontos de sua trajetória que lhe 
trouxeram maior realização como magistrado e tam-
bém como cidadão? 
MAM – A maior realização é personificar o Estado jul-
gador. É uma missão praticamente   sublime, porque 
você a exerce de forma coercitiva, com o monopólio 
da força. Isso gratifica muito. Por isso é que, muito 
embora completando o tempo para a aposentadoria 
aos 52, 53 anos, continuei judicando. Vou continuar até 
a undécima hora, até o próximo dia 12 de julho, quando 
completarei 75 anos. Saberei virar essa página como 
saberia também, em 2016, aos 70 anos. Veio a “PEC da 
bengala” e evidentemente continuei. Um jornalista, 
inclusive, me perguntou: “Ministro, está para sair a 
PEC da bengala, mais cinco anos, o senhor permanece 
no Tribunal? Eu disse “depende, se eu não precisar de 
uma bengala, permaneço”. Ainda bem que não veio a 
(outra) PEC, porque lá nos Estados Unidos o cargo é 
realmente vitalício, ou seja, a pessoa permanece no 
cargo enquanto tiver condições de bem servir. Eu aos 
75 anos estou bem fisicamente e, evidentemente, pode-
ria continuar, mas há o sistema e devemos observá-lo. 
Ainda bem que não veio uma outra PEC que poderia 
ser até a “PEC do babador”, para o integrante do Tribu-
nal continuar. Agora vou desencarnar, a partir do dia 12 
de julho essa página estará virada, com o sentimento 
de missão cumprida. Isso é o que é importante para o 
homem público. 

TS – E quais foram as maiores frustrações 
que teve ao longo desse período? 
MAM – “Não tive frustração alguma. Devo 
ter errado em algumas situações, porque sou 
um ser humano, mas jamais me arrependi de 
um pronunciamento feito. Como comecei a 
atuar como juiz em colegiado, percebi logo, 
imediatamente, o que é o colegiado: vence a 
maioria. Integrei colegiados que tinham par-
ticipação heterogênea, tinham a participação 
de leigos, mas proclamado o resultado, sem-
pre o observei. É claro que atuando no Plená-
rio, principalmente do Supremo, volto a dis-
cutir as matérias. Na Turma, quando estou 
no órgão fracionado, ressalvo impedimento 
para observar a decisão do Plenário, mas no 
Plenário não. Evidentemente, nunca retor-
nei à residência ressentido quanto a alguma 
decisão do Supremo, mesmo ficando vencido 
de forma isolada. 

TS – Lamenta não poder participar de 
algum julgamento que está por vir? 
MAM – Não, participei de tantos julgamen-
tos importantes, que não tenho como obje-
tivo este ou aquele julgamento. Agora mesmo 
liberei um processo e penso que a votação 
vai começar na próxima sexta-feira (25/6), 
na sessão virtual, que diz respeito ao tributo 
consideradas as grandes fortunas. Liberei o 
processo porque ele se mostrou aparelhado 
para julgamento final e resolvi realmente 
preparar relatório e voto. Estarei inserindo 
relatório, voto e ementa na sessão virtual. 
Agora, é claro que a conclusão desse julga-
mento ficará para o futuro. Só espero que não 
haja nenhum “perdido de vista”, nem tam-
pouco um pedido de destaque, porque geral-
mente se tem essa manobra para se projetar 
no tempo a matéria. No caso desse tributo, 
ele foi previsto em 1988, mas não houve até 
hoje vontade política para aprovar-se a lei 
complementar regendo-o quanto a valores, 
base de incidência e alíquota. Evidentemente, 
ajuizada a ação direta de inconstitucionali-
dade por omissão, o que assentei e constatei 
foi a omissão do Congresso Nacional, mas 

“Penso de forma 
solta e sempre 
busco o melhor 
para a sociedade” 

  Ministro Marco aurélio Mello 
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reconheço que tudo passa em termos de Con-
gresso Nacional por uma vontade política. 
Essa vontade, ante talvez às pressões ocorri-
das, não houve até hoje, de forma perniciosa, 
porque se nós formos ao Ato das Disposições 
Transitórias da Carta de 1988, vamos ver que 
há uma finalidade quanto ao que for arreca-
dado, considerado esse imposto. A finalidade 
é o combate à pobreza e às desigualdades no 
Brasil, que tanto nos envergonham.

TS – O senhor vai se aposentar em menos 
de um mês, não sei se já se sentiria à von-
tade com essa pergunta, mas como é que 
o senhor enxerga julgamentos importan-
tes que estão por vir, tão importante para 
a sociedade, como nos casos do aborto e da 
descriminalização das drogas? 
MAM – Quanto à droga, criminalizar sem 
a apenação do usuário, considerada a sua 
liberdade de ir e vir, qual é o bem protegido 
pela norma? É o bem revelado pelo próprio 
usuário? Não. É o bem revelado pela saúde 
pública. Quanto ao aborto, muito embora eu 
seja favorável à liberdade da mulher quanto 
ao próprio corpo, nós temos uma regência no 
Código Penal que revela situações concretas, 
entre as quais aquela revelada por estupro, 
que é uma violência inimaginável, em que se 
pode interromper a gravidez. A anencefalia é 
outro problema, e para a minha decisão foi 

fácil, aliás atuou no processo como advogado o Minis-
tro Luís Roberto Barroso. Eu estava em Belém do Pará 
quando recebi um telefonema e ele disse “Ministro, foi 
distribuída uma ação – uma ADPF, se não me falha a 
memória a de número 54 – e ninguém melhor do que 
o senhor para ser o relator do caso”. Porque eu penso 
de forma solta e sempre busco o melhor para a socie-
dade. Sustentei que nesse caso não haveria o aborto, 
porque o aborto pressupõe possibilidade de vida fora 
do útero. No caso do feto anencéfalo, sem cérebro, não 
se tem essa possibilidade. Implementei a liminar, levei 
à referendo, o Tribunal não quis apreciar a matéria de 
imediato, projetou para julgamento final e acabamos 
concluindo que não seria o caso de se cogitar aborto. 
Por uma maioria realmente apertada, reconheço, se 
caminhou nesse sentido, ao meu ver percebendo que 
o Estado é laico e o Poder Judiciário, como segmento 
básico do Estado e da República também é laico. 

TS – Considerando a relevância de vossa excelência 
para o Brasil, o senhor vai continuar participando do 
dia a dia da sociedade brasileira? Quais são os proje-
tos que o senhor tem em mente para o futuro?
MAM – Eu detenho um espírito irrequieto, não sou de 
me acomodar, então, certamente, não haverá ócio com 
dignidade. Cuidarei de outras coisas, sou presidente 
aqui em Brasília do Instituto Uniceub de Cidadania e 
penso em me dedicar mais à área acadêmica. Não bus-
carei concorrer, fiquem tranquilos, com os senhores 
advogados, porque tenho uma situação econômica e 
financeira que para mim é absolutamente satisfatória. 
Não buscarei a prata pela prata, mas, considerada a 
experiência acumulada nesses muitos anos de serviço 
público, estarei realmente em atividade enquanto a 
genética ajudar.

TS – Se eu tivesse um conflito de interesse a ser jul-
gado pelo Judiciário, também gostaria que ele fosse 
apreciado pelo Juiz Marco Aurélio. 
MAM – O que pode haver falando mais à alma do que 
isso? Hoje nutro o sentimento do dever cumprido. Infalí-
vel nesses anos de magistratura? Não. Falível como con-
vém, porque as leis são feitas para os homens. A norma 
legal sugere uma interpretação, que ocorre segundo a 
formação de cada qual. Encerro meus dias como juiz em 
paz com a minha consciência e na certeza de que prestei 
serviços aos meus concidadãos.

O pedido de vista se 
transforma em ‘perdido 
de vista’, senta-se em 
cima do processo, isso é 
inconcebível em termos 
de ofício judicante, 
em termos de arte de 
proceder e julgar”
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Jovem e da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do 
Mato Grosso do Sul, a Conferência contou com 42 pai-
néis e nove conferências magnas sobre os temas que 
impactam a advocacia contemporânea. 

Após os três dias de debates, os participantes apro-
varam carta na qual defendem a luta constante pela 
qualidade do ensino jurídico, a importância da manu-
tenção do Exame de Ordem e a concessão do Selo OAB, 
bem como o aprimoramento dos métodos de sua apli-

 perspectivAs dA jovem   
 AdvocAciA em debAte

cação. Também defendem a criação de um plano de 
valorização da advocacia associada, com o propósito 
de alavancar a carreira em parceria com os escritórios 
de advocacia; bem como a qualificação de jovens advo-
gados para atuar na advocacia dativa nos processos 
éticos e disciplinares em curso nas seccionais, entre 
outros pontos.

Inicialmente prevista para ser realizada presencial-
mente na cidade de Bonito (MS), a conferência trienal 
foi adaptada para a forma virtual em razão da pande-
mia de covid-19. “Sonhamos que estaríamos juntos na 
linda cidade de Bonito neste momento, para confrater-
nizar, abraçar e pensar o futuro da advocacia”, afirmou 
o Presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, no 
início da Conferência, lamentando as mais de 500 mil 
mortes causadas pela pandemia.

“Serão os jovens advogados os herdeiros de um 
momento de grande dificuldade. Já não tínhamos no 
Brasil um modelo de Justiça célere, o que foi agravado 
pelo cenário atual. A jovem advocacia é o motor das 
transformações, que exigirão da OAB ainda mais efeti-
vidade e uma pauta clara. Vocês são a nossa esperança, 
precisam conhecer nossa história para guiar nosso 
futuro”, afirmou Santa Cruz.

A jovem advocacia corresponde a quase 50% dos 
mais de um milhão de profissionais inscritos na OAB. 
Uma faixa profissional que tem ampliado seu espaço 
na vida institucional da Ordem. Desde 2019, um repre-
sentante da jovem advocacia está à frente de Comis-
são Nacional permanente. Avanço importante tam-
bém foi a entrada em vigor, nesse mesmo ano, da Lei 
nº 13.875/2019, que alterou a cláusula de barreira com 
a redução de cinco para três anos de exercício profis-
sional para participação nas eleições para conselheiro 
seccional e subseccional da OAB.

Na Conferência, a Presidente da Comissão Nacio-
nal da Advocacia Jovem da OAB Nacional, Amanda 
Pereira de Magalhães, ressaltou o propósito do traba-
lho da advocacia como fator indutor da democracia e 
na defesa da cidadania. “Quando começamos a perce-
ber que a advogada e o advogado operam mudanças 
nas vidas das pessoas, contribuem para a democracia e 
podem mudar o mundo, tudo fica mais claro e entende-
mos de fato qual é o nosso papel”, afirmou.

“Quando entendemos que os dias são difíceis, mas 
que ao final deles teremos recebido, para muito além 
dos honorários, um olhar de gratidão de um cliente que 

encontrou em nós alguém para dividir o peso 
do seu problema, vemos claramente o quanto 
a advocacia vale a pena”, continuou Amanda. 
“Essa III Conferência é um exemplo do que a 
OAB faz por nós. Espero que todos tenham 
saído daqui um pouco mais capacitados e 
esperançosos”, acrescentou.

Os diversos temas dos painéis e palestras 
da III Conferência permitiram uma visão 
ampla dos desafios e perspectivas da advoca-
cia, como a inserção do jovem advogado no 
mercado de trabalho, o empreendedorismo, o 
acesso à Justiça, o Código de Processo Civil, 
a sucessão e a governança no agronegócio, 
a nova lei de licitações, as novas relações 
sociais e os direitos civis, os desafios dos 
afrodescendentes no mercado de trabalho no 
Século XXI, a inteligência artificial, os direi-
tos humanos e as garantias fundamentais à 
luz da Constituição Federal.

Os painéis também trataram de advocacia 
internacional, imobiliário, trabalhista e direito 
do consumidor e de família, foram debatidas 
formas de inclusão de advogados com defi-
ciência no mercado de trabalho e formas de 
precificar a prestação de serviços e de melhor 
gerir o primeiro escritório. Foi traçado ainda 
um panorama da advocacia no interior e os 
desafios de compliance, da advocacia digital e 
da Lei Geral de Proteção de Dados.

Os desafios, as perspectivas e os novos 
caminhos no universo da advocacia 
em início de carreira foram o centro 

dos debates da III Conferência Nacional da 
Jovem Advocacia, que reuniu mais de 11.300 
participantes durante os dias 22, 23 e 24 de 
junho. Realizada de forma virtual pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) por intermé-
dio de sua Comissão Nacional da Advocacia 

A jovem advocacia 
é o motor das 
transformações, que 
exigirão da OAB ainda 
mais efetividade e uma 
pauta clara”

Felipe Santa Cruz,  
Presidente da OAB

 da redaçÃo* 

Felipe santa Cruz,  

Presidente da oaB
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O formato virtual permitiu a participação 
de um maior número de jovens advogados, 
segundo constatou Amanda Magalhães. Ela 
afirmou que é preciso reconhecer o papel da 
tecnologia diante de uma crise de viés finan-
ceiro, social e sanitário.

“Mesmo sem a pandemia, muitos dos 
jovens advogados teriam incerteza se pode-
riam estar no evento, pois o começo da nossa 
profissão é de instabilidade, medo e dúvi-
das. Por isso, precisamos ocupar os espaços 
democráticos, mostrar que sabemos nosso 
valor em um mercado competitivo. É pre-
ciso, de igual modo, que sintamos o pertenci-
mento à Instituição”, afirmou. 

O debate sobre “Pandemia, Direitos 
Fundamentais e Fraternidade” contou com 
a participação do Ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) Reynaldo Fonseca, 
que ressaltou a necessidade de implemen-
tar a cultura da construção de uma Justiça 
consensual, que efetivamente restaure e 
não somente esteja centrada na punição. 
“Mesmo antes da pandemia, já tínhamos 12% 
da população brasileira sem habitação, fora 
aqueles sem saneamento, sem educação, sem 
emprego. Integridade, solidariedade, compe-
tência, educação, ciência e tecnologia são os 
fatores determinantes para superarmos esse 

quadro. Faço o apelo para que voltemos de forma dife-
rente ao chamado ‘normal’”, afirmou o magistrado.

A Ministra do Superior Tribunal Militar (STM) 
Maria Elizabeth Guimarães, ao tratar do tema “A Efe-
tivação da Legitimidade do Estado Democrático de 
Direito na Constituição de 1988”, afirmou que “é uma 
Carta primorosa, que confere garantismo para uma 
sociedade civilizada e igualitária”.

No debate sobre direitos humanos e garantias funda-
mentais, o Conselheiro Federal Carlos Roberto Siqueira 
Castro (RJ) traçou um panorama histórico da Consti-
tuição Federal ao tratar da evolução dos direitos funda-
mentais e o princípio da dignidade da pessoa humana. 
“Durante os trabalhos na Constituinte, às vezes ficáva-
mos impressionados com a ousadia, com quantidade de 
direitos propostos. Uma Constituição transformadora 
exige agentes transformadores. Ela delega cidadania, 
delega às autoridades públicas tornar o máximo efe-
tivo de direitos, mesmo diante de todas as dificuldades. 
As pessoas não nascem iguais, mas elas podem se tor-
nar iguais a depender da generosidade legislativa e do 
avanço civilizatório. Não tenho dúvidas de que o Brasil é 
um país mais igualitário, mais justo e mais democrático, 
em que pesem todos os problemas, graças a Constitui-
ção Cidadã de 1988”, afirmou Siqueira Castro – que é 
detentor da Medalha Ruy Barbosa. 

*Com informações do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil.

eSPaço oaB

Quando começamos 
a perceber que 
a advogada e o 
advogado (...) e podem 
mudar o mundo, 
entendemos de fato 
qual é o nosso papel”

amanda Magalhães, Presidente da Comissão nacional da advocacia Jovem 
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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 regra é um pouco semelhante quanto aos proces-
sos que tramitam perante o Juizado Especial Federal, 
órgão competente para julgar ações com valor até 60  
salários mínimos (Lei 10.259/2001, art. 3º). A parte pode 
exercer o jus postulandi (Lei 10.259/2001, art. 10), desde 
que não se trate de interposição de recursos (ocasião 
em que é obrigatória a presença de advogado). Nas 
hipóteses de processos criminais a presença de advo-
gado também é necessária.

Não obstante essas possibilidades de atuação do 
advogado em processos judiciais (ora obrigatória, 
ora facultativa), a chamada “advocacia extrajudicial” 
– exercício da profissão sem a necessidade de inter-
venção do Poder Judiciário – foi significativamente 
ampliada, notadamente à luz do fenômeno crescente 
da desjudicialização. Vê-se, cada vez mais, que a atu-
ação do advogado em meios alternativos ao processo 
judicial é importantíssima e necessária. Esse tipo de 
atividade tem ganhado força nos últimos tempos, em 
busca de procedimentos mais céleres, eficientes e em 
muitos casos menos onerosos, especialmente para 
combater a lamentável realidade brasileira de “judi-
cialização da vida” que enseja dezenas de milhões de 
processos judiciais em curso. 

Normalmente, a advocacia extrajudicial é exercida 
perante cartórios e serventias extrajudiciais em pro-
cedimentos que trazem como requisito necessário, ou 
não, a presença e a atuação do advogado. A maioria dos 
procedimentos realizados em cartórios que necessi-
tam a presença de advogado gira em torno do Direito 
de Família. Os principais procedimentos são: divórcio, 
dissolução de união estável e escrituras de separa-
ção. Outro destaque está nos assuntos que envolvem 
sucessão, tais como inventário, planejamento suces-
sório, testamento público. Esses procedimentos pas-
saram a ser disciplinados precipuamente pela Lei nº 
11.441/2007, que alterou o antigo Código de Processo 
Civil de 1973 e, com isso, desde então, permite-se reali-
zar inventário, partilha, separação consensual e divór-
cio consensual pela via administrativa, desde que pre-
enchidos os requisitos legais.

Também com base na referida lei, é permitido que o 
divórcio consensual, a separação consensual e a extin-
ção consensual de união estável se realizem por escri-
tura pública com especificação e descrição da partilha 
de bens comuns e da pensão alimentícia, nos casos em 
que não há nascituro ou filhos incapazes. Poderá igual-

 ana tereza Basilio

Álvaro Ferraz

substAnciAl expAnsão dA 
AdvocAciA extrAjudiciAl

 ana Tereza BaSiLio 

Membro do Conselho Editorial

Vice-Presidente da OAB-RJ

 áLvaro Ferraz 

Advogado

No capítulo “Das funções essenciais 
à Justiça”, o art. 133 da Constituição 
Federal (CF) dispõe sobre o papel 

indispensável do advogado à administração 
da justiça, bem como da inviolabilidade de 
seus atos e manifestações no exercício da pro-
fissão, nos limites da lei. O dispositivo cons-
titucional vê, na advocacia, relevante função 
pública, notadamente a de deduzir postula-
ções, em nome do cidadão, ordinariamente, 
perante o Poder Judiciário e Administração. 
Nessa linha, é notório que o advogado contri-
bui para a proteção, a continuidade e o forta-
lecimento do Estado Democrático de Direito.

A indispensabilidade da função do advo-
gado também se revela no art. 2º da Lei nº 
8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil), segundo o qual além de prestar 
serviço público no exercício de sua atividade, 
o advogado exerce função social e contribui 
diretamente para a obtenção de decisão que 
encerrará litigio.

Apesar das referidas previsões constitu-
cional e legal sobre a indispensabilidade da 
atividade do advogado à administração da 
justiça, existem algumas situações em que o 
próprio sistema jurídico permite a dispensa 
do advogado, no âmbito do Poder Judiciá-
rio. A primeira situação exemplificativa se 
dá no caso de impetração de habeas corpus, 

remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII da 
Constituição. O art. 1º, § 1º do Estatuto da OAB dispõe 
que não se inclui na atividade privativa de advocacia a 
impetração de habeas corpus, “em qualquer instância 
ou tribunal”. 

A atuação do advogado também é facultativamente 
dispensável no âmbito de processos trabalhistas em 
diversas situações. Os artigos 791 e 839 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) preveem que os empre-
gados e os empregadores podem apresentar reclama-
ção pessoalmente perante a Justiça do Trabalho; em 
atenção ao princípio do jus postulandi, a pessoa terá 
direito de acessar essa justiça especializada e ainda 
capacidade de ali postular. O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), por meio do verbete da Súmula 425, limita 
o jus postulandi às Varas do Trabalho e aos Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRTs). Ou seja, não é permitido 
propor ação rescisória e ação cautelar, impetrar man-
dado de segurança e interpor recursos de competência 
do TST, sem a atuação do advogado.

Outra situação em que pode ser dispensada a atu-
ação do advogado é a postulação perante os Juizados 
Especiais; o art. 9º da Lei nº 9.099/1995 dispõe que, 
nas causas de valor até 20 salários mínimos, as par-
tes não precisam de advogado para serem represen-
tadas em juízo (para interpor recursos a presença do 
advogado é obrigatória – Lei nº 9.099/1995, art. 41, 
§2º). Já se o valor da causa for entre 20 e 40 salários 
mínimos, a representação da parte por advogado é 
obrigatória. 

24 eXTraJudiCiaL
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regido pela Lei nº 9.784/1999, deve-se analisar outras 
questões sobressalentes, como por exemplo o recente 
acórdão proferido pelo Supremo tribunal Federal 
(STF), que julgou o RE 1.171.152/SC (homologação de 
acordo celebrado entre Advocacia Geral da União, 
Departamento de Patrimônio da União, Ministério 
Público Federal e INSS para reduzir e uniformizar o 
tempo de espera por perícias e a própria conclusão 
dos processos). Caso o segurado não obtenha o êxito 
pretendido, poderá judicializar a questão (como, na 
verdade, em regra, acontece em qualquer processo 
administrativo, à luz do princípio da inafastabilidade 
do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da CF).

A usucapião extrajudicial é outro exemplo de advo-
cacia extrajudicial. O art. 1.071 do CPC/2015 prevê que 
a Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) passa 
a vigorar acrescida do art. 216-A, por meio do qual é 
reconhecido e admitido o requerimento extrajudicial 
de usucapião, a ser processado diretamente perante o 
Cartório do Registro de Imóvel (CRI) da comarca em 
que estiver situado o imóvel usucapiendo. A postulação 
deverá ser realizada pelo próprio interessado, desde 
que esteja assistido por advogado, pois caberá a este 
a orientação e a análise da configuração da usucapião 
pelos fatos apresentados.

A atuação em conciliação e mediação pelo advo-
gado também é importante atividade extrajudicial 
desenvolvida pelos profissionais da área jurídica. São 
interessantes métodos alternativos de solução ade-
quada de conflitos, que certamente ajudam a reduzir 
os riscos já mencionados do processo judicial (onero-
sidade, demora, custos elevados, etc.). Há alguns anos, 
inclusive, a mediação judicial já conta com lei especí-
fica (Lei nº 13.140/2015). O advogado, na condição de 
conciliador ou mediador, exerce papel fundamental 
de facilitador do diálogo entre as partes; deve buscar 
a solução adequada diante das pretensões das partes 
ao expor as resoluções conforme as regras do sistema 
jurídico, especialmente as do direito material. Aliás, o 
Código de Ética e Disciplina da OAB elenca como dever 
do advogado o incentivo ao uso dos métodos extraju-
diciais de solução de conflitos (art. 2º, parágrafo único, 
VI). Tamanho relevo do tema incitou recentemente 
alguns juristas a já lançarem a pertinente ideia de se 
criar uma regra para mediação/conciliação ser uma 
etapa prévia obrigatória para eventual judicialização 
de algumas questões controvertidas. 

O Estatuto da OAB também trata de ativi-
dades extrajudiciais e privativas que podem 
ser exercidas pelo advogado, quais sejam: 
consultoria, assessoria e direção jurídica (art. 
1º, II). A atividade consultiva do advogado 
pode ser considerada como atividade pre-
ventiva em que o profissional trabalha com 
a prevenção de conflitos e riscos que possam 
surgir para o seu cliente; aqui, v.g., o advo-
gado instrui e orienta o cliente nas tomadas 
de decisões ao caminho mais preciso. Já na 
atividade de assessoria o advogado presta 
serviço especializado para o cliente a fim 
de agregar conhecimento jurídico acerca da 
atividade negocial para eventualmente criar 
soluções e estratégias para os negócios do 
assessorado. A direção jurídica, por sua vez, 
é a gerência jurídica exercida pelo advogado 
em qualquer empresa (pública, privada ou 
paraestatal); atua diretamente no departa-
mento jurídico da empresa, trata de questões 
jurídicas em geral.

Por fim, a última situação de atuação 
extrajudicial do advogado é facultativa e 
ocorre perante a tramitação de Processo 
Administrativo Disciplinar – PAD. Garante-
se o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa ao servidor, com ou sem a pre-
sença de advogado. Após intensas controvér-
sias doutrinárias e jurisprudenciais, o STF 
editou a Súmula Vinculante nº 5, por meio 
da qual prevaleceu o entendimento de que a 
ausência de advogado em PAD não ofende a 
Constituição.

Conclui-se, com base nos pontuais exem-
plos acima sintetizados (o leque de opções é 
superlativo; pretender exauri-lo mereceria 
ao menos um livro), que a atuação do advo-
gado não se esgota no âmbito de processos 
judiciais. Muito ao contrário, há um amplo 
espaço fora do Poder Judiciário e em cres-
cente expansão de atuação. A advocacia do 
futuro próximo, com certeza, será preponde-
rantemente extrajudicial e excepcionalmente 
perante o Poder Judiciário. E os profissionais 
da área jurídica deverão estar preparados 
para essa nova realidade.

mente ser disposto ao acordo sobre a retomada pelo 
cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do 
nome adotado pelo casamento. Aliás, o art. 733, § 2º do 
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) prevê a 
atuação do advogado nesse procedimento; essa regra 
dispõe que “o tabelião lavrará a escritura somente se os 
interessados estiverem assistidos por advogado ou por 
defensor público, cuja qualificação e assinatura consta-
rão do ato notarial”.

A regra não é diferente para inventário e partilha: 
se todas as partes interessadas forem capazes, poderão 
ser realizados mediante escritura pública, que cons-
tituirá documento hábil para registro e para levan-
tamento da importância depositada em instituições 
financeiras (art. 610 do CPC/2015). A ressalva trazida 
pelo CPC/2015 também gira em torno da atuação do 
advogado. 

Uma outra área em que a sociedade necessita 
substancialmente de conselhos jurídicos técnicos é a 
previdenciária. Aqui a atuação extrajudicial é intensa, 
em decorrência do Tema 350/STF (RE 631.240/MG). O 
advogado, em síntese, acompanha e fiscaliza os pro-
cedimentos necessários para assegurar os benefícios 
aos segurados do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS). Esse trâmite, quase sempre com o fim 
de obter a “carta de concessão”, ocorre perante o pró-
prio INSS; embora o processo seja eminentemente 

eXTraJudiCiaL

Vê-se, cada vez 
mais, que a atuação 
do advogado em 
meios alternativos 
ao processo judicial 
é importantíssima 
e necessária. Esse 
tipo de atividade 
tem ganhado 
força nos últimos 
tempos, em busca de 
procedimentos mais 
céleres, eficientes e em 
muitos casos menos 
onerosos”
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Secretaria Municipal de Comunicação Dayse Alvarenga e Everton Silvalima

Magé - Informe Publicitário

Magé quer abrir
as cancelas para
o emprego

Em maio, o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes, anunciou o m da cobrança em 
Bongaba e das praças que cam nos retornos do 
Parque Boneville e de Nova Marília. O anúncio 
foi comemorado como m de Copa do Mundo 
pelos moradores e pelo prefeito. "Essa conquista 
é só a primeira fase para seguirmos na luta para a 
vinda das indústrias à nossa cidade, gerando 
emprego e renda. É abrir a porta para o desenvol-
vimento", declarou Renato. Enquanto as cancelas 
não são denitivamente abertas, a Prefeitura 
segue lutando na Justiça contra o Termo Aditivo 

Entre as muitas carências históricas de 
Magé, a questão das oportunidades de 
emprego (ou da falta delas) é um 
problema que o atual Governo, assim 

como outros tantos governos país afora, tem 
encarado de frente. De acordo com o prefeito 
Renato Cozzolino, a administração municipal 
precisa deixar de ser a principal empregadora e 
conseguir atrair a instalação de grandes empresas 
para a cidade. Em seis meses de nova gestão, 
algumas ações merecem destaque para mudar o 
cenário em uma das mais antigas cidades do Estado 
do Rio de Janeiro. A mais importante foi a luta do 
chefe do Executivo Municipal para acabar com o 
pedágio da Rodovia BR-493.

Outras ações secundárias, porém não menos 
importantes, têm diminuído as consequências do 
desemprego em Magé. A atuação da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Indústria, Comércio e 
Geração de Renda na realização de cursos, ocinas 
e palestras gratuitas, em parceria com o Sebrae para 
qualicar tanto os microempreendedores individu-
ais (MEIs) como a população em geral, é uma delas. 
A Secretaria também recuperou o cadastramento 
do município junto ao Sistema Nacional do 
Emprego (Sine) para reativar a atuação dos postos 
instalados no primeiro e no sexto distritos, inter-
mediando empregos para os mageenses.

que concedeu mais 18 meses para a concessioná-
ria explorar o negócio. 

Mas, enquanto essas ações estão se fortalecendo, 
a Prefeitura segue sendo um dos principais empre-
gadores. O setor que oferece, hoje, o maior número 
de vagas é a Infraestrutura, seguido pela Saúde. São 
tantas obras realizadas em Magé que não há como 
não notar a quantidade de homens e mulheres 
intervindo em alguma rua dos seis distritos. E as 
coisas tendem a crescer. Com um convênio rmado 
com a Fundação Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-RJ), o Governo do Estado vai 
investir R$ 5 milhões no despejo de 12 mil tonela-
das de asfalto em 42 ruas da cidade. Emprego à vista.

Na área da Saúde, novos postos de trabalho foram 
gerados com a abertura de unidades de Saúde da 
Família (USFs) e com o melhor equipamento dos 
hospitais e centros médicos existentes. Além disso, 
Magé tem sido a pioneira no enfrentamento da 
pandemia na Baixada Fluminense, com a única 
super-tenda de atendimento 24 horas para vacina-
ção em todo o país. Mais oferta de emprego. "O 
desemprego é uma ferida aberta não só no nosso 
município, mas em várias cidades do país. Para 
tentar lidar com ele da forma menos traumática 
possível, a Prefeitura tem feito por onde e vem 
oferecendo à população atendimento de qualidade. 
Para isso, precisamos de bons prossionais", 
nalizou o prefeito Renato Cozzolino.

      Essa conquista é só a 
primeira fase para 
seguirmos na luta para 
a vinda das indústrias à 
nossa cidade, gerando 
emprego e renda. É 
abrir a porta para o 
desenvolvimento
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Secretaria Municipal de Comunicação Dayse Alvarenga e Everton Silvalima

Magé - Informe Publicitário

Magé quer abrir
as cancelas para
o emprego
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conflito de interesse não 
declArAdo pelo árbitro – A 
corte europeiA dos direitos 
do homem condenA!

 andrea MariGheTTo 

Advogado

A sentença da Corte Europeia dos 
Direitos do Homem (CEDU) de 20 de 
Maio de 2021 deu um passo à frente 

em tema de acesso à Justiça e direito ao 
justo processo, équo e imparcial. A sentença 
assume particular relevância considerado 
que a Corte de Estrasburgo teve que decidir 
“invadindo” legitimidade e competência de 
uma sentença adotada por Corte Arbitral e 
pelo seu regulamento interno, em razão de 
um conflito de interesse não declarado por 
um dos árbitros no momento da sua nome-
ação. É, portanto, interessante evidenciar 
como esta sentença (hoje jurisprudência) 
com certeza irá no futuro repercutir em: 
(i) o conflito de normativa formal aplicável 
em caso julgamento por Arbitragem (i.e. lei 
ordinária e regulamento arbitral); (ii) a regu-
lamentação substancial dos direitos (funda-
mentais) referentes ao acesso à Justiça e ao 
justo processo, independentemente da corte 
acionada, seja ordinária, seja arbitral.      

Analisemos sinteticamente o caso. A 
demandante (BEG S.P.A.) é empresa italiana 
que opera no setor de construções e gestão e 
implementação de usinas hidroelétricas. Em 

1996 a demandante entrou em contato com a ENEL – 
sociedade fornecedora de gás e eletricidade controlada 
pelo Estado Italiano – para oferecer a possibilidade de 
fornecimento de energia elétrica gerada por planta 
hidroelétrica que estava sendo construída na Albânia. 
A ENEL demonstrou interesse no projeto e na pro-
posta, e assinou um contrato (em 2000), através da sua 
controlada ENEL Power S.P.A., que, durante a nego-
ciação, passou de ser uma Divisão interna da ENEL, a 
sociedade separada mas inteiramente controlada pela 
ENEL. Em caso de eventuais controvérsias, o contrato 
tinha a previsão de cláusula arbitral. Em 23 de novem-
bro de 2000, a BEG apresentou à Câmara Arbitral da 
Câmara de Comércio de Roma pedido de inadimple-
mento do acordo de colaboração, rescisão e indeniza-
ção, enquanto a ENEL Power, tendo contestado a audi-
toria da concessionária da BEG na Albânia, manifestou 
interesse em não prosseguir com o projeto. Em 28 de 
dezembro de 2000 a ENEL Power nomeou o seu árbitro, 
que naquela época – assim como relatado pela sen-
tença da CEDU – estava também representando judi-
cialmente a ENEL. Uma vez que a BEG tomou conhe-
cimento de que o árbitro nomeado pela ENEL Power 
estava trabalhando como advogado da ENEL em outro 
processo, alegou o fato à Câmara Arbitral, mas mesmo 
assim a decisão arbitral resultou contrária aos pedidos 
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da BEG. A demandante recorreu ao Tribunal Distrital 
de Roma contra a Corte Arbitral alegando negligência 
no controle de legitimidade dos árbitros, para obter o 
afastamento do árbitro “supostamente” em conflito de 
interesse, mas sem sucesso. Ainda, a questão foi levada 
à Corte da Apelação do Tribunal de Roma (juízo de 2º 
Grau), mas também neste caso a Corte rejeitou todas 
as alegações apresentadas pela demandante1. 

Consequentemente, em 21 de janeiro de 2011 a BEG  
acionou judicialmente o Estado italiano (Nº 5312/2011) 
junto à Corte Europeia dos Direitos do Homem ale-
gando violação do art. 6º da Convenção para a Proteção 
do Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 
(“Convenção”)2. Em 20 de Maio de 2021 foi prolatada 
decisão pela unanimidade dos membros da Corte (i) 
admitindo o pedido da demandante; (ii) declarando que 
houve violação do citado art. 6º da Convenção, e (iii) con-
denando ao pagamento do reembolso à contraparte. 

Lembramos que o art. 6º §1º da Convenção esta-
belece que: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua 
causa seja examinada, equitativa e publicamente, num 
prazo razoável por um tribunal independente e impar-
cial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 
determinação dos seus direitos e obrigações de caráter 
civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação 
em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento 
deve ser público, mas o acesso à sala de audiências 
pode ser proibido à imprensa ou ao público durante 
a totalidade ou parte do processo, quando a bem da 
moralidade, da ordem pública ou da segurança nacio-
nal numa sociedade democrática, quando os interesses 
de menores ou a proteção da vida privada das partes 
no processo o exigirem, ou, na medida julgada estri-
tamente necessária pelo tribunal, quando, em circuns-
tâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial 
para os interesses da Justiça”. 

Releva destacar desde já que o art. 6º da Convenção 
é sem dúvida um dos dispositivos mais importantes, 
tratando do processo équo, da duração razoável, da 
presunção de inocência e das outras garantias proces-
suais do imputado em relação ao princípio do contra-
ditório. Entre as demais garantias, destaca-se o right to 
be heard  (direito a ser ouvido). Esta previsão (art. 6º § 
3º) se torna muito importante, porquanto concretiza 
o próprio leitmotiv da Convenção, ou seja, o princípio 
pelo qual a prova há de ser formada durante o pro-
cesso, mediante o contraditório entre as partes, ainda 

Qualquer ato de autonomia 
privada, mesmo os que 
regulamentam formas 
alternativas de resolução de 
controvérsias, devem sempre 
ser exercitados dentro de 
formas de convencimento 
e manifestação da vontade 
livres, legais e não equívocas”

Fo
to

: d
ivu

lgação



3332  Julho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 251

que com exceções: de acordo com a jurisprudência de 
Estrasburgo, quando os juízes tenham feito o possível 
para ouvir as testemunhas no contraditório; quando 
as testemunhas não sejam determinantes para o pro-
cesso; quando a condenação seja baseada em outras 
provas – de forma que declarações fora do contraditó-
rio poderão contribuir a fundamentar um juízo de con-
denação, se suportadas por outros elementos probató-
rios3.  Isso para evidenciar a importância do respeito ao 
princípio do justo contraditório! 

Voltando ao caso, é interessante observar que o 
Estado italiano argumentou com base na tese defensiva 
de que, aceitando a Arbitragem como jurisdição com-
petente para resolver o caso, voluntariamente renun-
ciaram a alguns dos Direitos da Convenção. Diversa-
mente, a CEDU entendeu que o art. 6º garante a todos 
o direito de apresentar qualquer reclamação relativa 
aos próprios direitos e obrigações civis perante uma 
corte ou um tribunal, os quais devem serem indepen-
dentes e imparciais. Argumenta, ainda, a Corte que não 
afeta a aplicação do art. 6º da Convenção o fato de que a 
decisão de acionar a Corte Arbitral foi – de fato – pre-
ventiva à nomeação do próprio arbitro de contraparte. 
A Corte entendeu que as razões apresentadas pelos tri-
bunais nacionais e pelo próprio governo se baseassem 
em uma presunção de conhecimento – ou seja, que a 
BEG tivesse de fato conhecimento das atividades pro-
fissionais do Árbitro – para o qual não havia nenhuma 
evidência real. Mas que, independentemente disso, a 
BEG nunca renunciou ao seu direito de ter garantida a 
independência da Arbitragem.    

Para a CEDU, embora seja verdadeiro que uma pes-
soa pode renunciar a certos direitos da Convenção em 
favor da arbitragem, as salvaguardas previstas pelo 
art. 6º § 1 da Convenção serão sempre aplicáveis em 
qualquer situação em que a renúncia não foi feita “de 
forma equivocada”, e não foi voluntária ou atendida 
por salvaguardas mínimas proporcionais à sua 
importância. A este respeito, a Corte reconheceu que 
a decisão de renunciar implicitamente às garantias de 
independência e imparcialidade oferecidas pelo art. 
6º da Convenção pressupõe que a parte tenha sido 
informada de quaisquer conflitos de interesse. Em 
outras palavras, seria preciso que a parte realmente 
tivesse conhecimento da existência de um conflito de 
interesses e mesmo assim tivesse aceito, renunciando 
expressamente ao ditado do art. 6º da Convenção.  

Consequentemente, a Corte argumentou que 
nenhuma renúncia ao direito a um tribunal impar-
cial pode ser “presumida” pela falha em reclamar da 
ausência de divulgação de conflito de interesse: se um 
árbitro não divulga um potencial conflito de interesse, 
presumiu-se que tal conflito não existe. Ainda, não é 
relevante se um árbitro seja “figura de destaque” ou de 
qualquer forma “publicamente conhecido”, sendo que, 
de qualquer foram, há também a obrigação de divulgar 
quaisquer circunstâncias potenciais que afetariam, ou 
poderiam afetar, a sua independência e imparcialidade.    

É, de fato, interessante observar como para a CEDU 
o ato em si da aceitação da nomeação, e a paralela 
“omissão” em denunciar eventuais conflitos de inte-
resse renunciando à própria aceitação, ou pelo menos, 
comunicando em sede de aceitação o possível conflito 
– pela Corte – supera qualquer tipo de presunção. No 
caso de quo, o árbitro questionado não apenas estava 
representando legalmente a sociedade controladora 
em um processo civil tramitando na Corte de Cassa-
ção italiana, mas – sucessivamente – foi até levantado 
que exercia funções de administração junto à contro-
ladora, enquanto membro do Conselho de Administra-
ção. Contudo, a Corte destaca que um indivíduo pode 
renunciar a determinados direitos a favor da arbitra-
gem desde que esta renúncia seja livre, legal e inequí-
voca. A Corte, em síntese, premiou a “boa-fé” da parte 
que acreditou – em um primeiro momento – que o 
ato da aceitação tivesse ínsito o ato responsável e não 
equívoco da aceitação, enquanto em ausência de con-
flito de interesse. 

A imparcialidade denota ausência de preconceito 
ou parcialidade. De acordo com a jurisprudência da 
Corte de Estrasburgo, a imparcialidade deve ser deter-
minada de acordo com (i) o elemento subjetivo, ou seja, 
com base em entendimentos pessoais e na conduta dos 
próprios árbitros e/ou juízes, verificando se foi demons-
trado qualquer preconceito pessoal ou parcialidade em 
um determinado caso; com (ii) o elemento objetivo, ou 
seja, se o tribunal oferecia garantias suficientes para 
afastar qualquer dúvida legítima sobre sua imparciali-
dade. No caso, a aceitação da jurisdição arbitral (assim 
como a aposição de cláusula arbitral) foi feita antes da 
nomeação e da aceitação do árbitro, evidenciando mais 
uma vez que compete aos árbitros o dever de indicar, 
na respetiva declaração de aceitação, qualquer eventual 
relação com as partes ou seus consultores que possa ter 

impacto na independência e imparcialidade, e – natu-
ralmente – qualquer interesse econômico direto e/ou 
indireto referente ao objeto da controvérsia. 

A Corte, diante desta ausência de declaração explí-
cita sobre o conflito de interesse por parte do árbitro, 
entendeu que a requerente legitimamente acredi-
tou que não existia qualquer relação e/ou interesse 
econômico envolvido. Consequentemente, acreditou 
indevidamente na imparcialidade e independência do 
árbitro. Por isso, a Corte reconheceu a violação do art. 
6º da Convenção.    

A sentença da CEDU, portanto, serve de alerta 
para nos lembrar que qualquer ato de autonomia pri-
vada, mesmo os que regulamentam formas alterna-
tivas de resolução de controvérsias (como a própria 
Arbitragem), devem sempre ser exercitados dentro de 
formas de convencimento e manifestação da vontade 
livres, legais e não equívocas; caso isso não aconteça, 
os princípios do ordenamento ou até os princípios  
internacionais (como no caso da CEDU) vigiam e pre-
valecem (e devem vigiar e prevalecer) quando direi-

tos fundamentais, como o direito ao acesso 
à Justiça e o direito ao justo processo, são 
violados4. A sentença “punindo” o país que 
não conseguiu garantir o respeito ao art. 6º 
da Convenção há de se entender de jure con-
dendo, forma de instigação ao controle e à 
criação de direitos e formas de controle tais 
que permitam igualdade e legalidade não 
apenas dentro das cortes ordinárias, mas 
frente a qualquer tribunal (público ou pri-
vado) que tenha a (alta e pura) prerrogativa 
de administrar a Justiça.  

NOTAS

1 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre

2 https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf

3 SUDRE, Frédéric, “Droit européen et international des 
droits de l’homme”.

4 CASSESE, Antonio. “I diritti umani oggi”. Editori La 
terza, 2005.
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os impActos do 
pArágrAfo único do Art. 
40 dA lei nº 9.279/1996 nA 
sustentAbilidAde do sus

 LuCiene Ferreira GaSPar aMaraL 

Advogada

 LuCiene FonTeS SChLuCkeBier Bonan 

Coordenadora-Geral de Inovação Tecnológica na 

Saúde do Ministério da Saúde

 Sandra MaLveira 

Advogada

Nos últimos anos, as discussões a 
respeito da revogação do parágrafo 
único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, 

a Lei de Propriedade Industrial (LPI), vinham 
sendo travadas e, a decisão proferida no 
âmbito da ação direta de inconstituciona-
lidade (ADI) nº 55291 vem favorecer a saúde 
pública no Brasil. Principalmente na expec-
tativa de minimizar o impacto causado com 
a extensão do prazo de vigência das paten-
tes de medicamentos, que no Brasil, invaria-
velmente, perdurava para além de 20 anos, 
impedindo a entrada de concorrentes no 
mercado farmacêutico.

Por ser um dos membros da Organização 
Mundial do Comercio (OMC), o Brasil é signa-
tário do acordo internacional Agreement on 
Trade/ Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS)2, incorporado ao ordenamento 
jurídico nacional pelo Decreto nº 1.355/19943. 

Cabe ressaltar que TRIPS é um Acordo 
de mínimos e determina um prazo de pelo 
menos 20 anos de proteção a partir da data 

do depósito. Ao promulgar a LPI, o Brasil inseriu o dis-
positivo que admite a extensão de prazo da vigência da 
patente (não será inferior a dez anos a contar da data 
de concessão) como uma forma de compensar o depo-
sitante, caso houvesse atraso do Estado no procedi-
mento de análise do pedido de patente. 

Com a finalidade de subsidiar a discussão, vale res-
saltar que o depósito do pedido de patente confere ao 
depositante uma expectativa de direito, ou seja, o depo-
sitante terá seu direito assegurado de forma retroativa 
à data de depósito do pedido a partir da concessão da 
carta-patente, na afirmação do Estado de que o pedido 
cumpriu todas as exigências administrativas, as condi-
ções e os requisitos legais. 

Assim, frisa-se que o depósito de pedido de patente 
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
por si só, confere ao requerente a expectativa de direito 
que será confirmada como direito de exclusividade do 
produto após a finalização do exame técnico.

Desta forma, observa-se claro efeito bis in idem, pois 
o requerente conta com proteção contra a contrafação 
desde o depósito até o final da vigência da patente 
independente do tempo necessário para a concessão e 

ainda será recompensado com prorrogação do prazo 
de vigência. Em outras palavras, o requerente terá 
monopólio do mercado de medicamentos garantido 
e ainda com prazo estendido ilimitado a depender do 
tempo de análise do INPI.

Do impacto econômico estimado para aquisição 
dos medicamentos – Em estudo realizado pela equipe 
técnica do Ministério da Saúde em 2020 foi dimensio-
nada a economia de recursos na aquisição de medica-
mentos que já poderiam ter suas patentes extintas sem 
a incidência da extensão das patentes. A estimativa de 
economia de recursos caso a patente não tivesse inci-
dido no benefício do parágrafo único do art. 40 da LPI 
foi calculada considerando o pressuposto que os medi-
camentos sintéticos teriam um desconto de 35% do seu 
preço, e os medicamentos biológicos teriam um des-
conto de 15% considerando um cenário conservador da 
entrada de concorrentes no mercado. Em um segundo 
cenário de descontos, mais próximos do que acontece 
na prática de mercado quando há concorrentes, foi 
considerado um desconto no preço praticado de 70% 
para genérico e 30% para biossimilares. 

Neste contexto foram obtidos os seguintes resul-
tados, cuja análise evidencia pelo menos dois medica-
mentos para câncer,  Bevacizumabe  e  Gefitinibe  com 
tempo de extensão superiores a dez anos, enquanto os 
demais variam, entre quatro e oito anos.

ProPriedade induSTriaL

MEDiCAMENTOS

GOLIMUMABE 20/03/2018 6,6 R$235.203.185,88

DATA DE 
EXPEDiÇÃO DE 

PATENTE

EXTENSÃO  
DE PATENTE 

(ANOS)

VALOR 
AQUiSiÇÃO 

2019

Fonte: CGITS/DIGITS/SCTIE/MS, 2020.  
Portal de Compras do Governo Federal. 
Disponível em: 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 

Período de extensão das patentes correspondentes aos medicamentos e 
os valores de aquisição praticados em 2019

  luciene Ferreira Gaspar amaral 

 luciene Fontes schluckebier Bonan 
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Dos cenários calculados foi possível observar uma 
economia de R$ 1,6 bilhões na estimativa de aquisição 
de apenas dez medicamentos, enquanto em um cená-
rio de descontos frequentemente praticados a econo-
mia chegaria a R$ 3,2 bilhões se a extensão acima de 20 
anos não existisse. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal e sua modu-
lação para processos farmacêuticos impacta muito na 
oferta do mercado de similares no Brasil. O Brasil teve 
muito sucesso na adesão da política de genéricos, hoje o 
mercado farmacêutico nacional movimenta quase que 
R$ 86 bilhões de faturamento anual4, sendo que 80% das 
apresentações vendidas são de genéricos e similares. 

A queda da extensão das patentes possibilita que 
o mercado nacional, que tem um parque tecnológico 
especializado em medicamentos genéricos e similares, 
possa aumentar a oferta desses produtos. Com mercado 
farmacêutico concorrencial há tendência de queda dos 
preços praticados na ponta para o consumidor final, fato 
que pode se estender aos medicamentos de alto custo 
se for considerada a entrada de novos biossimilares no 
mercado propiciando a concorrência e, consequente 
redução do impacto orçamentário das terapias.

Pode-se citar ainda como exemplo a motivação das 
Parceiras para Desenvolvimento Produtivo (PDPs). As 
ditas parcerias ocorrem a partir da identificação pelo 
Ministério da Saúde dos medicamentos considera-
dos estratégicos para as políticas públicas de saúde. 
Os parceiros do Complexo Econômico-Industrial da 

Saúde, leia-se laboratórios públicos e privados das 
indústrias farmoquímica e farmacêutica se agrupam 
em parcerias para propor ao Ministério um projeto 
de desenvolvimento tecnológico ou transferência de 
tecnologia com o objetivo de estruturar e capacitar 
os laboratórios públicos para produzir o dito medica-
mento no País, a custos mais acessíveis com vistas a 
abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Do ponto de vista do acesso a novas tecnologias, 
para que um medicamento seja utilizado no SUS, após 
a concessão do registro sanitário pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e definição do seu preço-
teto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medica-
mentos (CMED) o medicamento está apto a ser comer-
cializado no País. Mas, para que ele seja incorporado ao 
SUS, ele precisa passar pela análise da Comissão Nacio-
nal de Incorporação Tecnológica (Conitec), que faz uma 
análise na perspectiva de custos e efetividade, pensando 
no impacto econômico coletivo que aquela incorporação 
vai proporcionar ao sistema de saúde.

A vigência da patente do produto é um fator a ser 
considerado na análise pela Comissão, pois se há indi-
cativo de perdurar o monopólio de mercado, a conta dos 
custos aumenta e muito no impacto orçamentário. Mas 
se há indicativo de expiração da patente, há perspectiva 
de novos entrantes, novos concorrentes no mercado 
que podem propiciar a queda no custo do tratamento. 
Muito frustrante era observar que algumas tecnologias 
não eram incorporadas pelo preço elevado no Brasil, 
com previsão de monopólio de mercado de mais cinco a 
dez anos, e identificar que em outros países a população 
poderia ter acesso pois já existiam versões similares ou 
biossimilares com preço reduzido.

NOTAS

1 ADI 5529, Processo eletrônico. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/
processos/detalhe.asp?incidente=4984195. Acesso em: 03/06/2021. 

2 Agreement on Trade/Related Aspects of Intellectual Prop-
erty Rights  (TRIPS). Disponível em: file:///C:/Users/lutty/Down-
loads/27-trips-portugues1%20(2).pdf. Acesso em: 03/06/2021.

3  Decreto No  1.355, de 30 de Dezembro de 1994. Promulga a Ata 
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negocia-
ções Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 
03/06/2021.

4 Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, “Anuário 
Farmacêutico 2019-2020”.

 sandra Malveira 

ProPriedade induSTriaL MediaçÃo e arBiTraGeM

efeitos dA AssinAturA dA 
convenção de singApurA 
pelo brAsil

 JuLiana LoSS 

 Presidente da Comissão de Mediação da OAB-RJ

O dia 4 de junho de 2021 já pode ser 
considerada uma data histórica para 
a mediação no Brasil: o dia que o País 

se tornou signatário da Convenção da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) sobre os 
Acordos Internacionais de Transação resul-
tantes da mediação, mais conhecida como 
Convenção de Singapura.

Na trilha de outros importantes docu-
mentos na área de resolução extrajudicial 
de disputas como a Convenção de Nova Ior-
que e a Lei Modelo na área da arbitragem, 
a Convenção de Singapura se desenvolveu a 
partir de trabalhos da Comissão das Nações 
Unidas para o Direito Comercial Interna-
cional (Uncitral), iniciados em 2015 e com 
entrada em vigor em 12 de setembro de 
2020. O documento representa o reconhe-
cimento internacional da força executiva 
dos acordos advindos de procedimentos 
de mediação comercial internacional1 e foi 
internamente incorporado por diversos paí-
ses com intensas trocas comerciais e econô-
micas com o Brasil.

De fato, uma pauta de destaque na atu-
alidade é a harmonização da legislação pro-
cessual internacional, com especial atenção 
à finalidade de facilitar a cooperação jurídica 
entre os países e viabilizar um maior acesso 
efetivo à Justiça. 
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taram projetos pilotos de mediação em demandas 
empresariais no âmbito dos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), como o Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)4, por exemplo. 
Nessa linha, o CNJ publicou a Recomendação no 71 de 
20205, que estimulou a criação de Cejusc especializa-
dos na área empresarial. 

Finalmente, o art. 22, letra “j” da Lei nº 14.112/2020, 
que atualizou a legislação brasileira em matéria de 
insolvência, trouxe o dever do administrador judicial 
em estimular a mediação e a conciliação em processos 
de recuperação judicial. Já os artigos 20-A a 20-D da 
mesma lei tratam da utilização da mediação e concilia-
ção, de forma preventiva ou incidental, nos processos 
de recuperação judicial, de modo a ampliar a aplicação 
e o estímulo ao encaminhamento de tais disputas via 
mediação.

Quanto aos efeitos diretos da assinatura da Con-
venção, a expectativa é que o Brasil se torna mais atra-
tivo às relações comerciais internacionais multilate-
rais, na medida em que uma eventual disputa poderá 
ser rapidamente resolvida pela mediação e, na hipótese 
do acordo ser descumprido, poderá ser executado de 
forma bastante ágil e simplificada. Esse reconheci-
mento recíproco e harmonização propicia uma segu-
rança muito maior para o investimento estrangeiro, 
muitas vezes repelido pelo elevando nível de litigio-
sidade e pela complexidade do sistema de Justiça do 
País, especialmente se este País for tão judicializado 
como é o caso do Brasil. Também nessa linha, espera-se 
um reconhecimento dessas evoluções normativas e de 
relações internacionais do país, por exemplo em uma 
melhor apreciação por ranqueamentos e análises reali-
zados por instituições como o Banco Mundial e a Orga-
nização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).

O receio dos empresários estrangeiros com deci-
sões divergentes ou com a falta de previsibilidade 
quanto ao desfecho da demanda dão lugar à confiabi-
lidade e à segurança jurídica de um procedimento que 
coloca as partes envolvidas como protagonistas na 
construção da solução mais adaptada às circunstân-
cias do caso com auxílio e emprego de técnicas de um 
terceiro imparcial, o mediador. 

Finalmente, o impacto de modo geral parece ser 
extremamente positivo e propício ao ambiente de 
negócios envolvendo elementos internacionais com o 
Brasil, assim como ocorreu com outros importantes 

documentos da Uncitral em circunstâncias 
pretéritas e com o firme posicionamento dos 
tribunais brasileiros, com destaque para o 
STJ, em precedentes de fortalecimento das 
vias extrajudiciais internacionais.

NOTAS

1 SCHNABEL, Timothy. “The Singapore Convention on 
Mediation: A Framework for the Cross- Border Recogni-
tion and Enforcement of Mediated Settlements Pepper-
dine Dispute Resolution Law Journal”.

2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. “Relatório 
Justiça em Números 2020”.

3 Cf. Pedidos de recuperação judicial devem subir 53% 
este ano, a 1,8 mil, prevê consultoria. Estadão, economia, 
27 de janeiro de 2021. Disponível em <https://economia.
estadao.com.br/noticias/geral,pedidos-de-recupera-
cao-judicial-devem-subir-53-este-ano-a-1-8-mil-preve-
consultoria,70003595317> acesso em 31 de maio de 2021.

4 TJRJ. Ato normativo no 17/2020. Dispõe sobre a 
implantação de projeto de Regime Especial de Trata-
mento de Conflitos relativos à renegociação prévia, à 
recuperação empresarial, judicial e extrajudicial, e à 
falência das empresas atingidas pelo impacto da pande-
mia covid-19. Disponível em < http://www.tjrj.jus.br/
documents/10136/1077812/ato-normativo-tj-n-17-2020.
pdf/4ebebb1d-3bfe-6fb0-e42c-7b4ab5f16e42?ver-
sion=1.0>  Acesso em 22 de outubro de 2020.

5 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução no 71 
de 5 de agosto de 2020. Dispõe sobre a criação do Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc 
Empresarial e fomenta o uso de métodos adequados de 
tratamento de conflitos de natureza empresarial. Dispo-
nível em < https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3434> 
Acesso em 21 de outubro de 2020.

A Convenção foi ratificada em um 
momento complexo, marcado pela busca de 
soluções rápidas, eficientes e com segurança 
jurídica para destravar a economia mundial 
tão impactada pela pandemia.

O conteúdo da Convenção se aplica aos 
acordos de transação internacionais celebra-
dos por escrito e resultantes de mediação, o 
que lhe confere posição de relevante instru-
mento de fomento à solução pacífica de con-
flitos, que volta-se à manutenção de relações 
harmoniosas entre as nações e de impulso e 
simplificação do comércio mundial. 

A Convenção também se enquadra no 
contexto dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU, principalmente 
o no 16, que trata da promoção da Justiça, 
da paz e do fortalecimento das instituições. 
Note-se que a satisfação desses objetivos 
da Agenda 2030 tem sido considerado por 
importantes atores no sistema de Justiça 
brasileiro, entre elas pelo Superior Tribunal 
de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e por núcleos científicos como o Cen-
tro de Inovação, Administração e Pesquisa do 
Judiciário da Fundação Getúlio Vargas.

Este quadro mais favorável ao encaminhamento de 
disputas nacionais e internacionais à mediação gera 
impactos diretos e indiretos relevantes em nações com 
alta litigiosidade como o Brasil. Um dos efeitos indire-
tos consiste na ampliação do uso de métodos consen-
suais de solução de conflitos em disputas empresariais 
internas e também em outros assuntos. Segundo o 
último relatório do Justiça em Números do CNJ, o Bra-
sil finalizou o ano de 2019 com mais de 77,1 milhões de 
processos em trâmite2. 

Especificamente na área empresarial, dados do Boa 
Vista SCPC mostram que os pedidos de recuperação 
empresarial entre os meses de maio a agosto de 2020 
(auge das medidas de isolamento social) registraram 
um crescimento próximo a 30% em relação ao mesmo 
período no ano anterior. A projeção sinalizada por algu-
mas consultorias para 2021 é um aumento de cerca de 
50% deste tipo de demanda3 na área de insolvência. 

Nos processos de reestruturação de empresas 
em dificuldades, a legislação empresarial passou por 
alguns acréscimos e alterações recentes importantes 
que incentivaram o direcionamento às formas nego-
ciadas de tratamento de disputas, particularmente, a 
mediação. Os objetivos principais consistem em viabi-
lizar a continuidade da interação da empresa com seus 
clientes e fornecedores, bem como a manutenção da 
atividade empreendedora e dos empregos. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 45 da 1ª Jornada de 
Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) de 2016 expressamente 
reconheceu a compatibilidade prevendo da mediação 
e da conciliação com a recuperação judicial, a extra-
judicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária. Em setembro de 2021 há a previsão da 
realização pela segunda vez dessas jornadas pelo CJF. 
Espera-se, portanto, um aprofundamento e abundân-
cia na discussão de temas relacionados a disputas 
empresariais e soluções negociadas, notadamente 
que envolvam o debate da mediação e da recuperação 
de empresas.

Em 2019, o CNJ publicou a Recomendação nº 58 
voltada, sobretudo, aos magistrados responsáveis 
pelo processamento e julgamento dos processos de 
recuperação judicial e falência com o intuito de esti-
mulá-los a promoverem a mediação sempre que pos-
sível.

Durante a pandemia, alguns tribunais implemen-

A Convenção foi 
ratificada em um 
momento complexo, 
marcado pela busca 
de soluções rápidas, 
eficientes e com 
segurança jurídica para 
destravar a economia 
mundial tão impactada 
pela pandemia”
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Vivemos uma era de escassez orçamentária, com o 
teto de gastos, e a Justiça Federal se reinventou bus-
cando as soluções dentro da capacidade de seus servi-
dores e seus juízes. Temos demandas de massa, prin-
cipalmente nos nossos juizados especiais federais, e 
sem as soluções que a inovação nos traz, que os cen-
tros de inteligência nos trazem, não seríamos capazes 
de dar conta desse trabalho”, avaliou. 

E-labs – Durante a semana, ocorreram três tur-
nos repletos de conteúdo, formação, desenvolvi-
mento e mentoria preparados pelo Superior Tribu-
nal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, 
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, pela 
Justiça Federal Seção Judiciária de São Paulo e pelo 
Judiciário Exponencial.

Os temas abordados foram os  laboratórios de 
inovação tecnológica, Judiciário 5.0, validação ético-
jurídica de modelos de inteligência artificial pelos 

laboratórios de inovação, inovação aberta e 
contratação pública,  experiência do usuá-
rio, Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, gestão de dados, futuro da tecnolo-
gia, entre outros.

A Ajufe teve um espaço próprio no Pavi-
lhão 2 da exposição, com vídeos, fotos, a 
trajetória histórica do Fonage e da inova-
ção promovida pela Associação. O estande 
virtual obteve tamanho sucesso que levou 
a Associação à quarta edição do ExpoJud, o 
maior Congresso de  Inovação, Tecnologia e 
Direito para o Ecossistema de Justiça do Bra-
sil, realizado também no formato on-line, no 
fim de junho. 

*Com informações da Associação dos Juízes Federais do 

Brasil. 

 da redaçÃo* 

A primeira semana de junho de 2021 
foi marcada pelo Primeiro Encontro 
Nacional de Laboratórios de Inovação 

do Poder Judiciário. O evento – 100% virtual 
– lançou uma plataforma para que os labo-
ratórios expusessem os seus cases, compar-
tilhassem experiências e explorassem novas 
possibilidades.

Os Laboratórios de Inovação são espaços 
de colaboração, onde a criatividade é utili-
zada como ferramenta para explorar novas 
ideias, novas metodologias e novas formas 
de pensar. 

Apesar da Ajufe não ter um laboratório, 
a Associação é pioneira no quesito inova-
ção e inspirou a criação de espaços inova-
dores na Justiça Federal. Além disso, desde 
2016, com a realização do Fórum Nacional 
de Administração e Gestão Estratégica 

(Fonage), a Ajufe tem promovido debates, 
compartilhamento de experiências e prá-
ticas inovadoras. Ao lado dessa iniciativa, 
surgiu também o Prêmio Ajufe Boas Prá-
ticas de Gestão, cujo objetivo é identificar, 
valorizar e disseminar as experiências exi-
tosas realizadas na Justiça Federal, além 
de estimular uma gestão participativa e 
eficiente do Poder Judiciário por meio da 
difusão de tais medidas. 

Na abertura do evento, o Presidente da 
Ajufe, Juiz Federal Eduardo André Brandão 
de Brito Fernandes, destacou a contribuição 
da Justiça Federal na eficiência e inovação 
do Poder Judiciário. “Quando a gente fala 
em inovação no Poder Judiciário é sempre 
interessante citar o excelente trabalho da 
Justiça Federal na busca da eficiência, que 
envolve também a otimização de recursos. 

 Ajufe pArticipA do i  
 encontro nAcionAl de  
 lAborAtórios de inovAção

40 eSPaço aJuFe
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Atualmente, está vigente a Lei nº 8.036/1990 que 
regulamenta o FGTS e descreve seus objetivos e finali-
dades que englobam o financiamento de programas de 
habitação e infraestrutura urbana, primordialmente.

Outrossim, no art. 13 da lei vigente, “os depósi-
tos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos 
monetariamente com base nos parâmetros fixados 
para atualização dos saldos dos depósitos de poupança 
e capitalização juros de (três) por cento ao ano”.

Todavia, em 1991, com a publicação da Lei nº 8.177, 
foi determinada a taxa referencial (TR) como índice de 
correção das poupanças e, por via de consequência, das 
contas vinculadas, conforme os artigos 12 e 17 do refe-
rido diploma legal. Foi muito importante no contexto 
de hiperinflação dos anos 1990, pois acompanhava as 
variações de preço e corrigia o poder de compra, de 
modo que o cidadão brasileiro não perdesse seu poder 
de compra para a inflação que era galopante.

Sua relevância foi se esvaindo com a adoção da 
taxa Selic como principal índice de correção adotado 
no Brasil.

Ocorre que atualmente a TR não reflete a correção 
monetária necessária à manutenção do saldo cons-
tante nas contas vinculadas, representando valores 
inferiores aos índices inflacionários, como por exemplo 
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2009. 
Aliás, desde 2017 que a TR é nula, tendo sido até mesmo 
alterada a forma de correção das poupanças em razão 
da grande perda causada aos trabalhadores, sobretudo 
porque a inflação já está superior a 4% ao ano.

Com isso, o valor constante nas contas vinculadas 
está completamente defasado, não tendo sido resguar-
dada a capacidade contributiva dos seus titulares, que 
sequer podem utilizar tais valores além das opções 
previstas em lei. Assim, o trabalhador perde sua capa-
cidade de compra e o saldo do FGTS perde seu objetivo 
que é proteger o empregado que, ao receber o valor de 
seu fundo, recebe um valor deveras inferior à expecta-
tiva, com menor capacidade de compra e de manuten-
ção do período de desemprego.

Destaque-se que o FGTS tem como objetivo pri-
mordial a proteção do trabalhador em seu período de 
desemprego, mantendo sua dignidade e mínimo exis-
tencial após a perda do emprego. Desse modo, sem que 
ocorra a devida correção para compensação das perdas 
inflacionárias, o empregado irá receber menos que o 
devido e terá reduzida sua dignidade.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), no julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade 493/DF “...A TR não é índice de 
correção monetária, pois, refletindo as varia-
ções do custo primário da captação dos depósi-
tos a prazo fixo, não constitui índice que reflita 
a variação do poder aquisitivo da moeda”. 

Não devem restar dúvidas que a correção 
monetária é o meio de manter o poder aqui-
sitivo da moeda e a TR jamais esteve efetiva-
mente vinculada à inflação. Isso ficou claro a 
partir de 1999, quando a TR deixou de com-
pensar a degradação do valor da moeda.

Como se pode ver, a manutenção dos 
valores depositados nas contas vinculadas 
do FGTS é medida que resguarda a digni-
dade do trabalhador, que tem a seu favor essa 
poupança forçada. Em razão disso, não seria 
absurdo admitir a aplicação do índice nacio-
nal de preços ao consumidor (INPC) como 
índice de correção aos referidos valores, pois 
esse é o índice adotado para a correção do 
salário-mínimo. Tal analogia é razoável ao 
passo que o FGTS pode ser entendido como 
salário indireto do trabalhador.

Assim, sobre a impossibilidade de aplica-
ção da TR como índice de correção, entendeu 
o STF no julgamento da ADI 4.425/DF:

“(...) A atualização monetária dos débi-
tos fazendários inscritos em precatórios 
segundo o índice oficial de remuneração 
da caderneta de poupança viola o direito 
fundamental de propriedade (Constitui-
ção federal, art. 5º, XXII) na medida em 
que é manifestamente incapaz de preser-
var o valor real do crédito de que é titular 
o cidadão. A inflação, fenômeno tipica-
mente econômico-monetário, mostra-se 
insuscetível de captação apriorística (ex 
ante), de modo que o meio escolhido pelo 
legislador constituinte (remuneração da 
caderneta de poupança) é inidôneo a pro-
mover o fim a que se destina (traduzir a 
inflação do período).(...)”

Em vista do exposto, não devem restar 
dúvidas que a utilização da taxa referencial 

42

 GaBrieL QuinTaniLha 

Professor de Direito Tributário

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) foi criado na década de 1960, pela Lei 
nº 5.107/1966, como parte das reformas de 

ajuste econômico após o ato institucional de 1964. Seu 
objetivo foi criar uma alternativa aos empregados que 
poderiam optar pelo novel regime ou manter a estabi-
lidade decenal então vigente.

A estabilidade em questão era uma garantia de 
emprego ao trabalhador, que ocorria quando o empre-
gado completava dez anos de vínculo na mesma 
empresa e, após a aquisição de tal direito, o empre-
gado somente poderia ser demitido nas hipóteses de 
justa causa, com apuração da falta grave que originou 
a demissão ou por meio de pedido de demissão, com a 
assistência do sindicato. Com isso, para que a demis-
são ocorresse sem justa causa, o empregado deveria 
ser indenizado no montante respectivo de um mês de 
salário para cada ano laborado.

O novo regime era facultativo, resguardado o 
direito de opção pelo empregado e representava a 
necessidade de depósito, por parte do empregador, 
de 8% da remuneração paga no mês anterior a cada 
empregado, em conta bancária vinculada.

Frise-se que somente com a Constituição de 1988 
o regime de estabilidade no emprego para emprega-
dos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas foi 
extinto no Brasil, de modo que todos os trabalhadores 
celetistas passaram a ser obrigatoriamente optantes 
pelo FGTS.

direiTo TriBuTário
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 JoSé roBerTo MeLLo PorTo 

Assessor Jurídico da Presidência do STF

O sistema de precedentes brasileiro é, 
com maior ou menos grau de satisfa-
ção doutrinária, uma realidade. Uma 

realidade, porém, em construção: após a pri-
meira etapa, de delineio legislativo de instru-
mentos bem estruturados e coesos, cabe à 
prática responder indagações que o legisla-
dor não podia antever. Nada mais normal: do 
law-on-the-books para o law-in-action – eis o 
caminhar jurídico que nos comove.

Recentemente, o Ministro Luiz Fux, 
enquanto Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), proferiu decisões de enorme 
relevância para o funcionamento do Inci-
dente de Resolução de Demandas Repetitivas 
(IRDR), instrumento dos mais celebrados e 
analisados do Código de Processo Civil1. De 
fato, o dia a dia vai dando contornos próprios 
ao instituto, para além daqueles esmiuçados 
pela lei.

Embora o STF não trabalhe ordinaria-
mente com o IRDR, a extensão nacional de 
sua jurisdição exige que a Corte se manifeste 
sobre pontos importantes da dinâmica do 
microssistema de precedentes. Destacam-se 
dois pontos, alvos da manifestação do Presi-
dente: a suspensão nacional dos processos e o 

direiTo ConSTiTuCionaL

supremo tribunAl federAl 
Abre novAs possibilidAdes 
pArA o incidente de 
resolução de demAndAs 
repetitivAs

como índice de correção das contas vincu-
ladas do FGTS é um confisco contra o tra-
balhador e uma clara violação do direito à 
propriedade, devendo ser resguardada o seu 
poder aquisitivo com a adoção de um índice 
que realmente represente a degradação da 
moeda pelo fenômeno inflacionário. 

Por fim, um ponto que também é rele-
vante é o prazo prescricional para que o tra-
balhador pleiteie em juízo seu direito à apli-
cação do índice de correção mais favorável às 
contas vinculadas, tendo em vista que a cor-
rosão dos saldos ocorreu de janeiro de 1999 
a setembro de 2018, quando a TR acumulada 
foi de 41,87% e o INPC de 253,85% aproxima-
damente. Em vista dessa discrepância, ainda 
que aplicados do 3% supracitados, a dife-
rença contrária ao trabalhador é gritante e 
aviltante.

Assim, o prazo prescricional já foi paci-
ficado pelo STF quando do julgamento do 
tema 608 da repercussão geral, com o enten-
dimento no sentido de que o prazo de pres-
crição trintenária para o FGTS é inconstitu-
cional, entendendo pelo prazo quinquenal, 
no seguinte sentido: “O prazo prescricional 
aplicável à cobrança de valores não deposita-
dos no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 
7º, XXIX, da Constituição Federal.” 

Nessa mesma esteira, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho, adequou sua jurisprudência 
com a edição da Súmula 362, que dispõe:

“I – Para os casos em que a ciência da lesão ocor-
reu a partir de 13/11/2014, é quinquenal a prescrição 
do direito de reclamar contra o não-recolhimento 
de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 
dois anos após o término do contrato;
II – Para os casos em que o prazo prescricional já 
estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo 
prescricional que se consumar primeiro: 30 anos, 
contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 
13/11/2014.

O STJ também se manifestou nesse sentido:
“(...)
IV – O Supremo Tribunal Federal, com o obje-
tivo de garantir a segurança jurídica e evitar sur-
presa, modulou o entendimento firmado no ARE n° 
709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que 
aos contratos de trabalho em curso no momento do 
julgamento da repercussão geral submetam-se a 
uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, 
objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, 
ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trin-
tenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao rece-
bimento das parcelas vencidas no período de 30 
anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuiza-
mento da ação, objetivando o recebimento das par-
celas do FGTS, ocorreu após 13/11/2019, aplica-se a 
prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus 
somente ao recebimento das parcelas vencidas no 
período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 
V – Recurso Especial improvido. (n° 1.841.538 - AM 
(2019/0297438-7) – Relatora para acórdão – Minis-
tra Regina Helena Costa – 24/08/2020)

Desta feita, caso o trabalhador tenha ajuizado sua 
demanda judicial para pleitear os valores relativos à cor-
reção até 13 de novembro de 2014, está resguardado o 
direito à prescrição trintenária. Entretanto, caso o ajui-
zamento ocorra após tal data, como tem ocorrido recen-
temente com a inclusão em pauta e posterior retirada da 
ADI 5.090, o trabalhador somente terá direito à restitui-
ção dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento, 
afinal, o direito não socorre os que dormem1.

NOTA

1 Dormientibus Non Sucurrit Ius

...a utilização da TR 
como índice de correção 
das contas vinculadas 
do FGTS é um confisco 
contra o trabalhador e 
uma clara violação do 
direito à propriedade...”
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No entanto, o Ministro Presidente realizou leitura 
moderna de tal pressuposto de admissibilidade da 
insurgência, relendo a necessidade e a adequação à 
luz dos efeitos da formação de um precedente, no que 
foi acompanhado pela maioria do colegiado no plená-
rio virtual. Em linhas simples: haveria uma especial 
sucumbência do recorrente, que preferia ter a seu favor 
um entendimento vinculativo para todo o Judiciário 
pátrio, não somente na Justiça Estadual. Além disso, 
destacou-se que negar admissão ao recurso extraordi-
nário significaria adiar a solução definitiva do conflito 
hermenêutico e estimular a interposição de recursos 
extraordinários em diversos casos concretos nos quais 
se aplicasse a tese fixada localmente.

Esses dois pronunciamentos nascem, como se 
disse, de interrogações práticas, não antevistas pelo 
legislador, às quais deve dar resposta o Judiciário, ante 
sua inafastabilidade. 

A certeza que decorre das decisões breve-
mente abordadas é de que o Supremo Tribunal 
Federal busca potencializar o funcionamento 
do sistema de precedentes e aperfeiçoá-lo, com 
os olhos postos na isonomia e na segurança 
jurídica prometidas pelo constituinte.

NOTAS

1 Para a compreensão do instituto, recomenda-se 
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas. Forense.

2 Algumas reflexões atuais sobre o IRDR foram reuni-
das em MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MELLO 
PORTO, José Roberto (coordenadores.). “Incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas: panorama e perspectivas”. 
JusPodivm, 2020. Já se teve a oportunidade de mencionar 
alguns contornos não óbvios da suspensão de processos em 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; MELLO PORTO, 
José Roberto. “Manual de Tutela Coletiva”. Saraiva.
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recurso extraordinário contra a decisão final 
do incidente no tribunal local.

Quanto à extensão da suspensão, encon-
tra-se, no tratamento do Código, a previsão 
de que os legitimados para a instauração do 
IRDR possam requerer, após a determina-
ção de sobrestamento pelo tribunal local dos 
processos em curso, nos juízos subordinados 
à sua competência (isto é, daquele estado, 
Distrito Federal ou região judiciária), o alar-
gamento para todos as causas em trâmite 
no território nacional (art. 982, §3º). Igual 
faculdade é conferida às partes de processos 
sobre a mesma matéria que corram fora des-
ses limites territoriais (art. 982, §4º). Quando 
o tema objeto do incidente for constitucional, 
o pedido deve se dirigir ao Supremo Tribunal 
Federal, cabendo ao seu presidente manifes-
tar-se, inicialmente.

No caso em questão (SIRDR 14), o debate 
recaía sobre a retroatividade do enunciado 
nº 17 da súmula vinculante, que define a 
incidência de juros de mora sobre precató-
rios apenas após o prazo previsto no atual 
art. 100, §5º, da Constituição Federal (até 
o final do exercício seguinte àquele em que 
apresentado o precatório para pagamento, 
desde que isso suceda até o dia 1º de julho), 

para aqueles expedidos anteriormente à edição do ver-
bete (10/11/2009). O pedido da parte – Município de 
São Paulo – era que se suspendessem os processos que 
versassem sobre o tema, o que significa a paralisação 
de milhares de ações, tão somente em razão da parcela 
relativa ao período em discussão.

Naturalmente, o acolhimento do pleito se revelaria 
excessivo e desproporcional, penalizando os particu-
lares que detinham direito líquido e certo à satisfação 
dos valores, controversos ou não. De outro lado, a deci-
são negativa levaria ao possível cenário de pagamento 
de montantes milionários a título de juros de mora de 
tais períodos, possivelmente depois entendidos como 
indevidos – como, aliás, indica o entendimento do pró-
prio STF – com a laboriosa reversibilidade aí envolvida.

A solução encontrada pelo Ministro Fux foi certeira: 
decidiu o Presidente por suspender apenas certos atos 
processuais, quais sejam, os de pagamento dos juros 
moratórios no período em discussão. A opção já havia 
sido ventilada por algumas vozes na doutrina2, timida-
mente, mas sem impactantes acompanhamentos juris-
prudenciais. Com efeito, a melhor saída para os tribunais 
pode ser a opção pelo meio-termo, como o sobrestamento 
apenas de processos em determinada fase (probatória, 
decisória, executiva). Caberá aos julgadores dos inciden-
tes defini-lo, adequadamente ao tema sub judice.

A segunda decisão recente se refere ao recurso 
contra o acórdão final do IRDR (RE 1307386, Tema 
1.141 de repercussão geral). Determinada pelo tribu-
nal a quo a interpretação da norma, com fixação de 
tese, podem os interessados recorrer para o Supremo 
Tribunal Federal, se a questão jurídica for de natureza 
constitucional, ou para o Superior Tribunal de Justiça, 
se ostentar natureza legal (art. 987). A lei processual 
não diz muito mais.

No caso concreto, definiu o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul que “é lícita a divulgação por pro-
vedor de aplicações de Internet de conteúdos de pro-
cessos judiciais, em andamento ou findos, que não tra-
mitem em segredo de justiça, e nem exista obrigação 
jurídica de removê-los da rede mundial de computa-
dores, bem como a atividade realizada por provedor 
de buscas que remeta aquele”. A questão peculiar é a 
seguinte: o recurso partiu da parte que saiu “vitoriosa” 
do incidente, ou seja, daquela que teve sua visão jurí-
dica sobre a questão acolhida. Em razão disso, ressoava 
questionável a existência de interesse recursal.

O STF busca 
potencializar o 
funcionamento 
do sistema de 
precedentes e 
aperfeiçoá-lo, com 
os olhos postos 
na isonomia e na 
segurança jurídica 
prometidas pelo 
constituinte”
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Esses são exemplos bem-sucedidos. No 
entanto, percebemos que somente as ações 
de conscientização não são suficientes. São 
indispensáveis também mudanças nas legis-
lações do país para que o enfrentamento à 
discriminação de gênero encontre barreiras 
efetivas. Por esse motivo, temos rodado o 
vários Estados em conversas com deputados 
e governadores com o intuito de aperfeiçoar 
os marcos jurídicos vigentes. 

E os resultados grassam a olhos vistos. 
Hoje, a Campanha Sinal Vermelho, mais do que 
uma ação da sociedade civil organizada em 
colaboração com o Poder Público, é uma lei em 
vigor em dez estados – Acre, Alagoas, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rondônia e Sergipe – além do Distrito 
Federal. Em diversas outras unidades da fede-
ração, a iniciativa avança na forma de projeto 
de lei, com grandes chances de ser aprovada.

Trabalhamos, ainda, pela aprovação no 
Senado Federal de um conjunto de alte-
rações que têm o objetivo de enfrentar a 
violência contra a mulher. Denominada 
“Pacote Basta!”, a proposição foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados em 02 de 
junho. Por meio dela, a “Campanha Sinal 
Vermelho Contra a Violência Doméstica” 
será institucionalizada em âmbito nacio-
nal, com efetivos ganhos para o combate a 
esse tipo de crime. 

A mudança é inadiável. As vítimas de 
violência doméstica não podem esperar. 
Precisamos reunir esforços e convencer os 
parlamentares da urgência da medida; do 
contrário, muitas mulheres terão a vida cei-
fada por não encontrarem vias para pedir a 
ajuda necessária. E o grito de dor delas eco-
ará eternamente nos nossos ouvidos. Não 
podemos nos omitir.

48 eSPaço aMB

cAmpAnhA sinAl vermelho, 
um Ano de trAnsformAções

  Juíza renaTa GiL 

Presidente da AMB

Em junho de 2020, a pandemia de covid-
19 se alastrava em todo o mundo. Não 
havia perspectivas para a vacinação 

das pessoas no prazo imediato e muitas famí-
lias estavam obrigadas a conviver no mesmo 
espaço 24 horas por dia, em razão do isola-
mento social. Essa nova realidade fez aflorar 
problemas antigos e que demandavam uma 
pronta resposta por parte das autoridades.

Entre os episódios de maior gravidade, 
está a intensificação da violência contra as 
mulheres, que, tendo de passar muito tempo 
ao lado dos agressores por imposição da 
quarentena, logo começaram a sofrer mais 
ameaças, lesões corporais e até feminicídios 
– uma marca triste para um País que há 
décadas luta para superar a desigualdade.

Em 2019, o Brasil contabilizou 1.326 assas-
sinatos de mulheres em função de sua con-
dição de gênero – índice 7,9% superior ao de 
2018. O mais absurdo é que, em quase 90% dos 
casos, o companheiro ou ex-companheiro da 
vítima foi o responsável pelo delito. Os núme-
ros são do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. 

A partir de março de 2020, quando o novo 
coronavírus se espalhou por várias nações, 
houve uma deterioração do quadro. Para se 
ter uma ideia, só no Estado de São Paulo, 
no primeiro semestre do ano passado, o 
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aumento das ocorrências de feminicídio chegou a 32% 
na comparação com igual período do ano anterior. 

Diante dessa situação desastrosa, tivemos de nos 
mobilizar para tomar atitudes que pudessem não ape-
nas salvar as mulheres do jugo dos criminosos, como, 
também, criar condições institucionais para uma pres-
tação de socorro célere e efetiva.

Com esse espírito, criamos a “Campanha Sinal Ver-
melho Contra a Violência Doméstica”, cujo propósito é 
proporcionar às mulheres um mecanismo de denún-
cia discreto e silencioso. Para tanto, basta que elas se 
dirijam a farmácias e exibam aos balconistas um “x” 
vermelho desenhado na palma da mão para que estes 
chamem a polícia imediatamente. 

Com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) fir-
mou parceria com mais de dez mil farmácias de todas 
as regiões. De lá para cá, inúmeras mulheres foram 
salvas por esse simples gesto de sinalizar com um “x” 
vermelho na palma da mão as violências sofridas coti-
dianamente.

E a prática acabou suplantando o espaço físico 
das farmácias. Uma mulher que viajava com o marido 
em um caminhão na condição de cárcere privado foi 
salva pela Polícia Rodoviária Federal depois de postar 
nas redes sociais uma foto da própria mão com o “x” 
vermelho. Outra valeu-se de expediente semelhante 
para denunciar o agressor dentro de uma agência 
bancária: ela inseriu o “x” em um bilhete e entregou 
ao atendente.  
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debAtes informAis e 
profundos sobre  
justiçA e direitos

 da redaçÃo 

O podcast Conversa com o Judiciário 
continuou a todo vapor no mês de 
junho. O grande destaque foi “Mitos 

e verdades na pandemia”, episódio que con-
tou com a participação da médica intensi-
vista Ludhmila Hajjar – que é diretora de 
Ciência e Inovação do Instituto Brasileiro de 
Cardiologia e que foi cotada para ser titular 
do Ministério da Saúde – e a pneumologista 
Margareth Dalcolmo, que coordena as pes-
quisas sobre vacinas contra o vírus sars-
cov-2 na Fundação Oswaldo Cruz. 

As especialistas debateram com o Minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis 
Felipe Salomão, mediador e curador do pro-
grama, temas como o andamento do plano 
nacional de imunização, a qualidade das vaci-
nas, o uso de medicamentos de eficácia não 
comprovada, os estudos promissores com 
novos fármacos e necessários preparativos 
– inclusive do Poder Judiciário e dos demais 
operadores do Direito – para enfrentar even-
tuais novas pandemias.  

Outro sucesso de público foi a Conversa 
sobre “Economia e tecnologias disruptivas”, 
episódio que reuniu a jornalista especiali-
zada em economia e finanças Mara Luquet e 
o processualista Dierle Nunes para um papo 
em torno do emprego de novas tendências 
tecnológicas na Comunicação e no Direito. 
Os especialistas discutiram temas como o 
respeito aos direitos fundamentais no pro-

cesso judicial eletrônico, as exigências da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e os direitos dos trabalhado-
res de aplicativos. 

Próximas Conversas – A programação de julho 
começou com um imperdível debate sobre Direito 
Eleitoral no episódio que contou com a participação 
da recém nomeada Juíza Substituta do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) Maria Cláudia Bucchianeri e do 
Juiz Auxiliar do TSE Daniel Vianna Vargas. Junto com 
o Ministro Salomão, que é o atual Corregedor-Geral da 
Justiça Eleitoral, eles analisaram a proposta de retomada 
do voto impresso e outras propostas de reforma do pro-
cesso eleitoral em tramitação no Congresso Nacional. 

Dentre os episódios ainda em produção, destaque 
para a Conversa sobre Justiça Especializada e a cria-
ção das câmaras especializadas em Direito Empresa-
rial, com a participação da Presidente do Fórum de 
Justiça e Economia da Escola de Magistratura do Rio 
de Janeiro (Emerj), Desembargadora do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) Monica di Piero, do 
Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
Daniel Cárnio e do Professor de Direito Empresarial 
da Emerj Bruno Rezende. 

Disponível nas principais plataformas de streaming 
(Spotify, Google Podcasts, Anchor e outras) e com um 
novo assunto a cada terça-feira, o podcast Conversa 
com o Judiciário tem alcançado um público cada vez 
maior. Todos os episódios gravados ficam disponíveis 
para você ouvir quando e onde quiser. Se preferir, 
assista os vídeos com a íntegra das gravações no canal 
de Youtube da Revista Justiça & Cidadania. 

direito eleitoral - episódio #9

Justiça especializada - episódio #10
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escrevia e dizia para ela que tudo nela é de se amar. 
Tudo. [...] A forma como enfrenta a vida, tudo nela 
é de se amar. A pele preta já vem do ventre tatu-
ada inteira de história, que é a memória ancestral 
retratada na forma do nariz, na forma como lida, 
como fala, como luta e como cala, porque luta até no 
silêncio dos lábios mordíveis, mastigando qualquer 
coisa, quando repara e se envergonha, o sorriso que 
contrasta. O tanto de amor que ela já sabe que vai 
precisar ensinar aos filhos, ela já guarda em cada 
maçã no rosto. Tudo nela é de se amar”3

Calha destacar a importância da mulher nas reli-
giões de matriz africana, e na cultura afro-brasileira de 
um modo geral. 

“Bem  pertinho da entrado do gueto, 
Um terreiro de Angola e Ketu
Mãe maiamba que comanda o centro
Dona Oxúm dançando Oxóssi no tempo

Lá em cima no tamarineiro
Marinha da pipoca ajoelha
Em janeiro, no dia primeiro
Desce o dono do terreiro

Coquê”4

As mulheres sempre ocuparam posição de prestígio 
nos espaços de religiosidade de matriz africana. Com 
efeito, a condição da mulher negra nesse ambiente é 
de muito respeito e valorização, o que difere muito dos 
demais espaços sociais.5

O papel feminino foi fundamental para o fortale-
cimento, especialmente, do candomblé,6 por meio de 
suas variadas atuações, desde a sacerdotal, litúrgica, 
comercial e política. 

Dentre essas importantes mulheres se destaca Maria 
Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida popular-
mente como Mãe Menininha do Gantois, nascida em 10 
de fevereiro de 1894, descendente direta de africanos, 
que deu continuidade a tradição familiar trazida por sua 
bisavó para a Bahia, desenvolvendo um respeitável tra-
balho, e inspirando diversas figuras da sociedade.

Destaca-se também a Irmandade da Boa Morte, um 
coletivo afrocatólico de ialorixás, localizado na cidade 
de Cachoeira (BA), símbolo de resistência feminina. 
As primeiras irmãs foram princesas africanas negras 

alforriadas, que se agregaram inicialmente no bairro 
da Barroquinha, na cidade de Salvador, nos idos de 
1810/1840, posteriormente migraram para outros 
terreiros, e firmaram-se, em definitivo, no Recôncavo 
baiano, no Município de Cachoeira. Suas integrantes 
são devotas de Nossa Senhora da Boa Morte.

Cabe obtemperar, ainda, a história de resistência 
das mulheres do cangaço, movimento ocorrido entre 
o final do Século XVIII e o Século XIX. Foi verdadeiro 
movimento de resistência à Coroa portuguesa, e poste-
riormente ao Império brasileiro. A mais famosa comu-
nidade do cangaço se localizou na região de Canudos 
(BA), onde se organizou uma verdadeira sociedade 
matriarcal: as mulheres exerciam a liderança, definiam 
estratégias de guerra,

Ante o exposto, forçoso concluir que as mulhe-
res negras, mesmo relegadas a um local de profunda 
subalternidade e invisibilidade em nossa sociedade 
pela historiografia tradicional, em verdade, sempre 
protagonizaram a história. Nessa medida, qualquer 
enquadramento que as subalternizem é falacioso.

Dessa forma, é urgente reconhecer que a mulher 
negra tem papel de fundamental importância na cons-
trução e sustentação da nossa sociedade, ocupando 
lugar central e de destaque, sendo, pois, a mais profunda 
essência da nossa ancestralidade. Não é por outra razão 
que a autora e intelectual negra Angela Davis afirma que 
“quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura 
da sociedade se movimenta com ela”.

NOTAS

1 EVARISTO, Conceição. “Olhos d’água”. Fundação Biblioteca Nacio-
nal, 2016.

2 NASCIMENTO, Luciene. “Tudo nela é de se amar”. Estação Brasil, 
2021.

3 Idem.

4 BROWN, Carlinhos. “Dandaluna”. Canção.

5 OLIVEIRA, Aline Mota. “Reta Final – Defensoria Pública do Estado 
da Bahia”. JusPodvm, 2021. 

6 De acordo com a Ialorixá Mãe Antonieta de Oxum, “A religião 
sempre foi uma maneira de povos oprimidos articularem seus movi-
mentos defensivos à dominação. No caso do Brasil, o candomblé 
surgiu historicamente como foco de resistência religiosa e cultural 
das populações negras para preservarem suas tradições e os elemen-
tos fundamentais do seu conjunto de crenças”. Antonieta Oliveira de 
Sousa. Condições filosóficas de ensino-aprendizagem em respeito às 
diferenças étnicas na contemporaneidade”.

eSPaço anadeP

mulheres negrAs, umA 
históriA de resistênciA

 aLine MoTa 

Coordenadora Adjunta da Comissão de Igualdade  

Étnico-Racial da Anadep

“Dorvi se lembrou do combinado, o juramento 
feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos 
tiros: – A gente combinamos de não morrer! [...] 
A morte incendeia a vida, como se essa estopa 
fosse. Molambos erigem fumaça no ar. Na lixeira, 
corpos são incinerados. A vida é capim, mato, 
lixo, é pele e cabelo. É e não é. Na televisão deu: – 
Mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e 
atearam fogo!”1

“Não tem nenhum livro que diz que, pra uma preta, 
estudar feminismo pode ser uma tarefa infeliz. 
Enquanto as brancas lutavam sem medo pelo 
direito de trabalhar por elas, nossas bisas acor-
davam cedo e passavam as roupas delas, cozinha-
vam as comidas delas, lustravam os móveis delas 
e cuidavam das crianças delas. No feminismo aca-
dêmico, um mar de onde me levou... A sufragista 
veio firme, mas a minha bisavó não votou. E até 
hoje eu me confundo, tentando entender a treta: 
Não votou porque era mulher ou não votou porque 
era preta? Na academia ou fora dela, que ao menos 
tenhamos sorte. Todas sonhamos ‘um tempo em 
que não tenhamos que ser tão fortes’.”2

O mundo ocidental ceifou das mulheres negras 
a possibilidade da multiplicidade de suas narrati-
vas, levando ao resto do mundo de forma autoritária, 
opressora e extremamente temerária uma história/
narrativa única ao nosso respeito.

Com efeito, o ocidente impôs violentamente a nós 
mulheres negras uma “história única”, ao nos determi-
narem um locus de subalternidade extremo. Vale dizer, 
na sociedade ocidental, a partir de uma perspectiva 
interseccional, as mulheres negras integram a base da 
pirâmide social, não de forma homogênea, mas a partir 
da bipartição dos seguintes estereótipos: as mulheres 
negras retintas, de pele escura, são as destinadas ao 
trabalho braçal, enquanto as mulheres negras de pele 
clara à hiper sexualização de seus corpos, ambas ani-
malizadas.

No entanto, se formos analisar a história de forma 
mais acurada, e, sob outras lentes, veremos que a 
mulher negra tem o mais importante papel na socie-
dade, tanto ocidental como oriental. 

“[...] E quis lançar aos quatro ventos, pendurar uma 
faixa amarela, quando eu via uma pretinha triste, 
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nário. A ausência de determinada empresa de carteiras 
de ações recomendadas por bancos ou gestoras de valo-
res que aplicam critérios ESG para o filtro de suas car-
teiras as torna menos competitivas que seus pares com 
melhores ratings ESG, que terão acesso a crédito mais 
barato e terão um maior valor de mercado.

Com essas mudanças aceleradas na mensuração 
de caracteres não financeiros das empresas, a repre-
sentação adequada de clientes em 2021 exige mais que 
o conhecimento prático e teórico sobre a sua área de 
especialização. As usuais formas de mensuração de 
risco e gestão de contencioso precisam ser repensadas 
à luz de novos preceitos. Não é mais suficiente analisar 
o custo entre a preservação do ambiente circundante à 
uma indústria ou projeto extrativo comparando-o ape-
nas com o risco de multas ambientais. 

A advocacia tem o desafio de tangibilizar os riscos 
reputacionais e os efeitos sobre a avaliação dos clien-
tes em razão de suas práticas cotidianas. Tem-se visto 
cada vez mais os benefícios atribuídos a empresas 
com boas práticas ambientais, que impactam positiva-
mente as taxas de juros cobrados e até mesmo o valor 
de mercado da companhia, dado que são disseminados 
grandes fundos de investimento que investem apenas 
em empresas com bons ratings em ESG.

Isto é, a conduta das empresas com seus clientes, 
fornecedores, meio ambiente e empregados deixou de 
ser um tema restrito ao passivo financeiro gerado e 
passou a impactar o acesso ao mercado de capitais.

A popularização da temática ESG demandará 
que os advogados atuem de modo muito mais pre-

ventivo para reduzir os litígios com seus 
stakeholders. 

Os escândalos do passado, como o de 
grandes marcas de fast-fashion que terceiri-
zaram a produção de suas roupas para tra-
balhadores em condições precárias, muitas 
vezes em condições análogas à escravidão, 
seriam muito mais graves hoje tanto em ter-
mos reputacionais quanto econômicos.

Todas as empresas estão expostas a 
diferentes riscos relativos à ESG, essencial-
mente dependentes de sua atuação especí-
fica, mas o ponto comum é a necessidade 
de aumentar o controle sobre esses riscos 
e estruturar processos de fiscalização de 
suas condutas internas (meio ambiente, 
governança e relações trabalhistas) e exter-
nas (consumidores, agências reguladoras e 
entes governamentais).

Consumidores e investidores esperam 
muito mais das empresas, que sejam ver-
dadeiros catalisadores de uma economia de 
baixo carbono, com respeito aos seus tra-
balhadores (e respeito envolve a criação de 
um ambiente sem assédio moral e sexual, 
bem como criador de oportunidades para 
pessoas independentemente de seu gênero, 
raça ou orientação sexual), governança ade-
quada e que assegure o respeito a tais impe-
rativos por parte de seus fornecedores e 
cadeia de suprimentos.

 andreu Wilson  sylvia Camarinha  Jacqueline Favraud 

No ano de 2021 a ESG – sigla em inglês 
que se refere a fatores ambientais, 
sociais e de governança – se trans-

formou em uma verdadeira buzzword, ou 
seja, impossível ler o noticiário econômico 
sem ver menções a empresas mudando suas 
práticas para se adequar a padrões ESG ou 
fazendo as já disseminadas emissões de 
títulos verdes.

Embora a temática seja prevalente no 
noticiário econômico e nas análises dos 
grandes bancos, responsáveis por montarem 
carteiras de ações sustentáveis, analisarem o 
risco de crédito considerando mudanças cli-
máticas e estruturarem emissões de dívidas, 
ainda é pouco estudada pela advocacia.

Aqui se defende que a temática ESG pro-
vocará profundas transformações na advo-
cacia empresarial, dada a mudança de mind-
set que a atuação cotidiana necessitará para 
representar adequadamente os interesses 
dos clientes no Século XXI. Com isso, quer-se 
dizer que as relações com o meio ambiente, 
consumidores (inclusive seus dados pesso-
ais), trabalhadores, comunidade e toda cadeia 
de fornecedores precisará ser repensada 
para considerar os efeitos da temática ESG.

Importa frisar que a prática ESG é, por 
excelência, interdisciplinar e transdiscipli-
nar, exigindo um trabalho concatenado de 
advogados com distintas formações e um 
trabalho que englobe profissionais com 
outras formações profissionais.

esg, A siglA que define 2021

SuSTenTaBiLidade

Somente assim se poderá analisar os riscos e 
oportunidades existentes na emissão de dívidas com 
a assunção de metas sociais ou ambientais, a altera-
ção dos processos produtivos para diminuir aciden-
tes de trabalho ou doenças ocupacionais e/ou o seu 
impacto ambiental, dentre outros aspectos impacta-
dos por ESG. 

Aqui não se ignora que muitas das mudanças 
defendidas envolvem complexidades técnicas e cus-
tos, mas se aponta simplesmente que a viabilidade 
dessas mudanças não deve levar em conta apenas o 
custo presente, antes necessitando-se considerar 
os benefícios tangíveis e intangíveis decorrentes de 
redução do uso de água, energia elétrica e de redução 
de litígios trabalhistas.

No passado, essas análises eram simples, sendo 
necessário apenas entender quais mudanças traziam 
redução de custos e qual o período para que a econo-
mia fosse observada (payback). Caso o payback fosse 
muito longo ou houvesse melhores alternativas para a 
alocação do capital da empresa, essas mudanças sim-
plesmente não ocorreriam.

Hoje, é preciso muito mais. A análise se tornou mais 
complexa e demanda novas habilidades dos advoga-
dos. Riscos como a ereção de barreiras não tarifárias 
para exportações de produtos brasileiros (quer em 
razão de descumprimento de legislação ambiental ou 
laboral) são mais presentes do que nunca, assim, ques-
tões como rastreamento de produção agrícola ou de 
proteína animal se tornaram muito mais cruciais.

Da mesma forma, o custo de exclusão de índices de 
empresas sustentáveis produzidos por bolsas de valores 
brasileiras ou internacionais se torna literalmente bilio-

 andreu WiLSon 

Advogado

 SyLvia CaMarinha 

Advogada

  JaCQueLine Favraud 

Advogada
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posto por forças do centro, centro-direita, direita e a 
extrema-direita, com simpatia aos fundamentos do 
modelo liberal.

Dentre as propostas de emenda à Constituição 
para enfraquecer o papel do Estado e as políticas 
públicas, destaco as apresentadas pelo Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, chamadas de PEC Emergen-
cial (Proposta nº 186/2019), PEC dos Fundos Públicos 
(Proposta nº 187/2019) e PEC do Pacto Federativo (Pro-
posta nº 188/2019), que atacam as políticas públicas, o 
sistema federativo e os direitos fundamentais, sendo 
todas repletas de inconstitucionalidades, segundo os 
pareceres elaborados pela Comissão de Direito Cons-
titucional e aprovados pelo Plenário do Instituto dos 
Advogados Brasileiros.

Ressalta-se que a Proposta nº 186/2019 foi aprovada 
pelo Congresso Nacional se convertendo na Emenda 
Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, que 
acabou atendendo, de certa forma, ao sistema finan-
ceiro, em detrimento das políticas sociais, ainda mais 
se levarmos em consideração o valor muito reduzido 
do auxílio emergencial e o período de recebimento pela 
população necessitada.

A política de diminuição do tamanho do Estado 
com o enfraquecimento das políticas públicas é par-
ticularmente dramática para a população brasileira, 

com o histórico de séculos de desigualdades 
sociais, concentração de renda e segmentos 
marginalizados, como negros e indígenas.

O problema maior é o desmantelamento 
do Estado no atual momento de altos níveis 
da pandemia da covid-19, em que seria indis-
pensável maior gasto e investimento em 
saúde, ciência e tecnologia, universidades, 
saneamento, meio-ambiente, pesquisa e polí-
ticas públicas, elementos que compõem qual-
quer visão contemporânea de saúde pública 
para o combate à doença.

Seria fundamental que o Estado se com-
prometesse com políticas públicas e sociais, 
de forma a manter o nível de emprego, evi-
tar a quebradeira das empresas e dar uma 
contribuição financeira mais longa para as 
pessoas necessitadas, tendo muitas famílias 
passando fome e necessidades.

Verifica-se que a maior parte dos países 
do mundo optou por tomar algum tipo de 
medida para salvar a economia, ao contrário 
do Brasil, cujo Ministro Paulo Guedes se van-
gloria de estar fazendo reformas e ajuste fis-
cal em plena pandemia. Trata-se de um equí-
voco que poderá custar muito caro ao País. 

direiTo ConSTiTuCionaL

os desAfios pArA A 
constituição brAsileirA 
e o estAdo do bem-estAr 
sociAl em tempos de 
ultrAneoliberAlismo

 SérGio Luiz Pinheiro SanT’anna 

Presidente da Comissão de Direito 

Constitucional do IAB

Desde a sua promulgação, em 5 de 
outubro de 1988, a Constituição 
Federal já teve mais de uma centena 

de Emendas Constitucionais demonstrando 
que inúmeros governos de diferentes verten-
tes ideológicas, em conjunto com setores do 
Parlamento, aproveitaram uma maioria par-
lamentar circunstancial de forma a adaptar a 
Carta Fundamental às suas propostas políti-
cas de governabilidade. Faz parte da política.

A Constituição Federal de 1988 sempre 
foi elogiada pelo seu compromisso com a 
democracia, o estado do bem-estar social e 
os direitos fundamentais que resgataram os 
valores em defesa da liberdade, igualdade, 
direitos humanos e justiça social, que haviam 
sido combatidos com o golpe civil-militar de 
1964 e enfraquecidos com a Constituição de 
1967 e a Constituição de 1969, por ocasião da 
Emenda Constitucional nº 1.

Contudo, desde o impeachment da Presi-
denta Dilma Rousseff em 2016 por um crime 
de responsabilidade denominado “pedalada 
fiscal”, ao meu juízo inexistente para sua 
saída do cargo, a agenda política tradicio-
nalmente de centro deu uma guinada para 

a centro-direita, com Michel Temer, e posteriormente 
para a extrema-direita, com Jair Bolsonaro. Mas o que 
nos interessa é que esta mudança também ocorreu nos 
fundamentos econômicos, com o retorno da adoção do 
modelo neoliberal com o Governo Michel Temer e, pos-
teriormente, ultraneoliberal com o Governo Jair Bol-
sonaro; inclusive, neste caso, conferindo superpoderes 
ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, desde o início 
do seu mandato.

Entre os principais exemplos dessa nova orienta-
ção política com fundamento jurídico e econômico 
de 2016 em diante com consequências práticas para 
o País, podemos apontar no campo constitucional 
e infraconstitucional com Michel Temer a Emenda 
Constitucional nº 95, também chamada de teto de gas-
tos, com forte impacto na área social, e a denominada 
reforma trabalhista, com a perda de direitos.

Na sequência, o Governo Bolsonaro iniciou o man-
dato acabando com o Ministério do Trabalho e confe-
rindo superpoderes à pasta econômica, além de pro-
mover a reforma previdenciária e continuar o processo 
de desmantelamento do estado do bem-estar social, 
herdado da Era Vargas, com a consequente diminuição 
das políticas públicas. 

Essas medidas vêm encontrando convergência 
em um Congresso Nacional majoritariamente com-
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o consumismo como  
fAtor comprometedor  
à celeridAde processuAl  
e meios de contenção  
dA demAndA

 vivian CarLa JoSeFoviCz 

Juíza de Direito do TJSC

Fatores comprometedores à celeridade 
processual

Consoante o Relatório Justiça em 
Números 2020, emitido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), apenas 

em 2019 ingressaram na Justiça brasileira 
30,2 milhões de novos processos. Em média, 
a cada grupo de 100 mil habitantes, 12.211 
ajuizaram uma ação1.

Ainda nesse mesmo período, cada magis-
trado arquivou 2.107 processos, o que repre-
senta 8,4 processos por dia útil. Todavia, ape-
nas 12,5% das sentenças proferidas tiveram 
como objeto a homologação de acordo.

Dessa breve análise, portanto, o que se vê 
é a escassa procura pela autocomposição. E a 
consequência é evidente: o prejuízo à célere 
tramitação do processo.

Com efeito, a submissão do mérito de 
todo e qualquer dissabor ao exame judicial se 
apresenta como fator de congestionamento 
processual de grande relevo e, atuar, seja na 
admissão dos processos, seja na causa desses 
dissabores, mostra-se crucial ao enfrenta-
mento do problema de maneira eficaz.

Para além disso, os dados consolidados 
pelo CNJ colocam no topo da lista de assun-
tos mais demandados na Justiça Estadual 

O exemplo significativo na linha contrá-
ria é o do Presidente dos Estados Unidos, Joe 
Binden, ao conseguir aprovar um pacote sig-
nificativo no montante de cerca de US$ 2,3 
trilhões, após negociações com o Congresso 
estadunidense, o que se constitui numa 
medida importantíssima até para salvar o 
capitalismo e estimular a economia norte-a-
mericana neste momento tão difícil.

Existem outros países com medidas de 
impacto na economia, como Reino Unido, 
Alemanha, China, Japão, dentre outros.

Neste contexto, a Constituição Federal 
e seus princípios fundamentais que assegu-
ram o estado do bem-estar social deveriam 
nortear o sistema de proteção para o cidadão 
ter o benefício dessas políticas públicas, prin-
cipalmente neste momento em que se chega 
a meio milhão de brasileiros mortos desde o 
início da pandemia. Mas o grande paradoxo 
é que os direitos sociais e as políticas públi-
cas continuam sendo atacados na perspec-
tiva econômica, o que propicia retrocessos 
às políticas públicas com restrição de gas-
tos governamentais através da diminuição 
ou enfraquecimento do papel do Estado em 
áreas como meio-ambiente, saúde, aumento 
da autorização de agrotóxicos nos alimentos, 
diminuição de proteção aos indígenas e outras 
medidas que refletem o enfraquecimento dos 
órgãos públicos com atribuição legal para a 
efetividade das políticas públicas.

A própria falta de autorização e incentivo 
ao concurso público, aliada a uma reforma 
administrativa em que se responsabiliza o 
servidor público de forma indiscriminada, se 
constituem em objetivos deste projeto. Além 
disso, a Proposta de Emenda à Constituição 
tende a provocar dezenas de pedidos de apo-
sentadoria sem reposição do concurso.

A recente aprovação da privatização da 
Eletrobrás se constitui em outro equívoco, 
tanto pela falta de definição do que é estra-
tégico para o Estado, quanto pelo próprio 
momento de crise mundial provocada pela 
pandemia em que privatizar pode ser des-
vantajoso para o Estado.

Merece reflexão permanente de todos se o enfra-
quecimento dos direitos e garantias fundamentais do 
estado do bem-estar social da Constituição Cidadã, 
na definição do deputado Ulysses Guimarães, através 
desse modelo econômico, atende aos interesses do 
cidadão brasileiro.

Em um País com enormes desigualdades regionais 
e sociais, com forte desequilíbrio nas escalas sociais e 
com alta concentração de renda, é muito preocupante 
que as condições do atual modelo não ocasionem uma 
ruptura mais profunda que venha a dificultar o pro-
cesso de inclusão social, principalmente sem a adoção 
das políticas públicas consolidadas no nosso modelo 
republicano.

Ainda mais se levarmos em conta o atual modelo 
federativo, que deve contemplar políticas públicas não 
somente da União, mas também dos estados e muni-
cípios, além do Distrito Federal, através da competên-
cia concorrente e que deveria, sob o ponto de vista do 
aperfeiçoamento do modelo federativo, implicar num 
federalismo cooperativo como consequência do fede-
ralismo clássico.

A expectativa é de que tenhamos uma mudança de 
prioridades e de agenda governamental, independente 
do governante, que possibilite que o Brasil volte a ter 
respeito aos princípios que simbolizaram a Carta Polí-
tica de 1988, sob pena de gravíssimos retrocessos em 
relação a temas multilaterais e sensíveis como com-
bate à fome, pobreza, meio ambiente, mudanças climá-
ticas, moradia, emprego, saneamento, saúde, educação, 
ciência e tecnologia, dentre outros.

Esse modelo ultraneoliberal não deu certo no 
Chile, e mesmo nos países liberais está havendo uma 
compreensão da importância das políticas públicas, 
do investimento, do planejamento e da prioridade no 
atendimento ao cidadão neste momento de falta de 
controle da pandemia.

Somente com investimento público, instituições de 
excelência, como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto 
Butantã e as inúmeras universidades públicas brasilei-
ras, terão capacidade de pesquisar, conhecer e produ-
zir as vacinas fundamentais para imunizar a popula-
ção brasileira e chegarmos a um patamar de cerca de 
80% a 85% dos cidadãos com as duas doses da vacina, 
para podermos voltar a alcançar o ritmo de desenvol-
vimento compatível com um País que chegou a ser a 
sexta economia do mundo. 

direiTo ConSTiTuCionaL
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Portanto, se a composição e o juízo arbitral não 
conflitam com o direito de ação, intuitivo concluir 
que constituem importe mecanismo de solução de 
lides. 

“Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas 
de combater o excesso de litigiosidade que domina a 
sociedade contemporânea, que crê na jurisdição como 
a única via pacificadora de conflitos, elevando a um 
número tão gigantesco de processos aforados, que 
supera a capacidade de vazão dos órgãos e estruturas 
do serviço judiciário disponível.7

Partindo dessa premissa, o Supremo Tribunal Fede-
ral, em sede de regime de repercussão geral, firmou a 
seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciá-
rios depende de requerimento do interessado, não se 
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua 
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o 
prazo legal para sua análise.”8

A contar de então, inúmeras foram as decisões a 
exigir, como demonstração de interesse processual, 
não só nas ações previdenciárias, mas também nas de 
cunho securitário, o prévio requerimento administra-
tivo. Tal requisito não é novidade e, há muito, integra 
os pedidos de exibição de documento bancário. 

Mais recentemente, nas ações de cunho consume-
rista, passou-se a ver a exigência de prévia tentativa 
de resolução do impasse por meio da plataforma vir-
tual consumidor.gov.br. Essa ferramenta permite a 
interlocução entre consumidores e fornecedores de 
modo extremamente facilitado, por meio da Internet. 
E, conforme boletim do ano de 2019, o índice médio 
de solução das contendas por meio do canal alcan-
çou o expressivo patamar de 80,7%, muito diferente, 
repito, do índice de composição na Justiça Estadual, de 
somente 12,5%9.

Instrumentos como esse, tanto pelo índice de satis-
fação, quanto pela agilidade – prazo médio de resposta 
de 6,5 dias – e praticidade – acesso via Internet – 
constituem, sem dúvida, importantíssima alternativa 
à judicialização.

Ao tempo em que contribuem para a rápida solu-
ção de conflitos, evitam a movimentação da máquina 
judiciária por questões de menor relevo e passíveis de 
serem resolvidas em sede de autocomposição, ques-
tões essas que muitas vezes mais geram despesas pro-
cessuais do que reparação à parte prejudicada.

Considerações finais
O ato de consumir em excesso é sem 

dúvida um dos fatores que comprometem a 
celeridade processual. E, com todas as insa-
tisfações sendo conduzidas ao Poder Judiciá-
rio, não há como garantir a sustentabilidade 
do sistema.

Em que pese o direito de ação consti-
tuir garantia fundamental, prevista no art. 
5º, XXXV, da Constituição da República, há 
medidas de contenção estruturadas e efica-
zes que com ele não conflitam, infelizmente, 
pouco aproveitadas pelos cidadãos.

Como se pode inferir do estudo, ainda há 
muito a rever de modo a permitir que a Jus-
tiça brasileira entregue à sociedade o retorno 
desejado, no tempo desejado, e isso depende, 
dentre outros fatores, de uma mudança cul-
tural, além da aceitação e adesão aos meios 
extrajudiciais de resolução dos conflitos 
e quiçá, de uma alteração legislativa que 
integre em nosso ordenamento jurídico um 
regramento capaz de dar efetividade a esses 
recursos.
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aqueles afetos à responsabilidade do forne-
cedor de produtos e serviços e indenização 
por dano moral no âmbito do Direito do Con-
sumidor.

Esse ranking bem revela a posição do 
consumismo na atualidade, embora eviden-
temente não seja ele a única causa desse 
número exacerbado de ações, já que é notória 
a dificuldade dos jurisdicionados exercerem 
seus direitos administrativamente diante de 
parte das grandes empresas.

Consumismo
Enquanto o consumo é tão antigo quanto 

o nascimento da humanidade e relacionado às 
necessidades básicas dos indivíduos, o consu-
mismo é incessante e volúvel, marcado pelo 
momento em que o consumo passou a se “tor-
nar o verdadeiro propósito da existência”.2

A sociedade de consumidores é movi-
mentada por desejos sempre crescentes e 
pela substituição constante dos bens. Nela, 
cada instante é uma oportunidade e há 
pressa para adquirir, e, principalmente, para 
descartar e substituir.

Nesse contexto, consumo seria uma 
característica e uma ocupação dos indiví-
duos, ao passo que consumismo pode ser 
visto como um atributo da sociedade, na 
medida em que a “sociedade de consumido-
res” é manipulada a desejar cada vez mais.

De se notar que, ainda na escolas, a marca 
do tênis, da mochila e até mesmo dos mate-
riais escolares muitas vezes separam as tur-
mas em classes sociais, fazendo com que os 
menos abastados usem o pouco que têm com 
a intenção de equiparar socialmente seus 
filhos aos demais, isentando-os dos senti-
mentos de humilhação e rejeição. Trata-se da 
comodificação do consumidor, da sua carac-
terização como uma mercadoria vendável.

Na sociedade de consumidores, tornar-
se uma mercadoria vendável é a mais envol-
vente preocupação do consumidor, ainda que 
de modo inconsciente.3

A cultura de consumo encurta a distância 

temporal entre o desejo e sua satisfação, assim como 
entre a satisfação e o depósito de lixo. A “síndrome con-
sumista” envolve velocidade, excesso e desperdício. 4

Feita essa análise, intuitivo concluir que esse agir 
inconsequente do consumidor, ainda que atraído pelas 
insistentes ofertas colocadas diante de si por diversos 
meios de comunicação, não raras vezes, chegará ao 
Poder Judiciário. Com efeito, ainda que sejam conheci-
das as práticas abusivas muitas vezes praticadas pelo 
mercado, fato é que, por detrás do contrato, está o ato 
de consumo.

Direito de ação e meios de contenção de demanda
Ao monopolizar a jurisdição, coube ao Estado a 

obrigação de prestar a tutela jurisdicional a quem a 
pleitear. Trata-se, portanto, de um direito público e, 
mais que isso, de uma garantia fundamental, prevista 
no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Porém, isso não significa que o direito de ação seja 
absoluto, pois se submete a pressupostos e condições, 
dentre elas, o interesse processual.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Localiza-se o interesse processual não apenas na 
utilidade, mas especificamente na necessidade do 
processo como remédio apto à aplicação do direito 
objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicio-
nal não é jamais outorgada sem uma necessidade 
[...]”5 

Historicamente, as formas de resolução de conflitos 
estão classificadas em autodefesa, autocomposição e 
heterocomposição. Enquanto a primeira é a primitiva, 
remontando ao Código de Hamurabi (“olho por olho 
dente por dente”), distando muito do juiz imparcial e 
do devido processo legal, e tipificada atualmente como 
crime inclusive (Código Penal, art. 345), a segunda 
decorre da vontade das partes, podendo ocorrer dentro 
ou previamente a um processo judicial.

Já a heterocomposição consiste na solução da lide 
por pessoa estranha à relação jurídica e, portanto, 
imparcial. Pode tanto ser exercida pelo Estado quanto 
por um árbitro, nos termos da Lei nº 9.307/1996. 

Para além dessa classificação, Humberto Dalla Ber-
nardina de Pinho relaciona, como meios contemporâ-
neos de resolução dos conflitos a negociação, a conci-
liação e mediação e a arbitragem6.
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mulher não significa negativa de proteção das uniões 
civis ou estáveis entre pessoas do mesmo gênero, na 
lição do Ministro Gilmar Mendes. Afinal, embora a 
Constituição não fale das uniões homoafetivas, tam-
bém não as proíbe, o que gera a chamada lacuna, pas-
sível de ser colmatada por interpretação extensiva ou 
analogia, como sempre defendi em doutrina e afirmei 
em sustentação oral no julgamento. A lógica foi a da 
proibição da discriminação por orientação sexual no 
Direito das Famílias.

Por isso, entendeu o STF que a interpretação sis-
temática da proibição constitucional de quaisquer for-
mas de discriminação (art. 3º, IV) com a norma consti-
tucional sobre a união estável (art. 226, §3º) demanda 
pelo reconhecimento da união homoafetiva como 
união estável constitucionalmente protegida. E se essa 
é a correta interpretação da Constituição, entendeu 
como cabível interpretação conforme a Constituição 
do art. 1.723 do Código Civil para impor interpretação 
que não exclua de seu âmbito de proteção as famílias 
homoafetivas. Afinal, tendo a Constituição afirmado 
que a família é a base da sociedade (art. 226), isso se 
aplica a qualquer família, e não só a algumas espécies de 
famílias, consoante lição clássica de Paulo Lôbo, como 
também entenderam o STF e o STJ.

Pelo mesmo raciocínio, em 2019, também por una-
nimidade, o STF reiterou o entendimento, afirmando 
que lei do Distrito Federal (DF) que estabelece o “esta-
tuto da família” e a definiu como a união entre homem 
e mulher merece interpretação conforme a Constituição, 
para que a referência à proteção às famílias heteroafe-
tivas não afaste o dever de proteção das homoafetivas. 
Já em 2020, declarou inconstitucional a suspensão da 
regulamentação de lei do DF que proíbe a discrimina-
ção por orientação sexual, refutando o argumento de 
que a suspensão visava proteger as famílias ao dizer 
que, ao contrário, referida lei ajuda na proteção das 
famílias, relativamente às famílias homoafetivas (ADI 
5740 e ADI 5744, a primeira movida por mim, em nome 
do PSOL).

Tais decisões têm uma importância que muitas pes-
soas não percebem intuitivamente. Antes, se uma das 
pessoas integrantes do casal homoafetivo ficasse inter-
nada em hospital, a outra não poderia sequer visitá-la 
e muito menos tomar decisões sobre seu tratamento, 
por não ser considerada “família”. Em caso de morte, 
não teria direito a herança, que iria para a “família de 

sangue” (ou ao “Estado”, se não houvesse des-
cendentes, ascendentes ou colaterais até o 4º 
grau), com inúmeros casos de expulsões da 
casa em que viveu por anos com o(a) com-
panheiro(a) homoafetivo(a) por famílias que 
desprezaram o(a) falecido(a) durante sua 
vida, por sua não-heterossexualidade. Nada 
disso ocorre com um casal heteroafetivo 
por ser reconhecido como família conjugal, 
na forma da união estável ou do casamento 
civil. Tentava-se contornar isso por uma cara 
e complexa estratégia de procurações e con-
tratos, em que um(a) outorgava ao(à) outro(a) 
a condição de procurador(a), curador(a), etc., 
mas além disso não garantir todos os direi-
tos do Direito das Famílias, não há “igual-
dade” se ela precisa ser garantida por uma 
cara estratégia jurídica, quando para casais 
heteroafetivos isso não é necessário. Causa-
me angústia, enquanto homem gay, lembrar 
desse contexto anterior à decisão do STF de 
2011, por tal drama social.

Felizmente, embora as bancadas funda-
mentalistas e reacionárias do Congresso 
Nacional muito bradem, não criaram lei(s) 
visando a discriminação das famílias homo-
afetivas. Mas, se lei ou medida provisória o 
fizer, tudo indica que o STF isto derrubará, 
como os casos do DF o provam. Bem como o 
indicam decisões do STF já no contexto da 
eleição do atual presidente, como quando 
proibiu a invasão de universidades para 
censura ideológica durantes as eleições de 
2018 (ADPF 548), ano no qual já havia garan-
tido o direito de pessoas trans mudarem 
nome e sexo no registro civil independente 
de cirurgias, laudos e ação judicial (ADI 4275 
e RE 670.422/RS); reconheceu a homotrans-
fobia como crime de racismo, em 2019 (ADO 
26 e MI 4733), e, em 2020; garantiu o direito 
à doação de sangue igualitária a homens 
que fazem sexo com outros homens (ADI 
5543) e afirmou a inconstitucionalidade de 
leis municipais e uma estadual que proi-
biam o debate de gênero nas escolas (ADPF 
457, 526, 460, 461, 465, 467 e 600 e ADI 5537, 
5580 e 6038)
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Diretor-Presidente do Grupo de Advogados pela 

Diversidade Sexual e de Gênero

Nos dias 4 e 5 de maio de 2011, por unanimidade, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu 
a união entre pessoas do mesmo gênero como 

família, segundo as mesmas regras e consequências 
da união estável heteroafetiva (ADPF 132 e ADI 4277). 
Meses depois, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
reconheceu o direito ao casamento civil homoafetivo 
por fundamentos semelhantes, em 20 e 25 de outu-
bro (REsp 1.183.378/RS). Na mesma linha do STF sobre 
a união estável, afirmou que a Constituição protege 
todas as famílias, não só a heteroafetiva, e complemen-
tou dizendo que as normas legais que falam do casa-
mento civil como a união entre o homem e a mulher 
não podem ser interpretadas como uma “proibição 
implícita” ao casamento civil homoafetivo, sob pena de 
violação dos princípios constitucionais da igualdade, 
não-discriminação, liberdade e dignidade humana. 
Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deter-
minou que os Cartórios de Registro Civil do País rea-
lizem casamentos homoafetivos tanto por conversão 
de prévia união estável quanto de forma direta (Res. 
175/2013). 

O STF explicou que a Constituição não proíbe as 
uniões homoafetivas e que não se pode fazer uma 
interpretação constitucional homofóbica, no sentido 
de discriminatória às famílias homoafetivas. Assim, 
reconheceu que o fato da Constituição proteger 
expressamente a união estável entre o homem e a 
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Não aprecio diálogos que veem o STF 
como Tribunal puramente “político”, que 
fazem previsões de suas decisões futuras não 
a partir de sua jurisprudência concreta e os 
fundamentos concretos pelos quais decidiu 
tais questões, mas por puros achismos políti-
cos. Seja como for, o Tribunal tem garantido 
os direitos das minorias sexuais e de gênero 
LGBTI+ mesmo no contexto do atual Governo 
Federal, notoriamente opositor de nossa 
plena cidadania, em contexto político em que 
isso causa tensões entre o STF e o Governo 
Federal. Ou seja, no que tange à proteção de 
minorias e grupos vulneráveis contra discri-
minações diversas, a jurisprudência do STF 
tem sido maravilhosamente protetiva, eman-
cipatória e impecável, donde quem o critica 
por outras decisões tem a obrigação de elogi-
á-lo quando ele acerta, como neste tema.

É preciso parar com esse fetiche de 
demonização do STF por alguma espécie de 
“conjunto da obra”. É direito de todas e todos 
criticar instituições democráticas (como o 

STF) e quem as integra, desde que não por injúrias e 
discursos de ódio e não defenda o fechamento delas, 
situações obviamente inconstitucionais. É preciso 
elogiar decisões acertadas e criticar decisões erradas. 
Pessoas racionais e de boa-fé podem legitimamente 
discordar sobre o que merece elogio e o que merece 
crítica, apenas digo há tempos que as exigências de 
racionalidade (que difere de “racionalização”) e de boa-fé 
já afastam uma série de terraplanismos argumentativos 
e negacionismos em geral.

Importante citar que o Movimento LGBTI+ nunca 
abandonou a luta política, pela importância em termos 
de segurança jurídica de termos nossos direitos garan-
tidos por lei e, se o caso, emenda constitucional, já que 
tentamos aprovar a não-discriminação por orienta-
ção sexual na Constituinte e, no Congresso, uniões 
civis (com distintos nomes), a união estável, a doação 
de sangue, o casamento civil igualitário, uma lei de 
identidade de gênero e a homotransfobia como crime 
de racismo, havendo ainda a proposta de Estatuto da 
Diversidade Sexual e de Gênero idealizado por Maria 
Berenice Dias, que ajudei a escrever, junto a outras pes-
soas (PLS 134/2018). De qualquer forma, é um bálsamo 
sabermos que o STF está firme na garantia da prote-
ção das minorias sexuais e de gênero LGBTI+ contra 
quaisquer formas de discriminação, garantindo-nos 
igual respeito e consideração relativamente a pessoas 
heterossexuais e cisgêneras. Lembre-se que democra-
cia não permite a tirania da maioria, como pacífico na 
teoria constitucional, sendo que as decisões do STF são 
democráticas porque garantiram às pessoas LGBTI+ 
os direitos e as proteções básicas constitucionalmente 
afirmadas como de titularidade de todas e todos.

Em suma, a decisão sobre as uniões homoafetivas 
foi um marco importantíssimo na cidadania sexual e 
de gênero da população LGBTI+, pois embora tenha 
tratado apenas do tema do Direito das Famílias entre 
casais do mesmo gênero (não porque o STF quis, pois 
era o objeto das ações às quais estava vinculado), a 
unanimidade do Tribunal e sua enfática proibição de 
quaisquer formas de discriminação por orientação 
sexual abriu caminho para os julgamentos seguintes, 
sobre não-discriminação nas Forças Armadas, em 2015 
(ADPF 291) e as citadas decisões sobre identidade de 
gênero de pessoas trans, homotransfobia como crime 
de racismo, doação de sangue igualitária e educação 
inclusiva, não-discriminatória, nas escolas.
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Procurador do Estado do Tocantins

O ordenamento jurídico mundial evo-
luiu significativamente a partir de 
meados do Século XX, ganhando 

novo enfoque de irradiação, mais ativo, 
lastreado em normas gerais de proteção a 
uma existência plena e digna do homem.

Com base nesse cenário, a visão liberal 
da atuação do Estado passou por gradativa 
e fundamental alteração, visando o bem-es-
tar do ser humano dentro do meio social, 
como parte indispensável para o harmônico 
e próspero desenvolvimento de toda a cole-
tividade, de modo que o constitucionalismo 
contemporâneo, indo além dos ideais ilumi-
nistas, passou do absenteísmo estatal para o 
ativismo protecionista do homem, enquanto 
ser singular e detentor de direitos existen-
ciais, sedimentando, assim, o Neoconstitu-
cionalismo.

Diante desse prisma, coloca-se em evi-
dência a responsabilidade dos Poderes cons-
tituídos em viabilizar a efetivação dos direi-
tos fundamentais que garantam o mínimo 
existencial da pessoa humana, refletindo, 
por sua vez, a judicialização desenfreada de 
pretensões embasadas em uma Constituição 
dirigente.
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A liminar, à época, ainda foi além. O douto Ministro 
da Corte Suprema definiu os protocolos sanitários para 
a prática dos cultos, missas e reuniões, adentrando 
em questionável seara condizente ao poder de polícia, 
típico da atividade administrativa realizada pelo Poder 
Executivo, o que afrontaria, teoricamente, o princípio 
constitucional da separação de Poderes.

Decisões como a mencionada, ainda que envolvam, 
dentre outros, direito constitucional de liberdade de 
reunião e de exercício de culto religioso, sugerem sério 
impacto à saúde pública, porquanto vão de encontro a 
estudos científicos de medidas preventivas de dissemi-
nação do vírus, possibilitando o risco ao contágio.

Oportuno esclarecer, como de conhecimento notó-
rio, que essa decisão monocrática foi posteriormente 
reformada pela maioria dos membros do Pleno do 
Supremo Tribunal Federal (9x2), restando vencedor o 
voto do Ministro Gilmar Mendes.

De qualquer modo, deve-se trazer à lume que a 
tutela de urgência inicialmente deferida é uma situa-
ção clara de decisão judicial “diabólica”, termo que se 
utiliza em comparação à terminologia consagrada 
das provas diabólicas, que são aquelas impossíveis ou 
excessivamente difíceis de serem produzidas.

O sentido a que se empresta às decisões judiciais 
é expressado pela impossibilidade, dificuldade, incon-
veniência, ou, ainda, ilegitimidade no cumprimento de 
uma decisão de tamanho relevo, que reflete na própria 
(in)efetividade do mandamento jurisdicional proferido.

Não se olvida que o texto constitucional é interpre-
tado como a busca de sua plena eficácia, com base na 
expectativa de materialização dos direitos fundamen-
tais gerada pela própria Constituição, e, consequen-
temente, pelos Poderes do Estado, de modo que, no 
esteio dessa concepção, e lastreado na recalcitrância 
do Estado em tornar reais direitos fundamentais da 
pessoa humana, surge como consequência o ativismo 
judicial, por meio da provocação jurisdicional pelas 
instituições de controle e por pretensões individuali-
zadas dos cidadãos.

Contudo, é certo que a intervenção do Judiciá-
rio, quando envolve conflito de normas constitucio-
nais, nem sempre é pacificadora ou estabilizadora, 
porquanto há casos em que sua interferência causa 
maior desordem e instabilidade social, administrativa 
e financeira, colocando-se, em muitas oportunidades, 
como verdadeiro gestor público ou agente legiferante.

Parece coerente que, mesmo se tornando 
necessária sua autoridade, o Judiciário deve 
realizar diálogo institucional com o Poder 
Executivo, e, até mesmo, com eventuais 
outros intérpretes do ordenamento constitu-
cional, inclusive representantes da sociedade 
civil, por meio, dentre outros, do instituto 
do amicus curiae, para deliberar e se chegar 
a uma definição viável dentro da realidade 
vivenciada pelo Estado Nação.

Decisões judiciais precipitadas, com 
nítido caráter ilegítimo ou inoportuno, prin-
cipalmente advindas de pretensões que pode-
riam ser analisadas pelos órgãos colegiados 
dos tribunais, maquiadas com os requisitos 
para os provimentos processuais de urgên-
cia, causam imenso transtorno à atividade 
administrativa e à ordem social, ferindo, até 
mesmo, a harmonia entre os Poderes.

Na verdade, deliberações dessa natureza 
vão de encontro à efetividade jurisdicional, 
pois são inviáveis de cumprimento na seara 
administrativa ou distantes da efetiva jus-
tiça ao agredirem direitos de igual ou maior 
valor hermenêutico-constitucional no caso 
concreto, consubstanciando em verdadeiros 
provimentos judiciais diabólicos.

Resta plausível a utilização, em situa-
ções concretas, de princípios instrumen-
tais para aplicação das normas constitu-
cionais, destacando-se o da supremacia 
da Constituição, o da presunção de consti-
tucionalidade das normas e atos do poder 
público, o da interpretação conforme a 
Constituição, o da unidade, o da razoabili-
dade e o da efetividade.

Nesse prisma, a racionalidade jurisdicio-
nal livre de subjetivismo hermenêutico do 
julgador, combinado com a participação efe-
tiva dos intérpretes constitucionais, princi-
palmente pela intervenção ativa e prévia das 
autoridades executivas, as quais possuem a 
expertise técnica acerca da política pública 
almejada enquanto direito fundamental, 
parece ser o caminho para conferir legitimi-
dade jurídica e prática na materialização de 
uma sociedade mais justa e fraternal.

Não obstante a inderrogável competência do Poder 
Judiciário, são recorrentes os provimentos jurisdi-
cionais, individuais ou coletivos, que causam maior 
tumulto e insegurança na sociedade do que a própria 
resolução, em tese, da lide, externando decisões inviá-
veis de serem cumpridas do ponto de vista administra-
tivo-financeiro, ou inconvenientes socialmente, e que 
relegam a segundo plano nítidos interesses de maior 
relevo, minando a almejada efetividade das decisões 
judiciais, já que estas se tornam inexequíveis ou acar-
retam efeito inverso à pacificação social.

Importante destacar que a noção de efetividade 
das ordens jurisdicionais deve ser compreendida como 
conceito amplo socialmente, não apenas observado 
sob o enfoque do resultado entregue ao beneficiário 
imediato da medida. Isto, porque, o cumprimento da 
ordem poderá implicar prejuízo identificável e con-
creto a terceiro alheio ao fato, e, até mesmo, à coleti-
vidade, cujos objetos jurídicos de interesse tenham a 
mesma ou maior envergadura de importância no caso 
concreto.

De tal forma, inexiste efetividade se para a imple-
mentação pelo destinatário do provimento jurisdicio-
nal não há meios materiais para que se conceda o res-
pectivo cumprimento, bem como se a ordem implica 
gravame igual ou maior para a coletividade ou para 
terceiro amparado por direito irradiado com a mesma 
intensidade, no caso sub judice.

No que se refere ao sistema jurídico nacional, e que 
diz respeito exclusivamente às demandas de presta-
ções positivas pelo Estado, parece existir meios pro-
cessuais e métodos de interpretação aptos para solu-
cionar esse problema, o qual aparentemente surge 
quando não há a efetiva utilização desses instrumen-
tos, principalmente pela ausência de um diálogo ins-
titucional prévio à decisão judicial e de uma análise 
objetiva acerca da realidade social e administrativa 
vivenciada pelo ente político.

Convém citar, como exemplo, a decisão monocrá-
tica proferida pelo insigne Ministro Nunes Marques, 
do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 701, que deter-
minou aos entes políticos a abstenção “de editar ou de 
exigir o cumprimento de decretos ou atos administra-
tivos locais que proíbam completamente a realização 
de celebrações religiosas presenciais, por motivos liga-
dos à prevenção da covid19” (DJE nº 62, divulgado em 
05/04/2021).

Decisões judiciais 
precipitadas, com 
nítido caráter ilegítimo 
ou inoportuno (...) 
causam imenso 
transtorno à atividade 
administrativa e à 
ordem social, ferindo, 
até mesmo, a harmonia 
entre os Poderes”
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o compromisso de 
AjustAmento de condutA 
dos royAlties de belo monte 
no município de AltAmirA

 danieL BraGa Bona  

Promotor de Justiça do Estado do Pará

Após décadas de intensas controvér-
sias, idas e vindas de projetos, deba-
tes, audiências públicas e embates 

de toda sorte, em maio de 2016 a primeira 
turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte 
entrou em funcionamento, gerando para os 
municípios de Altamira, Vitória do Xingu e 
Brasil Novo, no sudoeste do Estado do Pará, 
o direito ao recebimento de compensação 
financeira pela exploração de recursos 
hídricos para fins de geração de energia 
elétrica.

Ao longo dos anos, os royalties – nome 
popular da compensação – repassados aos 
municípios aumentou vertiginosamente, 
conforme novas turbinas entraram em ativi-
dade, incrementando a capacidade de produ-
ção de energia. Em novembro de 2019, a 18ª 
e última turbina foi inaugurada, garantindo 
a máxima eficiência inicialmente planejada 
para o maior empreendimento hidrelétrico 
100% brasileiro1. 

Com efeito, no primeiro ano de funcio-
namento da usina, ainda em 2016, Altamira 
recebeu o valor de R$2.260.654,07. Quatro 
anos depois, em 2020, o montante pago 
alcançou impressionantes R$48.793.795,81. 
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As informações podem ser confirmadas no site da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)2. Em 
suma: maior a geração energética, maior a compensa-
ção financeira (royalties).

Neste contexto, o trabalho realizado pela Promo-
toria de Justiça “na ponta da lança”, isto é, no atendi-
mento diário das comunidades afetadas, projeta luzes 
sobre a profundeza da tragédia que o empreendimento 
representou na vida das populações tradicionais do 
Xingu, desde sempre invisibilizadas pelo discurso 
desenvolvimentista e pela sanha exploratória que só 
enxerga na Amazônia dígitos, não pessoas e sistemas 
ecológicos que reclamam tutela e preservação.

Sobre isso, contudo, há farta bibliografia. Ocorre 
que uma segunda tragédia, nem sempre tão debatida, 
sucede à primeira: a completa falta de transparência e 
probidade na utilização das enormes cifras dos royal-
ties recebidos pelos municípios afetados. O resultado 
é dantesco: quando não se morre em decorrência dos 
graves impactos socioambientais, morre-se pelo des-
vio da sua compensação financeira.

Por essa razão, em maio de 2019, a 5ª Promotoria de 
Justiça de Altamira instaurou o Procedimento Admi-
nistrativo nº 5/2019-MP/5ªPJ/ATM com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos finan-
ceiros oriundos dos royalties de Belo Monte dentro da 
sua área de atribuição, especialmente quanto ao Muni-
cípio de Altamira.

De início, requisitou-se às agências bancárias os 
extratos das contas utilizadas pelo ente público no 
manejo do dinheiro, porquanto é posição mais que 
assente na jurisprudência que o sigilo bancário de 
contas públicas não se estende ao Ministério Público. 
Surpresa nenhuma foi constatar que a Prefeitura, com 
o claro intuito de dificultar o rastreio da verba, promo-
via verdadeira miscelânea com recursos provenientes 
de outras rubricas, realizando várias transferências, 
entre contas bancárias diversas, antes de dar a devida 
destinação.

O primeiro questionamento que se fez incontorná-
vel foi o seguinte: Se nem o Ministério Público, órgão 
constitucionalmente destinado à fiscalização da Admi-
nistração Pública, com uma série de mecanismos de 
controle à disposição, consegue visualizar de forma 
clara a destinação da compensação, o que esperar do 
ribeirinho do Rio Xingu, este sim, diretamente afetado 
pelo empreendimento?

Ainda que com todas estas dificuldades, 
entretanto, o órgão técnico de contadoria 
do Ministério Público logrou identificar 
alguns pagamentos relacionados à entrada 
da pecúnia compensatória nas aludidas 
contas bancárias, dentro do recorte de 
um ano, concluindo que a maior parte dos 
royalties recebidos por Altamira acabava 
servindo ao pagamento de contratos com 
empreiteiras locais, algumas investigadas 
pelo Ministério Público por esquemas de 
corrupção. 

Demais disso, constatou-se que todos os 
anos o projeto de Lei Orçamentária Anual 
(LOA) apresentado à Câmara Municipal 
pela Prefeitura fazia uma previsão tremen-
damente diminuta da verba que entraria 
de royalties no ano seguinte. Por exemplo, a 

Se nem o 
Ministério Público 
(...) consegue 
visualizar de forma 
clara a destinação 
da compensação, 
o que esperar 
do ribeirinho do 
Rio Xingu, este 
sim, diretamente 
afetado pelo 
empreendimento?”
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LOA aprovada em 2019 previu que Altamira 
receberia em 2020 apenas R$ 11 milhões, ao 
passo que o valor final verificado, conforme já 
mencionado alhures, foi de R$48.793.795,81. 
Ora, quando a receita é subdimensionada 
no orçamento, o seu excedente acaba sem 
vinculação. Trata-se, portanto, de mais um 
mecanismo garantidor de descontrole e falta 
de clareza no trato do dinheiro público.

Todos os estratagemas acima, quando 
somados ao fato de que a Lei nº 7.990/1989, 
ao regulamentar a compensação finan-
ceira pela exploração de recursos hídricos e 
minerais, não “carimbou” a verba, isto é, não 
garantiu destinação específica, criam ver-
dadeira crise de transparência, um “buraco 
negro” no orçamento público meticulosa-
mente orquestrado para fugir da fiscalização 
das instâncias de controle, como o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas.

Por essa razão, significativo e inédito 
foi o compromisso de ajustamento de con-
duta assinado em 19 de abril de 2021 pelo 
Ministério Público Estadual e a Prefeitura 
de Altamira, estabelecendo pela primeira 
vez no Estado do Pará uma série de deveres 
de transparência relacionados aos royalties 
hidrelétricos. Mesmo quando pesquisados 
outros estados, nota-se que é rara a ado-
ção de mecanismos como os constantes no 
acordo quanto à exploração de recursos 
hídricos, verificando-se com muito mais fre-
quência nos royalties minerários.

No termo, a Prefeitura comprometeu-se 
a movimentar os valores em contas bancá-
rias exclusivas, de modo a facilitar o ras-
treio, enviando ao Ministério Público extra-
tos mensais. Outrossim, publicará em link 
específico na Internet, a cada quatro meses, 
planilha detalhada da destinação da verba, 
indicando, dentre outras informações, o 
tipo e a finalidade de cada despesa. 

Sem prejuízo, a Prefeitura de Altamira 
realizará escutas da sociedade civil organi-
zada, a fim de construir de forma democrá-
tica um projeto de lei de regulamentação dos 
royalties, prevendo percentuais de destinação 

a setores prioritários, de acordo com o mérito admi-
nistrativo. 

Deverá, por fim, estruturar as suas leis orçamentá-
rias de forma mais prudente e racional, incluindo na 
LOA previsão específica para os gastos dos royalties, de 
acordo com uma estimativa de recebimento que repre-
sente a média dos valores efetivamente repassados ao 
Município nos últimos três anos. 

Diante da ausência de precedentes concretos, as 
medidas acima são embrionárias e certamente esta-
rão sujeitas a rigoroso monitoramento do Ministério 
Público para fins de aperfeiçoamento. Nada proíbe, 
antes recomenda, que ajustes possam ser feitos no 
futuro, a depender da efetividade verificada no decor-
rer do cumprimento das cláusulas.

O primeiro passo, contudo, foi dado. Esperamos 
que a experiência de Altamira e Belo Monte possa ins-
pirar outros municípios a adotarem mecanismos de 
igual viés, garantindo concreção a princípios admi-
nistrativos tão caros à Constituição Federal, malgrado 
sejamos conscientes do pouco interesse político ainda 
reinante na regulamentação desta modalidade de 
recurso.

Quanto ao Ministério Público, somos convictos de 
que uma atuação preventiva e resolutiva muito melhor 
tutela o patrimônio público que a exclusivamente 
repressiva, que pouco consegue produzir em termos 
de ressarcimento ao erário e responsabilização, não 
por faltar esforço, mas em decorrência das nossas mais 
que conhecidas deficiências estruturais.

Nesse contexto, o compromisso de ajustamento 
de conduta3 dos royalties de Belo Monte representa 
poderosíssimo instrumento de proteção das finanças 
públicas e de garantia da destinação social adequada 
da compensação financeira do maior empreendimento 
hidrelétrico exclusivamente brasileiro.

NOTAS

1 A maior hidrelétrica é a binacional Itaipu, dividida com o Paraguai.

2 http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/.

3 Link para a minuta: https://www2.mppa.mp.br/noticias/mppa-firma
-acordo-para-transparencia-no-uso-de-royalties-de-belo-monte.htm.

AlterAções nA lei de 
recuperAção de empresAs  
e fAlênciAs

 eduardo Foz ManGe 

Associação dos Advogados de São Paulo.

Não há dúvida de que a Lei nº 11.101/2005, que 
regula a recuperação judicial, extrajudicial e 
falências foi um avanço muito significativo em 

relação à sistemática anterior, quando o arcaico Decreto 
Lei nº 7.661/1945 tratava das falência e concordatas.

A Lei de Recuperação e Falências (LRF) inseriu o 
Brasil entre os países que adotaram legislações fali-
mentares mais modernas, que permitem maior parti-
cipação dos credores tanto na tentativa de recuperar 
empresas em crise quanto no âmbito falimentar.

O processo legislativo que culminou com a pro-
mulgação da Lei foi longo e demorado, as discussões 
se iniciaram em 1991 Entretanto, após mais de quinze 
anos de vigência, a LRF já começava a dar sinais de 
que alguns pontos necessitavam atualizações. Feliz-
mente, dessa vez o processo legislativo foi mais célere. 
As discussões para a reforma da LRF se iniciaram com 
um projeto de lei apresentado em 2018 pelo Governo 
de Michel Temer, por iniciativa do então Ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles, o PL nº 10.220/2018.

Esse projeto apresentava diversos problemas, 
sendo que o principal deles era o aumento de poder 
do fisco de forma exacerbada. De qualquer forma, teve 
o mérito de iniciar as discussões em torno na moder-
nização da LRF. Nesse sentido, diversas entidades da 
sociedade civil se uniram para apresentar uma alter-
nativa viável ao PL nº 10.220/2018. Inicialmente, foi 
criado um grupo de consenso composto por profissio-
nais indicados por essas entidades1, altamente especia-
lizados no tema. Posteriormente, esse Grupo se auto 
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denominou Grupo Permanente para o Aprimoramento 
da Insolvência – GPAI. 

Essa forma de atuação da sociedade civil organi-
zada se mostrou muito profícua. Apenas o que era de 
fato consenso era encaminhado aos deputados e sena-
dores. Isso permitiu que todas essas entidades remas-
sem para o mesmo lado, no intuito de contribuir com 
o aprimoramento da legislação. Dessa maneira, as con-
tribuições do Grupo já chegavam aos deputados com 
maior peso, pois eram subscritas pelas importantes 
entidades que o compunham. 

O Deputado Hugo Leal, que foi o relator na Câmara, 
incorporou ao projeto diversos pontos levantados por 
esse Grupo no substitutivo que apresentou no final de 
2019. O projeto tramitou sob número 6.229/2005 na 
Câmara dos Deputados, pois os projetos mais novos, 
incluindo o substitutivo, foram todos apensado ao 
referido PL, que era o mais antigo.

Realmente, os resultados não teriam sido tão posi-
tivos se cada entidade tivesse atuado de forma iso-
lada, muitas vezes com prioridades diferentes e, até 
mesmo, com pontos de vista opostos sobre determi-
nados temas.

Efetivamente, a experiência desse processo legisla-
tivo mostra que a atuação da sociedade civil de forma 
organizada é de extrema importância para o aprimora-
mento da legislação. Nesse clima de cooperação entre 
essas entidades e o Poder Legislativo, em 26 de agosto 
de 2020, o projeto foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados e encaminhado ao Senado Federal, onde recebeu 
o número 4458/2020, tendo sido designado relator o 
Senador Rodrigo Pacheco.

O mesmo Grupo continuou atuando de forma 
coesa, sendo que Senado Federal aprovou o projeto em 
25 de novembro de 2020. Em 24 de dezembro houve 
a sanção presidencial da Lei nº 14.112 que, entretanto, 
teve quatorze pontos vetados. 

Ainda no início de 2021, o Grupo elaborou nota téc-
nica expondo motivos e pleiteando a derrubada dos 
vetos presidenciais. Finalmente, em 17 de março de 
2021, 12 dos 14 vetos presidenciais foram derrubados 
pelo Congresso Nacional. 

Pode-se dizer que esse processo legislativo que 
alterou a Lei nº 11.101/05, foi relativamente rápido, pois 
as discussões se iniciaram em 2018 e, no final de 2020 
foi promulgada a Lei nº 14.112/2020.

Essa Lei alterou a LRF, com o intuito de atualizar e 

modernizar a legislação falimentar brasileira. Alguns 
pontos também foram alterados para refletir a juris-
prudência que já vinha sendo praticada por nossos 
tribunais. Entre as alterações, podemos destacar como 
mais relevantes.

i. Recuperação judicial:
• regras mais claras para o período de suspen-

são das ações, stay period (art. 6º, inciso III);
• possibilidade de prorrogação do período de sus-

pensão das ações por mais 180 dias (art. 6º, § 4º);
• novas regras para recuperação judicial dos 

grupos econômicos, estabelecendo critérios 
para consolidação processual e substancial 
(art. 69-G e 69-J);

• possibilidade de apresentação de plano de 
recuperação judicial pelos credores em deter-
minadas possibilidades (56, §6º);

• pagamento dos credores trabalhistas em 
prazo superior a um ano desde que o devedor 
apresente garantias (art. 54, § 2º);

• definição de voto abusivo, somente se for 
exercido para obter vantagem para si ou para 
outrem (art. 39, § 6º);

• melhor definição do conceito de unidade pro-
dutiva isolada (UPI), com possibilidade de 
venda integral da empresa (art. 50, inc. XVIII);

• possibilidade de constatação prévia, exclu-
sivamente para verificação das condições de 
funcionamento da devedora e regularidade da 
documentação (art. 51-A);

• regras para a concessão de novos financia-
mentos (art. 69-A a 69-F).

ii. Administrador judicial:
• novas atribuições ao administrador judicial 

como fiscalizar a veracidade das informações 
prestadas pelo devedor (art. 22, inc. II, ‘c’ e ‘h’), 
estimular a mediação e conciliação (art. 22, inc. 
I, ‘j’), assegurar boa-fé nas negociações entre 
devedor e credores (art. 22, inc. II, ‘g’);

• após a decretação da falência apresentar, em 
60 dias, plano para realização dos ativos (art. 
99, § 3º);

• realizar a venda de todos os bens da massa 
falida no prazo máximo de 180 dias (art. 22, 
inc. III, ‘j’).

III. Recuperação extrajudicial:
• redução do quórum de aprovação de 60% para 

50% (art. 163, caput);
• possibilidade de stay period da recuperação 

extrajudicial (art. 163, § 8º);
• possibilidade de inclusão do passivo traba-

lhista, mediante acordo coletivo (art. 161, § 1º);
• possibilidade de ajuizar da recuperação extra-

judicial com adesão de credores que represen-
tem um terço dos créditos abrangidos, com 
prazo de 90 dias para atingir o percentual de 
50% (art. 163, § 7º); e

• possibilidade de conversão da recuperação 
extrajudicial em judicial (art. 163, § 7º).

IV. Recuperação judicial do produtor rural:
• recuperação judicial do produtor rural sujeita 

os créditos decorrentes da atividade rural, 
desde regularmente contabilizados (art. 49, § 
6º).

• não se sujeitam dívidas contraída nos três anos 
anteriores, desde que tenham sido contraídas 
com a finalidade de aquisição de propriedade 
rural (art. 49, § 9º).

V. Incentivo à Conciliação e à Mediação:
•  possibilidade de conciliação e mediação antece-

dentes ou incidentais ao pedido de recuperação 
judicial, com suspensão das ações e execuções 
por até 60 dias (art. 20-B, inc. IV, § 1º e art. 20-C);

•  conciliação e mediação devem ser incentiva-
das em qualquer grau de jurisdição (art. 20-A).

VI. Tratamento do passivo fiscal:
• possibilidade de transação e parcelamento em 

condições mais vantajosas (art. 10-A da Lei nº 
10.522/2002);

• parcelamento em até 120 meses (art. 10-A, 
inciso V da Lei nº 10.522/2002);

• possibilidade do fisco requerer a falência na 
hipótese de descumprimento de seis parcelas 
consecutivas ou nove parcelas alternadas (art. 
10-A, §4º, inciso I da Lei nº 10.522/2002);

• liquidação de até 30% com créditos de preju-
ízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e o 
restante em 84 parcelas (art. 10-A, inciso VI da 
Lei nº 10.552/2002);

• ganho com a redução da dívida não será mais 
computado na base de cálculo de PIS-Pasep e 
Cofins (art. 50-A, inciso I);

• não se sujeita ao limite de 30% na apuração 
do imposto de renda e da CSLL (art. 50-A); e 
não se aplica o limite de 30% na apuração do 
imposto de renda e CSLL sobre a parcela do 
lucro líquido, decorrente do ganho de capital 
da alienação de bem ou direitos (art. 6-B).

VII. Falência:
• vedação da extensão dos efeitos da falência, 

mas admitida a desconsideração da personali-
dade jurídica (art. 82-A);

• melhor definição da ordem de pagamento 
(arts. 83 e 84); 

• encerramento sumário na hipótese de falência 
sem bens (art. 114-A);

• redução do prazo e antecipação do termo ini-
cial para extinção das obrigações do falido 
(fresh start), nas hipóteses de (i) pagamento 
de 25% dos créditos quirografários (art. 158, 
inciso II); ou (ii) com o decurso do prazo de três 
anos, contados da decretação da falência (art. 
158, inciso V); ou (iii) com o encerramento da 
falência (art. 158, inciso VI).

De modo geral, podemos concluir que Lei nº 
14.112/2020 alterou a Lei de Recuperações Judiciais e 
Falências positivamente, fruto de trabalho conjunto da 
sociedade civil organizada e do Poder Legislativo. Por-
tanto, a lição que fica desse processo legislativo é no 
sentido de que a sociedade civil, quando consegue se 
organizar de forma coesa, pode e deve contribuir com 
o aprimoramento da legislação, o que também é uma 
forma de exercício de cidadania.

NOTA

1 AASP, Associação Comercial do Paraná (ACP), Instituto dos Advo-
gados de São Paulo (IASP), Instituto Brasileiro de Direito de Empresa 
(IBDE), Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp), Insti-
tuto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresa (IBR), Insti-
tuto do Direito de Recuperação de Empresa (IDRE), Instituto dos 
Advogados de Pernambuco (IAP), Turnaround Management Association 
Brasil (TMA Brasil), além das Comissões da OAB do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Ceará, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul.
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O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a filosofia de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de quali-
dade, com vistas à elaboração de estra-
tégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.   

  

A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
União, assim como em autarquias e
órgãos públicos.      
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